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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

@politie

donderdag 7 januari 2016 14:34
@nctv.minvenj.nl';
@politie
@nctv.minvenj.nl';
@nctv.minvenj.nl';
@minvenj.nl';
@nctv.minvenj.nl'
Re: tekstsuggestie

Deze versie ligt op het bureau van Ruud. Hij kijkt er om 15u naar.
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Van:
Verzonden: Thursday, January 07, 2016 02:18 PM
Aan:
@politie
Cc:
@nctv.minvenj.nl>; G
@nctv.minvenj.
@nctv.minvenj.nl>
Onderwerp: RE: tekstsuggestie
Hoi

@nctv.minvenj.nl]

@minvenj.nl>;

en

Wij hebben brief nu t/m Dick Schoof de lijn door. Zie onze laatste versie.
Kun je deze ook aan dhr Bik voorleggen?
Groeten
Met vriendelijke groet,

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
..................................................................................
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Van:
- BD/NCTV/PDCT/VS
Verzonden: donderdag 7 januari 2016 13:18
@politie
Aan: '
CC:
- BD/NCTV
Onderwerp: RE: tekstsuggestie
Thanks,
Jullie suggestie zo overgenomen!!
Gaat bij ons nu aangepast de lijn in (zie mail van zonet).
Groeten
Met vriendelijke groet,

Pg

coördinerend sr. beleidsmedewerker
..................................................................................
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
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Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 16950 | 2500 BZ | Den Haag
..................................................................................
M
@nctv.minvenj.nl
www.nctv.nl
..................................................................................
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Van:
@politie.nl]
Verzonden: donderdag 7 januari 2016 12:35
Aan:
- BD/NCTV/PDCT/VS;
Onderwerp: tekstsuggestie

@politie

Anders dan nu wordt gesuggereerd zijn de feiten (het daadwerkelijke feitenonderzoek) over het optreden van
professor Maat gaandeweg dit proces en in de periode van april 2015 tot nu nimmer gewijzigd. Wel wijkt de
conclusie van de korpschef gedeeltelijk af van de opvatting van de Algemeen Commandanten. De Algemeen
Commandanten geven in het feitenrelaas ook aan dat de gewraakte presentatie achteraf gezien niet op dat
tijdstip, voor die doelgroep, met die inhoud en met het betreffende organisatieregime gegeven had moeten
worden. Zij stellen echter dat dit professor Maat als lid van het samenwerkingsverband zeker is aan te rekenen,
maar niet als individu alleen. De korpschef onderschrijft dat, maar oordeelt dat een adviseur die politie en justitie
adviseert ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. De impact op de nabestaanden van de ramp met de MH-17
was groot, daarom heeft de korpschef de samenwerking met prof. Maat voor dit identificatieproces tijdelijk
verbroken.
Enkele elementen zwaar wogen in zijn oordeel, waren:
•De aard van de presentatie: De aard van de presentatie: in de lezing zijn zaken besproken die buiten het
vakgebied van professor Maat vallen.
•De doelgroep van de presentatie: de lezing was bedoeld voor studenten gezondheidswetenschappen en dus
niet vakgenoten forensische antropologie
•De gevolgen van de presentatie: de impact van de lezing en de uitzending van RTL op de nabestaanden was
groot. Er heerste na 22 april 2014 veel verontwaardiging en boosheid onder
nabestaanden.
De beoordeling en conclusies zoals ik die op 10 juni ontving van de korpschef, heb ik u op 15 juni per brief
gestuurd. Het volledige dossier, dat ongeveer 300 pagina’s bestaat, heb ik in december 2015 gezien. Dit heeft
mijn mening en oordeel niet veranderd.
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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:

@politie.nl

------------------------- 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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