
 

Van: ) namens Bestuursondersteuning
Verzonden: dinsdag 12 januari 2016 10:58
Aan: 
Onderwerp: FW: Kamervragen prof Maat 8 jan, versiedatum 12 jan 2016 
Categorieën: Categorie Oranje
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FYI 
  

 
Beleidsondersteuner Bestuurszaken 
 
Politie I Korpsstaf I Bestuursondersteuning I Bestuurszaken 

Nieuwe Uitleg 1 I 2514 BP Den Haag 
Postbus 17107 I 2502 CC Den Haag 
M  E @politie.nl  
 
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
  

Van: @minvenj.nl]  
Verzonden: dinsdag 12 januari 2016 10:57 
Aan: @nctv.minvenj.nl>;  

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

@knp.politie.nl>;  
@minvenj.nl>; @minvenj.nl>; 

@minvenj.nl>; @minaz.nl) 
@minaz.nl>; @minvenj.nl>;  

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

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

@minvenj.nl> 
Onderwerp: RE: Kamervragen prof Maat 8 jan, versiedatum 12 jan 2016  
  
Beste allen, 
  
Alvast twee aandachtspunten wat mij betreft: 
 
 

-      Bij het voorleggen van stukken aan prof. Maat gaat het erom dat hij vooraf kennis kan 
nemen wat er ‘over hem’ aan de TK wordt medegedeeld en dat hij daarover desgewenst 
opmerkingen aan ons kan doorgeven – wat niet betekent dat we die opmerkingen ook 
overnemen. Maar in het kader van de zorgvuldigheid is het passend dat hij de 
gelegenheid krijgt om eventuele feitelijke onjuistheden aan de orde te stellen en 
bovendien is het passend dat hij niet uit de Kamerstukken verneemt wat er over hem 
wordt geschreven.  

-      Het lijkt me wenselijk om in het briefje aan de TK de mogelijkheid open te houden – 
zoals de vragenstellers zelf ook doen – dat de antwoorden niet op vrijdag klaar zijn, in 
het bijzonder als het contact met prof. Maat daartoe aanleiding geeft. 

  
Met vriendelijke groet, 
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Mr.   
  

.................................................................................  
Ministerie van Veiligheid en Justitie  
Directie Wetgeving en Juridische Zaken  
Sector Juridische Zaken  
Turfmarkt 147 | Den Haag | N.11.225  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag  
.................................................................................  
T   

@minvenj.nl  
.................................................................................  
 
 
  
  
  

Van:  - BD/NCTV/PDCT/VS  
Verzonden: dinsdag 12 januari 2016 10:42 
Aan: - BD/NCTV/PDCT/PBI; . - BD/BSG/ADVIES;  - 
BD/NCTV; Bestuursondersteuning @knp.politie.nl);  
BD/PR&C/R&S;  - BD/BSG/ADVIES;  - BD/DWJZ/JZ;  

 - BD/DGPOL; AZ- @minaz.nl);  - BD/DV/P&B; 
 - BD/DWJZ/JZ;  - BD/DWJZ/JZ;  - 

BD/DSB/AS;  - BD/BSG 
CC:  - BD/DW/AV 
Onderwerp: Kamervragen prof Maat 8 jan, versiedatum 12 jan 2016  
Urgentie: Hoog 
  
Beste allen, 
  
Nav de bespreking van gisterenavond moet een aantal vragen opnieuw worden nagelopen. We 
hebben aantekeningen uit het overleg van gisteren zoveel mogelijk bij de vragen genoteerd en 
aangegeven wie (naar afspraak van gisteren) een aanvulling of tekstsuggestie doet.  
We hebben wederom een strak tijdsschema:  

-      Heel graag ontvangen we de bijdragen vandaag voor 14u.  
-      NCTV voegt alle bijdragen samen en stuurt om uiterlijk 15.30u een nieuwe versie rond. 

Brief TK wordt door NCTV aangepast nav nieuwe versie Kamervragen.  
-      Op beide stukken kan commentaar gegeven worden tot 16.30u 
-      Laatste redactie en eindversie 12 jan rondsturen tbv nader overleg.  

  
  
Afspraak was verder dat alle contactmomenten tussen Maat en Politie worden gecheckt bij Maat 
(na def versie brief en vragen), door politie.  
Vanuit BSG (  wordt briefje aan TK gestuurd met procesinfo.  
Nader overleg over brief TK en Kamervragen op woe ochtend.   
  
Hartelijke groeten  
Team MH17 

 en   
 
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  
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@nctv.minvenj.nl 
www.nctv.nl 
.................................................................................. 
  

Van:  - BD/NCTV/PDCT/PBI  
Verzonden: maandag 11 januari 2016 17:36 
Aan:  - BD/BSG/ADVIES;  - BD/NCTV; Bestuursondersteuning 
( @knp.politie.nl);  - BD/PR&C/R&S; . - 
BD/BSG/ADVIES;  - BD/DWJZ/JZ;  - BD/DGPOL; AZ- 

@minaz.nl);  - BD/DV/P&B;  - BD/DWJZ/JZ; 
 - BD/DWJZ/JZ;  - BD/DSB/AS 

CC:  BD/NCTV/PDCT/VS;  - BD/DW/AV; Ling  
 BD/DSB/AS 

Onderwerp: FW: Documenten prof Maat - tbv bespreking vanavond 
Urgentie: Hoog 
  
Beste allen, 
Hierbij de concepten ter bespreking vanavond. 
Als gevolg van serverproblemen weten we niet zeker of verzending goed gaat, we nemen 
hardcopy’s mee naar ICCB-zaal in NCC, om 18:30uur 
Groet, 

 en  
  

Van:  - BD/NCTV/PDCT/PBI  
Verzonden: maandag 11 januari 2016 17:30 
Aan: @minbuza.nl' 
CC: Steur, mr. G.A. van der - BD/AL;  - BD/DSB/AS; Schoof, drs. H.W.M. - 
BD/NCTV 
Onderwerp: Documenten prof Maat - tbv bespreking vanavond 
Urgentie: Hoog 
  
Beste  
Zoals vandaag eerder besproken, verzenden  we hierbij de documenten voor onze minister. 
Indien mogelijk: wil je ze hardcopy aan de minister meegeven. Ze dienen ter bespreking van 
vanavond (conf call). 
Hatelijke groeten en veel dank! 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
............................................................................................ 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag 
............................................................................................ 
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  
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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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