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Uw Wob-verzoek d.d. 3-3-2014 betreffende Guinee

Ons kenmerk
DT&V/beleid/2014/UIT-519

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bij lagen:

vrijdag 12juli 2013 12:00
20130711.memo.bezoek,guinee.dia.juli2Ol3
201307 11.memo.bezoek.g u inee,d ia.j u i2013.doc

t.b.v. ons bezoek aan Guinee heb ik bijgevoegde memotje opgesteld. Mocht je zaken missen, dan hoor
ik het graag. In de memo wordt verwezen naar bijlagen, deze zijn hieraan niet toegevoegd.
Map met info, altijd te dik, ligt voor je klaar.
Vanochtend nog gesproken met
nog geen zekerheid of de minister van BZ er is. Hij
houdt vinger aan de pols en bericht mij. Het is hem duidelijk dat wij met een schr. akkoord naar huis
willen terugkeren.

vertelde mij juist dat zij de verzochte info. a.s. maandag bij jou aanlevert (o.a.
verwijderingen in 2012 en 2013, info, over de specifieke zaken mcl. kopie LP’s, en namenhijst van nog
te presenteren vreemdelingen). Hou dit ajb ook in de gaten?
Mocht je gelegenheid hebben vandaag om het memotje te lezen, en wensen/aanpassingen hebben,
dan hoor ik het graag.

0

0

Van:
Verzonden:

vrijdag 22 november 2013 8:23

Aan:
Onderwerp:

dat mag je zelf vragen

RE: 20131115_nota

enSVVJ.docx

:-)

director International Affairs

Q

Ministry of Security and Justice
Repatriation and Departure Service
Turfmarkt 147 The Hague The Netherlands
P0 box 20301 1 2500 EH The Hague The Netherlands

www.dienstterugkeerenvertrek.nl

Met financiering van het Europees Terugkeerfonds
Co-funded by the European Return Fund

Q

Original Message
From:
Sent: Thursday, November 21, 2013 08:50 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject: RE: 20131115_nota
en
SVVJ.docx

Mooi resultaat, ik zou willen vragen aan afd. LP, ik ben daar wel benieuwd naar, zijn deze Ip’s
inderdaad afgegeven op basis van de criteria zoals verwoord door de ambassade eerder deze week,
dus met documenten en met verklaring ik ben Guineer?

Van:
Verzonden: donderdag 21 november 2013 17:25
Aan:
Onderwerp: FW: 20131115_nota
en

SVVJ .docx

director International Affairs
1

Ministry of Security and Justice
Repatriation and Departure Service
Turfmarkt 1471 2511 DP iThe Hague 1 Room 4B-11
P0 Box 20301 1 2500 EH The Hague i The Netherlands
T
M
www.dienstterucikeerenvertrek. ni
Van:
Verzonden: donderdag 21 november 2013 17:09
Aan:
CC:
Onderwerp: Fw: 20131115_nota
enSVVJ.docx

LP voor
Voor
Groet,

is in the pocket.
gaan we op de Taskforce LP.

Division Manager Travel Documents
M
Van:
Verzonden: Thursday, November 21, 2013 04:43 PM
Aan:
Cc:
Onderwerp: Re: 20131115_nota
enSVVJ.docx

Beste collega’s,
De stand van zaken van vandaag in kort vanuit de trein uit Brussel.
Concreet 7 Lp’s verkregen met 3 mnd geldigheidsduur vanaf vandaag.
(niet

zoals in de nota maar dat ter zijde) heeft een Lp

Voor
is op dit moment nog geen nieuw Lp verstrekt. Reden hiervoor is onbekend.
is dus op Lp Taskforce.
Strategie
Dit zal dus helder moeten zijn voor de grensautoriteiten.
De Lp’s worden morgen via
op kantoor afgegeven voor verdere verwerking.
Groet,

Van:
Verzonden: Thursday, November 21, 2013 03:57 PM
Aan:
Cc:

2

Onderwerp: EW: 20131115_nota

en

SVVJ .docx

Beste mensen,
De publieke en politieke interesse voor deze zaken neemt toe. Vandaar dat ik verzoek om mij goed op
de hoogte te houden.

lig wil ik maandagochtend afstemmen of alle lichten vanuit ons, de ambassade en grensautoriteiten
voldoende op groen staan.

Succes ondertussen en als er vragen/adviezen zijn dan hoor ik die graag.
Groet,

Verzonden: maandag 18 november 2013 10:10
CC:
Onderwerp: FW: 20131115_nota
Ter informatie voor jullie de nota over

en

SVVJ.docx
en

die naar de SvVJ is gegaan.

Gr

Van:
Verzonden: vrijdag 15 november 2013 16:12
Aan:
Onderwerp: FW: 20131115_nota
enSVVJ.docx

Zaken

en

director International Affairs

Ministry of Security and Justice
Repatriation and Departure Service
Turfmarkt 147 The Hague The Netherlands
P0 box 20301 2500 ER The Hague The Netherlands

www.dienstterugkeLi.

‘

uïrL.nI
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Met financiering van het Europees Terugkeerfonds
Co-funded by the European Return Fund

Original Message
From:
er
Subject: 20131115_nota

13 03:43 PM W. Europe Standard Time
1
ISVVJ.docx

Ter info! Gaat nu naar
Groeten,

0

0

4

Van:

Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Afspraak ambassadeur Guinee,

Ik werd zojuist door

teruggebeld over 2 belangrijke onderwerpen:

•

maandag 6januari 2014 10:59

V.w.b. de presentaties in persoon is
bereid de presentaties in persoon te
hervatten maar heeft wel aangegeven dat er in afwezigheid van de ambassadeur geen Laissez
passers kunnen verstrekt worden. Voorts gafaan dat het belangrijk is om eerst met elkaar
in gesprek te gaan over de eerdere afgegeven Laissez passers.
zal woensdag bellen om aan te geven wanneer zij beschikbaar is.

Met vriendelijke groet,

0

0

Van:
Verzonden:

donderdag 25juli 2013 22:24

Aan:
Onderwerp:
Bij lag en

FW: Guinee
brief baasde voorwaarde verkrijgen Titre Voyage.pdf

director International Affairs

Ministry of Security and Justice
Repatriation and Departure Service
Turfmarkt 1471 The Hague The Netherlands
P0 box 20301 2500 EH The Hague The Netherlands

Original Message
From:
Sent: Thursday, July 25, 2013 10:20 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject: Guinee

Hoi
Zijn jullie bekend met deze brieven van de Guineese ambassade die worden verstrekt aan personen die een verzoek willen
indienen voor een titre de voyage (LP)?
NB als jullie vervangende reisdocs krijgen, zijn dat cq heten die toch ook titre de voyages?
Zie je kans spoedig te antwoorden?
Dank!

director International Affairs

Ministry of Security and Justice
Repatriation and Departure Service
Turfmarkt l47 The Hague The Netherlands
P0 box 20301 2500 EH The Hague The Netherlands

\\ \
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0

0

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Hol
Kun jij onderstaande vragen van de CITY zsm beantwoorden ihkv onderzoek Guinese delegaties?
Dank!
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 24juli 2013 9:12
Aan:
CC:
Onderwerp: Guinee onderzoek

1 Ja
In het kader van het onderzoek naar de Guineese delegaties heelk de (1 [T nog een aantal vragen:
•

•

•

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

Ik zie de ant\ oorden graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
A1ast dank.

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.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
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
1

State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Security and Justice

0

0
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Van:

Verzonden:

maandag 3juni 2013 12:59

Aan:
Onderwerp:

FW: Guinée uitwijzingen uit Nederland
-

Original Message
From:
Sent: Monday, June 03, 2013 11:56 AM W. Europe Standard Time
To
Subject: (iuinée uitwijzingen uit Nederland
-

Beste
Berichtje uit Uinee-nieuws
Uitzettingen blijft gemoederen bezig houden.

les expulsions vers la Guinée â partir de la Hollande, ne semblent pas s’arrêter de sitôt. Au moment oi la venue
des différentes délégations guinéennes aux Pays-Bas dans le but daider les autorités néerlandaises â pouvoir
expulser les Guinéens vivant en situation irrégulière, faisait la une de lactualité, nous venons dapprendre quun
groupe de sans-papier dorigine guinéenne sera rapatrié le 4juin prochain vers Conakry.

C

Cette fois-ci, il semblerait que les laissez-passer ont été signés et cachetés par une personnalité de ambassade
de Guinée â Bruxelles. Joint hier 30 mal au téléphone par Guineenews,
l’ambassadeur de Guinée
dans le Benelux nie avoir signé tout document de voyage permettant d’expulser un Guinéen vers Conakry â
partir des Pays-Bas. «Depuis le rappel de
â Conakry, nous navons pas de consul. Je vous informe
que le consul est la seule personnalité habilité â signer un laissez-passer», se défend
qui soutient
avoir déj informé les autorités néerlandaises qu’il ne va coopérer au cas elles lui demanderaient de les aider â
obtenir des documents de voyage.
«Au contraire, nous sommes en train de protéger les Guinéens. «Tout récemment, une délégation est venue me
voir pour me féliciter par rapport â tout ce queje suis en train de faire pour la communauté guinéenne», se
réjouit
Concernant les Guinéens qui sont sur le point d’être expulsés partir de l’aéroport de
Schiphol ou de Rotterdam, lambassadeur dit n’être au courant de rien. «Cest vous qui mapprenez la nouvelle.
Si quelqu’un vous dit que lambassade de Guinée â Bruxelles a signé des laissez-passer, dites lui que cest archi
faux. Je nal délivré aucun laissez-passer en faveur de Guinéens vivant aux Pays-Pasx, dame
Cependant, Guineenews a reçu une copie dun laissez-passer signé par l’ambassade de Guinée Bruxelles et qui
servira très certainement comme document de voyage â un Guinéen qui sera expulsé le mardi prochain. Ici aux
Pays-Bas, nous avons joint hier au téléphone, un porte-parole auprès du ministère de la Sécurité de la Justice
néerlandais pour vérifier ‘information, sans succès. Nous avons été renvoyés auprès de la personne qui soccupe
exclusivement du dossier des Guinéens. Pour linstant, nous n’avons pas réussi établir un contact avec
l’intéressé. Entre temps, nous sommes entrés en contact avec une journaliste néerlandaise avec laquelle nous
1

sommes en train de mener les enquêtes pour découvrir de quel coté se situe le mensonge.
En plus, le nom de deuxjeunes d’origine guinéenne sont revenus avec beaucoup de bruit ces derniersjours dans
les médias néerlandais. L’un d’entre eux qui est actuellement hospitalité pour avoir observé quelquesjours de
grève de la faim pour protester contre sa détention, est sur la liste de ceux qui seront embarqués le mardi
prochain. La nouvelle lui est parvenue pendant qu’il est en prison.
Le docteur du second vient de porter plainte pour maltraitance et mauvais traitement subie par lejeune Guinéen
dans Ie centre de détention de Rotterdam. De son coté, le secretaire d’Etat è la Sécurité et la Justice a indiqué
que le Guinéen na fait l’objet d’aucun mauvais traitement. «Les procedures ont été bien suivies, ii n’y a pas eu
usage disproportionné de violence» déclare Fred Teeven.
La politique dimmigration néerlandaise fait régulièrement débat â l’assemblée nationale. La gestion du dossier
des sans-papier est un casse-tête pour toute coalition au pouvoir.

Help save paper! Do you really need to print this email?
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 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 liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 9 september 2013 15:40

FW: Guinee
liste des Guinéens présumés 20-08-2013.xls; Brief Conakry 15082013.doc

Hal o
In navolging van de go op TF eind september.
Bijgaande documenten waren voor mijn vakantie reeds voorbereid.
Zou jij de uitnodigingsbrief willen bekijken en je wensen/aanvullingen/mutaties aan willen geven?
Eea is wellicht inmiddels gedateerd (dankbetuiging voor delegatie in juli, eventueel voorbereidend
bezoek door DT&V)
en actualiteiten mbt capaciteitsopbouw zouden benoemd kunnen worden.
Met vriendelijke groet,

Senior medewerker LP

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek
Afdeling Laissez Passer

Generaal Eisenhowerplein 111 1 Rijswijk
Postbus 1050 1 2280 DZ 1 Rijswijk

Kamer 2.06

T

httpJ/www.dienstterugkeerenvertrek. nl

Denk aan het milieu voordat u print

Van:

Verzonden: dinsdag 20 augustus 2013 12:21
Aan:
Onderwerp: RE: Guinee

Ha
Bijgaand de voorbereide terugkoppeling/uitnodigingsbrief voor Guinee (staat in de landenmap
correspondentie 2013)
De inhoudelijke wensen (capaciteitsopbouw) moeten nog verder worden afgestemd met
De aantallen heb ik niet meegenomen in de brief.
1

Dit past meer in de interne voorbereidings info (samen met de namenlijst van de beoogde te
presenteren vreemdelingen)

Ik heb de namenlijst digitaal (excel) op de zelfde plaats in de landenmap gezet.
heeft af en toe aanvullende vragen mbt de T
benodigde onderzoeksinformatie”
Tijdens voorgaande keren is er wisselend gevraagd naar onderscheid bewaring en niet bewaring
gezinssituatie (kinderen) en opgegeven geboorteplaats.
Alle informatie kunnen we geven maar is op dit moment wellicht te veel en te voorbarig.
De namen komen uit BO waarbij is gefilterd op VP open, C6 open, nog geen antwoord van de
vertegenwoordiging
Het samenvattend verslag van de inkomende “charter”missie is bijgevoegd en staat op de G schijf,
landenmap Guinee, mini charter 2013
moet hier nog even doorheen lopen mbt de delen waarbij zij aanwezig is geweest.
groet,

0

Verzonden: maandag 12 augustus 2013 16:03
Aan:
Onderwerp: Guinee

aantal ingediende Ip aanvragen bij Guinee zijn 99 zaken, waarvan er 13 gepresenteerd zijn bij de
ambassade en de rest staat op nog te plannen.
groet,

0

2

Van:

donderdag 23januari2014 11:24

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

FW: LPs Guinee Conakry

Ter info
van:
Verzonden: donderdag 23januari 2014 11:15
Aan:
Onderwerp: EW: LP’s Guinee Conakry,

Ter info

Verzonden: donderdag 23 januari 2014 10:54
Aan:
Onderwerp: EW: LP’s Guinee Conakry,

Ter info

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 23 januari 2014 10:41
LPs Guinee Conakry

Hallo
Ik wil je informeren over het verweer in een HC-zaak die gisteren op zitting is behandeld.

Ç

heeft een uitgebreid pleidooi gehouden over de verstrekte LP’s voor Guinee Conakry.
de eerste secretaris
Deze zouden worden afgegeven en ondertekend door een onbevoegde
ipv de consul).ou zichzelf wel consul noemen. De ambassadeur heeft
telefonisch kennelijk meegedeeld dat er geen Ip’s worden verstrekt.
Ook informeerdedat er een actiegroep is opgericht “Getting the voice out” in Belgie over de
misstanden over de Ip’s.
Verder gafan dat2 Ip’s heeft vergeleken. In de behandelde zaak
is een LP van
Hier staat op vermeld Conakry Guinnee
verstrekt met nummer
staat vermeld de
en op een Ip verstrekt (eveneens verstrekt op
) met nummer
Republiek Guinee.
was gisteren mee als toehoorder.
Dit ter info.
Met vriendelijke groet,
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Immigratie- en Naturalisatiedienst

Directie Procesvertegenwoordiging
1

)

Sir Winston Churchililaan 293 1 2288 DC RIJSWIJK
Postbus 1794 1 2280 DT RIJSWIJK

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 addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

c
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 24juni 2013 15:55
Ew: onderhoud ambassadeur Guinee
Bekendgesteld en nog te presenteren aan Ambassade per 24-6-2013.pdf

Hol,
Tbv jullie gesprek de gevraagde info.
Normaal wordt in BRX gepresenteerd. Wat LP betreft, mag dit ook in NL zijn.
Verder geen aanvullingen.
Gr

Met vriendelijke groet,

manager Laissez Passer
M:
Van:
Verzonden: Monday, June 24, 2013 11:52 AM
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: onderhoud ambassadeur Guinee

ha

c

Op dit moment zijn er 79 zaken ingediend bij de ambassade die nog niet gepresenteerd zijn en
waarvan de VP ook open staat.
Deze zaken zouden dus bij voorkeur versneld gepresenteerd moeten worden bij de ambassade bij
hervatting regulier proces.
Normaal werden er 8 vreemdelingen max per 2 weken gepresenteerd.
Gezien de caseload is het gewenst de frequentie van presentatie (tijdelijk) op te schroeven naar lx per
week of meerdaagse presentaties
te organiseren op CCH. Presentaties op het CCH kan drukverlichtend werken voor de ambassade.

Bijgevoegd het corresponderende BO rapport

Met vriendelijke groet,

Senior medewerker LP

Ministerie van Veiligheid en Justitie

1

Dienst Terugkeer en Vertrek
Afdeling Laissez Passer

Generaal Eisenhowerplein 111 1 Rijswijk
Postbus 1050 1 2280 DZ 1 Rijswijk

T
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Denk aan het milieu voordat u print

Van:

Verzonden: maandag 24juni 2013 11:17
Aan:
Onderwerp: Fw: onderhoud ambassadeur Guinee
Hol
de getallen voor•aanleveren. IncI. onze behoefte aan hoeveelheid
Wil je eventueel ism
presentaties per week of twee weken.
Gr

Met vriendelijke groet,

manager Laissez Passer
M:
Van:

Verzonden: Monday, June 24, 2013 11:00 AM
Aan:
Cc:
Onderwerp: onderhoud ambassadeur Guinee

Q

zojuist gebeld door de ambassadeur van Guinee.
Morgenmiddag zitten

en ik bij hem in Brussel.

Schiet mij zo maar te binnen, is wellicht handig om hem getal te geven van zaken die nu wachten op
presentatie. Kan jij dit gemakkelijk bij mij aanleveren? Verder zal DIA natuurlijk aankaarten dat wij
zsm willen beginen met de presentaties bij de ambassade, en daarom ook navraag doen naar de svz
komst niet consul of anderszins vragen om een oplossing.
Mocht jij nog specifieke zaken hebben, dan
hoor ik het graag.

2

senior adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek

Stafafdeling inhoudelijke ondersteuning
(strategisch relatiebeheer)
Turfrnarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag

T
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M
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Denk aan het milieu voordat u print.

Advisor to the Board of Directors

Ministry of Security and Justice
Repatriation and Departure Service
Turfmarkt 147
2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 t 2500 EH 1 Den Haag
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 18 december 2013 20:13

Fw: Update Guinee

Zoals beloofd een update en voorstel mbt Guinee

Gel
:ig hebben we recent 1 geslaagde uitzetting met een
lp afgegeven door dezelfde nieuwe consul gehad. Gister heeft de rechtbank een vovo
waarin de lp in twijfel werd getrokken afgewezen.

De TF staat voor de laatste week van januari.
belde gister
dat zijn
minister de officiële brief nog niet via de diplomatieke weg heeft ontvangen. Om die

Laat svp ff weten wat je wilt.
Division Manager Travel Documents

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: Thursday, December 12,
Aan: 1
Cc:
Onderwerp: Update Guinee

2013

05:41 PM

Hoi,
Even een korte update nav contact vanuit LP met de consul,
Belgische collega’s.

Tot zover voor nu.
1

en met onze

Division Manager Travel Documents

c
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Van:

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 26juni2013 22:38
Guinee

Beste

ik ben benieuwd of je gelegenheid hebt gehad om te kunnen spreken met de minister van Veiligheid
en of een bezoek volgende week aan Guinee haalbaar is. De druk is vandaag nog groter geworden
omdat vandaag een nieuwe verwijdering in Parijs is gestrand, dit maal vanwege recalcitrant gedrag
van een derde vreemdeling.

Excuus voor de druk die ik hierbij bij je neer leg. Dank wederom!
Vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek

Turfmarkt 147 2511 DP t Den Haag
Postbus 20301 2500 EH Den Haag

1
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Denk aan het milieu voordat u print.

Ministry of Security and Justice
Repatriation and Departu re Service
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Missie is zeer goed verlopen, ook prima om zsm (begin jan) task force te orgaoiseren.
geet dat we
Kijken of dat voor jullie haalbaar is. Minister
ook gemeld dat we graag weer afgifte van LP
weer met task force gaan beginnen.
plek zit en is ingewerkt.
door ambassade zien nu
op
Verder trainingsschool bezocht en laatste comps afgeleverd.
Ten slotte, complimenten in het bijzonder aan
goed. Rij is sowieso erg tevreden over iedereen in algemeen.

Ministry of Security and Justice
Repatriation and Departure Service
The Netherlands P0 box 20301
Turfmarkt 147) The Hague
Netherlands

www.diensttex

erenvertrek.nl

Met financiering van het Europees Terugkeerfonds
Co-funded by the European Return Fund
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Zij begrijpt ons zeer

2500 ER The Rague

The
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Urgentie:

Hoog

Beste mensen,
Vandaag hebbenen ik overlegd mbt de voortgang Guineewacht nog immer op bericht uit
Conakry over de formele goedkeuring voor deelname aan de TF. Ook zijn de namen van de
delegatieleden niet bekend. Ondertussen is duidelijk dat de verkiezingen verschoven zijn van 22 naar
28 september 2013. Gistermiddag heeft de ambassade van Guinee in Brussel ons ministerie hierover
geïnformeerd. Mede als gevolg hiervan kan de taskforce voor volgende week 30-9 niet doorgaan.
Morgenochtend dient het bericht
Separaat reageer ik nog op het intranetbericht voorstel van
over de annulering op het intranet te staan.
laat ons zodra hij nieuws heeft uit Conakry dat weten.
Zoals het er nu naar uit ziet, gaat het bezoek van de consul,
volgende week maandag en
dinsdag aan NL gewoon door. De presentaties staat gepland voor de dinsdag. Graag aandacht voor
een juiste registratie in ISTV nu de TF is geannuleerd, maar een reguliere presentatie wel doorgaat.
Overigens gaan
overmorgen naar de consul ter voorbereiding op haar bezoek.
wil graag aansluiten bij
het diner met de consul op maandagavond, svp hem informeren.
Tot slot het verzoek om een afspraak te plannen met ons allen om de concept strategie Guinee te
bespreken zodat we die kunnen vaststellen.
Als er vragen zijn dan hoor ik die graag.
groet,

1

0

0

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 10 februari 2014 19:42

Guinee en geplande nieuwe Task Force

resie

Een korte up-date inz. planning van een nieuwe Task Force, thans gepland voor de periode 3 t/m 7
maart 2014. Deze informatie ook voor jullie zodat dit evt. gebruikt kan worden voor het geval er een
contact plaatsvindt met de Guineese minister van veiligheid.
Wij, in het bijzonder de collega’s van de afdeling laissez-passer zijn momenteel druk bezig met de
voorbereidingen van de komst van de nieuwe Guineese delegatie. Waar onder het contact met de post
in Ghana voor de visumbehandeling. Ik moet zeggen dat mede door jullie voorbereidingen er goede
afspraken zijn gemaakt, dat proces loopt dus goed.

—
—
1

1
Vorenstaande dus ter info. Vooralsnog niet om hiervoor thans speciaal actie te ondernemen.

Q

Nb. de uitnodiging voor de minister is ondershands naar
gestuurd maar helaas heeft deze
brief
niet meer tijdig bereikt, hij was inmiddels vertrokken naar Parijs en keert a.s.
weekend weer in Guinee terug en zal dan de brief in zijn mailbox aantreffen en aan zijn minister
geven.

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek

—
—

htt : //www .dienstteruci keerenvertrek. nl

Denk aan het milieu voordat u print.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

mber2O13 12:13

Beste
hoorde ik dat je en marge aan de bijeenkomst met de CITT van
Van mijn collega
gister enkele vragen over de afgifte van Ip’s Guinee had. Zoals beloofd een reactie vanuit de DT&V.
De informatie die je recent van
hebt ontvangen, is nog steeds van kracht. Er is geen
sprake van een nieuwe golf aan verstrekking Lp’s. Mocht er wel een flinke toename zijn dan zal
zoals gebruikelijk je tijdig informeren.

Met vriendelijke groet,

Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Gen. Eisenhowerplein 111 1 2288 AG Rijswijk
Postbus 1950 1 2280 DZ Rijswijk
http ://www.diensterugkeerenvertrek.nl
Let oo: Per 5 november 2012 valt de DT&V onder het ministerie van Veiligheid en Justitie, niet meer
onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. E-mailadressen eindigend op
@dtv.minbzk.nl worden daarom vervangen door @dtv.minvenj.nl. Op termijn komen e-mails gericht
aan @dtv.minbzk.nl niet meer bij de geadresseerde aan.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Hoi,
Het contact met
is gelegd.
en ik gaan volgende week woensdag naar
Brussel om afspraken over het hervatten van de presentatie en afgifte van LP’s te
maken.
Groet,

O

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden:
_20 aurus 2013 14:05
Aan:
1
CC:
Onderwerp: Fw: Hervatting presentaties Guinee door Belgen n.o.m.
Goed nieuws voor het hervatten vd presentaties Guinee.
leggen met

We zijn bezig om contact te

Gr.

Met vriendelijke groet,

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden:_T’, August 20, 2013 01:51 PM
Aan:
Cc: f
Onderwerp: Hervatting presentaties Guinee door Belgen n.o.m.
Hoi collega’s,
Ik heb net gebeld met de Belgen. Zij hebbben vorige week woensdag met
gesproken op de ambassade en dit heeft geleidt tot een hervatting van de presentaties.
De daadwerkelijke presentaties hebben ook bij hen dus lang stilgelegen maar deze
kunnen nu weer worden opgestart.
Mvg,

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: dinsdag 20 augustus 2013 13:33
Aan:
CC: 1
Onderwerp: Presentaties Guinee

Hi

,
1

Kan

jij

er achter komen of de belgen alweer kunnen presenteren bij Guinee?

Thx

0

2

Van:

Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Liste des personnes devant quitter les Pays Bas,

Chère
Ainsi que convenu je vous fais parvenir la liste des personnes pour Iesquelles nous souhaitons recevoir
Un Iaissez passer.
Les personnes intéressés ne peuvent pas résider légalement aux Pays et devront rentrer en Guinée.
Pour cel nous utitliserons un laissez passer pour faciliter leur voyage et leur permettant d’être
accepter, sans aucun problème, l’aéroport International de Conakry.
Je vous remercie une fois de plus pour votre coopération
référence

Nom & date de naissance

Date de
présentation

National ité
Française
(sans aucun
document de
soutien).
Carte
d’ identité
gu i néenne
(copie)
Confirmé sa
nationalité
confirmé sa
national ité
Confirmé sa
national ité
Confirmé sa
national ité
Confirmé sa
national ité
Confirmé sa
national ité
Acte de
naissance
guinéen
Confirmé sa
national ité
Recevez

mes sentiments les plus distingués,

1

0

0

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bij lagen:

maandag 4 november 2013 13:34

Liste des personnes qui vous ont éte présentées,
lopende aanvragen gepresenteerd bij de ambassadedoc

Chère
Ainsi que nous l’avons convenu je vous fait parvenir une liste des personnes que lTon
a présentées â votre ambassade.
Je vous prie de bien vouloir nous communiquer la liste des personnes â qui vous
souhaitez délivrer un laisse passer.
J’espère vous avoir ainsi suffisamment informée.
Recevez Madame,

mes saluations les plus sincères.

1

0

0

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 16 september 2013 17:48

NV Guineese missie naar NL 29 sept-5 okt
130916 NV Guineese missie naar NL.pdf

Ha
Alles goed? Vandaag sturen we bijgaande Note Verbale naar de Guineese ministers van Veiligheid en Buitenlandse
Zaken, via de Guineese ambassade hier in Dakar. Dank voor je begrip dat dit afgelopen vrijdagmiddag niet meer
lukte; we waren druk bezig met een vlootbezoek en handelsmissie uit NL in Dakar.
De Ambassadeur zal zijn Guineese collega bellen over aanstaande missie en zal ook proberen telefonisch contact te
krijgen met de Guineese minister van Veiligheid. Wellicht duurt dat even, de minister is vanwege de
verkiezingsperiode veel op pad in de binnenlanden waar mobiel bereik beperkt is.
Hartelijke groet,

Deuxième secrétaire/Affaires Politiques
Ambassade des Pays-Bas au Sénégal
37, Rue Jacques Bugnicourt
Dakar, Senegal
T
htt p ://senegal n lam b assa de. o rg
Ambassade Dakar sur Facebook

From:
Sent: vrijdag 13 september 2013 12:14
To:
Subject: RE: brief bestemd voor ministers BZ en Veiligheid in Guinee
Beste

beste

Hij adviseerde mij om aan onze
ik kondigde zojuist de brief ook aan bij
ambassadeur in Senegal te vragen om de brief ook nog even telefonisch aan te kondigen bij zijn
minister. Bij deze. En voorts gaf hij aan dat het goed is om nogmaals bij zijn minister te benadrukken
dat eea na de verkiezingen plaatsvindt.
Nogmaals, mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag.
Vr. g r.

Van:
Verzonden: vrijdag 13 september 2013 14:05
Aan:
Onderwerp: brief bestemd voor ministers BZ en Veiligheid in Guinee

Beste

beste

alhoewel wij in Nl nog immer druk bezig zijn met de nasleep van de verwijdering van de twee Guinese
vreemdelingen (nb. deze week weer een heel reeks van Kamervragen over de gebeurtenissen in
augustus in Conakry, mcl. vragen over ons recente bezoek aan Guinee) moeten wij ook verder met het
proces van verkrijgen van vervangende reisdocumenten. Hierover is ook tijdens onze bezoeken met
en zijn minister gesproken. Alsmede met de ambassadeur in Brussel. Er is
hierbij overeenstemming bereikt over hernieuwde inzet in NL van een Guinese delegatie van
immigratiedeskundigen (BZ en Veiligheid). Doch niet eerder dan n de verkiezingen van eind
september.
gesproken over een datum voor een
Afgelopen week is informeel reeds met
dergelijk bezoek. Met bijgevoegde brief wordt een Guinese delegatie formeel uitgenodigd.
Het vriendelijke verzoek aan de post om deze brief via de gebruikelijke weg aan te bieden aan de
Guinese autoriteiten

Ik ontvang graag tzt een kopie van het note-verbaal.
Tot slot zeg ik jullie toe de post op de hoogte te blijven houden van ontwikkelingen in het Guinee
terugkeerdossier. Mochten er nu reeds vragen zijn, dan hoor ik het graag!
Vriendelijke groet,

senior adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek

Stafafdeling inhoudelijke ondersteuning
(strategisch relatiebeheer)
Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 2500 EH Den Haag

T
F

M
http://\vxv.dienstier11aleerenvertrek.nl

Denk aan het milieu voordat u print.

Help save paper! Do you really need to print this email?
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 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 liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

mber 2013 8:32
ef.verslag. bezoek.guinee.senegal

N.a.v. De door jou gebrachte wijzigingen in de landenstrategie voor Guinee wil ikje attenderen op het feit dat de
datum van de afgifte van de Ip’s niet juist is. De 7 Ips zijn op 21 november 2013 verstrekt en niet op 19. Als je vragen
hebt dan hoor ik het graag.
Groet

Van:
Verzonden: Tuesday, November 26, 2013 11:52 AM
Aan:
Onderwerp:
def.verslag. bezoek.guinee.senegal
Collega’s,
Hierbij het def. verslag (d.w.z. hierin zijn nu ook de opm./wijzigingen verwerkt van de NL amb. in
Senegal).
Tot zo.

1

0

0

Van:

nber2Ol3 13:13

Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

1

brief bestemd voor ministers LZ en Veiligheid in Guinee

Ik heb zojuist met
contact opgenomen om de namen van de delegatieleden op te vragen.
Tijdens het gesprek gaf hij aan geen uitnodigings brief te hebben ontvangen.
Hij kan dus niet in overleg gaan met zijn minister over de namen en de missie.
Zou jij willen kijken hoe het zit anders komen wij in tijdnood met de planning?
Alvast dank,

Van:

Verzonden: maandag 16 september 2013 13:05
Aan:
Onderwerp: FW: brief bestemd voor ministers BZ en Veiligheid in Guinee

Van:

Verzonden: vrijdag 13 september 2013 22:49
Aan:
Onderwerp: FW: brief bestemd voor ministers BZ en Veiligheid in Guinee
t.i. en zoals eerder bericht, scan getekende versie ligt inmiddels ook bij

Van:

Verzonden: vrijdag 13 september 2013 16:52
Aan:
Onderwerp: RE: brief bestemd voor ministers BZ en Veiligheid in Guinee
Beste

Dan kje.
Gaan we doen. Je hoort.

From:
Sent: vrijdag 13 september 2013 12:05
To:
Subject: brief bestemd voor ministers BZ en Veiligheid in Guinee

Beste

beste

alhoewel wij in Nl nog immer druk bezig zijn met de nasleep van de verwijdering van de twee Guinese
vreemdelingen (nb. deze week weer een heel reeks van Kamervragen over de gebeurtenissen in

augustus in Conakry, mci. vragen over ons recente bezoek aan Guinee) moeten wij ook verder met het
proces van verkrijgen van vervangende reisdocumenten. Hierover is ook tijdens onze bezoeken met
en zijn minister gesproken. Alsmede met de ambassadeur in Brussel. Er is
hierbij overeenstemming bereikt over hernieuwde inzet in NL van een Guinese delegatie van
immigratiedeskundigen (BZ en Veiligheid). Doch niet eerder dan n de verkiezingen van eind
septem ber.
Afgelopen week is informeel reeds met
gesproken over een datum voor een
dergelijk bezoek. Met bijgevoegde brief wordt een Guinese delegatie formeel uitgenodigd.
Het vriendelijke verzoek aan de post om deze brief via de gebruikelijke weg aan te bieden aan de
Guinese autoriteiten

Ik ontvang graag tzt een kopie van het note-verbaal.
Tot slot zeg ik jullie toe de post op de hoogte te blijven houden van ontwikkelingen in het Guinee
terugkeerdossier. Mochten er nu reeds vragen zijn, dan hoor ik het graag!
Vriendelijke groet,

0
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek

Stafafdeling inhoudelijke ondersteuning
(strategisch relatiebeheer)
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 2500 EH Den Haag

1
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Ministry of Security and Justice
Repatriation and Departure Service
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

1
Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?
Dan dient

ii

in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart,
2

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 if this message was cent 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.

Help save paper! Do you really need to print this email?
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

O

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 liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Van:
Verzonden:

vrijdag 28 februari 2014 10:51

Aan:
CC:
Onderwerp:

RE: contact delegatie leden TF Guinee

Ikhe
eerd en gezegd dat actie richting minister niet meer nodig is maar
bedankt kan worden dat opgelost is.
Gezegd dat we NL ambassade nog tijdig informeren over de details van uitzetting

director International Affairs

Ministry of Security and Justice
Repatriation and Departure Service
Turfmarkt 1471 The Hague The Netherlands
P0 box 20301 2500 EH The Hague 1 The Netherlands

www.dienstterugkeerenvertrek.nl

C

Original Message
From:
Sent: Fr
fl:58 AM W. Europe Standard Time
To:E
Cc:
Subject: Re: contact delegatie leden TF Guinee
Breaking news van
De delegatieleden hebben hun paspoorten met visa terug. Het delegatielid van BZ heeft aangegeven dat
(de consul vd ambassade) deel neemt aan de TE en de Ip sets etc. meeneemt.
heeft gevraagd of dit echt zo is
en dat is bevestigd.
Dit betekent last minute geregel voor collegas.

Division Manager Travel Documents
1

Ministery of Security and Justice
Repatriation and Departure Service
The Netherlands
M:
Van:
Verzonden: Thursday, February 27, 2014 10:05 PM
Aan:
Cc:
Onderwerp: Re: contact delegatie leden TF Guinee
Na diverse telefoongesprekken is voor de volgende aanpak gekozen:
Druk wordt verder opgevoerd om de Ip sets en stempel bij de delegatie in Accra te krijgen voordat zij naar NL
vertrekken.
De centrale boodschap hebben we doorgenomen, dus dat zit wel snor.
belt zoals aangegeven met de NL ambassade. De Guinese minister wordt verzocht de Ip sets en stempel bij de
delegatie in Accra te krijgen voordat zij naar NL vertrekken.
belt

en zet conform afspraak druk met dezelfde insteek.

houdt contact met de delegatieleider, vraagt naar de savaza mbt de lp sets en stempels en meldt de we onze
zorgen aan
en minister van Veiligheid zullen voorleggen. Verder conform afgesproken inhoud.
Het besluit is genomen om de TF door te laten gaan. Ook als de Ip sets en stempels niet bij de delegatie in Accra
aankomen.
Succes en vast tot morgen op de mail of aan de telefoon.

Division Manager Travel Documents
Ministery of Security and Justice
Repatriation and Departure Service
The Netherlands
M:
Van:
Verzonden: Thursday, February 27, 2014 06:54 PM
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: contact delegatie leden TE Guinee

Ik zal morgen
van ambassade bellen met verzoek
en LP tijdig in NL komen druk opihouden is goed.

2

te contacten om te zorgen dat stempel

c_D

director International Affairs

Ministry of Security and Justice
Repatriation and Departure Service
Turfmarkt 1471 The Hague The Netherlands
P0 box 20301 1 2500 EH The Hague 1 The Netherlands

www.dienstterugkeerenvertrek.n 1

Original Message
From:
Sent: Thursday, Febrt’ry 27, 2014 04:50 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc:
Subject: Re: contact delegatie leden TF Guinee
Is het een idee om het probleem bij
aandringen.

aan te kaarten. Hij is volgens zijn zeggen ons contactpersoon. Bij hem dus

Division Manager Travel Documents
Ministery of Security and Justice
Repatriation and Departure Service
The Netherlands
M.
Van:
Verzonden: Thursday, February 27, 2014 04:04 PM
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: contact delegatie leden TF Guinee

Dank voor update. Kleine verschrijving in eerste zin tweede alinea denk ik, ze hebben beiden niet bij zich.
Dat is jammer, teleurstellend etc.
Contact gehad met plv CdP in Senegal gesproken vandaag.
Een gesprek was niet meer mogelijk omdat ze geen stroom meer had, later meer en
nu kan ik deze nwe info nog meegeven.
Wordt vervolgd.

3

Sent with Good (www.good.com)

Original Message
Sent: T
y 27, 71d 3:41 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc:I
Subject: contact delegatie leden Tr Guinee
—

Hoi,
is zojuist gebeld door de delegatieleider van onze TF Guinee. Allen zijn in Accra gearriveerd.
Dus geen probleem t.a.v. de samenstelling van de delegatie. De delegatieleider is
Hij stelt eerder met
in NL te zijn geweest en de werkwijze te kennen.
Wel een probleem t.a.v. afgifte Ip, omdat de delegatieleider aangeeft Ip set of stempels bij zich te
hebben.
heeft gezegd dat we die wel nodig hebben.
gaat vanavond overleggen
met zijn mede delegatieleden hoe dit op te lossen. Onduidelijk is of hij ook met Conakry gaat bellen.
Hij heeft toegezegd
morgen te informeren.

c

Groet,

0

4

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 28januari 2014 9:17
RE: contact met Guinese ambassade(ur)

Morning
gesproken over mogelijk bezoek aan Ambassade.
Zojuist met
is helaas nog ziek zoals je wellicht weet maar indien gewenst haak ik morgen aan.
Kunnen we gelijk eea bespreken mbt bevestigingsbrief en mogelijkheden tot (rechtstreeks) contact
met delegatieleden.
Moet zodadelijk in overleg maar daarna even tel contact over hoe en wat voor morgen?
Met vriendelijke groet,

Senior medewerker LP

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek
Directie Internationale Aangelegenheden
Generaal Eisenhowerplein 111 1 Rijswijk 1 Kamer 2.06
Postbus 1050 1 2280 DZ 1 Rijswijk

htW:J/www.chesLterLcii vertreknI

Denk aan het milieu voordat u print
Van:
Verzonden: maandag 27 januari 2014 17:02
Aan:
Onderwerp: RE: contact met Guinese ambassade(ur)

We nemen het onderwerp LP’s mee in het contact met de ambassadeur (zie mijn mail van zojuist, a.s.
woensdag dus) maar we zouden er ook voor kunnen kiezen om schr. te reageren op dit NV. Bedankje
en overigens de delegatie komt, cf. MoU, OOK om LP’s af te geven, zie ook mijn eerdere brieven. Bij
brief kan dan ook evt. programmatje, als aanleiding.

Van:
Verzonden: maandag 27 januari 2014 16:42
Aan:
Onderwerp: RE: contact met Guinese ambassade(ur)

Ons is volstrekt helder waarvoor de TF komt, zo staat dat

•

• — •

Neemt niet weg,
1
terechte opm. van jou, om dit uitdrukkelijk mee te nemen in gesprek met ce amoassadeur welke
ik ondanks div. gesprekken nog steeds niet aan de tel. heb gehad.

Van:
Verzonden: maandag 27januari 2014 16:22
Aan:
Onderwerp: RE: contact met Guinese ambassade(ur)
Hoi
Ik las zojuist het NV. Hierin staat niets over afgifte LP. De tf is bedoeld voor vaststelling identiteit. Ons
gaat het natuurlijk om de nationaliteit en afgifte van Ip. In dit licht is de aanwezigheid van de
ambassade bij de TF van erg groot belang.
Laten we hierna even samen de balans opmaken.

C

Groet,

Van:
Verzonden: maandag 27 januari 2014 14:55
Aan:
Onderwerp: contact met Guineese ambassade(ur)
Collega’s,
Ambassadeur helaas nog niet live aan de telefoon gehad. Wel voicemail ingesproken. Ook
helaas niet gesproken. Ze zijn beiden in gesprek bij het Europees parlement als ik goed begreep.
Ik probeer vanmiddag nogmaals.

0

senior adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek
Stafafdeling inhoudelijke ondersteuning (strategisch relatiebeheer)
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

M
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dank je

donderdag 11juli2013 15:32
RE: Guinee

zou fijn zijn, en inderdaad lukt het niet, dan graag naar

c.s.

Van:
Verzonden: donderdag 11 juli 2013 15:30
Aan:
Onderwerp: Re: Guinee
He
Weer terug in het land. Hoop dat Nepal ok verlopen is..
Ga kijken wat we morgen nog kunnen regelen, anders zorg ik dathet meekrijgt.
G rt,
Van:
Verzonden: Thursday, July 11, 2013 03:22 PM
Aan:
Cc:
Onderwerp: Guinee

bij afwezigheid van

meld ik mij even bij jou.

Wellicht gehoord,
en ik zijn mogelijk volgende week 1 dagje in Guinee om aldaar over de
charterwens te spreken. Ik ben bezig met voorbereiding dossier en zou hiervoor graag nog wat input
van jullie willen hebben, mag ik dit aan jou voorleggen?

C.

aantal verwijderingen in 2012 en in 2013 (ja, ik weet het het is ongetwijfeld al ergens hier bekend,
maar ik zit een beetje onder tijdsdruk);
aantal op dit moment nog te presenteren zaken (mogelijk kunnen wij nog meer zaken dan alleen de
charterwens en kunnen wij de oude TF wens uit de kast halen), wat mij betreft met een lijst van
namen die wij zouden kunnen overleggen bij de autoriteiten aldaar.

-

-

Alvast dank voor je reactie. Lukt het morgen niet meer, wil je dan reactie sturen aan bovengenoemde
cc. adressen? Dan kan
iet meenemen in zijn dossier.
Dank!!

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek

Postbus 20301 2500 EH Den Haag
1

1
erirJ.. ni

Denk aan het milieu voordat u print.

Ministry of Security and Justice
Repatriation and Departure Service
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

1

0

0

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 12 juni 2013 17:20
DT&V Planning en Control;
RE: Nieuwe set kamervragen over Guinee
gepresenteerd in 2013 per 12-6-2013.pdf

Bijgevoegd het BO bestand van de feitelijk gepresenteerde vreemdelingen aan de autoriteiten van
Guinee.
Hierbij komt de telling op 13 vreemdelingen in 2013.
Met vriendelijke groet,

Senior medewerker LP

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek
Afdeling Laissez Passer
Generaal Eisenhowerplein 111 1 Rijswijk
Postbus 1050 1 2280 DZ 1 Rijswijk

1

Kamer 2.06

http : //www .di enstterug keerenvertrek. ni

0

Denk aan het milieu voordat u print

Van:
Verzonden: woensdag 12juni 2013 16:15
Aan:
CC: DT&V Planning en Control;
Onderwerp: RE: Nieuwe set kamervragen over Guinee
Urgentie: Hoog

Ik heb de data in ISTV bekeken in 2013 t/m 11 juni 2013.
In 2013 zijn 21 LPs verkregen, allemaal door de ambassade in Brussel. De afsluitdatum van de
processen van al deze T
LP is mei 2013.
5

-

Deze 21 LP’s hebben in 13 gevallen niet geleid tot enige vorm van uitstroom.
1

In de overige 8 gevallen is de uitstroom als volgt verdeeld:
Overige uitstroom 2
Zelfstandig vertrek naar Guinee 1
Zelfstandig vertrek zonder toezicht 5
Gedwongen vertrek Geen
-

-

-

-

In 2013 zijn 10 vreemdelingen met de Guinese nationaliteit gedwongen vertrokken uit Nederland. In
1 geval is de persoon gedwongen vertrokken naar Guinee. Voor deze persoon is een LP verstrekt door
de ambassade in Brussel. Het proces waarin dit LP is verstrekt is afgesloten in december 2012.
-

de derde vraag heb je neergelegd bij LP.
g r.

P&C,
dit rapport is opgeslagen in mijn map onder de naam 2013061
landscape vO.3

Guinee_Template Report

0

Van:
Verzonden: woensdag 12juni 2013 12:17
Aan: DT&V Planning en Control
Onderwerp: FW: Nieuwe set kamervragen over Guinee
Urgentie: Hoog
Collega’s,
Bijgaand nieuwe kamervragen Guinee. Kunnen jullie ivm vragen 3, 4 en 8 inzichtelijk maken:
hoeveel Ip’s in 2013 zijn verkregen en wat de uitstroomwaarde/verwijderbaarheid van deze
vreemdelingen is?
hoeveel vreemdelingen in 2013 zijn uitgezet naar Guinee en op basis van welk Ip (ambassade,
taskforce of missie)?
hoeveel vreemdelingen in 2013 zijn gepresenteerd aan Guineese autoriteiten?
-

-

-

Groet,

0
Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek
Stafafdeling Inhoudelijke Ondersteuning
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

Dinsdag is mijn vaste vrije dag

2

Verzonden: woensdag 12 juni 2013 11:34
Aan:
Onderwerp: Nieuwe set kamervragen over Guinee
Urgentie: Hoog

Opnieuw een set met vragen over Guinee, Nog niet officieel binnen, maar we kunnen al wel beginnen
met de beantwoording.
Verzoek is as. vrijdag in de weekendtas.
Nemen jullie weer het voortouw?
Met vriendelijke groet

Beleidsmedewerker

1

1

with kind regards,

policy officer

Ministerie van Veiligheid en Justitie 1 Ministry of Security and Justice
Directie Migratiebeleid 1 Migration Policy Department

Van: Postbus DMB Ondersteuning DMB
Verzonden: woensdag 12juni 2013 10:18
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Sv uitzetting
-

Dag
Ik begrijp dat deze vragen nog niet officieel zijn maar wel met spoed afgehandeld moeten worden.
Officiële versie volgt z.s.m.
Met vriendelijke groet,

beleidsondersteunend medewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken
Directie Migratiebeleid
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

Van:
Verzonden: woensdag 12 juni 2013 10:11
Aan: Postbus DMB Ondersteuning DMB
Onderwerp: EW: SV uitzetting
-

Ter beantwoording; concept indien mogelijk vrijdag in weekendtas.

Adviseur BSG

3

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bureau Secretaris-Generaal
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: Secretariaat Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Verzonden: woensdag 12 juni 2013 10:09
Aan:
-

Onderwerp: FW: SV uitzetting
Hierbij ter behandeling.
Met vriendelijke groet,

Van:

Verzonden: woensdag 12 juni 2013 9:55
Aan: Secretariaat Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Onderwerp: SV uitzetting
-

Hierbij de opgemaakte versie van de schriftelijke vragen van Gesthuizen c.s. over uitzettingen van vreemdelingen
naar Guinee, die nu bij de Voorzitter liggen om getekend te worden (dus nog zonder vraagnummer).

Medewerker vragen/proces
Griffie
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

1 T www.tweedekamernI
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.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
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 liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Security and Justice
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hoofdkantoor) verhuist de eerste helft van 2013 naar de
Nieuwbouw op de Turfmarkt 147.
Let op bij afspraken in deze periode op welk bezoekadres u moet zijn. Het postadres verandert niet.

4
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 26 augustus 2013 13:35
RE: ontmoeting ambassadeur Guinee d.d. 27 augustus 2013 HK DT&V

merci beaucoup

Van:
Verzonden: maandag 26 augustus 2013 13:34
Aan:
Onderwerp: RE: ontmoebng ambassadeur Guinee d.d. 27 augustus 2013 HK DT&V
Done.
Voor jouw ligt ie in je postbakje.

Van:
Verzonden: maandag 26 augustus 2013 13:23
Aan:
Onderwerp: EW: ontmoeting ambassadeur Guinee d.d. 27 augustus 2013 HK DT&V

morgen komt de Guinese ambassadeur bij AD. Onderstaand bericht heb ik zojuist verzonden. Wil
vriendelijk zijn,indien je heirvoor gelegenheid hebt om:
printje van dit bericht te maken en aan de dagmap van AD toe te voegen?
idem voor DIA;
en er ook eentje voor mij te maken?

jij zo

-

-

-

Ik check nog even bij secretariaat hoe toegang van de ambassadeur is geregeld, ik ben er morgen op
tijd.
Dank.

Van:
Verzonden: maandag 26 augustus 2013 13:22
Aan:
CC:
Onderwerp: ontmoeting ambassadeur Guinee d.d. 27 augustus 2013 HK DT&V

in overleg met DIA hierbij per mail enige informatie t.b.v. het gesprek morgen met de Guinese
ambassadeur,
Gesprek kan in het Engels worden gevoerd. Aanwezig zijn
en
Doel van het gesprek
Belang te benadrukken dat de Guinese ambassade en de DT&V in het terugkeerproces gezamenlijk
optrekken en eenduidig naar buiten treden. Dat betekent dat als de ambassade een LP verstrekt de

DT&V ervan op aan moet dat dit geen problemen oplevert aan de grens c.q. bij de acceptatie van de
vreemdeling.

Achtergrondinformatie
Geschiedenis is genoegzaam bekend. In de afgelopen maanden hebben derden verwarring proberen te
zaaien omtrent de afgifte van laissez-passers door de Guinese ambassade in BrusseL

c
IGeruime tijd geleden
is reeds met de ambassadeur de afspraak gemaakt voor het afleggen van en kennismakingsbezoek
aan het HK van de DT&V

Voorts:
de ambassadeur heeft op dinsdag 27 augustus om 14.00 uur een gesprek gepland bij BZ Den Haag,
directie Afrika, onderwerp is onbekend;
verkiezingen in Guinee staan thans gepland voor 24 september a.s.;
ligt een beginsel akkoord voor een nieuw Task Force, overeengekomen met de minister van
Veiligheid, indien dit wordt besloten dient deze afgerond te zijn voor 17 september a.s.;
-

-

-

Voorgestelde gesprekslijn
.
.

welkom en introductie aanwezigen;

•
•

bedanken voor de samenwerking met de ambassade van Guinee tot nu toe;
doel van het gesprek toelichten: bespreken van de samenwerking tussen de DT&V en de
ambassade tot nu toe en mogelijkheden bezien hoe deze samenwerking kan worden verbeterd;
zijn er onderwerpen die de ambassadeur graag zou willen bespreken?;
korte terugblik op de samenwerking tot nu toe; dank voor ontvangen LP
5, problematiek van de
T
weigering aan de grens onder verwijzing naar brief ambassade;

•
•

2

•
•
•

•

•
•

belang benadrukken van de consistente samenwerking en eenduidig optreden naar buiten,
desgewenst naar overleg hierover;
vooruitblik; DT&V kent nog steeds een caseload van vermeende Guinese vreemdelingen die NL
moeten verlaten (ca. 200);
begrepen dat de nieuwe consul,
inmiddels is gestart en dat er een gesprek tussen
de DT&V (afd. LP) en
is gepland; kunnen er weer presentaties plaatsvinden? en
indien de Guinese nat. is vastgesteld, kunnen er dan ook door de zorg van de ambassade LP’s
worden afgegeven?;
is het een idee dat t.b.v.
een kennismakingsprogramma wordt samengesteld?
wil dit graag in samenwerking met collega’s van afd. LP invullen.
is het een idee dat een voor de tweede helft van dit jaar, ergens in november 2013, wederom
een ontmoeting tussen AD/DIA en de ambassadeur wordt gepland om dan opnieuw de
samenwerking te bespreken?; natuurlijk is de ambassadeur altijd eerder welkom;
dank voor de komst, succes gewenst bij het vervologonderhoud bij het ministerie van
buitenlandse zaken.

Mochten er vragen zijn dan hoor ik het graag.

3

0

0

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 5juni 2013 13:06

RE: SPOED!!! GUINEE UITZETTING

Afd. LP gaat handtekening controleren van
bijv. die verstrekt zijn aan het lOM

LP’s de 20 en later de 3 zijn door

op de recente LPs en eerder verkregen LP’s,

afgegeven.

Ik heb afd. LP verzocht om te beginnen met een logboek en waar mogelijk terug in tijd te vullen, ik
maak een opzetje daartoe.

ps. bovenstaande besproken met senior niet met afd. manager omwille van spoed

Van:
Verzonden: woensdag 5 juni 2013 12:49
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: SPOED!!! GUINEE UITZETTING

Dat wordt lastig gezien vertrek uit Parijs om 13.30

Sent with Good (www.good.com)

Original Message
From:
Sent: Wed
y, June 05, 2013 12:37 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc:C
1
Subject: RE: S)OED!!! GU[NEE UITZETTING
Tussenbericht: ambassadeur aan de lijn gehad, aangegeven waarvoor ik belde, was in een conferentie,
had geen tijd, zei toe mij terug te bellen en drukte mij vervolgens weg... (12.35 uur)
Ik doe om 14.00 uur een nieuwe poging.

Van:
Verzonden: woensdag 5 juni 2013 12:06
CC:
Onderwerp: FW: SPOED!!! GUINEE UITZETTING
1

kan iemand bellen met de ambassade voor een tegengeluid ? Graag zsm reactie
gr

van;
Verzonden: woensdag 5 juni 2013 12:01
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: SPOED!!! GUINEE UITZETTING

Met vriendelijke groet,

Original Message
r
‘rom:
Sent: Wednesday, June 05, 2013 11:51 AM W. Europe Standard Time
To:
Subject: FW: SPOED!!! GUINEE UITZETTING
Beste
Helaas krijgt de zaak en uitzetting van gisteren nog een staartje: hieronder staat verklaard is dat er valse LP’s zijn
verstrekt? Hoe kan dit? Wat is hier aan de hand?
Met vriendelijke groet,
Fractiemedewerker Justitie, Immigratie & Asiel SP Tweede Kamer der Staten-Generaal
T:
E:

0

Verzonden: woensdag 5juni 2013 11:28
Aan:
Onderwerp: RE: LP van
Urgentie: Hoog

Geachte heer
Bedankt voor uw bericht. Bij afwezigheid van
neem ik de zaak
waar. Ik heb
vernomen dat cliënt inmiddels is uitgezet en dat hij thans verblijft in Parijs. Om 13.30u zal hij verder
vliegen naar Conakry, Guinee.
Zojuist heb ik bericht ontvangen dat in Guinée News een bericht is verschenen dat de Guinese ambassadeur
in Brussel heeft verklaard dat er valse LP’s zijn verstrekt. Deze ontkent keihard dat er enig document door
de ambassade in Brussel is afgegeven. Bijgevoegd een kopie van een LP waarvan deze aangeeft dat deze
vals is verstrekt. Die LP is ook te vinden door het woord “laissez-passer” aan te klikken in het bericht van
Guinee News. De handtekening op die LP komt zo goed als exact overeen met de handtekening op de LP
van
Dat betekent dat de LP waarop
nu wordt uitgezet vals is! Uitzetting kan nog
tegengegaan worden;
kan nog van Parijs teruggehaald worden. Ik verzoek u per ommegaande actie
2

hierop te ondernemen. De Nederlandse autoriteiten werken op dit moment mee aan uitzettingen op valse
documenten, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Dit is aangiftewaardig, alsmede nieuwswaardig
(met alle gevolgen van dien).
Het bericht op Guinee News is in het Frans te vinden op
. rm=2’
Klikken op het woord “laissez
—‘‘--‘
passer” in dat bericht brengt de LP naar boven. Hierbij ook bijgevoegd. Vertaling van google translate van
het bericht is als volgt:

http: //www.oi’

http://translate.goog1e.com/translate?client=tmpg&h1=en&langpair=fren&u=http://wwv.ju
ineenews org
.

“more undocumented living in the Netherlands about to be deported june lst,
Evictions to Guinea from Holland, do
of various Guinean delegation to the
authorities to expel Guineans living
that a group of undocumented will be

2013

not seem to stop anytime soon. When the arrival
Netherlands in order to help the Dutch
illegally, was one of the news, we have learned
repatriated from Guinea on June 4 to Conakry.

This time, it seems that the pass had been signed and sealed by a person of Guinea
embassy in Brussels.
Joined May 30 phone Guineenews
Ambassador of Guinea in the Benelux
denies having signed any travel document for the expulsion of a Guinea to Conakry from
the Netherlands. “Since the recail of
in Conakry, we have no consul. 1
inform you that the consul is the only persona±ity authorized to sign a pass “defends
who claims to have already informed the Dutch authorities he will
cooperate if they ask for his help in obtaining documents travel.
“Instead, we are to protect the Guineans. “Recently, a delegation came to me to
congttulate me compared to what I’m doing for the Guinean community,” says

On Guineans who are about to be evicted from Schiphol Airport or Rotterdam, the
ambassador said being aware of anything. “It is you who teach me the news. 1f someone
told you that the Embassy of Guinea in Brussels signed a pass , tell him that it is
bone false
1 have not issued passes for the Guineans living in the Netherlands No,
“proclaims
However, your daily Guineenews received a copy of a pass signed by the Embassy of
Guinea in Brussels, which will most certainly as a travel document to Guinea to be
deported on Tuesday.
Here in the Netherlands, we have attached the phone yesterday, a spokesman with the
Ministry of Security of the Dutch court to verify the information without success. We
were sent to the person who deals exclusively with the issue of Guineans. For now, we
have not managed to make contact with the person. Meanwhile, we got in touch with a
Dutch journalist with whom we are currently conducting surveys to find out which side
is lying.
In addition, the names of two young Guinean origin came back with a lot of noise in
recent days in the Dutch media. One of them is currently observed hospitality for a
few days of hunger strike to protest against his detention, is on the list of those
who will be shipped the next Tuesday.
The news reached him while he is in prison.
The doctor has the second complaint for abuse and mistreatment suffered by the young
Guinea in the detention center of Rotterdam. For his part, the Secretary of State for
Security and Justice said that Guinea has been no abuse. “The procedures have been
properly followed, there was no disproportionate use of violence,” said Fred Teeven.
Dutch immigration policy is regularly debated in the National Assembly.
3

Management file paperless is a headache for any coalition.
investigation

corresponding Guineenews from Amsterdam,

Netherlands
www guineenews. org
Guinea by the Guineans.
.

Latest News.”

Graag verneem ik per ommegaande uw reactie.

Met vriendelijke

groet.

Hagg & Van Koesveld Advocaten
Westermarkt 2j
1016 DK AMSTERDAM

0

E: info ?henvk.nl
W: www.henvk.nI
Van:

Verzonden: woensdag 5 juni 2013 9:00
Aan:
Onderwerp: FW: LP van

Van:
[mailto:]
Verzonden: dinsdag 4 juni 2013 18:07
Aan: info
CC:
Onderwerp: LP van

0

Geachte
Naar aanleiding van uw vraag omtrent de afgifte van het laissez-passer in de zaak van uw cliënt
(uw kenmerk 1349684/JK/EW), bericht ik het volgende:
Op verzoek van
wnd. hoofd beleidsafdeling SIO van de Dienst Terugkeer &
Vertrek, kan ik u mededelen dat het afgegeven laissez-passer van
jjj een reisdocument is
dat is afgegeven tijdens de Taskforce Guinnée.
Het laissez-passer waarop
morgen uitreist is eerder afgegeven door de Guinnese ambassade
te Brussel.
Ik heb u hieromtrent hedenmiddag omstreeks 17.20 uur geprobeerd telefonisch in kennis te stellen,
maar uw kantoor was toen reeds gesloten.
Zoals bij u bekend, staat het vertrek van uw cliënt voor morgen gepland om 08.00 uur. Ik hoop u
hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,

4

[“lanager Directie Bewaring

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek
Justitiëel Complex Schiphol
Duizendbladweg 100 1171 VA Badhoevedorp (Schiphol-West)
Postbus 75638 1118 ZR Luchthaven Schiphol
-

-

-

-

T
F
www.dtenv.nI

Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid2
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 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 if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission of messages.

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

Q

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 liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Min istry of Security and Justice
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hoofdkantoor) verhuist de eerste helft van 2013 naar de
Nieuwbouw op de Turfmarkt 147.
Let op bij afspraken in deze periode op welk bezoekadres u moet zijn. Het postadres verandert niet.
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0

0

Van:

Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

vrijdag 13 december 2013 8:37

RE: Update Guinee

goed idee om samen te gaan. Echter wo kan ik niet vanwege inkomende angolese delegatie waarmee
ik op stap ben. Vrijdag zou ik kunnen, en dan waarschijnlijk in de middag.

Sent with Good (\\ v w ood corn)
.

1

• OFrom:
Sent: F

013 08:11 AM W. Er””’ Standard Time

p
Subject: Ke: Update Guinee

Agenda technisch kan ik woensdagmiddag wel, maar in de ochtend ivm bespreking concept rapport DIA niet.

Division Manager Travel Documents
M:
Oorspronkelijk bericht
Van:

Hoi,
Even een korte update nav contact vanuit LP met de consul,

en met onze Belgische collega’s.

Tot zover voor nu.

1

Division Manager Travel Documents
M:

0

0

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 17juni 2013 9:34

Re: up-date Guinee

Opnieuw kwaadsprekerij over uitzetting in guinese media.
Zie hieronder
Quo
comme nous vous l’annoncions ii y a deux jours, un sans-papier guinéen devait être reconduit aujourd’hui en Guinée
par la police des frontières des Pays-Bas, a appris Guinéenews de sources concordantes. Finalement, l’expulsion a
avorté l’aéroport Charles De Gaulle, a-t-on appris.
Embarqué dans la matinée de ce vendredi 14 juin â Schiphol (Amsterdam), le demandeur d’asile d’origine guinéenne
na pas dépassé la capitale française. Selon la version officielle, le pilote de l’avion qui décollait â Paris â destination
de Conakry, a en fin de compte pris la décision de ne pas amener le Guinéen avec lui â cause de la résistance qui
l’aurait opposé face aux policiers qui l’accompagnaient.
Une version rapidement mise en doute par le médecin du Guinéen, « Nous ne croyons pas que cela soit possible.
Une personne qui est en grève de la faim depuis un mois et qui ne boit pas en plus, pourrait difficilement sopposer
â ces agents de police qui accompagnent les gens en dehors des frontières. C.B. est complètement affaiblit. Dès
l’atterrissage de son vol Schiphol, un procureur de la république a voulu directement l’interroger mais nous nous
sommes opposés. II va être maintenant transféré dans un lieu de détention. Nous comptons le rendre visite dans les
prochainsjours>, nous a déclaré Eicke Bonson, le médecin de C.B.
La situation de C.B avec lequel nous nous sommes entretenus avant-hier est lom d’être claire. Les autorités
néerlandaises semblent vouloir 5e débarrasser tout prix du Guinéen qui a provoqué une énorme attention des
grands médias hollandais. Les conditions dans lesquelles, elles ont obtenu un titre de voyage au nom du Guinéen
l’ambassade de Guinée Bruxelles, sont floues et méritent d’être éclaircies, apprend-on. La peur d’avoir commis
une erreur pendant la démarche d’obtention de ce précieux document, semble hanter Fred Teeven, le secrétaire
d’État â la sécurité et â lajustice qui était déjâ, il y a quelques mois, sous une pression intense après qu’un activiste
russe se soit donné la mort dans un centre de détention néerlandais, quand la protection lui a été refusée.
Aussi, la police mène toujours des enquêtes sur la maltraitance subitepar C.B en détention. « J’ai reçu des coups en
prison. On ma mis dans une cellule d’isolement nu, avec une température de -10 degré. Je devais me coucher â
même le sol. L’enquête continue toujours », affirme-t-il.
Pendant ce temps, le Guinéen lui, narrive toujours pas â expliquer comment est ce que son titre de voyage a été
obtenu. «Je n’ai jamais été présenté l’ambassade de Guinée Bruxelles. Ni ces délégations guinéennes qui sont
venues l’année dernière aux Pays-Bas. Je n’ai aucun document d’identité sur moi. Pourtant, le service d’immigration
et naturalisation hollandais est parvenu â me trouver un titre de voyage », nous explique C.B depuis son centre de
détention â Scheveningen.
Selon les dernières informations que nous avons obtenues partir de Conakry, pour obtenir un titre de voyage
guinéen, il y a toute une procédure â suivre et des documents fournir au niveau de l’autorité compétente qui peut
être une ambassade ou le ministère de la sécurité guinéen. Le secrétaire d’Ëtat la sécu et la justice néerlandais,
quant â lui Fred Teeven (sur la photo), devra répondre beaucoup de questions la semaine prochaine en rapport avec
ce dossier qui n’arrête pas de faire parler de lui.

Sent: Sunday, June 16, 2013 06:28 AM
Subject: RE: up-date Guinee
Beste

dank voor interessante update. Goed om te lezen dat onze contactpersoon in het team blijft. Zoals ik al
schreef, ik sluit niet uit dat ik binnenkort op het net kom tav de twee genoemde individuele zaken.
Dank nogmaals. Goede zondag.
Hartelijke groet,

Original Message
From:
Sent: S’
16, 2013 08:2 1
To:
-

: M W. Et

0
e Standard Time

1

Cc:

Subject: Re: up-date Guinee
Beste
Dankje. Erg nuttig.
Ik las ook het stuk in de volskrant vandaag, mci mislukte uitzetting in Parijs van

en probleem met

Ik sprak gister met de nieuwe minister van Veiligheid
Aantal interessante mededelingen:
1. Dialoog oppositie-regering op stoom. ldd mogelijk uitstel verkiezingen. Twee opties: a.uitstel van 10 dagen; b.
Veel langer uitstel (want in regenseizoen zijn verkiezingen niet mogelijk).
2. Veel onrust in Guinese media over uitzettingen.
wens om full steam te gaan samenwerken.
3.

Maar na verkiezingen

wil de migratie-mensen in zijn team nog eens tegen licht houden.

laat hij zitten.

Groet

11 .II II

Sent: Friday, June 14, 2013 07:30 PM
Subject: up-date Guinee
Beste allen,
er is in de afgelopen week weer een hoop gebeurd in het Guinee dossier. Een korte up-date van mijn
kant, waarbij ik gezien de hoeveelheid gebeurtenissen mij concentreer op de hoofd zaken:
2

opnieuw Kamervragen over het instrument Task Force en de aan de DT&V verstrekte LP’s; dit mede
n.a.v. een contact met de Guinese ambassadeur in Brussel die klaarblijkelijk tegenover de media heeft
verklaard dat zijn ambassade geen LP’s heeft verstrekt, terwijl wij, de DT&V, in de afgelopen weken
toch echt LP’s van de ambassade hebben ontvangen;
-

planning terugkeer naar Guinee van twee politiek- en mediagevoelige zaken, honger en gedeeltelijk
dorststakers deze week, e.e.a. in goed overleg met de Guinese commissaris op de luchthaven (
die wij hebben ontmoet); eerste zaak is door een last-minute voorlopige voorziening geannuleerd en
de tweede, vandaag, is vanwege het gedrag van de vreemdeling in Parijs geannuleerd; onder tussen
wel één geslaagde gedwongen verwijdering in de afgelopen weken gerealiseerd;
vandaag opnieuw vragen van de media, aandacht op o.a. site van de NOS en om een indruk te
krijgen van hetgeen er zoal gaande is:
-

-

Jullie begrijpen een arbeidsintensief dossier.
Verder nog. Ik heb afgelopen week ook contact gehad met onze contactpersoon
Hij is
inmiddels weer terug in Conakry en zou afgelopen woensdag een onderhoud hebben met zijn nieuwe,
jullie bekende, minister. Ik heb hierover nog geen terugkoppeling gehad. Ik begreep wel dat het
inmiddels zo goed als zeker is dat de verkiezingen uitgesteld zullen worden tot eind oktober.
Tot slot. Er moet een zeker een vervolg komen voor de geannuleerde verwijderingen van deze week,
mogelijk kom ik hierop nog bij de post terug.
Zoals eerder gezegd, ik hou de post zoveel als mogelijk is, op de hoogte. Mochten er bij jullie vragen
leven, dan hoor ik het graag.
Goed weekend.
Vriendelijke groet,

Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid’2
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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten
This message may contain information that is not intended for you. It you are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission of messages.

Help save paper! Do you really need to print this email?
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
3

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

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, It YOL1 are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message, The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission of messages

Help save paper! Do you really need to print this email?
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 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 liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 25 februari 2014 17:08

Onderwerp:

RE: Wob-vezoek Guinee

Dank, lijkt mij op zich al veel informatie. Als het niet in documenten is neergelegd (dus gesprekken
met de autoriteiten die niet in een verslag zijn vervat) is het strikt genomen geen Wob. Ik kijk nog
even op de G-schijf. Als het er is lijkt mij dit in beginsel vertrouwelijk. Graag nog even overleg,
donderdagochtend ok.
Groeten,
Van:

Verzonden: dinsdag 25 februari 2014 16:51
Aan:
Onderwerp: RE: Wob-vezoek Guinee

Hierbij reactie op de door jou gestelde vragen.
1. Alle correspondentie betrekking hebbend op het proces na 7 augustus 2013 is geadresseerd
aan het ministerie van buitenlandse zaken in Conakry alsmede de Guineese ambassade in
Brussel. Daarbij heeft er tijdens een bezoek van de DT&V aan Guinee in november 2013 ook
een onderhoud plaatsgevonden met het ministerie van buitenlandse zaken waarbij ook
gesproken is over het proces en in het bijzonder over de rol van de Guineese ambassade in
Brussel. Daarbij is met de ambassade afgesproken dat zij invulling geven aan het proces zoals
neergelegd in de werkafpspraken genoemd in het M0U in 2009 tussen beide landen getekend.
Dat betekent medewerking aan de presentaties van vermeende Guineese vreemdelingen en bij
bij vaststelling van de nationaliteit de afgifte van LP’s. Aan beide ondewerpen is door de
ambassade invulling gegeven. Er hebben presentaties plaatsgevonden en er zijn door de
ambassade LP’s verstrekt.
2. Het betreft hier in het bijzonder correspondentie inz. de planning van een nieuwe Task Force,
verzonden in december 2013 aan de minister van buitenlandse zaken, de minister van
veiligheid en de Guineese ambassadeur in Brussel. Alsmede een brief gericht aan
eerdergenoemde geadreseerden in februari 2014.
Brieven staan op de G-schrijf, wel even overleggen of wij die zo integraal kunnen opsturen,
daar ben ik geen specialist in.
3. Zie antwoord op vraag 2.
4. Er is mi. reeds geruime tijd een nieuwe
consul die cf. beschreven onder punt 2
invulling heeft gegeven aan het proces.
is dit zo even voldoende? Laat even horen, anders morgenochtend of donderdagochtend even
zitten?

Van:

Verzonden: maandag 24 februari 2014 12:09
Aan:
Onderwerp: Wob-vezoek Guinee
Ha
n.a.v. jou verwijzing naar de G-schijf heb ik idd nog enkele stukken gevonden mbt Guinee. Deze
worden wat mij betreft echter niet openbaar gemaakt.
Verder nog het volgende:

Omtrent enkele vragen waar wel documenten over zouden kunnen bestaan kan ik niets vinden. Dat
kan betekenen dat er ook daadwerkelijk niets is.
Het betreft de volgende vragen:
1. In de Wob-beslissing van 7 augustus 2013 is vermeld dat de wens bestaat om het (Guinese) ministerie van
Buitenlandse Zaken, i.c. de ambassade te Brussel weer bij het proces te betrekken. Is dit inmiddels
gerealiseerd en wat zijn de gemaakte afspraken?
2. Voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd, verzoek ik om toezending van een afschrift.
3. Als dit niet gerealiseerd is, waarom niet en wat zijn de verwachtingen?
4. Is er inmiddels een nieuwe consul benoemd?
Als jij mij hieromtrent nog iets kan meedelen hoor ik het graag. De beslistermijn nadert overigens met
rasse schreden...
Groeten,

0

0

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

maandag 23 september 2013 15:05

RE: Bezoek
(medisch)

voor Taskforce 29 sept tot 5 oktober bespreken individuele zaak

Hallo
In principe worden er dagelijks na afloop van de presentaties een evaluatie gehouden mbt voortgang
en uitkomsten.
Het is dan mogelijk aansluitend een gesprek metaan te gaan
Op dinsdag donderdag en vrijdag zal dit rond 16.00 uur zijn op respectievelijk DCR en CCH.
Zodra het programma zijn definitieve vorm heeft kan je in afstemming metaangeven wat de
voorkeur heeft.
groet,

Van:

Verzonden: dinsdag 17 september 2013 12:07
Aan:
CC:
Onderwerp: Bezoek
voor Taskforce 29 sept tot 5 oktober bespreken individuele zaak (medisch)
Beste

(3

Ik heb zojuist even metgesproken over een medische zaak en hoe we deze het beste kunnen
aanpakken
adviseerde me om jullie te verzoeken om in het programma van het bezoek van
voor de
taskforce een afspraak voor mij enin te plannen om deze individuele zaak te bespreken met hem.
30 september ben ik vrij, dus ik zou graag ergens tussen 1 en 5 oktober een afspraak hebben met
Vriendelijke groet,

Regievoerder
Afdeling Bijzonder Vertrek en Boekingen
Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Generaal Eisenhowerplein 111
2288 AG Rijswijk
Postbus 1950 1 2280 DZ IRijswijk
M:
1

F:
b.g.g.:

http ://www. dienstteruqi en vertrek. ni
De DT&V: professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid.
Let op: Per 5 november 2012 valt de DT&V onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

0

0

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 25 februari 2014 12:13
Re: case bad Guinee

Heel veel dank hiervoor. Geeft me een goed beeld van de (nog ongecontroleerde) aantallen. Zal er uiteraard zeer
vertrouwelijk mee omgaan.
Grand merci en ik zal je uiteraard na afloop briefenl
Veel groeten,

From:
Sent: Tuesday, February 25, 2014 11:06 AM
To:
Subject: RE: case bad Guinee
Beste
In aansluiting op mijn mailbericht met bijlagen van gisteravond hierbij nog een detailoverzicht van de
DT&V. Dit overzicht is t/m september 2013. Helaas zijn twee collega’s die over de cijfers gaan
vandaag niet beschikbaar, dus spoedheidshalve kan ik nu alleen onderstaand overzicht aanleveren. En
ik benadruk nogmaals, dit zijn cijfers uitsluitend voor jou. Ze zijn nI. ook vanwege de spoed nog niet
gecontroleerd door de afd. P&C.
Verder een toelichting op onderstaande cijfers. Je ziet een duidelijke opleving in de medewerking van
de autoriteiten in het jaar 2012 (significante stijging afgegeven laissez-passers en geëffectueerde
verwijderingen) en tegelijkertijd een significante daling in dezelfde cijfers waarvan de reden
genoegzaam bekend is (geplanden Task Forces die niet door gingen en

Mocht je nav al deze informatie vragen hebben, bel/mail mij gerust.
Goede reis en gezond weer terug.

Cijfers Guinee
Cijfermatige informatie Guinee
Instroom vertrekproces DT&V
Verzoeken nationaliteitsvaststelling
Ontvangen positieve antwoorden

2011

-

-

-

Ontvangen negatieve antwoorden
Geen antwoord ontvangen

-Gern.aantal dagen tussen indiening en
-

Ontvangen laissez-passers

Gedwongen vertrek naar Guinee
1

2012

2013*

1

Zelfstandige terugkeer via TOM naar Guinee
*t/m september 2013
Betreft een cohort overzicht!

Van:
Verzonden: maandag 24 februari 2014 20:20
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: case bad Guinee
Beste

Bijgevoegd een zogeheten ‘fact & figures’ overzicht met daarin cijfers van de IND (de
toelatingsorganisatie) en ook wat cijfers afkomstig van de DT&V. Hou ajb de beide overzichten vooral
voor jezelf en geef ajb niet af.
In het bijgevoegde pfd bestandje staat VVR overigens voor ‘verblijfsvergunning regulier’.
Cijfers over asielinstroom zijn natuurlijk helemaal vertrouwelijk.
Detailoverzicht van de cijfers van de DT&V probeer ik je morgen nog aan te leveren. Bij ons geldt de
policy dat alle cijfers die naar buiten gaan, dus ook naar BZ, eerst door onze afd. P&C gecontroleerd

0

moeten worden en dat kost gewoonweg even tijd.

Vr.gr

Verzonden: maandag 24 februari 2014 17:16
Aan:
Onderwerp: case bad Guinee
Ha

0

Vorig jaar heb je ons zo’n superhandig overzichtje gestuurd van de Senegalese asiel case bad (ik geloof mbt
aangevraagde en verstrekte LP’s).

Vraagje, heb je voor mij ook een algemeen overzicht (of ruwe cijfers, als je geen precieze aantallen hebt) van het
aantal Guineese asielaanvragen en hoeveel daarvan worden geaccepteerd/geweigerd, in de afgelopen drie jaar?
Ik vertrek overmorgen naar Conakry met een collega van DCM, ivm het updaten van ons Algemeen Ambtsbericht, en
ik verwacht dat men ons daarover zal bevragen. Heb de cijfers niet meer scherp in mn hoofd, dus zo’n overzicht zou
super zijn.
Alvast veel dank!!

Deuxième secrétaire/Affaires Politiques
2

Ambassade des Pays-Bas au Sénégal
37, Rue Jacques Bugnicourt
Dakar, Senegal
T
htt p : //se nega 1. ni a m ba ssa d e.ü rg
Ambassade Dakar sur Facebook

Help save paper! Do you really need to print this email?
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan ti 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 addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

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 ken informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien ii 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 It you are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission of messages

Help save paper! Do you really need to print this email?
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 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 liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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0

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 11 december 2013 8:40
Re: Gescand vanaf een MFP

Hoi,

Division Manager Travel Documents

K

bericht
‘cemher 05,

Cc
Onderwerp:
Hi

RE:

2013 11:04 AM

L.cand vanaf een MFP

,

Zoals net besproken, helemaal prima
Ivm aanwezigheid
in Guinee (voor eventuele uitleg aan de
ontvangers/secretaresse) versturen wij de mails dan komende week.

Met vriendelijke groet,

Senior medewerker LP

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek
Directie Internationale Aangelegenheden
Generaal Eisenhowerplein 111
Postbus 1050

2280 DZ

Rijswijk

Kamer 2.06

Rijswijk
1

http: //www. dienstterugkeerenvertrek nl
-

Denk aan het milieu voordat u print

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: woensdag 4 december 2013 11:44
Aan:
CC:
Onderwerp: : Gescand vanaf een MFP

C

Collega’ s,
Hierbij een scan van de brief die hedenochtend is aangeboden aan
er erg blij mee.
Nu moet de brief nog, althans de scan dan naar:
privé mailadressen van
de secretaresse van de minister van veiligheid in Conakry
) en
visitekaartje in bezit van
de NL ambassade in Dakar.

,

hij

was

-

(gegevens,

kopie

-

-

LP de
Mag ik een voorstel doen? Gezien de Franse begeleidende korte tekst, zou afd.
brief
de
keer
nog
ene
deze
ik
zal
En
nemen?
kunnen
rekening
haar
voor
eerste twee
aanleveren bij de post in Senegal? Mede omdat ik deze week div. malen met de post
Jullie krijgen c.c. van dit bericht en
contact heb gehad over het bezoek van
ook de contactadressen.
vervolg
evt.
het
voor
dan hebben jullie hebben
Akkoord?

0
Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: woensdag 4 december 2013
Aan:
Onderwerp: Gescand vanaf een MFP

11:03

Open het bijgevoegde document
Verzonden door:
Bestandstype bijlage: pdf,

Multi-Page

Locatie van multifunctioneel apparaat:
Ruimte)
Naam apparaat: EX750336

Turfmarkt 147

-

(Facilitaire

Meer informatie over Xerox-producten en oplossingen vindt u op http://www.xerox.com.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 30 september 2013 12:08

Re: Guinee,

Ter aanvulling op de mail var
De geplande presentaties voor morgen gaan niet door. Wel vindt volgende week woensdag zonder tegenbericht dus
een presentatie plaats op de ambassade te Brussel.
Op 17-10 komt de consul naar NL toe voor hetzelfde 2-daagse programma, dus mcl. 1 dag presenteren.
wil jij

eninformeren over de Guinese perikelen.

Gr

Met vriendelijke groet,

manager Laissez Passer
M:
Van:
Verzonden: Monday, September 30, 2013 11:58 AM
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: Guinee,
Beste
Naar aanleiding van de ontwikkelingen mbt de verkiezingen in Guinee heeft de consul,
haar bezoek naar Nederland moeten annuleren.
Na telefonisch overleg met
heb ik, samen met een datum kunnen vinden die ons
allebei schikt (zie onderstaande mail).

Ik heb zojuist

gesproken.

De consul is de aankomende dagen niet beschikbaar maar heeft wederom aangegeven dat zij het heel
erg vindt dat zij haar bezoek moest annuleren.

Om ons tegemoet te komen wil zij graag een paar (3) vreemdelingen bij de ambassade ontvangen
voor een presentatie, op 9 oktober na sluitingstijd (na 15:00 uur).
De data voor haar bezoek naar NL hebben wij kunnen vaststellen. Zij komt op 17 oktober voor een
tweedags bezoek.
Voor wat betreft de presentatie op de ambassade (volgende week woensdag) hoor ik graag wat jouw
mening in deze is.
Met vriendelijke groet,
Groet,

0

0

2

Van:
Verzonden:

woensdag 20 november 2013 17:05

Aan:
Onderwerp:

RE: Guinee

Sent with Good (\\ 5555 .ood.com)

Original Message
From:
2013 04:49 PM W. Europe Standard Time

Subject: Re: Guinee

was erg blij met de terugkoppeling van de missie. Na afloop van de presentaties zijn we door de
ambassadeur ontvangen, op zijn verzoek. de voorzitter van de citt heeft ook de ambassadeur ontmoet. De
ambassadeur heeft aangegeven dat hij bijzonder tevreden is met de samenwerking met de DT&V. Na afloop van het
bezoek heeft de voorzitter van de citt aangegeven dat hij bijzonder onder de indruk was van onze professionaliteit
maar ook door de moeilijke werkzaamheden die we verrichten en ook de omstandigheden waarin we ons werk
doen (hij refereerde aan het feit dat alles snel moet gaan en dat om de 3 mn ide consul werd verzocht om een visum
te stempelen.)

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben gehformeerd
Groet

Van
Verzonden: Wednesday, November 20, 2013 11:15 AM
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Guinee

1

director International Affairs

Ministry of Security and Justice
Repatriation and Departure Service
Turfmarkt 147f The Hague The Netherlands
P0 box 20301 1 2500 EH The Hague The Netherlands

‘.fll

0

Met financiering van het Europees Terugkeerfonds
Co-funded by the European Return Fund

Original Message
From:
Sent: V’ ‘-y,Novernber20, 2013 06:08 AM W. Europe Standard Time
To:
Cc:
Subject: Re: Guinee

Dat is goed nieuws. Ik zal de complimenten doorgeven. We spreken elkaar nog wel over de details.
Veilige terugreis.

0
Division Manager Travel Documents
M:
Oorspronkelijk bericht
Van:
T,
Verzn”
Aan:I
Cc:
Onderwerp: Guinee

““‘

19, 2013 11:4OPM

Missie is zeer goed verlopen, ook prima om zsm (begin jan) task force te organiseren. Kijken of dat voorjullie haalbaar is.
Minister helemaal happy en ook MFA weet dat we weer met task force gaan beginnen. MFA ook gemeld dat we graag weer
afgifte van LP door ambassade zien nu
op haar plek zit en is ingewerkt.
Verder trainingsschool bezocht en laatste comps afgeleverd.
Ten slotte, complimenten in het bijzonder aan
iedereen in algemeen.

Zij begrijpt ons zeer goed. Hij is sowieso erg tevreden over

2

director International Affairs

Ministry of Security and Justice
Repatriation and Departure Service
Turfmarkt 147 The Hague The Netherlands
P0 box 20301 2500 EH The Hague The Netherlands

Met financiering van het Europees Terugkeerfonds
Co-funded by the European Return Fund
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0

0

Van:

Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 25 september 2013 16:54

RE: Guinee

Ha
Graag morgen voor de zekerheid met
doorgaat, zie onderstaande.
Alvast succes morgen, we hebben contact

bespreken dat de taskforce volgende week niet

Van:

Verzonden: woensdag 25 september 2013 15:44
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Guinee

volgens mij niet, ik neem aan dat de twee collega
s die deze week nog naar Brussel afreizen, ook daar
T
nog even aangeven dat vanwege uitstel verkiezingen ook onze TF wordt uitgesteld en dat er gezocht
wordt naar een nieuwe datum. Daarmee is de comm. met amb. m.i. ook weer rond. Of doel jij op iets
anders?
Hoor ik iets uit Conakry, dan horen jullie dat natuurlijk ook snel!
Gr.

Van:

Verzonden: woensdag 25 september 2013 13:27
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Guinee
Hall o
Moeten wij vanuit DT&V dan nu nog iets melden aan de ambassadeur mbt de taskforce, of is dat
hiermee afgedaan?
groet,

1

Van:

Verzonden: dinsdag 24 september 2013 15:50
Aan:
CC:
Onderwerp: Guinee
Urgentie: Hoog
Beste mensen,
Vandaag hebbenen ik overlegd mbt de voortgang Guinee.wacht nog immer op bericht uit
Conakry over de formele goedkeuring voor deelname aan de TF. Ook zijn de namen van de
delegatieleden niet bekend. Ondertussen is duidelijk dat de verkiezingen verschoven zijn van 22 naar
28 september 2013. Gistermiddag heeft de ambassade van Guinee in Brussel ons ministerie hierover
geïnformeerd. Mede als gevolg hiervan kan de taskforce voor volgende week 30-9 niet doorgaan.
Morgenochtend dient het bericht
Separaat reageer ik nog op het intranetbericht voorstel van
over de annulering op het intranet te staan.
laat ons zodra hij nieuws heeft uit Conakry dat weten.
volgende week maandag en
Zoals het er nu naar uit ziet, gaat het bezoek van de consul,
Graag aandacht voor
dinsdag.
dinsdag aan NL gewoon door. De presentaties staat gepland voor de
wel doorgaat.
presentatie
reguliere
een
maar
een juiste registratie in ISTV nu de TF is geannuleerd,
bezoek.
op
haar
voorbereiding
ter
consul
naar
de
overmorgen
en
Overigens gaan
wil graag aansluiten bij
het diner met de consul op maandagavond, svp hem informeren.
Tot slot het verzoek om een afspraak te plannen met ons allen om de concept strategie Guinee te
bespreken zodat we die kunnen vaststellen.
Als er vragen zijn dan hoor ik die graag.
groet,

0

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 16 september 2013 13:2 1

RE: Guinee aanvullende info

Hoi

Zie Vertaling voor
Cher

O

Par le biais de ce courriel je vous fait parvenir, selon notre accord, linformation
vous permettant de préparer la séance de travail du mois d’octobre:
Le nombre de présumés Guinéens au niveau du SR&D est au nombre de 109. De ces 109
personnes, pour 95 dentre elles une demande de laissez passer a été introduite auprès
de l’ambassade de Guinée â Bruxelles.
11 personnes ont eu un entretien â votre ambassade â Bruxelles.
Et 20 se trouvent dans un centre de rétention administrative pour étrangers.
J’espère vous avoir ainsi suffisamment informé.

Succes 1
Groet,

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: maandag 16 september 2013
Aan:
Onderwerp: Guinee aanvullende info

12:59

Hoi

Zoals besproken de navolgende info tbv
graag vertalen en wanneer je hem nog
spreekt over de namen en paspoorten van de delegatie alvast ter mededeling.

Op dit moment zijn er 109 Guineese vreemdelingen binnen de totale caseload van DT&V
Voor 95 vreemdelingen hebben wij een LP aanvraag bij uw ambassade ingediend.
Van deze ingediende aanvragen zijn 11 vreemdelingen reeds aan uw ambassade te Brussel
gepresenteerd.
Er bevinden zich op dit moment 20 Guineese vreemdelingen in vreemdelingenbewaring.

1

0

0

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 4 september 2013 12:16

RE: uitbreiding presentatie mogelijkheden Guinee

ik hoor graag als het een probleem gaat worden dan zullen we proberen dit in overleg met VV op te
lossen.
Gr

Van:
Verzonden: woensdag 4 september 2013 11:49
Aan:
CC:

Onderwerp: RE: uitbreiding presentatie mogelijkheden Guinee
Dank voor bericht. We hebben ook veel G. op VBL zitten. Hopelijk krijgen die ook zo spoedig als
mogelijk de benodigde prio. Anders hebben we daar een probleem.

Van:

Verzonden: woensdag 4 september 2013 11:28
Aan:
CC:
Onderwerp: uitbreiding presentatie mogelijkheden Guinee
Beste
Graag jullie aandacht voor onderstaand bericht uit het weekbericht.

Q

Woensdag 28 augustus 2013 heeft de afdelingsmanager en een medewerker van de afdeling LP kennis
gemaakt met de nieuwe consul van Guinee op de ambassade te Brussel. Het gesprek was constructief
en verliep in een prettige sfeer. In verband met de aanstaande verkiezingen, die eind september 2013
plaatsvinden, blijft de beperking tot het presenteren van kracht. De consul heeft haar medewerking
toegezegd om vanaf 1 oktober 2013 de presentatiemogelijkheden te vergroten. In aanloop hierop zal
vanuit de afdeling LP contact gezocht worden met desbetreffende regievoerders.
Ter aanvulling voor lullie en de managers/senioren:
De consul krijgt een DTV-inwerkprogramma
Op 30
september wordt zij geïnformeerd over IND, DTV en krijgt zij een rondleiding op het DCR. Op 1
oktober as. wordt de hele dag op het DCR presentaties gehouden en nadere afspraken gemaakt over
de vervolg presentaties. De consul kan zich hierin vinden. We beginnen op 1 oktober a.s. met
bewaringszaken.
We hopen z.s.m. de opgelopen
achterstanden in te halen.
groet,

1

0

0

Van:

Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

vrijdag 8 november 2013 9:35

Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek
Stafafdeling Inhoudelijke Ondersteuning
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag

Postbus 20301

1

2500 EH

1

Den Haag

T

Dinsdag is mijn vaste vrije dag

Van:

Verzonden: donderdag 7 november 2013 17:24
Aan:
CC:
Onderwerp: FW:
Beste collega’s,
Zie onderstaand verzoek van de IND waar ik graag een beroep doe op jullie ervaring met Guinee.
Kunnen jullie ajb input geven op de volgende vragen zodat de IND die in de beschikking kan
gebruiken? Veel vragen kan ik vast zelf beantwoorden, maar jullie hebben vast hele mooie teksten
liggen. Als er naar mooie brieven, antwoorden Kamervragen enz kan worden verwezen zou dat al
helemaal perfect zijn. Kern is dat het afgegeven titre de voyage in twijfel wordt gebracht.
Worden titres de voyage aan de grens geaccepteerd, zijn het geldige reisdocumenten, zijn zij
afgegeven door bevoegd gezag?
-

Geknipt en geplakt uit brieven en spreekteksten: Allereerst wil ik opmerken dat het land van
herkomst zelf bepaalt op welke documenten zij mensen toegang geven tot het grondgebied. De
procedure voor de afgifte van een (vervangend) reisdocument is een verantwoordelijkheid van de
autoriteiten van het betreffende land. De vijf taskforces uit Guinee die Nederland in 2012 hebben
bezocht, bestonden uit vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandse Zaken en van
Veiligheid en Burgerbescherming. Deze vertegenwoordigers zijn door de Guineese autoriteiten zelf als
bevoegd aangewezen. Het klopt niet dat de door de delegatie afgegeven documenten niet geldig zijn.
In 2012 heeft de delegatie ongeveer 100 (vervangende) reisdocumenten afgegeven. Met deze

documenten zijn inmiddels zo’n 35 vreemdelingen teruggekeerd naar Guinee en hebben daarbij
toegang gekregen tot Guinee.

-

Hoe zit het met de brief van de GUl ambassade?

Voor
-

Klopt het dat betrokkene nog altijd vrijwillig kan terugkeren, bijvoorbeeld met Maatwerk?

Ja, zie www.infoterugkeer.nI.
-

Zijn er zaken bekend die zelfstandig met een dergelijk titre de voyage vrijwillig zijn teruggekeerd?

Mij niet bekend. Is ook niet op te roepen in BO.
Andre punten neem ik voor mijn rekening.

Veel dank voor jullie hulp, dit zal vast niet de enige Guiner zijn die met een dergelijk verhaal komt. Er
zit enige druk achter. AsI het kan ontvaneg ik graag jullie input uitelrijk morgen (vrijdag 8/11). Dank!

Van:
Verzonden: donderdag 7 november 2013 13:13
Aan:
Onderwerp: EW:
(Guinee)

Hai
Ik ben net gebeld door een medewerker asiel (hasa) met vragen over onderstaande zaak.
Ondanks een reisdocument dat is afgegeven door taskforce Guinee (en geldig tot 27 augustus 2012) s
steeds weer opnieuw naar de ambassade gegaan.
Daar werd dan gezegd dat het document dat werd afgegeven door de taskforce niet geldig is/onjuist is opgesteld en

dat

geen reisdocument kan krijgen zonder geboorteakte.

Beetje vreemd verhaal want het tetre de voyage is toch een reisdocument?
Goed, de gemachtigde steld in de zienswijze de legitimiteit van het reisdocuemnt van de taskforce aan de orde.
Kan

jij namens DT&V hierop reageren zodat het in het besluit over genomen kan worden?

Zienswijze van gemachtigde volgt.
Ik heb zo spoedoverleg bij DMB maar kan wellicht later vandmiddag nog met je overleggen.
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 7 november 2013 11:30
flN:

(Guinee)

Ho

Hierbij de zienswijze mbt bevoegd van de Task Force om reisdocumenten af te geven.
2

Q

«Zienswijze

Mvg

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 addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

woensdag 17juli 2013 12:48

RE: Voorbereiding bezoek Guinee juli 2013 / additioneel

Onderwerp:

we nemen het mee! Prio ligt wel in de gesprekken bij het akk krijgen van twee ministers op
overheidsviucht voor enkele personen, vervolgens de taskforces hervatten en aandringen op hervatten
normaal proces ambassades.

directeur Internationale Aangelegenheden
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Dienst Terugkeer en Vertrek
Schedeldoekshaven 131 1 Den Haag 1 Kamer 4B-11

Postbus 20301

i

2500 EH Den Haag

T
M
www.d ienstterucikeerenvertrek. nI
Denk aan het milieu voordat u print

Van:

Verzonden: woensdag 17juli 2013 11:31
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Voorbereiding bezoek Guinee juli 2013 / additioneel

Hallo

Vanochtend hebben
en ik gesproken over de geldigheidsduur van de afgegeven “ambassade”
Lp’s.
Zoals gebruikelijk voor deze ambassade zijn die 90 dagen geldig vanaf moment afgifte.
Bijgaand treffen jullie een overzicht van de namen waarvoor een dergelijk document is afgegeven met
de afloop datum van het Lp.
(Hierop staan ook de bekende namenen
Afgifte van de documenten is in mei geweest en de eerste afloopdatum is 8 augustus a.s. (
loopt af op 10 augustus)
Zoals bekend is er op dit moment geen contact met de ambassade over afgifte danwel verlenging van
LD’s door het ontbreken van een consul.

1

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek
Afdeling Laissez Passer
Generaal Eisenhowerplein 111 Rijswijk
Postbus 1050 1 2280 DZ 1 Rijswijk

1

Kamer 2.06

T
F
htt ://wwwdienstterugkeerenvertrek. ni

0

Denk aan het milieu voordat u print

Van:

Verzonden: maandag 15 juli 2013 16:46
Aan:
CC:
Onderwerp: Voorbereiding bezoek Guinee juli 2013

Hallo
Bijgaand aanvullende informatie tbv jullie bezoek deze week aan Conakry.
Op dit moment zijn er 80 zaken ingediend bij de ambassade die nog niet gepresenteerd zijn en
waarvan de VP ook open staat.
59 van deze zaken zijn op dit moment in ISTV ook presenteerbaar.
Deze zaken zouden dus bij voorkeur versneld gepresenteerd moeten worden bij de ambassade bij
hervatting regulier proces.

Er zijn 21 zaken reeds gepresenteerd aan de ambassade maar wachten nog altijd op een antwoord.
Deze zaken zouden ook voorgelegd kunnen worden aan een taskforce.
In relatie tot BZ en de ambassade te Brussel is het gezien de huidige caseload gewenst de frequentie
van reguliere presentatie (tijdelijk) op te schroeven naar lx per week of meerdaagse presentaties
te organiseren op CCH. Presentaties op het CCH kan drukverlichtend werken voor de ambassade.
In de relatie met de franse attaché en de luchthaven commandant wil ik jullie vragen op voorhand te
laten weten dat DT&V naast de Lp’s van de ambassade ook, nog steeds, Lp’s
afgegeven door de taskforce inzet voor terugkeer naar Guinee.
2

staat een vlucht gepland voor

op een taskforce Lp (ondertekend door

Bijgaand de rapportages mbt te presenteren vreemdelingen en een door afdeling LP bijgehouden
overzicht mbt feitelijke terugkeerders.
Deze info kan afwijken van BO aangezien BO in de standaard rapportages niet het C9 taskforce proces
meeneemt in de resultaten.
NB. Op
voor

staat een vlucht gepland voor

en op

gepland.

Met vriendelijke groet,

Senior medewerker LP

Ministerie van Veiligheid en Justitie

C

Dienst Terugkeer en Vertrek
Afdeling Laissez Passer

Generaal Eisenhowerplein 111 1 Rijswijk
Postbus 1050 1 2280 DZ 1 Rijswijk

1

Kamer 2.06

T
F
httQ : //www .d ienstterugkeerenvertrek. nI

Denk aan het milieu voordat u print
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staat de vlucht
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0

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bij lagen:

...èeGuinee
20130617 Antwoorden kamervragen Guinee.pdf

Beste
Voor de mogelijkheid tot presentaties en afgifte van LP’s verwijs ik naar onderstaand intranetbericht
van 30 mei jI en Lavin. Presentaties zijn mogelijk en in mei hebben de autoriteiten nog Ip’s afgegeven.
Wat betreft de aan-/afwezigheid van de consul, verwijs ik naar de bijgevoegde beantwoording van
kamervragen op 17 juni jI. Kern is dat de DT&V vervangende reisdocument aanvraagt bij de
autoriteiten en dat de procedure voor de afgifte van een (vervangend) reisdocument een
verantwoordelijkheid is van het betreffende land. Er is dus geen directe relatie tussen de aanwezigheid
van een consul en zicht op uitzetting.

Taskforce Guinée uitgesteld Ip-proces loopt door
Nieuwsbericht

30-05-2013

1

Zoals bericht op 13 mei jI. 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 Ip-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

Groet,

Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek
Stafafdeling Inhoudelijke Ondersteuning
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag

Postbus 20301
T

1

2500 EH

1

Den Haag

Dinsdag is mijn vaste vrije dag

Van:
Verzonden: donderdag 4 juli 2013 15:50
Aan:
Onderwerp: FW: Vragen europarlementarier inzake taskforce Guinee

Van:
Verzonden: donderdag 4 juli 2013 15:46
Aan:
Onderwerp: RE: Vragen europarlementarier inzake taskforce Guinee

o

Beste collega’s,
In vervolg op onderstaande mail. In verband met een zitting a.s. maandag zijn door de gemachtigde in
het beroepschrift vragen opgeworpen. Een deel daarvan kan worden gepareerd, maar wel blijft staan:
Kunnen op dit moment nog op de ambassade presentaties worden gehouden en kunnen laissez passer
worden verstrekt? Dit in het licht van het al dan niet aanwezig zijn van een consul.
Alle overige informatie inzake zicht op uitzetting naar Guinee is uiteraard welkom.
Met vriendelijke groet,
Stafmedewerker Juridische Zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Afdeling Juridische Zaken Procesvertegenwoordiging
Dr. H. Colijnlaan 341 1 2283 XL 1 Rijswijk 1
Postbus 5800 1 2280 HV 1 Rijswijk

T
F
M
htU://’jviw.ind.nl
IND, de toelatingsorganisatie van Nederland.

Van:
Verzonden:
donderdag 4juli 2013 15:21
Aan:
so@&v.minvenj.nl’
CC:
vragen europarlementarier inzake taskforce Guinee
Onderwerp:

Beste collega’s,
2

Q

De Nederlandse Europarlementariër Sargentini heeft een aantal vragen gesteld over de Guinese
taskforce. Is naar jullie weten daar al een antwoord opgegeven?
http ://euroa .groenlinks. nl/Sargentini +wil+Eurojese+oheldering+over+teruqkeerdienst+Guineese+
asielzoekers

Met vriendelijke groet,
Stafmedewerker Juridische Zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Afdeling Juridische Zaken Procesvertegenwoordiging
Dr. H. Colijnlaan 341 2283 XL 1 Rijswijk 1
Postbus 5800 1 2280 HV Rijswijk
T

htt://www ii cl ni
IND, de toelatingsorganisatie van Nederland.

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 rnessage 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 darnage of any
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

1 Guineel DEAD-LINE VRIJDAG

horsing 1
10JANUARI 15.00 UUR

Dag
Zie hieronder de antwoorden.

1 Hoe zit het met de aantallen afgegeven LP-s t.b.v. Guinese vreemdelingen tussen 1 juni 2013 en
31 december2013?
Er zijn in de opgegeven periode 8 (vervangende) reisdocumenten afgegeven.
-

2 Zijn er in deze periode daadwerkelijk Guinese vreemdelingen uitgezet?
Er zijn in de opgegeven periode 10 uitzettingen geregistreerd naar het land van herkomst
-

3 Hoe verlopen de presentaties sinds het aantreden van de nieuwe Guinese consul in de zomer van
2013? Zijn de presentaties daadwerkelijk per oktober 2013 hervat, na de laatste presentatie in april
2013?
Ja, de presentaties zijn per oktober met de nieuwe consul ingepland
-

4.a Hoe verlopen de contacten op het gebied van terugkeer van Guinese vreemdelingen met deze
nieuwe consul?
Er is op regelmatige basis contact met deze consul over presentaties, vaststelling van nationaliteit en
afgifte van reisdocumenten.
4.b Is er b. v. al een nieuwe taskforce gepland?
Er is een uitnodiging naar de autoriteiten van Guinee gezonden voor het houden van een taskforce dit
jaar. De DT&V is in afwachting van een formele reactie hierop.
-

-

Denk aan het milieu voordat u print

O

Verzonden: woensdag 8 januari 2014 9:49
Aan: DT&V LP-Sio
CC: DT&V Sio;
Onderwerp: Schorsing HC-zaak RI
UUR

Guinee/ DEAD-LINE VRIJDAG 10 JANUARI 15.00

Collegae,
Zie bijgaande vragen: Let op de deadline!

Met vriendelijke groet,
Stafmedewerker Juridische Zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Afdeling Juridische Zaken Procesvertegenwoordiging
Dr. H. Colijnlaan 341 1 2283 XL 1 Rijswijk
Postbus 5800 1 2280 HV 1 Rijswijk
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• //www.indnl
IND, de toelatingsorganisatie van Nederland.

Van:
Ver2onden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 8januari 2014 9:44

Schorsing HC-zaak RB

DEAD-UNE VRIJDAG 10 JANUARI 15.00 UUR

Goedemo rg en
De HO-zaak die is aangehouden betreft een eerste beroep vreemdelingenbewaring van
van Guinese nationaliteit.
De vragen die ik vrijdag voor 16.00 uur aan de rechtbank moet beantwoorden zijn de volgende:

-Hoe zit het met de aantallen afgegeven LP-s t.b.v. Guinese vreemdelingen tussen 1juni 2013 en
31 december 2013?
-Zijn er in deze periode daadwerkelijk Guinese vreemdelingen uitgezet?
-Hoe verlopen de presentaties sinds het aantreden van de nieuwe Guinese consul in de zomer
van 2013? Zijn de presentaties daadwerkelijk per oktober 2013 hervat, na de laatste presentatie
in april 2013?
-Hoe verlopen de contacten op het gebied van terugkeer van Guinese vreemdelingen met deze
nieuwe consul?
Is er b.v. al een nieuwe taskforce gepland?
ncJ
tie hi

Ik heb zojuist de rechtbank gebeld, zij zijn akkoord met de deadline voor de beantwoording
van de vragen van vnjdagmiddag 16.00 uur.
die dan HC-balie heeft, vragen of hij de
Ik ben die dag vrij, zal aan
antwoorden met een begeleidende brief kan versturen.
Vandaar het dringende verzoek de antwoorden uiterlijk om 15.00 uur ook naar
te verzenden,
zodat

deze nog op tijd kan verwerken en versturen met een begeleidende brief.
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Alvast bedankt!
Groeten,

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 addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:

Verzonden:

maandag 2 december 2013 14:2 5

Aan:
CC:
Onderwerp:

RE: Tel

Urgentie:

Hoog

Collegae,
Ik heb 3 medesiche zaken die ik woensdag ook met
wil bespreken.
Zouden jullie me kunnen aangeven of deze zaken ook zijn voorgelegd i.h.k.v. de TF? Zonder LP nl.
weinig zin om ze voor te leggen.
Het betreft:

0
Dan heb ik nog een aantal AMV’s, hiervoor dezelfde vraag:

Zou iemand me met spoed kunnen aangeven of deze zaken ook voor LP-afgifte zijn voorgelegd?
Dan kan ik dit meenemen in mijn voorbereiding.
Groet,

Regievoerder Bijzonder Vertrek
Directie Internationale Aangelegenheden
Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Generaal Eisenhowerplein 111
2288 AG Rijswijk
Postbus 1950 1 2280 DZ IRijswijk

M:
F:___________
b.g.g.:
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http://www. dienstteruqkeeren vertrek. ni
De DT&V: professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid.
Let op: Per 5november2012 valt de DT&V onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Oorspronkelijk bericht
Van:
iderdao28 november 2013
Ver
Aan
Onderwerp:

Re:

Tel

8:21
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Oorspronkelijk bericht
Van:
-‘rsday, November 28,
Verzc
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Tel

2013

08:05 AM

(

Dank voor terugkoppeling,

fijn dat

jij

opties nog even hebt kunnen toelichten.

Op uitdrukkelijk verzoek van DIA maken wij dus een programma voor hem voor drie dagen.
Bijv.
Dag 1: ontvangt op het HK DT&V
Dag 2: ontvangst in Rijswijk, doornemen zaken voor TF en evt. andere LP gerelateerde
zaken Dag 3: ontvangst in Rijswijk/Den Haag, voor doornemen medische zaak (zaken)/AMV
problematiek, zet maar de meer BV&B gerelateerde zaken.

Wij houden even contact omtrent def. aankomst en vertrekdatum en dan kunenn wij in
overleg wel een def. programmatje in elkaar zetten, toch? Plannen wij ook nog een
warme hap met hem, of twee.
Prettige dag

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: wc 27 november 2013
Aan:
CC:
Onderwerp: Tel

18:27

[

Zojuist terug gebeld door
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Hij belt mij morgen op (aan het eind van de dag) om aan te geven wanneer hij nl
aankomt. Hij verwacht zondagavond naar nl te komen maar wil het morgen bevestigen.
Groet
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 10juni 2013 21:52
Vande website deporatieverzet

Deportatie-dag komt met rasse schreden dichterbij voor
Nog steeds
weigert de Guinese ambassade om duidelijkheid te geven over de oorsprong van de
Laissez-Passer, het tijdelijke document waarmee
uitgezet zou moeten worden.
heeft inmiddels, na ruim drie weken hongerstaking, meer dan twintig procent van zijn
gewicht verloren en verzwakt zienderogen.
.

In een eerder gesprek stelde de ambassadeur dat de twintig LP’s die op 10 mei zouden
zijn uitgegeven, niet van de ambassade afkomstig zijn. Ze zijn ondertekend door ‘de
consul’, die ook de enige is die de autoriteit heeft om dat te doen, terwijl er op dit
moment geen Guinese consul is. Vermoedelijk zijn de LP’s geregeld door de Guinese
Taskforce, aan afvaardiging van Guinese politieambtenaren, die op dat moment op bezoek
waren in Nederland. De kosten die voor dit bezoek gemaakt werden waren exorbitant en
leverden dan ook Kamervragen op.

Officieel hebben de gespreken met de Taskforce en de Nederlandse autoriteiten niet
plaats gevonden, na een ‘intern incident’
Maar ineens duiken er wel twintig Laissez
Passers op, van dubieuze oorsprong.
.

Sent with Good

(www.good.com)
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

)13 15:03
de

a Bruxelles,

Chère
Pendant notre entretien de lundi nous avions convenu de la date du mercredi 9 octobre pour une
présentation de 4 personnes votre ambassade après 15:00 uur.
Je vous remercie de nous recevoir et j’espère ne pas abuser de votre temps en vous proposant la date
du mardi 8 octobre, toujours après 15 heures bien sûr.
Pour des raisons techniques (transport...) la date du mardi 8 octobre 2013 nous conviendrait beaucoup
mieux.
Je vous remercie d’avance pour votre compréhension et espère vous lire très bientôt.
Recevez, chère

mes salutations les plus distinguées.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

H oi

donderdag 13juni 2013 14:03

Voortgang Guinee

•

Los van alle hektiek en problemen met Edison heb ik even nagedacht wat er mbt Guinee ons nog staat
te doen. Ik kom op de volgende punten
a) regulier LP iroces
De presentaties in persoon liggen nu stil. Gezien alle aandacht hebben we niet meer gevraagd aan
of hij nog presentaties doet.
Mijn voorstel is bellen met de ambassadeur om te vragen wanneer
wordt verwacht.
b reactie BZ Guine
Is jou al bekend of BZ Guinee (
op de note verbale van onze post in Senegal heeft
gereageerd dan wel of hij telefonisch heeft gereageerd?
c) prociramma ambassadeur
De Guinese ambassadeur komt 27-6 op werkbezoek. Eerder hebben we hier telefonisch een concept
programma opgesteld.
Heb je al een definitieve schets van het programma? Graag even afstemmen.
Wellicht dient de ambassadeur nog te worden benaderd. Überhaupt is de vraag of hij komt.
Mocht je de ambassadeur nog willen spreken ivm het programma wil je dan ook de vraag bij A
meenemen?
Natuurlijk kunnen we ook zelf bellen, maar lijkt mij beter om dit gecoördineerd te doen.
vriendelijke groet,
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

vragen Vo,.cskrant inzake taskforces
beschikking-op-wob-verzoek-inzake-vergoedingen-aan-delegaties_tcm66-501668[1 ].pdf

Urgentie:

Hoog

Op basis van een DT&V documenten dat in hun bezit is blijkt dat vanaf 2008 tot en met maart 2013 32
delegaties zijn geweest uit 8 verschillende landen (Armenië, Azerbeidzjan, Guinee, Liberia, Irak,
Nigeria, Nepal en Sierra Leone). Bijgevoegd een Wob-beschikking hierover. Het Wob-verzoek ziet op
de periode van 2007 tot en met 28 maart 2013.
Vraag:
Klopt het dat van al die landen de ambassades niet meewerken?
Antwoord:
Het uitgangspunt voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten voor vreemdelingen die
Nederland dienen te verlaten en niet (meer) in het bezit zijn van een reisdocument, is dat deze worden
aangevraagd bij de diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen van de landen van herkomst. In
de praktijk komt het voor dat in overleg met de centrale autoriteiten gekeken wordt naar andere
mogelijkheden voor de afgifte van reisdocumenten in aanvulling op het proces via de diplomatieke of
consulaire vertegenwoordigingen. De redenen hiervoor kunnen gelegen zijn:
de medewerking van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen laat te wensen over, of
het in Nederland om grote aantallen te presenteren vreemdelingen gaat, of
op verzoek van de autoriteiten van de landen van herkomst.
-

-

-

Vraag:
Hoeveel documenten heeft dit inmiddels opgeleverd?
Antwoord:
Op een dergelijke korte termijn is deze vraag niet te beantwoorden.
Vraag:
Zijn er sinds maart 2013 nog andere delegaties geweest of in de planning?
Antwoord:
De beschikking van het verzoek om openbaarmaking waaraan gerefereerd wordt ziet op de periode
van 2007 tot en met 28 maart 2013. Nadien heeft er geen delegatie plaatsgevonden. Thans zijn er
geen concrete plannen omtrent de komst van een delegatie naar Nederland.
met vrendeIijke groet,

wnd. Hoofd SIO

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek

Turfmarkt 1471 2511 DP

1

Den Haag

M
http: / /www.dienstterupkeerenvertrek.nl
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 22juli 2013 7:54

Weekrap

Missie Guinee
Op 19 juli hebben DIA en collega van SRb bezoek gebracht aan Guinee en gesproken met
de minister van Veiligheid en Burgerbescherming. Het betrof tevens een kennismaking,
aangezien de minister sinds mei dit jaar is benoemd. Gesproken is over de mediaaandacht en terugkeer van enkele concrete zaken. De minister heeft toestemming gegeven
voor het plannen van een task force. Verder bleek een zelfstandig teruggekeerde
vreemdeling te zijn geweigerd op de luchthaven van Conacry. Het de DT&V-missie gelukt
de vreemdeling mee terug te nemen naar NL. Maatwerk bij Terugkeer, die vreemdeling had
ondersteunt, is geïnformeerd.

director International Affairs

Ministry of Security and Justice
Repatriation and Departure Service
Turfmarkt l47 The Hague
The Netherlands P0 box 20301
Netherlands

www dienstterugkeerenvertrek ni
.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

vrijdag 11 oktober 2013 15:38

Vragen over Guinese LPs

Beste
Is er naar aanleiding van de bijgevoegde Kamervragen nog aan de Guinese diplomatieke
vertegenwoordiging/autoriteiten gevraagd wie de persoon is die de LP’s heeft ondertekend in de
periode dat de oude consul niet meer als zodanig werkzaam was op de ambassade?
Ik vraag dit omdat in een bezwaarprocedure tegen de feitelijke uitzetting de gemachtigde de
rechtmatigheid van het verkregen LP betwist.
De beschikking op het bezwaarschrift is door de rechter vernietigd en er moet nu een nieuwe
beslissing worden genomen. In het aanvullend bezwaarschrift ingediend na de uitspraak van de
rechtbank, stelt de gemachtigde dat het verkregen LP op onrechtmatige wijze is tot stand gekomen
omdat haar vraag over de identiteit van de consul die het LP heeft ondertekend nimmer is
beantwoord.
hij is op
uitgezet naar Guinee. Het LP van (-) is op
(-) is
afgegeven. Gemachtigde stelt in zijn bezwaarschrift dat (-) gelijk na zijn terugkeer naar Guinee
gevangen is genomen vanwege politieke redenen.
Groeten,
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