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Van:

@nctv.minvenj.nl>

Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 12:54

Aan:  - BD/DSB/AS;  

 - BD/DGPOL/PBT/R&S

CC: Bestuursondersteuning;  - BD/NCTV/PDCT/PBI;  

BD/NCTV

Onderwerp: RE: vragen tbv plenaire debat

Categorieën: Categorie Oranje

Check! 

Heb jij aanvullingen /  En hoe verhoudt zich dit tot een aanwijzing, of voert dat veel te ver?  

Groeten  

 
 
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: @politie.nl]  

Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 12:52 

Aan:  - BD/NCTV/PDCT/VS;  - BD/DSB/AS 
CC: Bestuursondersteuning;  - BD/NCTV/PDCT/PBI;  - BD/NCTV 

Onderwerp: RE: vragen tbv plenaire debat 

 

Noem bij intern onderzoek even 1 keer intern oriënterend onderzoek. Dat is het soort onderzoek dat is uitgevoerd. 
Het is een technisch detail, maar maakt het wel correcter. Verder akkoord! 

 

Van: @nctv.minvenj.nl]  

Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 12:44 

Aan: @politie.nl>; @politie.nl>;  

@nctv.minvenj.nl> 

CC: Bestuursondersteuning @knp.politie.nl>;  

@nctv.minvenj.nl>; @nctv.minvenj.nl> 

Onderwerp: RE: vragen tbv plenaire debat 

 

Beste allen, 

 

Wat vinden jullie van deze QA? 

Groeten  

 

Q: Was het niet beter geweest als er geen intern, maar een 
onafhankelijk extern onderzoek (politieonderzoek naar Maat) had 
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plaatsgevonden naar de gang van zaken, gezien de politieke 
gevoeligheid? 
 
A:  
Er was sprake van een samenwerkingsverband tussen de politie en 

professor Maat. In de lijn dat de politie de partij is die een 

samenwerkingsrelatie met Maat heeft, past een intern onderzoek zoals 

dat is uitgevoerd. Het opstarten van een intern onderzoek is de 
gebruikelijke gang van zaken binnen de politie.  

De kwestie heeft in de loop van de tijd een hoog politieke lading 

gekregen. Dat maakt het ingewikkeld om deze vraag te beantwoorden. 

Met de kennis van nu was een onafhankelijk en extern onderzoek 

misschien een overweging geweest, maar dat paste in beginsel niet bij 
de samenwerkingsrelatie tussen politie en professor Maat.   

Bovendien heb ik geen reden om de twijfelen aan de zorgvuldigheid of 

kwaliteit van het interne onderzoek.  

 

 
 
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: @politie.nl]  

Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 11:38 

Aan:  - BD/NCTV/PDCT/VS;  
CC: Bestuursondersteuning;  - BD/NCTV/PDCT/PBI;  - BD/NCTV 

Onderwerp: Re: vragen tbv plenaire debat 

 

Ha   

 

Vraag 1 is moeilijk door ons te beantwoorden, is een politieke vraag. Bij de lijn dat politie de partij is die een 

samenwerkingsrelatie met Maat heeft, past in principe een intern onderzoek zoals we dat hebben uitgevoerd. Maar 

we hebben allemaal kunnen zien dat in zo'n hoogpolitieke context een dergelijke vorm ingewikkeld is. Dus ik kan me 

voorstellen dat de minister met de kennis van nu liever een andere vorm had gezien. 

 

Bij mijn weten is er alleen telefonisch over de tweede vraag gesproken, tussen  en  en tussen Dick en 

Jannine. Ik weet niet of er ook contact is geweest vanuit iemand van departement met bijv AC's. 

 

Gr   
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 | Korpsstaf | Bestuurszaken |  | verzonden vanaf blackberry 

  

Van: @nctv.minvenj.nl]  

Verzonden: Tuesday, January 19, 2016 11:30 AM W. Europe Standard Time 
Aan:   

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

@nctv.minvenj.nl>  
Onderwerp: vragen tbv plenaire debat  

  
 

Hoi  en  

 

Willen jullie ajb onderstaande vragen beantwoorden? 

 

 

Q: Was het niet beter geweest als er geen intern, maar een onafhankelijk 

extern onderzoek (politieonderzoek naar Maat) had plaatsgevonden naar 

de gang van zaken, gezien de politieke gevoeligheid? 
 

A:  
 

 

Kunnen jullie achterhalen op welke momenten jullie ons hebben geïnformeerd over eventueel 

afwijkende meningen binnen politieorganisatie? Wij proberen dat ook. Maar kunnen jullie terughalen of 

daarover is gebeld tussen bijv Dick en een van jullie…. We zoeken naar iets concreets… 

 

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

------------------------- Disclaimer ---------------------------- 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) 

en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 

Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 

informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

--------------------------------------------------------------------- 

------------------------- Disclaimer ---------------------------- 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) 

en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 

Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
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Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 

informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

--------------------------------------------------------------------- 




