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Van:
Verzonden:
Aan:

@politie

zaterdag 9 januari 2016 15:47
@politie

FW: Eerste aanzet beantwoording kamervragen prof Maat van 8 jan 2016
het politieonderzoek naar professor Maat dat de minister keer op keer op keer
weigerde om openbaar te maken, versie 09012016.docx

Onderwerp:
Bijlagen:

Collega's,
Hierbij ook de concept antwoorden op de 42 Kamervragen. Graag actie op een aantal openstaande punten
voor ons. Waarbij ik wel allereerst het volgende aanteken:
- tav eventueel meer openbaar maken: zie mijn eerdere opmerkingen bij de brief.
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-

Verder:
zie antwoord op vraag 23, wij hebben toch wel degelijk een eerdere versie met NCTV gedeeld?
-

/

kunnen jullie iets zeggen over welke afspraken zijn gemaakt met betrokkenen, antw 33?

kun jij iets zeggen over die presentatie op intranet en waarom dat een heel ander geval was dan
deze (vraag 28) en
-

waarom is dat weggelakt (vraag 27)?

Ik zal jullie ook even sms'en.
Groet,

adviseur team Bestuurszaken
Politie | Korpsstaf | Bestuursondersteuning | Bestuurszaken
|
@knp.politie.nl
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-----Original Message----From:
@nctv.minvenj.nl]
Sent: Saturday, January 09, 2016 03:17 PM W. Europe Standard Time
To:
- BD/NCTV;
- BD/PR&C/R&S;
- BD/DSB/AS
Cc: Schoof, drs. H.W.M. - BD/NCTV;
- BD/DGPOL/PBT/R&S;
- BD/DV/P&B;
- BD/BSG/ADVIES
Subject: Eerste aanzet beantwoording kamervragen prof Maat van 8 jan 2016
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Beste allen,
Pg

Zie in de bijlage de eerste aanzet van de beantwoording van de 42 Kamervragen van 8 jan.
Ik mis nu nog antwoorden op de vragen die geel zijn gearceerd (met name richting
en
verzoek om aan te vullen). Maar willen jullie überhaupt alle antwoorden nalopen?
Heel graag jullie reactie voor morgen 12u:-)☺. Zoals gezegd vindt zondag om 16u overleg met
minister plaats. Ook dus over deze conceptantwoorden. Morgen om 12u gaan wij aan de slag met
nieuwe versie antwoorden. Tussen 12 en 16 is er dan nog tijd voor discussie/ laatste afstemming.
Planning is vooralsnog op dinsdag 12 jan verzending aan TK van zowel eerder voorbereide brief over
Maat alsook de antwoorden op 42 vragen.

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

2

