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Van: @minvenj.nl>

Verzonden: donderdag 7 januari 2016 11:08

Aan:  - BD/NCTV/PDCT/VS;  - 

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

. - BD/BSG/ADVIES;  - 

BD/DV/P&B

CC:  - BD/NCTV;  - BD/DW/AV; - 

BD/NCTV/PDCT/PBI; @minaz.nl; @minaz.nl'

Onderwerp: RE: Eindversie brief prof Maat 

Dank  

 

Nog wel veel vragen die we ter aanscherping vanuit voorlichting hadden gesteld en niet zijn verwerkt. 

Zo blijven er denk ik toch nog onduidelijkheden over. Deze brief moet neem ik aan nog tot in detail 

met minister worden besproken. Vandaag kan die dus nog niet uit. Beter een goede scherpe brief die 

we over het weekend tillen. 

 

In cc ook even naar DV. 

 

Gr.    

 

Van:  - BD/NCTV/PDCT/VS  

Verzonden: donderdag 7 januari 2016 10:20 
Aan:  - BD/DSB/AS;  - BD/DV/P&B; '  

@politie.nl)';  - BD/PR&C/R&S; @politie.nl';  
 - BD/BSG/ADVIES; @politie.nl) 

CC:  BD/NCTV;  - BD/DW/AV;  - BD/NCTV/PDCT/PBI; 

@minaz.nl; @minaz.nl' 
Onderwerp: Eindversie brief prof Maat  

Urgentie: Hoog 

 

Beste allen, 

 

Na de afstemmingsronde van gisteren hierbij wat ons betreft de eindversie van de brief die aan onze 

kant ‘de lijn in gaat’.  

@  en  doen jullie dat ook en willen jullie ons op de hoogte houden van proces daar?  

 

 

 

Groeten   

 
 
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 
.................................................................................. 
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Van: . - BD/NCTV/PDCT/VS  

Verzonden: woensdag 6 januari 2016 11:23 

Aan:  - BD/DSB/AS;  - BD/DV/P&B;  
@politie.nl);  - BD/PR&C/R&S; ' @politie.nl'; . 

- BD/BSG/ADVIES 
CC:  - BD/NCTV;  - BD/DW/AV; . - BD/NCTV/PDCT/PBI;  

 - BD/DSB/AS 

Onderwerp: opzet brief prof Maat  
Urgentie: Hoog 

 

Beste allen, 

 

Nav het overleg van gisteren hierbij de opzet voor de brief namens MinVenJ aan TK.  

Graag zsm jullie commentaren/ aanvullingen.  

 

Groeten   

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