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Van:
Verzonden: maandag 11 januari 2016 16:52
Aan:  

Onderwerp: RE: nav overleg minister en uitstaande vragen

Categorieën: Categorie Oranje

Twee punten die ik zo snel lees:

* In principe klopt de zin "Op 22 april 2015 heeft de korpschef van de politie de 
samenwerking met professor Maat opgeschort in het identificatieonderzoek MH17"niet. 
Dit heeft de leiding van het LTFO gedaan. Dit staat wel goed verwoord bij vraag 25.

* Vraag 23: gaat het nu goed met beide zinnen? Er staat nog steeds bijna hetzelfde.

Met vriendelijke groet,

 

Adviseur

 

Politie | Landelijke Eenheid |  Staf i.o.

 

Lookant 2 - 1e verdieping, 3971 PP, Driebergen

Postbus 100, 3970 AC, Driebergen

M 
E @politie.nl

 

Werkdagen ma, di en do

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: maandag 11 januari 2016 16:35
Aan: @politie.nl>;  

@politie.nl>; @politie.nl>;  
@politie.nl>;  

@knp.politie.nl>; @politie.nl>
Onderwerp: Fw: nav overleg minister en uitstaande vragen

Gaarne meelezen.

 | Korpsstaf | Bestuurszaken |  | verzonden vanaf blackberry

----- Oorspronkelijk bericht -----
Van:  - BD/NCTV/PDCT/PBI @nctv.minvenj.nl]
Verzonden: Monday, January 11, 2016 04:27 PM W. Europe Standard Time
Aan: 

@nctv.minvenj.nl>; ; Bestuursondersteuning;  
@nctv.minvenj.nl>;  

@minvenj.nl>;  
@minvenj.nl>
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Cc: @nctv.minvenj.nl>;  
@minvenj.nl>;  

@nctv.minvenj.nl>
Onderwerp: RE: nav overleg minister en uitstaande vragen 

Zie hier de laatste versie, op basis van jullie opmerkingen. Graag een final check zsm 
(minister tapt zo in auto, dus we hopen het commentaar nog mee te kunnen nemen, anders 
wordt deze versie aan hem verzonden).
Groet,

 en 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:  - BD/NCTV/PDCT/VS
Verzonden: maandag 11 januari 2016 10:59
Aan: @knp.politie.nl';  

 - BD/DSB/AS;  - BD/DWJZ/JZ;  - 
BD/DWJZ/JZ
CC:  - BD/NCTV;  - BD/PR&C/R&S;  

 - BD/DSB/AS;  - BD/NCTV/PDCT/PBI
Onderwerp: nav overleg minister en uitstaande vragen
Urgentie: Hoog

Beste allen,

In aanvulling op mijn mail van gisterenavond (onderstaand), hierbij de bijgewerkte 
versie van de 42 Kamervragen.
Willen jullie hierin ajb aanvullen.

Heel graag ontvangen we jullie bijdragen voor 14u. Wij voegen alles samen, laten eea 
corresponderen met brief aan TK en sturen alles dan nog eens rond voor finale check.

Hartelijk dank en groeten

Met vriendelijke groet,

coördinerend sr. beleidsmedewerker

..................................................................................
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
..................................................................................

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:  - BD/NCTV/PDCT/VS
Verzonden: zondag 10 januari 2016 18:45
Aan: @knp.politie.nl
CC:  - BD/BSG/ADVIES; Schoof, drs. H.W.M. - BD/NCTV;  

 - BD/DSB/AS;  - BD/NCTV;  - BD/PR&C/R&S
Onderwerp: Nav overleg met minister over kwestie prof Maat
Urgentie: Hoog

Beste allen,

Zonet bespreking gehad over kamerbrief en Kamervragen Maat. Dat zal leiden tot 
aanpassingen. Heel concreet besproken dat een aantal zaken nog precies (feitelijk) 
moet worden nagegaan en vervolgens in brief/ antwoorden worden verwerkt:

Politie: 1.  hoeveel en welke concepten waren er van de brief van 10 juni van KC aan 
Minister. Welke/hoeveel concepten zijn gedeeld met NCTV. Bij ons weten 1, toen is zin 
gewijzigd naar  'wordt de samenwerking beëindigd' (ipv wordt de samenwerking beëindigd 
voor MH17 en wordt mogelijk in de toekomst nog gebruik gemaakt van diensten van Maat). 

http://www.nctv.nl
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Graag check van politie.

Politie: 2. Hoe is gang van zaken gegaan rond beëindigen samenwerking Maat: Wanneer is 
hij hiervan door wie formeel op de hoogte gesteld. Er is contact geweest tussen  

 en Maat op 22 (?) april. Hoe is beëindiging vd samenwerking na 10 juni 
formeel gecommuniceerd aan Maat? Graag precies nagaan Politie.

Politie: 3. Wat was precieze aard van arbeidsrelatie tussen LTFO en Maat: geen 
contract, alleen declaraties? Relatie LUMC/LTFO. Graag zo precies mogelijk uitwerken.

NCTV: 4. Wat waren precieze reacties van nabestaanden na 22 april: zowel positief als 
negatief.

Politie: 5. Was interne onderzoek van politie 'zorgvuldig', dit bijv mede nav 
Kamervragen over getekende verklaringen na 10 juni.

Politie: 6. Waaruit blijkt dat geheimhouding is beloofd aan gehoorden in het onderzoek 
naar Maat. Kan politie nagaan of de mensen die gehoord zijn in het onderzoek bezwaar 
hebben tegen alsnog openbaar maken van hun verklaringen (namen gelakt)? |Voorstel is 
nu om iig het relaas van AC's aan KC openbaar te maken. Kunnen daar eventueel ook 
gespreksverslagen aan toegevoegd worden? Nader overleg noodzakelijk.

Vraag 16, 17 en 27 graag alsnog aanvullen door politie.

Afspraak is dat minister morgen om 18u nieuwe versie van brief en Kamervragen 
ontvangt. Daarin moet bovenstaande zijn verwerkt. Vooralsnog alles verzenden op di in 
de loop van de ochtend.

Graag morgen in de ochtend zoveel mogelijk info op bovenstaande. :-) Groeten  en 

Met vriendelijke groet,

coördinerend sr. beleidsmedewerker

..................................................................................
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
..................................................................................

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:  - BD/NCTV/PDCT/VS
Verzonden: zondag 10 januari 2016 15:23
Aan: '  - BD/BSG/ADVIES;  

 - BD/DSB/AS;  - BD/PR&C/R&S;  - 
BD/BSG/ADVIES; Schoof, drs. H.W.M. - BD/NCTV;  - BD/NCTV;  
 - BD/DWJZ/JZ;  - BD/BSG

CC:  - BD/DSB/AS;  - BD/DWJZ/JZ
Onderwerp: Concept beantwoording kamervragen prof Maat (42) als bijlage bij Brief TK 
over kwestie prof Maat
Urgentie: Hoog

Beste allen,

Deze mail hoort bij de eerdere mail (brief TK over kwestie prof Maat).  In de bijlage 
treffen jullie de conceptantwoorden op de 42 Kamervragen van 8 jan over kwestie prof 
Maat, versiedatum 10 jan 2016.
Ten behoeve van bespreking straks, zijn de opmerkingen/ verschillen in opvatting van 
politie nu in het document weergegeven.
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Groeten,

Met vriendelijke groet,

coördinerend sr. beleidsmedewerker

..................................................................................
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
..................................................................................

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:  - BD/NCTV/PDCT/VS
Verzonden: zondag 10 januari 2016 14:31
Aan: '  - BD/BSG/ADVIES;  

 - BD/DSB/AS;  - BD/PR&C/R&S;  - 
BD/BSG/ADVIES; Schoof, drs. H.W.M. - BD/NCTV;  - BD/NCTV;  
 - BD/DWJZ/JZ;  - BD/BSG

CC:  - BD/DSB/AS;  BD/DWJZ/JZ
Onderwerp: Brief TK over kwestie prof Maat
Urgentie: Hoog

Beste allen,

Tbv bespreking van vanmiddag treffen jullie in de bijlage de brief aan de TK over 
kwestie prof Maat aan, versiedatum 10 jan. Daarin zijn discussiepunten met politie 
zichtbaar gemaakt.
Na deze mail volgt nog een mail met de conceptantwoorden op de daarbij behorende 42 
Kamervragen van 8 januari (volgt binnen nu en half uur).

@  wil jij de brief doorgeleiden naar dhr. Bik?

Groeten  en 

Met vriendelijke groet,

coördinerend sr. beleidsmedewerker

..................................................................................
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 
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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




