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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

zaterdag 9 januari 2016 10:53
@nctv.minvenj.nl'

Onderwerp:
Bijlagen:

Re: nieuwe versie brief prof Maat en kamervragen
Brief prof Maat MH17versie 08 01 2016 + opm np.docx

@politie

@politie

Dag

Y

aanvullend op onderstaande mail nog een paar extra opmerkingen in de bijlage. Daarnaast over de opsomming van
alle presentaties:
. Het gaat namelijk niet alleen om de presentatie en de doelgroep,
maar vooral ook om de inhoud (getoonde foto's) in die presentaties. Dat deel komt nu helemaal niet tot uiting in de
brief.
Over de arbeidsrechtelijke relatie (quod non) mailde ik al, wordt belangrijk punt als ik AD ook lees vanochtend.

Y

Meer over de KV:
Tav Wob: onze Wob-mensen kijken naar de schriftelijke vragen hierover nu. Let wel: er lopen bezwaarprocedures
tegen het won-besluit.
Tav verschillende versies brief KC: je weet dat de zin over 'voor zover MH17 betreft' oid nog is aangepast na overleg
met Dick.
Gr

| Korpsstaf | Bestuurszaken |
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| verzonden vanaf blackberry

Van:
Verzonden: Friday, January 08, 2016 08:00 PM W. Europe Standard Time
Aan: '
@nctv.minvenj.nl'
@nctv.minvenj.nl>
Cc:
Onderwerp: Re: nieuwe versie brief prof Maat en kamervragen
Pg

Dag
Je kunt mij als eerste aanspreekpunt voor dit weekend hanteren, bij geen gehoor
Wij proberen contact met
Landelijke Eenheid en Wobjuristen te onderhouden. Dat laatste is vandaag lastig gebleken, ik hoop betrokkenen
alsnog te pakken te krijgen.
Voor wat betreft de brief: ik begrijp de nieuwe opbouw, vind 'm ook werkbaar. Vind het ook sterk dat de reacties
van nabestaanden en OM zijn opgenomen.
Nieuw is het introduceren van de werkgeversverantwoordelijkheid van de KC en het arbeidsrechtelijk,
rechtspositioneel kader waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden. Ik snap dat je op zoek bent naar een
onderscheid in verantwoordelijkheden van minister en KC, maar Maat was natuurlijk formeel niet in dienst van de
politie dus dat klopt m.i. niet.

Y
Y
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.

Y

Voor wat betreft alsnog deel openbaar maken: als we dat doen, kan het natuurlijk in ieder geval het deel zijn dat
Maat nu heeft overgeschreven. Zeker niet de foto's van de presentaties en de persoonlijke verklaringen...
Tot zover even eerste reactie op de brief.
Gr
Pg

| Korpsstaf | Bestuurszaken |
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| verzonden vanaf blackberry

Van:
@nctv.minvenj.nl]
Verzonden: Friday, January 08, 2016 05:53 PM W. Europe Standard Time
Aan:
- BD/BSG/ADVIES @politie en v&j
@minvenj.nl>;
@minvenj.nl>;
minvenj.nl>;
@minvenj.nl>; Be
@nctv.minvenj.nl>
Cc: Schoof, drs. H.W.M. - BD/NCTV
@nctv.minvenj.nl>;
@nctv.minvenj.nl>;
@nctv.minvenj.nl>;
@nctv.minvenj.nl>
Onderwerp: nieuwe versie brief prof Maat en kamervragen
Beste allen,
Zie in de bijlage de nieuwe versie van de brief TK over kwestie prof Maat. Dit weekend vindt er bij
VenJ nader overleg over plaats. Inmiddels hebben we ook de 42 Kamervragen gekregen.
Planning is dat de brief + beantwoording Kamervragen as dinsdag worden verzonden aan de TK.
Omdat we morgen verder gaan met beantwoorden van de Kamervragen, willen we jullie vragen om dit
weekend bereikbaar te zijn of aan te geven wie we kunnen bevragen.:-)
Groeten en bedankt,
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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
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