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Pg

namens Bestuursondersteuning @politie
maandag 12 oktober 2015 10:36
- BD/NCTV/PDCT/PBI'; Bestuursondersteuning;
- BD/NCTV/PDCT/VS;
- BD/NCTV;

Van:
Verzonden:
Aan:

- BD/DW/AI

CC:
@politie en V&J

RE: publicatie onderzoek prof. Maat

Onderwerp:

Beste allen,
We hebben het LTFO verzocht voor 14u Maat in kennis te stellen van het feit dat e.e.a. wordt gepubliceerd.
Overigens zal dat geen verrassing voor hem zijn, aangezien er eind vorige week ook al contact met hem geweest is
over het WOB-verzoek.
Voor jullie beeld; prof. Maat heeft altijd al specifieke stukken van het dossier mogen inzien, maar daar moet hij een
gericht verzoek voor indienen (en dat heeft hij nog niet gedaan).
Groeten,
Pg

mr.
senior adviseur

Politie | Korpsstaf | Bestuurszaken
Nieuwe Uitleg 1| 2514 BP Den Haag
Postbus 17107 | 2502 CC | Den Haag
T

Afwezig op vrijdag
nieuw mailadres:

PG

politie.nl

Van:
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 10:14
Aan: Bestuursondersteuning;
- BD/DW/AI
CC:
Onderwerp: RE: publicatie onderzoek prof. Maat

@nctv.minvenj.nl]
- BD/NCTV/PDCT/VS;

- BD/NCTV;

@Politie en V&J

Dank, wij gaan een briefje voor de Tweede Kamer gereed maken. Hou je ons op de hoogte van de 14u
deadline?
Wordt dhr Maat ook (voor publicatie) op de hoogte gesteld? (hij heeft daarom verzocht).
Groet,

Pg

Van:
@politie.nl] Namens Bestuursondersteuning @politie
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 9:50
Aan:
- BD/NCTV/PDCT/VS;
- BD/NCTV/PDCT/PBI;
BD/NCTV;
- BD/DW/AI
CC:
Onderwerp: publicatie onderzoek prof. Maat
Urgentie: Hoog

-

@politie en V&J

Beste NCTV-ers (en cc politie-collega’s),
Er zijn 5 partijen die een WOB-verzoek hebben ingediend m.b.t. het onderzoek naar prof. Maat. Met deze partijen is
afgesproken dat zij de stukken gelijktijdig kunnen inzien en dat de stukken dan ook gelijk online gaan. De stukken
worden dan ook gepubliceerd via een speciale plaats op politie.nl.
Het dossier is ook enorm omvangrijk. Ik weet niet of het passend is, maar het lijkt het meest praktisch om Kamerleden
ook te verwijzen naar politie.nl. De link is: https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/2015-wob-verzoeken-inzakepresentaties-mh17.html. Bijgaand de tekst die als inleiding gebruikt wordt bij de publicatie. Die tekst is prima
gebruiken voor het informeren van de Kamer. Het streven is om de stukken vanaf 14u online te zetten. Er zijn nog wel
wat technische hic-ups, maar er wordt met man en macht aan gewerkt om die deadline van 14u te halen.
Het voortijdig met losse documenten informeren van de Kamer gaat veel tijd kosten. Daarom hadden we zelf ook
dinsdag als publicatiedag staan.

Nog wel even management van verwachtingen; het onderzoek wordt gepubliceerd. Het meeste was overigens ook al
gepubliceerd middels antwoorden kamervragen en brief van de KC. Wat er nu bij komt is een feitenverslag. Wat we
niet (nooit) publiceren zijn de losse verklaringen van individuen. We laten wel zien dat er verklaringen zijn, maar de
inhoud is grotendeels zwart. De overweging daarvoor staat in de bijgevoegde inleidende tekst.
Veel groeten,
Pg

mr.
senior adviseur

Politie | Korpsstaf | Bestuurszaken
Nieuwe Uitleg 1| 2514 BP Den Haag
Postbus 17107 | 2502 CC | Den Haag
T

Afwezig op vrijdag
nieuw mailadres:

Pg

@politie.nl

Van:
@politie
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2015 16:32
Aan:
@nctv.minvenj.nl'
CC: '
@nctv.minvenj.nl';
@nctv.minvenj.nl';
Bestuursondersteuning;
@nctv.minvenj.nl';
@politie en v&j

Onderwerp: Re: Aanwezigheid op maandag 12 oktober in het NCC (Min VenJ) om 22.30u en contactgegevens

Beste collega's van binnen en van buiten de politie,
Cf verzoek van NCTV gaan we ons richten op publicatie op maandag. NCTV krijgt van ons maandag ruim voor
publicatie de relevante stukken. Woordvoering aan politiekant informeert de mediapartijen die wob-verzoek
hebben ingediend over moment van publicatie.
Gr

| Korpsstaf | Bestuurszaken |

Pg

| verzonden vanaf blackberry

@politie
Van:
Verzonden: Friday, October 09, 2015 04:25 PM W. Europe Standard Time
Aan: '
@nctv.minvenj.nl'
@nctv.minvenj.nl>;
Cc:
@nctv.minvenj.nl'
@nctv.minvenj.nl>;
@nctv.minvenj.nl'
@nctv.minvenj.
@nctv.minvenj.nl>
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@politie en v&j

Onderwerp: Re: Aanwezigheid op maandag 12 oktober in het NCC (Min VenJ) om 22.30u en contactgegevens

Pg

Zie verzoek van de NCTV.

Pg

Van:
@nctv.minvenj.nl]
Verzonden: Friday, October 09, 2015 04:16 PM
Aan:
@politie
Cc:
@nctv.minvenj.nl>;
@nctv.minvenj.nl>;
; Bestuursondersteuning;
@nctv.minvenj.
@nctv.minvenj.nl>
Onderwerp: RE: Aanwezigheid op maandag 12 oktober in het NCC (Min VenJ) om 22.30u en contactgegevens
Hoi
Via ons DG Politie kregen we net bericht dat jullie as maandag de stukken in het kader van het WOBverzoek over prof Maat gaan uitsturen.
Onze minister heeft aan TK toegezegd dat hij (conform verzoek van lid Omtzigt) een afschrift van die
stukken voor as di naar de TK zal sturen. Zoals opgenomen in de laatste kamerbrief hierover.
Kunnen we daarom de relevante stukken ontvangen via jullie?
Hartelijke groet

Met vriendelijke groet,
Pg

drs.
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
..................................................................................

Pg

Van:
@politie.nl]
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2015 15:35
Aan:
D.C. - BD/NCTV/PDCT/VS
CC:
. - BD/NCTV/PDCT/PBI;
- BD/NCTV;
Onderwerp: RE: Aanwezigheid op maandag 12 oktober in het NCC (Min VenJ) om 22.30u en contactgegevens

Ik zal er zijn maandag.

zal zorgen dat het exemplaar wordt opgehaald bij AZ.

Groet,

Pg

-----Original Message----From:
Sent: Friday, October 09, 2015 03:25 PM W. Europe Standard Time
To:
3

@nctv.minvenj.nl]

Pg

Cc:
. - BD/NCTV/PDCT/PBI;
- BD/NCTV
Subject: RE: Aanwezigheid op maandag 12 oktober in het NCC (Min VenJ) om 22.30u en contactgegevens
Hoi

Pg

We hebben in het overleg van vanmorgen afgesproken dat we ma avond bij elkaar komen om de
eerste beelden en appreciatie te delen. Daarvoor dus ook aan jou de uitnodiging.
Elk lid van de MCVO op maandag avond krijgt een exemplaar mee, dus ook dhr. Bouman. AZ probeert
die avond na de bijeenkomst voor elk departement (en ook voor Politie) een exemplaar te
vervaardigen dat vervolgens kan worden gekopieerd binnen eigen organisatie.
Het is dus wel handig dat er iemand van politie op AZ is om die ene kopieerbare versie te ontvangen.
van AZ gaat kopiëren regelen…
Groeten
Met vriendelijke groet,

Pg

drs.
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
..................................................................................

Pg

Van:
@politie.nl]
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2015 15:19
Aan:
- BD/NCTV/PDCT/VS
Onderwerp: RE: Aanwezigheid op maandag 12 oktober in het NCC (Min VenJ) om 22.30u en contactgegevens

Beste
Help me even.
Dit is een uitnodiging voor de ambtelijke vertegenwoordiger?
Wij gaan ook lezen maandag, komt het rapport naar mij toe of moet de KC dit mee nemen?

Pg

-----Original Message----From:
@nctv.minvenj.nl]
Sent: Friday, October 09, 2015 12:03 PM W. Europe Standard Time
To:
- BD/NCTV/PDCT/PBI;
@minbuza.nl)';
@minienm.nl';
@minienm.nl';
@minbuza.nl';
''
@mindef.nl'
@mindef.nl)';
- BD/DJOA/AIRS;
- BD/DB3/AB;
@minbzk.nl)';
- BD/DRD/NCC/ECO;
- BD/DRD/NCC/ECO;
- BD/NCTV;
- BD/DW/AI;
- BD/DW/AV;
- BD/DSB/
- BD/DV/P&B;
@minfin.nl';
@minbzk.nl'; '
@minbuza.nl)';
@minaz.nl';
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@minbuza.nl'
Subject: Aanwezigheid op maandag 12 oktober in het NCC (Min VenJ) om 22.30u en contactgegevens
Beste allen,
Willen jullie ons ajb zsm laten weten of jij degene bent die aanwezig is op maandag 22.30u in het
NCC? Dit in verband met aanmeldingen.
Graag ook contactgegevens nalopen.

Pg

Hartelijke groeten,
a
Met vriendelijke groet,
drs.
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.
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
------------------------- 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.
---------------------------------------------------------------------

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
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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
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State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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------------------------- 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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Ministerie van Veiligheid en Justitie
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