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Pg
@politie

Van:

Verzonden: donderdag 14 januari 2016 17:22
Aan:

'

@nctv.minvenj.nl'; '

@nctv.minvenj.nl'

Onderwerp: Re: Geschoonde versie
Categorieën: Categorie Oranje

"Rapport van relaas", afkomstig van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de eenheid Den Haag.

| Korpsstaf | Bestuurszaken |
Pg

| verzonden vanaf blackberry

Van:
@nctv.minvenj.nl]
Verzonden: Thursday, January 14, 2016 05:20 PM W. Europe Standard Time
Aan:
@nctv.minvenj.nl> @politie en v&j
Onderwerp: RE: Geschoonde versie
Hoi
Flauwe vraag misschien, maar hoe moeten we dit document exact noemen?
Met vriendelijke groet,

Pg

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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Van:
@politie.nl]
Verzonden: donderdag 14 januari 2016 16:55
Aan:
- BD/NCTV/PDCT/VS;
drs. H.W.M. - BD/NCTV
CC: Bik, Ruud (R.G.C.);
Onderwerp: FW: Geschoonde versie
Urgentie: Hoog

. - BD/NCTV/PDCT/PBI; Schoof,
@politie

hierbij.
Redenering is: we maken ook dit document openbaar om een goed debat te kunnen voeren, net zoals het
interne memo van de AC’s.
We hebbende delen die ingaan op specifieke elementen uit het onderzoek zoals de vertrouwelijke
rapportages met de getuigenverklaringen, gelakt. Dit heeft Maat ook gedaan, hij heeft deze delen ook niet
gepubliceerd op internet.
Groet,

Pg

@politie
Van:
Verzonden: donderdag 14 januari 2016 16:52
Aan:
@politie.nl>;
Onderwerp: Geschoonde versie

10-05-2016

@politie.nl>
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Zoals beloofd,
Gr.

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