
 

Van: 
Verzonden: donderdag 14 januari 2016 12:14
Aan: ' - BD/NCTV/PDCT/VS';  - 

BD/NCTV/PDCT/PBI; . - BD/BSG/ADVIES;  - BD/NCTV; 
 - BD/PR&C/R&S; . - BD/BSG/ADVIES;  

- BD/DWJZ/JZ; ' @minaz.nl)'; 
. - BD/DWJZ/JZ;  - BD/DWJZ/JZ;  

- BD/DSB/AS; . - BD/BSG;  Schoof, drs. H.W.M. - 
BD/NCTV; '  Bik, Ruud (R.G.C.); . - BD/DV/P&B;  

- BD/AL
CC: Bestuursondersteuning
Onderwerp: RE: Documenten prof Maat (Brief, kamervragen en bijlage-tijdslijn), versie 13 jan na 2130u 
Categorieën: Categorie Oranje
Bijlagen: Mailwisselingen tussen staf KL en VenJ inzake prof Maat 22 en 23 april.docx; Mailwisselingen 

tussen staf KL en VenJ inzake prof Maat Over de brief van de KC aan de minister met zijn 
conclusies.docx; Mailwisselingen tussen staf KL en VenJ inzake prof Maat Over de 
Kamerbrief van 15 juni.docx
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Beste allen,  
  
Hierbij enkele mailwisselingen tussen de staf korpsleiding en het departement, die we in ons archief hebben 
kunnen vinden. Wellicht relevant, is het niet voor de beantwoording van vraag 24, dan wellicht voor het debat. 
  
Ik heb de mails uitgesplitst in drie delen: 
  

-       Mails op 22 en 23 april 2015 
-       Mails over de brief van de KC (uiteindelijk definitief geworden op 10 juni 2015) 
-       Mails over de Kamerbrief (definitief geworden op 15 juni 2015). 

  
Groet,  
  
  

Van: @nctv.minvenj.nl]  
Verzonden: woensdag 13 januari 2016 22:29 
Aan: @nctv.minvenj.nl>;  

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

@minvenj.nl>; @minvenj.nl>;  
@minvenj.nl>; '  

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

@nctv.minvenj.nl>; @minvenj.nl>;  
@politie.nl>; @politie.nl>; Schoof, drs. H.W.M. - 

BD/NCTV @nctv.minvenj.nl>; ' @minaz.nl>; Bik, Ruud (R.G.C.) 
@politie.nl>; @minvenj.nl>;  

@minvenj.nl>; Steur, mr. G.A. van der - BD/AL @minvenj.nl> 
CC: Bestuursondersteuning < @knp.politie.nl> 
Onderwerp: Documenten prof Maat (Brief, kamervragen en bijlage-tijdslijn), versie 13 jan na 2130u  
Urgentie: Hoog 
  
Goedenavond allen, 
  
Conform het overleg van vanmiddag 15.15uur, is vanavond een nieuwe versie van de 3 
documenten gemaakt. Die zijn vervolgens vanavond later ambtelijk gedeeld en afgestemd. 
Daarvan is het resultaat in de bijlage ingevoegd. De documenten worden morgenochtend om 
8.30u besproken.  
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Hartelijke dank voor alle bijdragen en met groet, 
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 
.................................................................................. 
M  

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