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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Pg

ha

maandag 7 september 2015 14:48

RE: Kamervragen versie 7 sept nav commentaar Min VenJ|

en

We hebben ook aanpassingen gedaan, na overleg met de AC. Deze zijn net verstuurd naar NCTV, met afschrift naar
jullie
De antwoorden op vraag 1 en 2 hebben we al aangepast. Mocht
nog aanpassingen hebben, laat het weten.

Met vriendelijke groet,
Pg

Adviseur

Politie | Landelijke Eenheid | Staf i.o.

Lookant 2 - 1e verdieping, 3971 PP, Driebergen
Postbus 100, 3970 AC, Driebergen

Pg

M
E

@politie.nl

Werkdagen ma, di en do

Pg

Van:
Verzonden: maandag 7 september 2015 14:08
Aan:
CC: Bestuursondersteuning; '
- BD/NCTV/PDCT/VS'
Onderwerp: RE: Kamervragen versie 7 sept nav commentaar Min VenJ|
Urgentie: Hoog
Beste

Pg

en JZ-ers,

Een paar kleine aanpassingen van mijn kant op de wijzigingen van de NCTV, met bijgaand resultaat. Resteren een
paar vragen. Kunnen jullie daar antwoord op geven?
@
hebben jullie een afspraak gemaakt over wanneer ze nu echt de deur uit moeten? (anders dan ‘liever
vandaag dan morgen’ ☺).
Groet,

Pg

Van:
- BD/NCTV/PDCT/VS [mailto:
Verzonden: maandag 7 september 2015 10:40
Aan:
- BD/DW/AI;
CC:
BD/DSB/AS; Bestuursondersteuning;
BD/NCTV/PDCT/PBI;
- BD/DW/AI
Onderwerp: Kamervragen versie 7 sept nav commentaar Min VenJ|
Urgentie: Hoog
Beste politie-collega’s,
1

@nctv.minvenj.nl]

- BD/NCTV;

Na de opmerkingen van de minister heb ik een nieuwe versie gemaakt. Zie track changes… Er staat nu
nog een vraag aan jullie open in antwoord 3. Daarnaast wil ik jullie dus even wijzen op vraag 18.
Ofwel: we moeten uitleggen waarom de foto’s toch zijn verspreid in een lopend OM-onderzoek, ofwel
de minister moet afstand hiervan nemen…
Graag jullie reacties.
Groeten
Pg

Met vriendelijke groet,
drs.
coördinerend sr. beleidsmedewerker

Pg
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Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 16950 | 2500 BZ | Den Haag
..................................................................................
M
@nctv.minvenj.nl
www.nctv.nl
..................................................................................

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