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Van:

@politie

Verzonden: donderdag 14 januari 2016 11:19
Aan:

@politie

Onderwerp: FW: AKKOORD? concept bericht Familierechercheurs en nabestaanden site
Categorieën: Categorie Oranje

@politie
Van:
Verzonden: woensdag 22 april 2015 16:16
Aan: '
@nctv.minvenj.nl>
Onderwerp: Re: AKKOORD? concept bericht Familierechercheurs en nabestaanden site

Akkoord.
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Van:
@nctv.minvenj.nl]
Verzonden: Wednesday, April 22, 2015 04:06 PM
Aan:
@minvenj.nl>;
@nctv.minvenj.nl>
Onderwerp: AKKOORD? concept bericht Familierechercheurs en nabestaanden site

RTL Nieuwsuitzending over uitlatingen van prof. Dr. George Maat
Vanavond zal RTL nieuws in de uitzendingen van 18.00 uur en 19.30 uur aandacht besteden aan de
uitlatingen van Prof. Dr George J.R. Maat, een externe partner van het Landelijk Team Forensische
Opsporing (LTFO). Om 17.00 uur ontvangen wij van RTL nieuws nadere informatie over de inhoud van de
uitzending. Op dit moment kunnen wij u hier het volgende over melden:
In grootschalige identificatie-onderzoeken werkt het LTFO samen met externe deskundigen. Dhr. Maat is in
die hoedanigheid als antropoloog verbonden aan het identificatieonderzoek naar de slachtoffers van MH17.
Hij heeft zeer veel ervaring in deze rol en heeft zijn expertise eerder ingebracht in bijvoorbeeld de
onderzoeken naar de tsunami en de vliegramp bij Tripoli.
Met externe deskundigen worden afspraken gemaakt over het delen van informatie met derden.
Toelaatbaar is dat men met vakgenoten vanuit professioneel perspectief informatie deelt over
vakinhoudelijke kwesties en dat men zich onthoudt van zaken die buiten de eigen expertise liggen. Dit is ook
ten tijde van het onderzoek MH17 stellig benadrukt.
Naar nu blijkt heeft dhr. Maat tijdens een lezing voor een studievereniging van studenten
gezondheidswetenschappen uitspraken gedaan met betrekking tot het onderzoek naar MH17, die
speculatief, onjuist en gedeeltelijk buiten zijn terrein van expertise liggen. Deze uitspraken zijn geheel voor
rekening van dhr. Maat. Het LTFO distantieert zich hier met klem van en betreurt het wanneer u hier als
nabestaande van slachtoffers van MH17 hierdoor gekwetst raakt.
De heer Maat heeft inmiddels zijn verontschuldigingen aangeboden en laat in een reactie weten:
“De afgelopen periode heb ik een aantal lezingen gehouden over het identificatieproces rond MH17. Die
waren bedoeld voor studenten medische en forensische wetenschappen, maar zijn uiteindelijk ook door
anderen bezocht. Dat heb ik mijn niet gerealiseerd. In deze lezingen heb ik een aantal uitspraken gedaan die
niet tot mijn vakgebied behoren. Inmiddels is gebleken dat een aantal van deze uitspraken inhoudelijk
onjuist zijn. Dat had ik niet moeten doen.
Het spijt mij zeer dat ik hiermee mogelijk nabestaanden heb gekwetst of onnodig heb gegriefd. Dat is nooit
mijn intentie geweest. Juist al mijn werk, kennis en ervaring heb ik de afgelopen maanden ingezet voor de
nabestaanden om tot een identificatie van hun dierbaren te komen.”
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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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