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Over de Kamerbrief van 15 juni:

Van:
Verzonden: donderdag 21 mei 2015 10:26
@politie
Aan:
Onderwerp: eerste opzet lijn brieven prof Maat
Urgentie: Hoog

Pg

@nctv.minvenj.nl]

Hoi
Hierbij mijn eerste opzet… Zou jij kritisch willen meelezen?
Groeten en thanks

@politie
Van:
Verzonden: donderdag 21 mei 2015 12:02
Aan:
@nctv.minvenj.nl>
Onderwerp: Opzet lijn voor brieven omtrent kwestie prof Maat versie 21 05 2015 V2 (2).docx

Pg

Hoi
Met wijzigingen bijhouden..... Het lijkt groen, maar valt best mee hoor.
Y

Ik bel je zo!
Zullen we vanmiddag de conceptbrief in beide lijnen brengen (politie en NCTv)
Groeten,

Pg

Van:
Verzonden: Thursday, May 28, 2015 11:01 AM
Aan:
@politie
@nctv.minvenj.nl>;
Cc:
@nctv.minvenj.nl>; L
@nctv.minvenj.nl>
Onderwerp: RE: Nota aan minister 'Lijn in brieven Maat'

@nctv.minvenj.nl]

Hoi
Prangende vraag namens de minister: Is prof Maat formeel door LTFO (NP) ingehuurd steeds of door
ministerie van VenJ.
Zou je dat ajb met enige spoed willen nagaan? 
Groeten

Pg

@politie
Van:
Verzonden: donderdag 28 mei 2015 11:24

Aan: '
@nctv.minvenj.nl'
Onderwerp: Fw: Nota aan minister 'Lijn in brieven Maat'
Dag
Pg

Naar aanleiding van je vraag aan
Dit is wat we boven water hebben kunnen halen:
In de bijlage de toestemming van het LUMC (van het jaar 2000) dat professor Maat parttime een
bijdrage mag leveren aan identificatie onderzoeken.

Met vriendelijke groet,

Adviseur

Pg

Van:
@politie
Verzonden: donderdag 28 mei 2015 16:11
Aan: '
Onderwerp: Fw: bestuurlijke knop vragen

@nctv.minvenj.nl>

Van:
@politie
Verzonden: Thursday, May 28, 2015 11:36 AM
Aan:
@politie
Cc:
Onderwerp: RE: bestuurlijke knop vragen
ha
ik heb de vragen genummerd en hieronder beantwoord.
(Noot: vraag was: 1) Wil jij navragen welke contractuele status Maat had (betrekking). Dat is
van belang voor de formulering
-actief
non
. Ik heb de vraag o
misschien weet hij al meer.
Pg

Pg

1) Zie mijn mail aan

Noot: vraag was: En wil je even navragen bij de ACs wat zij vinden van de bouwstenen
voor de brieven? Dan kan de NCTv verder met brieven opstellen (zij doen de brieven naar de
Tweede Kamer en de vakgenoten/
Wij moeten een brief naar de nabestaanden
opstellen. Dat moeten we tijdstechnisch ook in de gaten houden. Ik neem zo maar aan dat jij
de steller gaat zijn van die brief voor nabestaanden? Als de ACs al iets gevonden hebben,
wil je dat dan ook doorgeven aan
?
2) AC's hebben gereageerd naar je. Samenvatting van hun reactie is: "eens met de volgorde
en routing. Inhoud brieven is natuurlijk pas vast te stellen na het onderzoek. In die zin wel
prematuur om een dergelijk concept rond te sturen"
(….)
Met vriendelijke groet,

Pg

Adviseur

Pg

@politie
Van:
Verzonden: woensdag 10 juni 2015 14:08
Aan: '
- BD/DW/AR'
CC:
@politie
Onderwerp: RE: conceptbrief TK inzake Maat
Bijlagen: 2015 06 10 Feitenonderzoek professor Maat.doc

Hoi
Ik heb 3 opmerkingen over de Tweede Kamerbrief;
Alinea 1:
C

C

).
Alinea 4:

Laatste alinea:
Onze eindversie van kc aan schoof volgt zsm. Het hangt nog even op 1 feitencheck (heeft
Maat foto’s getoond van 1 slachtoffer of van 2 slachtoffers).
Ik krijg zo ook de nabestaadenbrief en die leg ik even naast de brief aan de kamer en de
brief van kc aan schoof.
Groeten,

Pg

Van:
Verzonden: woensdag 10 juni 2015 11:40
@politie
Aan:
Onderwerp: conceptbrief TK inzake Maat

@nctv.minvenj.nl]

Zie hier de aangepaste brief aan de Tweede kamer. (De basis hadden
en jij al
eerder afgestemd toch)
Zou jij even willen checken of het klopt? Ook tav wanneer ik politie/landelijke
eenheid/korpsleiding etc moet gebruiken.
Dan kan ik op basis van deze brief de andere brieven aanpassen (en jij kunt het
gebruiken voor de nabestaanden brief).
Groet,

Pg

Van:
@politie
Verzonden: donderdag 11 juni 2015 15:18
Aan: '
@nctv.minvenj.nl>
CC:
@politie.nl>
Onderwerp: Brief_aan_TK_van_Minister_over_prof_Maat_versie5_2015_06_10.docx
Hoi
Dank! Nog wel een paar opmerkingen onzerzijds. Met name opmerking 3 is voor ons cruciaal!!!
Succes verder ;-). Groeten,

C

Pg

@nctv.minvenj.nl]
Van:
Verzonden: Monday, June 15, 2015 01:08 PM
@politie
Aan:
Onderwerp: Brief TK
Dames,
TK brief over Maat gaat zo verzonden worden. Zie hier de laatste versie.
Groet,

