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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

@politie

woensdag 13 januari 2016 09:41
@nctv.minvenj.nl)
@politie

FW: Documenten prof Maat (Brief, kamervragen en bijlage-tijdslijn), versie 12 jan
20.00u

Hoi
Bijgaand onze opmerkingen.
Brief:
- De brief volgt nu de redeneerlijn dat de Minister tijdens het debat op 23 april met “samenwerking wordt beëindigd”
bedoeld heeft te zeggen dat prof Maat op non-actief wordt gesteld. Aandachtspunt daarbij is wel dat de woorden van
de Minister in ieder geval bij een aantal mensen binnen de politieorganisatie anders zijn opgevat (en vermoedelijk ook
bij de pers en publiek). Dat de kc dit niet in informele zin als een aanwijzing heeft beschouwd
Dat komt onder andere naar voren in het feitenrelaas van de AC’s.

Y

Y

Y

- De minister betreurt het “onsmakelijk en ongepast” pas in de conclusie.

.

- De opsomming van de presentaties is volgens mij uitgebreider (in locatie en doelgroep) dan eerder gegeven in de
brief van de kc van 10 juni en Kamervragen van 4 augustus.
Y

- p. 4 onderaan; er staat 22 april 2014 (moet 2015 zijn)
- bij conclusie staat dat de kc iets heeft samengevat. Er was geen sprake van samenvatting. Hou je bij eerdere
formuleringen

C

Kamervragen:
- Vraag 6:

- Vraag 38 :
C

- Vraag 24.
C
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Tijdlijn:
- Maat heeft gisteren aangegeven niet mee te willen werken op dit moment. Hij heeft geen vertrouwen.
- Naam
uit tijdlijn halen
1

- Was persmoment landelijke eenheid voor persmoment minister? Dat zal ik nazoeken.
- Zou je de tijdlijn wel meesturen. Geeft heel veel aanvullende vragen?
Groeten,
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Van:
@nctv.minvenj.nl]
Verzonden: dinsdag 12 januari 2016 20:38
Aan:
@nctv.minvenj.nl>;
@minvenj.nl>;
nctv.minvenj.nl>;
@minvenj.nl>;
@minvenj.nl>;
@minvenj.nl>;
@minvenj.nl>;
@minaz.nl)
<
@minaz.nl>;
@minvenj.nl>;
@minvenj.nl>;
@minvenj.nl>;
@nctv.minvenj.nl>;
@minvenj.nl>;
@politie.nl>;
@politie.nl>; Schoof, drs. H.W.M. - BD/NCTV
@nctv.minvenj.nl>;
'
@minaz.nl>; Bik, Ruud (R.G.C.)
@politie.nl>
CC: Bestuursondersteuning
@knp.politie.nl>
Onderwerp: Documenten prof Maat (Brief, kamervragen en bijlage-tijdslijn), versie 12 jan 20.00u
Urgentie: Hoog
Beste allen,
In de bijlage treft u de volgende drie documenten aan:
- Kamerbrief kwestie professor Maat, versie 12 jan 2016
- Beantwoording 42 Kamervragen over kwestie professor Maat, versie 12 jan 2016
- Bijlage bij Kamerbrief: tijdslijn (nog te checken bij prof Maat, na overleg van woe).
De documenten dienen ter bespreking in het overleg van 13 januari, 10.15u.
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Namens Dick Schoof

Met vriendelijke groet,
coördinerend sr. beleidsmedewerker
..................................................................................
Ministerie van Veiligheid en Justitie
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