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Pg
@politie

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 28 december 2015 14:51
- BD/NCTV/PDCT/PBI'
RE: Inzage dossier

Hij was ziek. Er wordt een nieuw moment ingepland.
Fijne jaarwisseling!

Pg

@nctv.minvenj.nl]

Van:
Verzonden: donderdag 17 december 2015 16:32
Aan:
@politie.nl>;
@nctv.minvenj.nl>
Onderwerp: RE: Inzage dossier

- BD/NCTV/PDCT/VS

Dank
Ben benieuwd of hij nog antwoordt.
Groetjes!

Pg

Van:
@politie.nl]
Verzonden: donderdag 17 december 2015 16:22
Aan:
- BD/NCTV/PDCT/PBI;
Onderwerp: FW: Inzage dossier
Beste

- BD/NCTV/PDCT/VS

en

Onderstaand mailtje tkn. Maat zou vandaag langskomen voor inzage in het feitenonderzoek. Misschien is eea
misgegaan, maar hij is vandaag niet op komen dagen…..
Groeten,

Pg

@politie
Van:
Verzonden: donderdag 17 december 2015 15:53
Aan:
@outlook.com>
Onderwerp: Inzage dossier

Geachte heer Maat,
Pg

Van mijn collega
kreeg ik door dat ik u vandaag in Den Haag kon verwachten voor de inzage in het
dossier.
Echter, bent u vandaag niet bij ons in Den Haag verschenen.
Mogelijk berust een en ander op een misverstand. Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,
Pg

Jurist Wob-coördinatiedesk
Politie |
M:
P:

Korpsstaf | Juridische Zaken

|
E:
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag |

| Wob-Coördinatiedesk
@politie.nl
B: Nieuwe Uitleg 1
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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.
---------------------------------------------------------------------

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

2

