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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

@politie

woensdag 25 november 2015 14:00
. - BD/NCTV/PDCT/PBI';
- BD/NCTV; Bestuursondersteuning;
RE: Kamervragen onderzoek Maat - tussenvragen

- BD/PR&C/R&S
@politie

Ik maak een opzetje voor de uitnodiging.
Ook zal ik even kijken naar de Kamervragen. Ik heb al weer input verzameld, maar wil zelf ook nog even kijken. Kan
niet beloven dat dat vandaag lukt.
R
Y

Pg

Van:
BD/NCTV/PDCT/PBI
@nctv.minvenj.nl]
Verzonden: woensdag 25 november 2015 13:25
Aan:
- BD/PR&C/R&S !politie en v&j
CC:
- BD/NCTV; Bestuursondersteuning;
@politie
Onderwerp: RE: Kamervragen onderzoek Maat - tussenvragen
Dank. Prima, wij nodigen wel uit dan.
Krijgen we van jullie dan een ‘opzetje’ voor de uitnodiging ivm tijd, plaats, contactpersoon etc.?
Hebben jullie al kunnen kijken naar de opmerkingen in de beantwoording Kamervragen? Zou mooi zijn
als we die niet te lang laten wachten.
Groet,

Pg

Van:
@politie.nl]
Verzonden: woensdag 25 november 2015 12:17
Aan:
. - BD/NCTV/PDCT/PBI;
CC:
- BD/NCTV; Bestuursondersteuning;
Onderwerp: RE: Kamervragen onderzoek Maat - tussenvragen

- BD/PR&C/R&S

We hebben aangegeven dat de heren hier ten kantore mogen inzien (daar had Gerard Bouman over teruggebeld).
Wie dan de uitnodiging verstuurt, maakt niet uit. Als het praktischer is dat wij uitnodigen, vind ik het prima! Maar als
de etiquette voorschrijft dat jullie uitnodigen, vind ik dat ook prima.

Pg

Van:
Verzonden: woensdag 25 november 2015 11:49
Aan: '
- BD/NCTV/PDCT/
CC:
- BD/NCTV; Bestuursondersteuning;
Onderwerp: RE: Kamervragen onderzoek Maat - tussenvragen

- BD/PR&C/R&S

Beste allen,
Die terugkoppeling heb ik niet, maar daar kan ik natuurlijk achter komen…….. Wordt vervolgd.

Pg

Pg

Van:
@nctv.minvenj.nl]
Verzonden: woensdag 25 november 2015 11:41
Aan:
- BD/PR&C/R&S;
CC:
BD/NCTV; Bestuursondersteuning;
Onderwerp: RE: Kamervragen onderzoek Maat - tussenvragen
Ik begrijp zelfs dat dhr Bouman hier nog speciaal om heeft teruggebeld naar Dick (Schoof ;))
Heb jij diezelfde terugkoppeling
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Als dat zo is dan zou politie zelf de uitnodiging kunnen uitsturen wat ons (vanuit NCTV) betreft, maar
dan moeten we dat wel even heel goed koppelen aan de beantwoording van de Kamervragen.
Groet,
Pg

Pg

Van:
- BD/PR&C/R&S
Verzonden: woensdag 25 november 2015 11:36
Aan:
- BD/NCTV/PDCT/PBI
CC:
- BD/NCTV; Bestuursondersteuning;
Onderwerp: RE: Kamervragen onderzoek Maat - tussenvragen

@politie en v&j
@V&J en politie

Dag
Dank voor jouw bericht.
Als DG POL zijn wij van mening dat de uitnodiging door het departement zou moeten worden
verzonden. Directe aanleiding zijn immers de kamervragen waarvan de afhandeling primair binnen V&J
geschiedt.
Is dat wat jullie betreft akkoord? De NCTV had aan het gesprek de indruk over gehouden dat Gerard
Bouman wil dat de politie de uitnodiging verzorgt. Als dat het geval is wil ik dit hoger in mijn lijn
afstemmen.
Groet

Sent with Good (www.good.com)

Pg

@politie
From:
Sent: woensdag 25 november 2015 10:44:23
To:
. - BD/NCTV/PDCT/PBI;
Cc:
. - BD/NCTV; Bestuursondersteuning;
Subject: RE: Kamervragen onderzoek Maat - tussenvragen

Beste

en

- BD/PR&C/R&S
@v&j en politie

Nb: Hier wordt bedoeld: "Dick Schoof"

Gerard Bouman en Dick Heerschop hebben elkaar gisteren besproken. Zij hebben afgesproken dat Omtzigt en
Sjoerdsma vertrouwelijk inzage krijgen in de stukken. Wij nodigen ze bij ons uit (hoofdbureau politie), waar zij onder
toezicht van een jurist de stukken mogen inzien. Ze krijgen geen afschrift, mogen geen kopieën maken en we leggen
ook niets bij de griffie.
De mappen met de stukken liggen nu nog in Driebergen (waar prof Maat de stukken onlangs heeft ingezien). We
halen ze dus weer naar Den Haag. We willen de heren graag uitnodigen voor woensdag 2 december of donderdag 3
december. Verzorgen jullie de uitnodiging of doen wij dat?
Veel groeten,
Pg

mr.
senior adviseur

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

Pg

@politie.nl

Van:
@nctv.minvenj.nl]
Verzonden: dinsdag 24 november 2015 17:29
Aan:
Bestuursondersteuning @politie
CC: Nijhuis, I. - BD/NCTV
Onderwerp: RE: Kamervragen onderzoek Maat - tussenvragen

Ik begrijp dat de heren elkaar hebben gesproken. Bouman heeft aangegeven dat jullie de Kamerleden
gaan uitnodigen om de stukken te komen inzien.
Omtzigt heeft al gerappelleerd, dus zou mooi zijn als die uitnodiging zsm uitkan. Uiteraard moeten we
dan ook de beantwoording Kamervragen daarop aanpassen (en zsm versturen).
Ik hoor graag even hoe jullie dit oppakken en op welke termijn. Morgen even bellen?
Groet,

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