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Van:

@nctv.minvenj.nl>

Verzonden: donderdag 7 januari 2016 15:56

Aan:

CC:  - BD/NCTV;  - 

BD/NCTV/PDCT/PBI;  - BD/DW/AV

Onderwerp: RE: Eindversie brief prof Maat 

Beste  
  
Dank voor je kritische blik. Jouw suggestie om Maat te bellen, wordt overgenomen (hij wordt vanuit 

NCTV gebeld voordat de brief uitgaat met uitleg over de strekking van de brief en de toezegging dat 

hij deze meteen ontvangt zodra die onderweg is naar de TK).  
  
De inhoudelijke punten uit jouw mail hebben we nauw afgestemd met Politie. Inmiddels zijn we weer 
een aantal versies verder☺.  
  
Hartelijke 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 
.................................................................................. 
  

Van: @minaz.nl]  

Verzonden: donderdag 7 januari 2016 15:40 
Aan:  - BD/NCTV/PDCT/VS 

Onderwerp: RE: Eindversie brief prof Maat  

  

 

  

Ik heb jouw voicemail ingesproken. Gaat iemand van het ministerie eerst nog met prof. Maat bellen alvorens de 

brief uitgaat? Dit lijkt mij wel verstandig. Is bovendien voldoende gecheckt, dat de nationale korpschef of een 

andere hoge vertegenwoordiging van de politie aan prof. Maat heeft verteld, dat hij tijdelijk niet meer werd ingezet? 

Maat zelf heeft dit immers steeds ontkend.  

Voorts heeft Maat beweerd, dat hij slechts in antwoord op vragen iets gezegd heeft wat al in de media had gestaan 

en wat buiten zijn vakgebied zou liggen. Is dit punt ook goed geverifieerd? 

Heeft de korpschef, voordat hij tot zijn conclusies over Maat kwam die afweken van de nationale commandanten, 

overleg met de minister hierover gevoerd? Die suggestie immers, Bouman wil de minister niet afvallen e/of een 

plezier doen, leeft in de berichtgeving van de kant van Maat c.s. Houden we RTL met de huidige reactie binnen 

boord? Volgens RTL heeft Maat nog veel ergere dingen gezegd.  

  

Groet,  
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Van: @nctv.minvenj.nl]  

Verzonden: donderdag 7 januari 2016 13:18 

Aan:  - BD/DSB/AS; . - BD/DV/P&B; '  
@politie.nl)';  - BD/PR&C/R&S; @politie.nl';  

 - BD/BSG/ADVIES; @politie.nl)' 
CC:  - BD/NCTV;  - BD/DW/AV;  - BD/NCTV/PDCT/PBI;  

 

Onderwerp: RE: Eindversie brief prof Maat  

  

Beste allen, 
  
Na afstemming met politie, is dit de ‘lijnversie’.  
  
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 
.................................................................................. 
  

Van:  - BD/NCTV/PDCT/VS  

Verzonden: donderdag 7 januari 2016 10:20 
Aan:  - BD/DSB/AS;  

@politie.nl)';  - BD/PR&C/R&S; @politie.nl';  

. - BD/BSG/ADVIES; @politie.nl) 
CC:  - BD/NCTV;  - BD/DW/AV;  BD/NCTV/PDCT/PBI; 

@minaz.nl; @minaz.nl' 
Onderwerp: Eindversie brief prof Maat  

Urgentie: Hoog 

  

Beste allen, 
  
Na de afstemmingsronde van gisteren hierbij wat ons betreft de eindversie van de brief die aan onze 

kant ‘de lijn in gaat’.  
@  en e: doen jullie dat ook en willen jullie ons op de hoogte houden van proces daar?  
  
  
  
Groeten   
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
drs.   
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 
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www.nctv.nl 
.................................................................................. 
  

Van:  - BD/NCTV/PDCT/VS  

Verzonden: woensdag 6 januari 2016 11:23 

Aan:  - BD/DSB/AS;  - BD/DV/P&B;  
@politie.nl);  - BD/PR&C/R&S; @politie.nl';  

- BD/BSG/ADVIES 
CC:  - BD/NCTV;  - BD/DW/AV;  - BD/NCTV/PDCT/PBI; Li  

. - BD/DSB/AS 
Onderwerp: opzet brief prof Maat  

Urgentie: Hoog 

  

Beste allen, 
  
Nav het overleg van gisteren hierbij de opzet voor de brief namens MinVenJ aan TK.  
Graag zsm jullie commentaren/ aanvullingen.  
  
Groeten   
  
 
Met vriendelijke groet, 

 
drs.   
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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