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Van:

@politie

Verzonden: donderdag 14 januari 2016 11:05
Aan:

@politie

Onderwerp: FW: overleg brieven 14u
Categorieën: Categorie Oranje

Pg

Van:
@politie
Verzonden: woensdag 20 mei 2015 11:32
Aan: '
@nctv.minvenj.nl>
CC:
Onderwerp: RE: overleg brieven 14u

@nctv.minvenj.nl>

Zeker!! Helemaal prima. Ik zie jullie straks……
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Van:
@nctv.minvenj.nl]
Verzonden: woensdag 20 mei 2015 11:29
@politie
Aan:
- BD/DW/AV
Onderwerp: RE: overleg brieven 14u
Ha
Het is nog steeds spannend al wachten we natuurlijk wel op afronding van het feitenonderzoek.
Dat zal betekenen dat we vanmiddag nog niet alles kunnen aftikken, maar het lijkt mij wel
belangrijk om door te laten gaan. Dan kunnen we in ieder geval heldere afspraken maken en
taakverdeling vastleggen. Want er moet best het nodige gebeuren rond de zaak Maat.
Daarnaast willen wij nog twee andere zaken bespreken die opgekomen zijn uit het gesprek met
de Stichting MH17: informatie over het aantal stoffelijke resten en de asbestemming van
stoffelijke resten waar mensen afstand van doen of resten die niet geïdentificeerd kunnen
worden. Dus voldoende reden om het vanmiddag door te laten gaan, akkoord?
Groet,
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Van:
@politie.nl]
Verzonden: woensdag 20 mei 2015 11:24
Aan:
BD/DW/AV;
- BD/NCTV
Onderwerp: overleg brieven 14u
Goedemiddag,
Ik neem aan dat ons overleg van 14u gewoon doorgaat? Jullie weten ook dat nog niet iedereen is gehoord tbv
het feitenonderzoek (en het dus formeel nog niet is afgerond). Eea heeft
ook aangegeven in het IC.
Volgende week is er pas formeel meer te zeggen.
Ik weet niet hoe spannend het issue nog is…..
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Groeten,

------------------------- 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.
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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.
--------------------------------------------------------------------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
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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