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Van:

Verzonden: maandag 12 oktober 2015 11:26

Aan:  - BD/DW/AI'

Onderwerp: RE: Maat

Ik heb ook nog even verder gevraagd.  
Maat heeft de wens inderdaad neergelegd bij het LTFO. Daar wordt gekeken hoe ze het beste met het verzoek van 
Maat om kunnen gaan. Waarschijnlijk willen ze het verzoek niet juridiseren, maar “ informeel”  houden. Maat is 
immers een “ collega”. Ik ga daar dus ook even niet tussen zitten. Naar wat ik begrijp zijn LTFO en Maat op goede 
voet met elkaar.  

Van: @nctv.minvenj.nl]  

Verzonden: maandag 12 oktober 2015 10:57 
Aan:  

Onderwerp: Maat 
 

Hoi  

 

Ik kan het zo snel niet vinden maar dit is tijdens de beantwoording van de Kamervragen Maat aan de 

orde geweest.  weet dit waarschijnlijk. Kun je het bij hem checken? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Coördinerend beleidsmedewerker informatievoorziening 

 

........................................................................ 

NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Turfmarkt 147  | 2511DP  | Den Haag 

Postbus 20301 | 2500 EH  | Den Haag 

........................................................................ 

T  

@nctv.minvenj.nl 

http://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  

hgl07700
Getypte tekst
25

hgl07700
Getypte tekst
Pg

hgl07700
Getypte tekst
@politie

hgl07700
Getypte tekst
Pg

hgl07700
Getypte tekst
@politie




