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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

@politie

donderdag 14 januari
2016 11:14
@politie
FW: onderzoek Maat voor 11juni naar TK

Categorieën:

Categorie Oranje

Y

Van:
@politie
Verzonden: woensdag 3 juni 2015 12:57
Aan: '
@nctv.minvenj.nl>
CC:
@knp.politie.nl>
Onderwerp: RE: onderzoek Maat voor 11juni naar TK
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Hoi
Mijn idee was dat de uitkomsten van het feitenonderzoek in de voortgangsbrief zouden landen (1 juli). Wat vind jij
daarvan? Of moeten we per se de termijn van de Tweede Kamer aanhouden……
Groeten,
mr.
adviseur
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@politie.nl

Van:
Verzonden: woensdag 3 juni 2015 12:34
Aan:
@politie
Onderwerp: onderzoek Maat voor 11juni naar TK

@nctv.minvenj.nl]

Hoi
De MVenJ moet, volgens de termijn van de Tweede Kamer, voor volgende week donderdag (11juni)
aan de kamer laten weten wat er uit het LTFO onderzoek mbt Maat is gekomen. Er is al meerdere
keren om verzocht.
Nu zou dat moeten kunnen sporen met de afronding van het onderzoek aanstaande vrijdag, maar
wilde het graag toch even benadrukken
Worden de resultaten vrijdag met een brief aan de minister gestuurd?
Groet,
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Met vriendelijke groet,
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Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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T
@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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