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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

@politie

maandag 1 juni 2015 12:55
Zorko, Patricia (P.M.)

Onderwerp:

) @politie
Voortgang feitenonderzoek dhr Maat - input voor IC vanmiddag

Urgentie:

Hoog

Dag Patricia,
Pg

Vanmorgen heeft Remmert gesproken met

(VIK RE Den Haag).

Hier kwam het volgende uit:
Ze hebben de opdracht voor het feitenonderzoek aangenomen. De deadline van 1 juni is door de HOPEX aan het
onderzoeksteam meegedeeld (inclusief het achterliggende politieke verhaal en bijbehorende belangen), maar
geeft aan deze deadline nooit geaccepteerd te hebben. Zij geeft aan dat ze het belangrijk vindt om zorgvuldig te zijn
in het onderzoek, daarom hebben ze meer tijd nodig.
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Afspraak nu is dat eind deze week het feitenonderzoek wordt opgeleverd. Hier horen twee afspraken bij:
1) In de afgelopen weken heeft het onderzoeksteam met alle relevante personen gesproken (o.a. dhr. Maat,
en AC's Hans en Remmert). Uit het onderzoek blijkt echter dat ook gesproken moet worden met een tandarts,
die voor LTFO wordt ingezet. Deze persoon zou ook een eigen presentatie hebben over MH17. Er wordt geprobeerd
om deze week nog een afspraak met deze tandarts in te plannen. Mocht dit niet lukken, dan wordt in het
feitenonderzoek hierover een opmerking toegevoegd.
2) Daarnaast staat nog een vraag open naar aanleiding van de foto's (uit de presentatie van dhr Maat) waarop
nummers te zien zijn. De vraag is of nabestaanden deze nummers kennen, waardoor foto's door hen te herleiden zijn
tot slachtoffers. Uit de tot nu toe gevoerde gesprekken kwamen tegenstrijdige antwoorden terug. Deze vraag wordt
opgepakt door het SGBO en zal niet meer in het feitenonderzoek aan bod komen.
Tot zover. Succes vanmiddag in de IC.

Met vriendelijke groet,
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