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Van:

Verzonden: dinsdag 5 januari 2016 13:00

Aan: '  - BD/PR&C/R&S';  

BD/NCTV/PDCT/VS

CC: @nctv.minvenj.nl)'

Onderwerp: RE: overleg kwestie prof Maat 

Dag  en  , 
 

 en ik zullen aanschuiven vanmiddag. 
 
Groet,  
 
 

 

Van: @minvenj.nl]  

Verzonden: dinsdag 5 januari 2016 12:52 

Aan: @nctv.minvenj.nl> 

CC: politie.nl> 

Onderwerp: RE: overleg kwestie prof Maat  

 

Dag   
  
Dat is prima. Hebben jullie de politie al uitgenodigd? Ik stuur deze mail door naar  die 

hiermee bekend is. 
  
  

Met vriendelijke groet, 

  

 
Juridisch adviseur  
 
.................................................................................. 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Directoraat-Generaal Politie 

Regie en Strategie  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Kamer  

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag 

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

 

@minvenj.nl 

www.rijksoverheid.nl/venj 

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving 

  

  

Van:  - BD/NCTV/PDCT/VS  

Verzonden: dinsdag 5 januari 2016 12:37 

Aan:  - BD/DSB/AS;  - BD/PR&C/R&S;  
BD/DSB/AS 

 - BD/NCTV 

Onderwerp: overleg kwestie prof Maat  
Urgentie: Hoog 

  

Beste  en  (en  
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 praat vanmiddag om 15u graag even met een aantal mensen (o.a. NCTV, nationale politie 

en woordvoering) over de kwestie rond professor Maat.  
Zijn jullie in de gelegenheid om vandaag om 15u aan te schuiven bij dit korte overleg? Het zal 

plaatsvinden bij de NCTV,  verdieping.  
  
Groeten namens  

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

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 

met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  

 

Ministerie van Veiligheid en Justitie  

 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 

State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 

transmission of messages.  

 

Ministry of Security and Justice  
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