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Pg

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Pg

@minvenj.nl>
vrijdag 8 januari 2016 11:42
- BD/NCTV/PDCT/VS
; Bestuursondersteuning;
. - BD/BSG/ADVIES
RE: contactgegevens politie

@politie

Beste
Ik heb het idd daar ter inzage gelegd, maar gezien de politieke aandacht is het geen goed moment om het
daar nu weg te halen.
Kunnen jullie nog een uitdraai maken?
Groet,

Pg

From:
@politie
Sent: vrijdag 8 januari 2016 11:37:19
To:
BD/BSG/ADVIES;
Cc:
Bestuursondersteuning;
Subject: RE: contactgegevens politie

- BD/NCTV/PDCT/VS
@politie

Beste
Pg

Het volledige dossier is door jou ter inzage gelegd bij de Tweede Kamer. Volgens mijn informatie hebben we dat nog
niet teruggekregen. Het zou het snelst zijn om het daar op te halen?
Groet,

Pg

Pg

@minvenj.nl]

Van:
Verzonden: vrijdag 8 januari 2016 11:29
Aan:
CC:
@politie.nl>;
@knp.politie.nl>
Onderwerp: RE: contactgegevens politie

Beste

@nctv.minvenj.nl>
@politie.nl>; Bestuursondersteuning

en

Ik ben werkzaam bij Bureau Secretaris-Generaal, de ondersteuning van de Algemene Leiding van VenJ.
De SG vraagt of hij een kopie kan krijgen van de ongelakte documenten van het WOB verzoek over
professor Maat.
Zou ik vandaag een kopie bij jullie kunnen ophalen voor de SG?
1

Met vriendelijke groet,

Pg

Pg

From:
- BD/NCTV/PDCT/VS
Sent: vrijdag 8 januari 2016 11:22:26
To:
- BD/BSG/ADVIES
Cc:
@politie.nl);
@knp.politie.nl
Subject: contactgegevens politie

@politie.nl);

Hoi
Pg

Wij hebben altijd contact met

en

, via bovenstaande emailadressen.

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
..................................................................................

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