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Van:

Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 10:29

Aan:

Onderwerp: Fw: MH17- Documenten tbv Plenair debat prof Maat, versie 18jan2016

Categorieën: Categorie Oranje

Maak jij een voorzet?  

 

 

 | Korpsstaf | Bestuurszaken |  | verzonden vanaf blackberry 
  

Van: @nctv.minvenj.nl]  

Verzonden: Tuesday, January 19, 2016 10:28 AM W. Europe Standard Time 
Aan:   

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

Onderwerp: FW: MH17- Documenten tbv Plenair debat prof Maat, versie 18jan2016  

  
Hoi  
  
Kan jij op onderstaande geel-gearceerde vraag ajb antwoorden? 
Groeten en bedankt 

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

Van: @minaz.nl]  

Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 10:24 

Aan:  - BD/NCTV/PDCT/VS;  - BD/NCTV/PDCT/PBI;  
SG/ADVIES;  BD/NCTV;  - BD/DGPOL/PBT/R&S;  

. - BD/BSG/ADVIES;  - BD/DWJZ/  - BD/DWJZ;  - 

BD/DGPOL; . - BD/DWJZ/JZ;  - BD/DWJZ/JZ;  - 
BD/DSB/AS;  - BD/BSG; ' @politie.nl)'; '  

@politie.nl)'; Schoof, drs. H.W.M. - BD/NCTV;  'Bik Ruud @knp.politie.nl) 
@knp.politie.nl)'; . - BD/DV/P&B;  - BD/AL;  - 

BD/DWJZ/JZ 

CC: ' @knp.politie.nl)';  - BD/NCTV/PDCT/PBI; 
 - BD/NCTV;  - BD/BSG/ADVIES 

Onderwerp: RE: MH17- Documenten tbv Plenair debat prof Maat, versie 18jan2016 
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Voor het debat is een (op basis van de verschillende aangeleverde QA)  lijn nodig die de fasen in de procedure van 

de relatie Wob-68 (notitie 2002, steller: mw. mr. ) combineert met de feiten vanaf 12 oktober tot nu en 

de overwegingen inzake vertrouwelijke verstrekking.  

  

Daarnaast voorbereid zijn op de A’s bij Q’s over verstrekking aan TK van meer stukken: mails rond 22/4 en 10/6. De 

gang van zaken op deze dagen toont de ministeriële verantwoordelijkheid voor het departementaal handelen en 

daarmee ook voor het resultaat. Dit betekent nog niet dat de minister op dezelfde wijze verantwoordelijk is voor 

doen en laten van de KC zoals een van de A’s te kortaf stelt. 

  

Het voorgaande raakt ook aan de (als zodanig nog niet volledig uitgeschreven) tijdlijn wanneer en hoe de minister 

vernam van het verschil van opvatting binnen de politie, wat hij ermee deed en wanneer hij het precies vernam en 

wat hij er toen mee deed. 

  

Q voor mij is de betekenis van de “interne beraadslagingen binnen de politie” door de KC voorafgaande aan zijn 

besluit van 10/6. Was dit met de commandanten en/of met anderen ? Wat hield dit in ? Wist de minister ervan ? 

  

Een andere Q betreft de lijn tav de Wob. Wordt die bij vragen TK doorgetrokken naar art. 68 en/of een 

adviescommissie ? A’s hierop tijdig onder ogen zien. 

  

  

  

  

  

Van: @nctv.minvenj.nl]  

Verzonden: maandag 18 januari 2016 17:46 
Aan:  - BD/NCTV/PDCT/PBI;  - BD/BSG/ADVIES; . - BD/NCTV; 

 - BD/DGPOL/PBT/R&S;  - BD/BSG/ADVIES;  - 
BD/DWJZ/JZ;  - BD/DGPOL; ; .J. - BD/DWJZ/JZ;  

 - BD/DWJZ/JZ;  - BD/DSB/AS;  - BD/BSG; '  

@politie.nl)'; ' @politie.nl)'; Schoof, drs. H.W.M. - BD/NCTV; 
.; 'Bik Ruud @knp.politie.nl) @knp.politie.nl)';  - BD/DV/P&B; 

 - BD/AL;  - BD/DWJZ/JZ 
CC: ' @knp.politie.nl)';  - BD/NCTV/PDCT/PBI; 

 - BD/NCTV;  - BD/BSG/ADVIES 

Onderwerp: MH17- Documenten tbv Plenair debat prof Maat, versie 18jan2016 
Urgentie: Hoog 

  

Beste allen,  
  
In de bijlage treft u enkele documenten aan tbv het plenaire debat over professor Maat, gepland op 

woensdag 20 jan:  

- Nota 

- Spreekteksten  

- QA’s.  
Een en ander is in concept opgesteld na overleg tussen NCTV/ DWJZ/ DGPOl/ Nationale politie en dient 

ter bespreking in het vooroverleg van morgenmiddag.  
  
Hartelijke groeten, 
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 

hgl07700
Getypte tekst
Pg

hgl07700
Getypte tekst
Pg

hgl07700
Getypte tekst
pg



3

.................................................................................. 
M  

@nctv.minvenj.nl 
www.nctv.nl 
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