55
Pg
@politie

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

vrijdag 8 januari 2016 11:29
- BD/NCTV/PDCT/VS'
RE: contactgegevens politie

@politie

Ha,
Dat verwachtte ik al een beetje. Ik zie nu de mail binnenkomen van

en ga antwoorden.

Groet,

Pg

nctv.minvenj.nl]

Van:
Verzonden: vrijdag 8 januari 2016 11:26
Aan:
@politie.nl>
Onderwerp: RE: contactgegevens politie

Er wordt hier toch wat opgeschaald over kwestie Maat.. Minister heeft naar conceptbrief van gisteren
gekeken en wil eea verbouwd en uitgebreid dossier ontvangen. Men wil ook het volledige dossier…
Wie was ook alweer jullie coördinator voor het WOB-dossier?
Insteek hier is om uiteindelijk de brief di vlak voor vragenuurtje (12u) uit te sturen. Uiteraard niks
zonder afstemming met jullie.
Groeten
Met vriendelijke groet,
Pg

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

Pg

Van:
@politie.nl]
Verzonden: vrijdag 8 januari 2016 11:23
Aan:
- BD/NCTV/PDCT/VS
Onderwerp: RE: contactgegevens politie
En wat was de vraag van

Pg

Pg

☺?

Van:
Verzonden: vrijdag 8 januari 2016 11:22
Aan:
CC:
@politie.nl>;
@knp.politie.nl>
Onderwerp: contactgegevens politie

@nctv.minvenj.nl]
@minvenj.nl>
@politie.nl>; Bestuursondersteuning

Hoi
1

Wij hebben altijd contact met
Pg

en

, via bovenstaande emailadressen.

Groeten
Met vriendelijke groet,

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

------------------------- 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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