
1

Van:

Verzonden: woensdag 13 januari 2016 21:33

Aan: .)

CC: Vries, Erik de (E.M.); 

Onderwerp: FW: Documenten prof Maat (Brief, kamervragen en bijlage-tijdslijn), versie 13 jan 

 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 13 januari 2016 21:30 

Aan:  - BD/NCTV/PDCT/VS' 
CC:  Bik, Ruud (R.G.C.) 

Onderwerp: RE: Documenten prof Maat (Brief, kamervragen en bijlage-tijdslijn), versie 13 jan  
 

Hoi  

Onze ambtelijke opmerkingen in het rood.  

 

Brief  

P3 Voor alle betrokkenen (departement en politie) was het op 22 april 2015 duidelijk dat het vertrouwen van de 

nabestaanden in de zorgvuldigheid waarmee de overheid omging met de slachtoffers en de belangen van de 

nabestaanden was ernstig  geschaad. 

 

P3 Op 17 juni is formeel in een gesprek bij professor Maat thuis met de leiding van het LTFO meegedeeld dat hij niet 

langer kan bijdragen aan het identificatieproces van MH17. Dit was hem informeel al eerder meegedeeld. = 

Dubbelchecken we nog.  
 

P4 Leden van het LTFO die niet bij de politie werkzaam zijn, moeten een contract tekenen waarin onder andere 

afspraken over omgaan met vertrouwelijke informatie zijn opgenomen. Inzet bij het LTFO zal niet plaatsvinden 

zonder ondertekening van een dergelijk contract. Voor externen waar incidenteel mee wordt samengewerkt, geldt 

dat zij altijd een contract tekenen waarin onder andere afspraken over omgaan met vertrouwelijke informatie is 

opgenomen.  

Er is daarnaast een werkgroep ingesteld waarin de LTFO-artsen, een medisch-ethicus en een jurist deelnemen. Deze 

werkgroep kijkt naar de manier waarop lessen van het LTFO uit rampen kunnen bijdragen aan wetenschappelijke 

doeleinden.    

 

Slotpassages graag morgen nog voorleggen aan politie.  

 

Kamervragen 

Vr 13. Ik heb hierin aanleiding gevonden om bij de behandeling van Wob-verzoeken op mijn ministerie de 

komende tijd een of meer externe deskundigen te betrekken, die de behandelaars van Wob-verzoeken met advies 

kunnen bijstaan. Hiermee verwacht ik ook de kwaliteit en transparantie van Wob-beslissingen die onder mijn 

verantwoordelijkheid worden genomen, te vergroten.  

  

 

Vr 20 De brief van korpschef Bouman is voorafgegaan door twee eerdere versies, op 9 en op 10 juni 2015. Deze 

beide versies worden bijgevoegd bij deze brief.  

 De versie van 9 juni is binnen mijn departement ter kennisgeving aangenomen.  
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Vr 25 Op 17 juni 2015 is in een gesprek bij professor Maat thuis met de leiding van LTFO hem formeel 

meegedeeld dat het besluit van de politie inhoudt dat hij zijn bijdrage aan het identificatieproces MH17 niet verder 

kan continueren. Dit was hem informeel al eerder meegedeeld. Dubbelchecken we nog 

Op 4 september 2015 heeft een vertegenwoordiger van de Landelijke Eenheid van de politie gesproken met 

professor Maat. Dit was de politiechef LE 
 
Vr 28 De presentatie is als bijlage toegevoegd aan de brief. Heeft Ruud vanmiddag van gezegd dat de afweging 

aan jullie is (en contact nabestaanden) 

 
Tijdlijn 
Geen opmerkingen  
 

Groeten, 

  

 
 
mr.  
senior adviseur 

 
Politie | Korpsstaf | Bestuurszaken 

  
Nieuwe Uitleg 1| 2514 BP Den Haag  
Postbus 17107 | 2502 CC | Den Haag 
T  
 
Afwezig op vrijdag 
nieuw mailadres: @politie.nl 
 

 

 

Van: @nctv.minvenj.nl]  

Verzonden: woensdag 13 januari 2016 20:54 

Aan: @nctv.minvenj.nl>;  

@minvenj.nl>; @nctv.minvenj.nl>;  

@minvenj.nl>;  

@minvenj.nl>; @minvenj.nl>;  

@minvenj.nl>; @minaz.nl)' 

@minaz.nl>; @minvenj.nl>;  

@minvenj.nl>;  

@nctv.minvenj.nl>; @minvenj.nl>;  

@politie.nl>; @politie.nl>; Schoof, drs. H.W.M. - BD/NCTV 

@nctv.minvenj.nl>; ' @minaz.nl>; Bik, Ruud (R.G.C.) 

@politie.nl>; @minvenj.nl>;  

@minvenj.nl> 

CC: @knp.politie.nl> 

Onderwerp: Documenten prof Maat (Brief, kamervragen en bijlage-tijdslijn), versie 13 jan  

Urgentie: Hoog 

 

  
Beste allen, 
  
Conform het overleg van vanmiddag 15.15uur zijn de wijzigingen doorgevoerd in de Kamervragen, 

kamerbrief en tijdslijn over de kwestie Maat. 
Zoals afgesproken is de deadline voor het geven van een reactie op hoofdlijnen om 21:30u 

(vandaag ;)). Dit zullen wij direct bijwerken, zodat vanavond nog een laatste versie kan worden 

verzonden (ook naar Minister en SG) 
Morgenochtend 8:30 uur komen wij weer bijeen. 
  
Hartelijke groet, 
Team MH17, 
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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 
.................................................................................. 
  

Van:  - BD/NCTV/PDCT/VS  

Verzonden: dinsdag 12 januari 2016 20:38 

Aan:  BD/NCTV/PDCT/PBI;  - BD/BSG/ADVIES;  - BD/NCTV; 
 - BD/PR&C/R&S;  - BD/BSG/ADVIES;  - 

BD/DWJZ/JZ;  - BD/DGPOL; AZ- @minaz.nl);  
 - BD/DV/P&B;  - BD/DWJZ/JZ;  - BD/DWJZ/JZ;  

- BD/DSB/AS;  - BD/BSG; @politie.nl);  

@politie.nl); Schoof, drs. H.W.M. - BD/NCTV; ' ; Bik Ruud @knp.politie.nl) 
@knp.politie.nl) 

CC: Bestuursondersteuning @knp.politie.nl) 
Onderwerp: Documenten prof Maat (Brief, kamervragen en bijlage-tijdslijn), versie 12 jan 20.00u 

Urgentie: Hoog 

  

Beste allen, 
  
In de bijlage treft u de volgende drie documenten aan:  

- Kamerbrief kwestie professor Maat, versie 12 jan 2016 

- Beantwoording 42 Kamervragen over kwestie professor Maat, versie 12 jan 2016 

- Bijlage bij Kamerbrief: tijdslijn (nog te checken bij prof Maat, na overleg van woe).  
  
De documenten dienen ter bespreking in het overleg van 13 januari, 10.15u.  
  
Namens Dick Schoof,  

  
  
  
 
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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