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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

- BD/DSB/AS
@nctv.minvenj.nl>
maandag 4 januari 2016 12:20
@politie en v&j
- BD/NCTV;
- BD/DSB/AS
- BD/NCTV/PDCT/
- BD/DW/AV
RE: verzoek openbaarmaking dossier professor Maat

Beste
Pg

Jij ook de beste wensen, ook aan alle anderen.
en ik hebben ons over jouw vraag gebogen. Wij menen dat politie in eerste instantie de
beleidsbeslissing moet nemen of de desbetreffende informatie op grond van de Wob alsnog voor
iedereen openbaar moet worden (al dan niet met in achtneming van de positie van de minister).

Y

Aan artikel 68 van de Grondwet
kan worden voldaan door de vertrouwelijke inzage. Dat Omtzigt nu vindt dat het voor iedereen
openbaar moet zijn, is een Wob-zaak. Politie heeft bij de concept-beleidsbeslissing daarover het
voortouw, lijkt mij. Het betreft immers hun informatie. Wel is de vaste afspraak dat beslissingen op
Wob-verzoeken in de IC wordt afgestemd.
Groet,

Pg

- BD/NCTV
Van:
Verzonden: maandag 4 januari 2016 11:55
Aan: '
- BD/DSB/AS;
CC:
- BD/NCTV/PDCT/VS;
Onderwerp: FW: verzoek openbaarmaking dossier professor Maat
Urgentie: Hoog

- BD/DSB/AS
- BD/DW/AV
@politie en v&j

Allereerst de beste wensen voor jullie en voor allen die jullie dierbaar zijn: health, wealth and
happiness!

Y

Het nieuwe jaar is MH-17-technisch al weer goed begonnen met de berichtgeving van Bellingcat, maar
ook Omtzigt is
en heeft
een mail gestuurd waarin hij duidelijk
laat merken nog niet klaar te zijn met de zaak Maat.
Pg
Zoals ik het zie is het voorbeeld dat Maat meestuurt gezwart op basis van de WOB (persoonlijke
beleidsopvatting) en niet op basis van art 68 van de Grondwet. Op bais van dat laatste artikel is het
volledige dossier ongezwart, maar vertrouwelijk ter inzage in de TK gelegd. Maar dat vind Omtzigt
kennelijk nog niet afdoende.
De minister wil graag een advies hoe hier mee om te gaan. Lijkt mij goed dat we hier niet lang mee
wachten, anders kunnen we zeker weer een nieuwe set Kamervragen verwachten …. Al zal dat
waarschijlijk toch wel gaan gebeuren.
Graag jullie zienswijze,
Groet,

Pg
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Van:
BD/BSG/ADVIES
Verzonden: maandag 4 januari 2016 10:42
Aan:
- BD/NCTV
Onderwerp: FW: verzoek openbaarmaking dossier professor Maat
Beste
Allereerste de beste wensen voor 2016!
Zie onderstaande mail van Omtzigt, kan ik hieruit opmaken opmaken dat het betreffende stuk ook
gelakt bij de Kamer ter inzage is gelegd? Hij is dus nog steeds niet tevreden met de verstrekte
informatie en vraagt ons alsnog actie te ondernemen. Hoe sta jij hierin? De minister wil graag een
advies hoe met deze situatie om te gaan.
Met vriendelijke groet,

Pg

..................................................................................
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bureau Secretaris-Generaal
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
..................................................................................
T
M
@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj
..................................................................................
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
..................................................................................

Van: Omtzigt P.H. [mailto:P.omtzigt@tweedekamer.nl]
Verzonden: woensdag 30 december 2015 20:10
Aan:
Onderwerp: verzoek openbaarmaking dossier professor Maat

Beste
Ik heb in december het dossier van professor Maat ingezien
En eigenlijk ben ik behoorlijk geschrokken van de tekst die ik aantrof. Ik kan niet anders concluderen dan
dat de teksten die in bijvoorbeeld dit document zijn zwart gemaakt:
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/wob/00-korpsstaf/inzake-presentaties-mh172015/advies-ac---kl-prof.-maat_ga_geredigeerd.pdf
gewoon openbaar gemaakt moeten worden. er is geen enkele weigeringsgrond onder artikel 68 van de
grondwet die hier van toepassing kan zijn. Sterker nog: de zwart gemaakte teksten lijken vooral zwart
gemaakt om de minister zelf te beschermen.
Via deze mail wil ik dus vragen aan de minister, om deze stukken zelfstandig en onmiddellijk openbaar te
maken.
Het spreekt vanzelf dat ik ook alle parlementaire instrumenten zal inzetten. Maar het leek me wel zo
gepast om jullie dit eerst zo te vragen.
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Ik ziet uit naar het antwoord.
Vriendelijke groet
Pieter Omtzigt
_______________________________________
dr. P.H. (Pieter) Omtzigt
Lid van de Tweede Kamer voor het CDA
Plein 2
Postbus 20018
2500 EA 's Gravenhage
pieter.omtzigt@tweedekamer.nl
www.cda.nl/omtzigt
_______________________________________

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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