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Van:

Verzonden: donderdag 14 januari 2016 08:15

Aan:

Onderwerp: Antw: Fw: Documenten prof Maat (Brief, kamervragen en bijlage-tijdslijn), versie 13 

jan na 2130u

Categorieën: Categorie Oranje

Ha  

 

Ik heb alleen even een blik kunnen werpen op de brief. Paar opmerkingen: 

 

Pag 3, 3e bullit: is gemeld dat Maat op non actief of tijdelijk op non actief is gesteld?  

 

Pag 4, 1e alinea, laatste volzin: de samenwerking was toch al op 22 april beëindigd? 

 

Pag 5, 3e alinea: "waarin de LTFO-artsen  ..." het woord "de" veronderstelt dat het alle artsen zijn, is dat 

zo? 

 

Tot zover. Brief is wel beter aan het worden weer. 

 

Gr   

Van:   

Verzonden op: donderdag 14 januari 2016 06:37 

Aan: "  

"Vries, Erik de (E.M.)"   

CC: Bestuursondersteuning  

Onderwerp: Fw: Documenten prof Maat (Brief, kamervragen en bijlage-tijdslijn), versie 13 jan na 2130u 

 

De bespreekversie voor zometeen 8.30, laatste opmerkingen uiterlijk voor aanvang van dat overleg :-). 

 

Gr   

 

 

 | Korpsstaf | Bestuurszaken |  | verzonden vanaf blackberry 
  

Van: @nctv.minvenj.nl]  

Verzonden: Wednesday, January 13, 2016 10:29 PM W. Europe Standard Time 
Aan: @nctv.minvenj.nl>;  

@minvenj.nl>; @nctv.minvenj.  

@minvenj.nl>;  
@minvenj.nl>; @minvenj.nl>;  

@minvenj. @minaz.nl)' 
@minaz.nl>; @minvenj.nl>;  

@minvenj.nl>;  

@nctv.minvenj. @minvenj.nl>;  
; Schoof, drs. H.W.M. - BD/NCTV @nctv.minvenj.nl>;  

@minaz.nl>; Bik, Ruud (R.G.C.); @minvenj.nl>;  
@minvenj.nl>; Steur, mr. G.A. van der - BD/AL @minvenj.nl>  
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Cc: Bestuursondersteuning  

Onderwerp: Documenten prof Maat (Brief, kamervragen en bijlage-tijdslijn), versie 13 jan na 2130u  

  
Goedenavond allen, 

  

Conform het overleg van vanmiddag 15.15uur, is vanavond een nieuwe versie van de 3 documenten 

gemaakt. Die zijn vervolgens vanavond later ambtelijk gedeeld en afgestemd. Daarvan is het resultaat 

in de bijlage ingevoegd. De documenten worden morgenochtend om 8.30u besproken.  

  

  

Hartelijke dank voor alle bijdragen en met groet, 

Team MH17 

  

  

  

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