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Van:

Bik, Ruud (R.G.C.)

Verzonden: zondag 17 januari 2016 12:10
Aan:

@politie

Onderwerp: RE: Gevraagde input: QA's debat 20 jan over kwestie prof Maat
Categorieën: Categorie Oranje; Categorie Rood

Ha
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Op pagina 10 staat dat de korpschef na het afronden van het onderzoek Maat op de hoogte heeft
gesteld van het oordeel van de alg cdt. Dat klopt niet. Weggevallen is ook dat op 6 juni of zeer kort
na die datum maar in ieder geval Maat op de hoogte is gesteld ( door
of
van het
oordeel vd alg cdt.
Pag 12: heeft de KC expliciet aan de minister laten weten dat de uitspraken van de minister hem niet
hebben gestuurd?
Tot zover mijn opmerkingen.
Gr Ruud
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-----Original Message----@politie
From:
Sent: Friday, January 15, 2016 03:53 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc: Bik, Ruud (R.G.C.); Vries, Erik de (E.M.);
Subject: Fw: Gevraagde input: QA's debat 20 jan over kwestie prof Maat

@politie

Beste collega's,
Pg

Hierbij de concept QenA's voor het debat met de TK, dat nu gepland staat voor komende woensdag, 13.45
uur. Aan wie nog puf heeft het verzoek om hier heel goed naar te kijken en richting
en mij te reageren.
Voor wie net als ondergetekende geen puf meer heeft: maandag mag ook, maar dan wel voor 10.30 zodat
wij de reacties nog kunnen bundelen richting NCTV.
Dank voor de goede samenwerking afgelopen week, en een goed weekend gewenst.
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| verzonden vanaf blackberry

Van:
@nctv.minvenj.nl]
Verzonden: Friday, January 15, 2016 03:41 PM W. Europe Standard Time
Aan:
@minvenj.nl>;
@minvenj.nl>;
@nctv.minvenj.nl>;
@minvenj.nl>;
minvenj.nl>; '
@minaz.nl>;
@minvenj.nl>;
@minaz.
@minaz.nl>;
@minvenj.nl>
Cc:
@nctv.minvenj.nl>;
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@nctv.minvenj.nl>;

@nctv.minvenj.nl>;

@minvenj.nl>
Onderwerp: Gevraagde input: QA's debat 20 jan over kwestie prof Maat
Beste allen,
In de bijlage de QA’s die we tot zover hebben opgesteld tbv debat professor Maat van woe 22
jan. Het voorlopige dossier is nu naar de minister gebracht (voor zijn weekendtas), met daarbij
natuurlijk de opmerking dat het ‘work in progress’ is.
Willen jullie ajb de QA’s nalopen, eventueel aanvullen en waar het kan voorzien van
antwoorden?
We ontvangen graag jullie bijdrage voor maandagochtend 11u.
Groeten en goed weekend,
Team Mh17

Met vriendelijke groet,
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coördinerend sr. beleidsmedewerker
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