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Van:

Verzonden: donderdag 14 januari 2016 20:50

Aan:

Onderwerp: Re: Brieven Maat verzonden naar TK

Ha   

 

Ik ben tevreden dat ze weg zijn!  

Wat leuk om te horen,  lijkt me niet iemand die dat snel zegt... 

 

Gr   

 

 

 | Korpsstaf | Bestuurszaken | | verzonden vanaf blackberry 

  

Van:   

Verzonden: Thursday, January 14, 2016 08:47 PM W. Europe Standard Time 

Aan:   
Onderwerp: Re: Brieven Maat verzonden naar TK  

  

Goed dat Maat tevreden is!!!  

Kreeg trouwens nog te horen dat je het maandagavond heel goed deed. ( ) leuk om dat te 

horen. Fijne avond. Gr.  

 

Van:   

Verzonden: Thursday, January 14, 2016 08:19 PM W. Europe Standard Time 
Aan:  

  
Cc: Bestuursondersteuning  

Onderwerp: Fw: Brieven Maat verzonden naar TK  

  
 

 

 

 | Korpsstaf | Bestuurszaken |  | verzonden vanaf blackberry 

  

Van: @nctv.minvenj.nl]  

Verzonden: Thursday, January 14, 2016 07:54 PM W. Europe Standard Time 

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

@minaz.nl>; Bik, Ruud (R.G.C.); @minvenj.  
@minvenj.nl>; Steur, mr. G.A. van der - BD/AL @minvenj.nl>; 

@minvenj.nl>  

Cc: Bestuursondersteuning  
Onderwerp: Brieven Maat verzonden naar TK  
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Beste allen, 

De brieven zijn naar de Kamer verzonden! 

Dank voor alle bijdragen! 

Groet, 

 en  

  
 

Met vriendelijke groet, 
 

  
............................................................................................ 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag 
............................................................................................ 
T  

@nctv.minvenj.nl 
www.nctv.nl 
............................................................................................ 
  

  

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 

met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  

 

Ministerie van Veiligheid en Justitie  

 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 

State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 

transmission of messages.  

 

Ministry of Security and Justice  
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