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Van:

Verzonden: vrijdag 8 januari 2016 20:26

Aan:

CC:

Onderwerp: Fw: Nieuwe Kamervraag inzake het politieonderzoek naar professor Maat, dat de 

minister keer op keer op keer weigerde om openbaar te maken

Bijlagen: DetailRapport.doc; het politieonderzoek naar professor Maat dat de minister keer 

op keer op keer weigerde om openbaar te maken.docx

En de Kamervragen. We wachten de eerste aanzet van de NCTV even af voordat we hier iets mee doen. 

 

Gr  

 

 

 | Korpsstaf | Bestuurszaken |  | verzonden vanaf blackberry 

  

Van: @nctv.minvenj.nl]  

Verzonden: Friday, January 08, 2016 05:07 PM W. Europe Standard Time 

Aan:   
Onderwerp: FW: Nieuwe Kamervraag inzake het politieonderzoek naar professor Maat, dat de minister keer op keer 

op keer weigerde om openbaar te maken  

  

Groeten  

 

 

 

Sent with Good (www.good.com) 
  

From: NCTV Staf - NCTV 

Sent: vrijdag 8 januari 2016 15:27:52 
To:  - BD/NCTV/PDCT/VS;  BD/NCTV 

Cc: Schoof, drs. H.W.M. - BD/NCTV;  - BD/DRD;  - BD/DSB/AS; 

 - BD/DSB/AS 
Subject: FW: Nieuwe Kamervraag inzake het politieonderzoek naar professor Maat, dat de minister keer op keer op 

keer weigerde om openbaar te maken 

 ze zijn binnen. Het zijn er 42. Binnen een week beantwoorden of anders brief naar TK wanneer 

wel. Ik zet hem op jouw naam.  
  
 
mr.  
Senior Stafadviseur  
 
.................................................................................. 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Directie Analyse en Strategie 
Turfmarkt 147| 2511 DP | Den Haag |  
Postbus 16950 | 2500 BZ | Den Haag 
.................................................................................. 
T  

@nctv.minvenj.nl 
www.nctv.nl 
.................................................................................. 
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Van: @minvenj.nl]  

Verzonden: vrijdag 8 januari 2016 15:24 

Aan:  - BD/DW/AGV; . - BD/DGVZ/DRV/B&C;  BD/DJOA/AJO; 
 - BD/DSB/AS;  - BD/DRB/TR;  - BD/DJOA/AJO;  

. - BD/DGPOL/PBT/R&S;  - BD/DGVZ/DRV/B&C;  - BD/DGVZ/DRV/B&C; R  
 - BD/DBAenV;  BD/DGPOL/PBT/R&S;  - BD/DGPOL/PBT/R&S;  

BD/DSenJ;  - BD/STAF_DGSenB;  - BD/DMB/JAZ;  - BD/DSB/AS; 

 - BD/DJOA/AJO;  BD/DMB/JAZ;  - BD/DGPOL/PBT/R&S;  
 BD/DGVZ/DRV/B&C;  - BD/DGVZ/DRV/B&C;  - BD/DSB/AS;  

 - BD/DW/AV;  - BD/STAF_DGSenB;  - BD/DJOA/JBOZ;  
 - BD/DMB/JAZ 

CC: BD-Parlementaire Contactpersonen; Info PIV - DC/PIV; Informatieplein Justitie - DC/PIV; MVJBSG - BSG; BD-
Paminco Internationaal 

Onderwerp: Nieuwe Kamervraag inzake het politieonderzoek naar professor Maat, dat de minister keer op keer op 

keer weigerde om openbaar te maken 
  

Geachte mevrouw/heer,  

 

Er is een nieuwe kamervraag aangemaakt op uw directie inzake "het politieonderzoek naar professor Maat, 

dat de minister keer op keer op keer weigerde om openbaar te maken".  

 

Wilt u svp een directie/medewerker koppelen aan dit stuk?  

 

link naar detailrapport of zoek op ID-nummer   

 

Voor vragen kunt u een mail sturen naar @minvenj.nl of bellen naar tst. .  

 

 

Met dank & vriendelijke groet,  
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