
 

Van: 
Verzonden: donderdag 14 januari 2016 15:31
Aan: 
Onderwerp: FW: Documenten prof Maat (Brief, kamervragen en tijdslijn), versie 14 jan 
Categorieën: Categorie Oranje
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Van: .)  
Verzonden: donderdag 14 januari 2016 15:31 
Aan: ' @minaz.nl>; '  

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

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

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

@minvenj.nl>;  
@nctv.minvenj.nl>; @minvenj.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> 
CC: Bestuursondersteuning @knp.politie.nl> 
Onderwerp: RE: Documenten prof Maat (Brief, kamervragen en tijdslijn), versie 14 jan  
  
Allen, 
  
Tekstuele opmerkingen bij de brief zojuist telefonisch met NCTV gedeeld.  
  
Ten aanzien van het bijvoegen van de intranet-presentatie: er is overlegd met de coördinator van de 
familierechercheurs. Enige mogelijk confronterende foto is die van de herdenkingsbijeenkomst, maar deze is 
gewoon uit publieke informatie. Geen bezwaren tegen verstrekken dus. 
  
In de tijdlijn graag overal feitenrelaas vervangen door ‘interne memo met als onderwerp…’ 
  
Ten aanzien van de Kamervragen: 
  
15 
Kunt u aangeven welke andere problemen zijn ontstaan, nu deze documenten openbaar geworden zijn en 
die voorkomen hadden kunnen worden als de zwartgelakte stukken van de tekst niet openbaar geworden 
zouden zijn? 
Antwoord vraag 15:  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
  
19 
Kunt u aangeven hoe deze werkrelatie beëindigd is? Heeft u een ambtelijke instructie gegeven? 
Antwoord vraag 19:  
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Groet,  
  
  
  
  
  

Van: @minaz.nl]  
Verzonden: donderdag 14 januari 2016 15:06 
Aan: ' @nctv.minvenj.nl>;  

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

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

@minvenj.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> 
CC: Bestuursondersteuning < @knp.politie.nl> 
Onderwerp: RE: Documenten prof Maat (Brief, kamervragen en tijdslijn), versie 14 jan  
  
Vooraf: 

-          Graag taaltoets op eindredactie door tot dusver niet-betrokken derde: nog onnodige stijlbreuken, 
redactionele slordigheden, interpuncties etc. 

-          Wanneer en hoe worden de QA richting media en debat voorbereid ?  
-          MP moet  morgen op PC al uit de voeten kunnen met materie 

Brief: 

-          P. 4, 2e al, 2e zin: datum brief noemen 

-          P. 6, 2e regel: “toch” schrappen 

-          Overwegen verklaring Maat 22/4 (tijdlijn) in brief op te nemen 
-          Openbaarmaking verslag commandanten nu een duidelijke plaats in brief geven (zie antwoord 3) 

Antwoorden:  
-          Antw. 24: 2x zin over instructie. Graag beperken tot 1 zin 

Tijdlijn: 
-          23/4: beperken tot plenair debat (niet citeren) 
-          4/1: TK-leden schrappen 

  

Van: @nctv.minvenj.nl]  
Verzonden: donderdag 14 januari 2016 12:54 
Aan:  - BD/NCTV/PDCT/PBI;  - BD/BSG/ADVIES;  - 
BD/NCTV;  - BD/DGPOL/PBT/R&S; . - BD/BSG/ADVIES;  

 - BD/DWJZ/JZ;  - BD/DGPOL; ;  - 
BD/DWJZ/JZ;  - BD/DWJZ/JZ;  - BD/DSB/AS;  
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 - BD/BSG; @politie.nl)'; @politie.nl)'; 
Schoof, drs. H.W.M. - BD/NCTV; .; 'Bik Ruud @knp.politie.nl) 

@knp.politie.nl)';  - BD/DV/P&B;  - BD/AL 
CC: 'Bestuursondersteuning (Bestuursondersteuning@knp.politie.nl)' 
Onderwerp: Documenten prof Maat (Brief, kamervragen en tijdslijn), versie 14 jan  
  
Beste allen, 
  
Ter informatie treft u in de bijlage de meest recente versie van de drie documenten aan. Deze 
zijn aangepast na het overleg van vanmorgen.  
De definitieve versie van de stukken volgt na het overleg van vanmiddag tussen minister en 
professor Maat. Daarna volgt verzending aan de TK.  
Hartelijke groeten, 
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 
.................................................................................. 
  
 
****************************************************** 
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. 
 
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. 
****************************************************** 
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