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Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Gevraagde input: QA's debat 20 jan over kwestie prof Maat
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Hoi   
  
Graag een check op deze Q&A’s: 
Q: Wanneer was het gesprek met Maat en was het interne 
rapport toen al klaar? Zo ja, is dat tijdens het gesprek 
gewisseld en kende Maat zelf het rapport? 

A:  

       In het kader van het interne onderzoek is professor Maat 
gehoord op dinsdag 12 mei 2015 en op vrijdag 22 mei 2015.  

       Het verslag daarvan is aan hem voorgelegd ter instemming op 
17 juni en toen door hem ondertekend.  

       Na het afronden van het interne onderzoek heeft de korpschef 
politie professor Maat op de hoogte gesteld van het oordeel 
van de Algemeen Commandanten. Na 10 juni is hij 
geinformeerd over  en van het besluit van de korpschef van 
10 juni. 

       Op 17 juni 2015 is ook in een gesprek bij professor Maat thuis 
met de leiding van de LTFO hem formeel meegedeeld dat het 
besluit van de politie inhoudt dat hij zijn bijdrage aan het 
identificatieproces MH17 niet verder kan continueren. 

  
Q: Op welke wijze is Maat betrokken geweest of 
geïnformeerd over het traject met het interne rapport. 

A:  

       Op 22 april heeft een telefoongesprek plaatsgevonden tussen 
het hoofd van het LTFO en professor Maat. In dit gesprek is 
gesproken over de beslissing van de politie dat in afwachting 
van het onderzoek niet langer gebruik kon worden gemaakt 
van de diensten van professor Maat.  

       Gedurende het onderzoek is professor Maat twee maal 
gehoord; op 12 en op 22 mei. Het verslag daarvan is hem op 
17 juni voorgelegd (en getekend).  

       Op 17 juni heeft bij professor Maat thuis met de leiding van 
LTFO gesproken over de uitkomsten van het onderzoek. Onder 
meer is hem meegedeeld dat hij niet langer kan bijdragen aan 
het identificatieproces van MH17, maar ook dat samenwerking 
in de toekomst mogelijk is. Professor Maat heeft voorafgaand 
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aan dit gesprek eigen verklaring ingezien en getekend. 

       Op 4 september heeft de LE van de politie samen met leiding 
van het LTFO gesproken met professor Maat. In dit gesprek is 
het ook gegaan over eventuele samenwerking in de toekomst, 
waar professor Maat toe bereid was. 

       Op 23 nov ziet professor Maat een niet compleet afschrift van 
het dossier informeel in bij het LTFO. 

       Op 17 dec (verzet naar 4 jan 2016) vindt afspraak plaats 
tussen politie en professor Maat om het volledige dossier in te 
zien 

  
Groet,  
  

Van:   
Verzonden: vrijdag 15 januari 2016 15:53 
Aan: politie. @politie.nl>; 

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

CC: Bik, Ruud (R.G.C.) @politie.nl>; Vries, Erik de (E.M.) @politie.nl>;  
 

Onderwerp: Fw: Gevraagde input: QA's debat 20 jan over kwestie prof Maat 
Urgentie: Hoog 
  
Beste collega's,  
 
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. 
 

  
 
 

 | Korpsstaf | Bestuurszaken |  | 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.  
@minvenj.nl>;  

@minaz.nl>;  
@minvenj.nl>  

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

@minvenj.nl>  
Onderwerp: Gevraagde input: QA's debat 20 jan over kwestie prof Maat  
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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, 
 

  
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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