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namens Bestuursondersteuning @politie
woensdag 23 september 2015 17:20
- BD/NCTV/PDCT/VS'; Bestuursondersteuning
RE: Regeling van werkzaamheden 23 september

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Hoi
We hadden de oproep van Omtzigt inderdaad al meegekregen…..
Y

Ik heb je vraag uit staan bij onze WOB-mensen. Je hoort zsm.
Was het wel een goed gesprek tussen de Minister en Maat?
Groeten,

Pg

mr.
senior adviseur

Politie | Korpsstaf | Bestuurszaken
Nieuwe Uitleg 1| 2514 BP Den Haag
Postbus 17107 | 2502 CC | Den Haag
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Afwezig op vrijdag
nieuw mailadres:

Pg

@politie.nl

Van:
Verzonden: woensdag 23 september 2015 16:00
@politie
Aan: Bestuursondersteuning;
CC:
- BD/NCTV;
BD/NCTV/PDCT/PBI;
- BD/DV/P&B
Onderwerp: FW: Regeling van werkzaamheden 23 september
Urgentie: Hoog

@nctv.minvenj.nl]

- BD/DSB/AS;

Beste collega’s van politie,
Zie onderstaande terugkoppeling uit regeling van werkzaamheden van vandaag.
Onze inzet zou zijn dat het verslag er niet komt, het gesprek was immers a deux. Bovendien is met de
heer Maat voor aanvang van het gesprek afgesproken dat over de inhoud van het gesprek niks naar
buiten zou komen.
Voor wat betreft de gevraagde documenten: daar hebben we in de kamerbrief van afgelopen ma het
volgende over gezegd:

Vraag 2
Indien dit onderzoek – dat geen strafrechtelijk onderzoek is en ook nooit zo bedoeld is – niet openbaar wordt, kunt
u dan aangeven waarom het in het belang van de staat zou zijn ingevolge artikel 68 van de Grondwet, om het niet
openbaar te maken?
Antwoord vraag 1 en 2:
Mede naar aanleiding van uw vragen en vier verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), die
inmiddels zijn ontvangen, heeft de politie de mogelijke openbaarmaking van het onderzoek bezien. De politie ziet
geen bezwaren tegen openbaarmaking van grote delen van het onderzoek. Enkele onderdelen kunnen niet
openbaar worden gemaakt in verband met de bescherming van persoonsgegevens van personen die bij het
onderzoek zijn betrokken. Verder zullen foto’s uit het onderzoek niet openbaar worden gemaakt onder andere ter
1

voorkoming van de onevenredige benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken personen, zoals
nabestaanden. Momenteel beziet de politie de stukken op deze onderdelen. Zodra dit is afgerond, deel ik met u het
geanonimiseerde feitenonderzoek.

Kunnen jullie aangeven hoe ver het daarmee staat? En op welke termijn zouden we dus eea naar de
TK kunnen sturen? Gaat het dan ook om alle door Omtzigt genoemde documenten?
Pg

Groeten

Met vriendelijke groet,
drs.
coördinerend sr. beleidsmedewerker
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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
..................................................................................
@V&J
Van:
Verzonden: woensdag 23 september 2015 15:32
Aan:
- BD/NCTV/PDCT/VS;
BD/NCTV
CC:
- BD/BSG/ADVIES;
H.W.M. - BD/NCTV
@V&J en politie
Onderwerp: Regeling van werkzaamheden 23 september
Urgentie: Hoog

Hallo

- BD/NCTV/PDCT/PBI;

- BD/DJOA/AJO; Schoof, drs.

en

Zie hieronder. Moet binnen een week.
Ik heb het al met
besproken. Dit actiepunt is niet voor DGRR, maar voor jullie uiteraard.
Pg

Met vriendelijke groet,

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Adviseur Staf
Tel.
Mobiel
..................................................................................
Ministerie van Veiligheid en Justitie
NCTV
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
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T
@nctv.minvenj.nl
..................................................................................

Van:
- BD/BSG/ADVIES
Verzonden: woensdag 23 september 2015 14:56
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-

Aan: BD-Regeling van Werkzaamheden
Onderwerp: FW: Overzicht RvW

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN
Woensdag 23 september 2015,
- het lid OMTZIGT (CDA) een verslag van het gesprek tussen MVenJ en prof. Maat evenals het
feitenrelaas en het feitenverslag, en de getuigenverklaringen over het op non-actief stellen van patholooganatoom Maat binnen een week te ontvangen  DGRR
- het lid HELDER (PVV) verzoekt het dertigledendebat over het bericht ‘Volkert van der Graaf overtrad
voorwaarde proeftijd’ om te zetten in een debat, voorafgegaan door een feitenrelaas en een reactie op het
bericht ‘Justitie drong in uitvoerig overleg aan op foto Van der G.’ (Volkskrant, 23 september 2015). De
griffie zal verdere vragen inventariseren. Afhankelijk van de inhoud van de brief zal morgen in de regeling
bezien worden of er morgen een debat plaats vindt. Mw. Helder heeft aangegeven dat zij ook de
mogelijkheid open houdt om het debat te splitsen waarbij de inhoud wordt gescheiden van de
vertrouwensvraag die door het lid Bontes werd gesteld.  DGSenB

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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