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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Categorieën:

@politie

donderdag 14 januari 2016 11:07
@politie

FW: bestuurlijke knop vragen
Categorie Oranje

We hebben dus wel gereageerd dat het prematuur is om een dergelijk concept rond te sturen

Van:
@politie
Verzonden: donderdag 28 mei 2015 16:11
Aan: '
Onderwerp: Fw: bestuurlijke knop vragen

@nctv.minvenj.nl>

Van:
@politie
Verzonden: Thursday, May 28, 2015 11:36 AM
Aan:
@politie
Cc:
Onderwerp: RE: bestuurlijke knop vragen
ha
ik heb de vragen genummerd en hieronder beantwoord.
Pg

Y

1) Zie mijn mail aan
2) AC's hebben gereageerd naar je. Samenvatting van hun reactie is: "eens met de volgorde en routing. Inhoud
brieven is natuurlijk pas vast te stellen na het onderzoek.
3) Input voor IC over ID-proces:
----

R

Mogelijk hebben we maandag na de SGBO briefing meer input voor vraag 3.
Met vriendelijke groet,
Pg

Adviseur

1

Politie | Landelijke Eenheid | Staf i.o.

Lookant 2 - 1e verdieping, 3971 PP, Driebergen
Postbus 100, 3970 AC, Driebergen
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@politie.nl

Werkdagen ma, di en do
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Van:
@politie
Verzonden: woensdag 27 mei 2015 11:07
Aan:
@politie
CC:
Onderwerp: bestuurlijke knop vragen
Hoi
Ik heb 3 vragen voor jou als “bestuurlijke knop”: Ik ben zelf de rest van de week niet meer ten kantore, maar ik kan op
de blackberry nog wel meelezen. Zoek jij
hier ook even voor op?
1) Wil jij navragen welke contractuele status Maat had (betrekking). Dat is van belang voor de formulering “nonactief”. Ik heb de vraag ook gesteld aan
dus misschien weet hij al meer.
2) En wil je even navragen bij de AC’s wat zij vinden van de bouwstenen voor de brieven? Dan kan de NCTv verder
met brieven opstellen (zij doen de brieven naar de Tweede Kamer en de vakgenoten/echtgenoot). Wij moeten een
brief naar de nabestaanden opstellen. Dat moeten we tijdstechnisch ook in de gaten houden. Ik neem zo maar aan
dat jij de steller gaat zijn van die brief voor nabestaanden? Als de AC’s al iets gevonden hebben, wil je dat dan ook
doorgeven aan
?
3) En een laatste vraag; kunnen we een update geven van het identificatieproces tbv bespreking IC maandag 2 juni
(en eventueel MC 3 juni). Bij voorkeur op schrift (zonder veel getallen te noemen). Als het lukt dan graag ook einde
van de week aanleveren. Overigens kunnen we hier misschien een link maken met de factsheet.
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Heel graag!
Dank,
mr.
adviseur

Politie | Korpsstaf | Bestuurszaken
Nieuwe Uitleg 1| 2514 BP Den Haag
Postbus 17107 | 2502 CC | Den Haag
T(

Afwezig op vrijdag
nieuw mailadres:

@politie.nl
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