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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 1 december 2015 12:29
@politie

Re: Verzoek om inzage Feitenrelaas

Je bent geweldig.
George Maat
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Pg

Op 1 dec. 2015 om 07:54 heeft
geschreven:

@knp.politie.nl> het volgende

Geachte heer Maat,
Heldere afspraak en dank voor de info over de tijden.
Ik zal het zo snel mogelijk bevestigen en de koffie staat dan klaar.
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Juridisch adviseur
Politie | Korpsstaf
Bestuurszaken/ Team Juridsiche Zaken
M
| Nieuwe Uitleg 1, 2514 BPDen Haag| Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
vrijdags vrij
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Van: George Maat [
]
Verzonden: maandag 30 november 2015 16:45
Aan:
Onderwerp: RE: Verzoek om inzage Feitenrelaas
Urgentie: Hoog

Beste

,

Bedankt voor de medewerking tot zover.
Ik heb 17 december genoteerd en wacht op een bevestiging t.z.t..
Omdat ik uit Limburg kom, zal ik er waarschijnlijk niet om 07.00 uur zijn.
's Avonds moet ik om 19.30 in Limburg terug zijn voor een afspraak. Dus 22.30
wordt het ook niet.
Mogelijk is dus een vervolgafspraak nodig. Maar dat zien we dan.
met vriendelijke groeten, George Maat
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NEW EMAIL ADDRESS:
In preparation of the discontinuation of my occupational email address
from March 31 2016 one is recommended to use from now on:

From:
@knp.politie.nl
To:
CC:
@politie.nl;
Subject: RE: Verzoek om inzage Feitenrelaas
Date: Mon, 30 Nov 2015 14:10:41 +0000

Pg

@politie.nl

Geachte heer Maat,
Dank voor uw snelle reactie.
Mijn collega en/ of ik zullen de gehele dag voor u beschikbaar zijn zodat u het gehele dossier kunt
bekijken.
Het kantoor opent om 7 uur en sluit om half elf. Mocht die tijd voor u niet voldoende zijn, dan kan,
indien u dat wenst, een vervolgafspraak gemaakt worden.
Ik werk op onderstaand adres dat goed met het openbaar vervoer en de auto te bereiken is.
Helaas is het parkeren onder het gebouw niet mogelijk en is het voor bezoekers mogelijk om te
parkeren in de parkeergarage onder het Malieveld, Centraal Station of Plein.
Het Malieveld is het meest nabij. Vanaf de weg voor het malieveld is het gebouw goed te herkennen
door een politievlag op het gebouw.
Wat betreft de inzage:
Nu wil het geval dat wij het dossier niet openbaar willen maken en natuurlijk ook de Tweede Kamer
willen informeren.
Daartoe zal het dossier vanaf morgen of woensdag maximaal de komende twee weken in de Tweede
Kamer aanwezig zijn in de ruimte waar leden van de Tweede Kamer de bescheiden vertrouwelijk
kunnen inzien. Daarna zullen de bescheiden weer opgehaald kunnen worden door ons.
Gezien de vertrouwelijkheid van de zaak is het niet gewenst nog een kopie te maken en stel ik voor
dat ik, zodra wij bericht hebben ontvangen, u direct benader en op zeer korte termijn daarna in de
gelegenheid stel het dossier in te zien. Vooruitlopend daarop zou ik mij kunnen voorstellen dat wij,
onder voorbehoud, donderdag 17 december a.s. alvast noteren als datum.
Kunt u zich daarin vinden?
U kunt mij altijd bellen voor nadere uitleg en afstemming.
Pg

Juridisch adviseur
Politie | Korpsstaf
Bestuurszaken/ Team Juridsiche Zaken
M
| Nieuwe Uitleg 1, 2514 BPDen Haag| Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
vrijdags vrij
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Van:
Verzonden: maandag 30 november 2015 13:59
Aan:
Onderwerp: FW: Verzoek om inzage Feitenrelaas
Urgentie: Hoog

Van: George Maat
Verzonden: maandag 30 november 2015 13:58:29 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome,
Stockholm, Vienna
2

Pg

Aan:
.)
CC:
Onderwerp: Verzoek om inzage Feitenrelaas

Beste Heer

,

In vervolg op de emailtoezegging van uw collega
(zie het gemerkte hier
onder), zou ik een afspraak willen maken om de het Feitenrelaasdossier Maat-MH17 bij u in
te zien.
Gelet op de aanzienlijke omvang van het dossier, 2 dikke ordners, denk ik de nodige uren
nodig te hebben. Omdat ik aanreis vanuit het verre Limburg, en liever niet de inspanning
over twee bezoeken verdeel, zou ik graag een dag ter beschikking hebben. Wanneer komt
dit u uit? En waar moet ik in Den Haag zijn?
met vriendelijke groeten, George Maat
NEW EMAIL ADDRESS:
In preparation of the discontinuation of my occupational email address
from March 31 2016 one is recommended to use from now on:

Pg

From:
@politie.nl
To:
Subject: Re: Verzoek om copieen Feitenrelaas
Date: Fri, 27 Nov 2015 20:48:11 +0000
Wederom graag gedaan!

Pg

Van: George Maat
Verzonden: Friday, November 27, 2015 09:47 PM
Aan:
Onderwerp: Re: Verzoek om copieen Feitenrelaas

Beste
Alweer zeer bedankt voor de toegestoken hand. Ik zal met Den Haag contact opnemen.
Groeten. George
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Pg

Op 27 nov. 2015 om 11:30 heeft
volgende geschreven:

@politie.nl> het

Hi George, goedemorgen.
Ik heb overleg gehad met de juridische afdeling.
Ik mag je geen copiën verstrekken.
Wel wil ik je het aanbod doen om op je gemak het dossier én de ontbrekende
brief te bestuderen.
Dat kan dan in Den Haag, bij de betreffende juridische afdeling.
De collega die daar verantwoordelijk is staat in de cc.
Als je dit wil kun je eea met hem kortsluiten en een afspraak maken..
Met vriendelijke groeten,
Pg
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Teamchef Landelijk Forensisch Service Centrum (LFSC)
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Landelijke Eenheid
---------------------------------------------------Bezoekadres Hoofdstraat 54
Postadres Postbus 100 3970 AC Driebergen
----------------------------------------GSM
Internet:
www.politie.nl

Van: George Maat
Verzonden: dinsdag 24 november 2015 18:43
Aan:
Onderwerp: Verzoek om copieen Feitenrelaas
Urgentie: Hoog

Beste
Hierbij een vraag om twee stel copieen m.b.t. het feitenonderzoek.
Het verzoek is enigszins formeel gesteld zodat je het kunt 'processen'.
Je begrijpt.
groeten, George

NEW EMAIL ADDRESS:
In preparation of the discontinuation of my occupational email address
from March 31 2016 one is recommended to use from now on:

------------------------- 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------- 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
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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.
--------------------------------------------------------------------------------------------- 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------- 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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