
Van: 
Verzonden: donderdag 23 april 2015 9:14
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: reacties nabestaanden op RTL berichten
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ik heb via de fr's ook al een 6-tal  reacties binnen van nabestaanden en heb met 
afgesproken dat ik alles verzamel en hem rond het middaguur een update geef. Men dient ook een klacht in 
via fr's/mail. 
De belangrijkste vraag is ook bij ons in de mails: zijn de foto's van mijn geliefden getoond ? 

gr 

Van: 
Verzonden: 23 april 2015 9:00 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: reacties nabestaanden op RTL berichten 

In de bijlage een overzicht van de reacties tot nu toe op de nabestaandensite. Wellicht komt 
daar vandaag nog meer bij. 

De vragen zet ik door naar LTFO.

, mochten jullie nog signalen of specifieke vragen krijgen vanuit nabestaanden, 
willen jullie dat dan doorgeven?  

Senior Communicatieadviseur 

........................................................................ 
Eenheid Communicatie 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag 
........................................................................ 
T 

@nctv.minvenj.nl 
http://www.nctv.nl 

Alles in emailaanhef blokken, aanhef en ondertekening: art 10, lid 2 onder e WOB

  art 10, lid 2 onder e en 11, lid 1  WOB 

Artikel 10, lid 2 onder e en g en artikel 11, lid 1 WOB 

Artikel 11, lid 1 en artikel 10, lid 2, onder e en g WOB

.

 

 

http://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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