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Hallo , 

Graag nog even een dubbelcheck op onderstaand antwoord inzake toestemming nabestaanden verspreiding 
identificatiefoto’s. 
Een nabestaande vraagt op het IVC nog eens hoe het zit met de toestemmingskwestie van identificatiefoto’s. 
Ik wil zeker weten een goed antwoord te geven. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsmedewerker 
Slachtofferhulp Nederland 

Van: 
Verzonden: donderdag 30 april 2015 11:19 
Aan: '
Onderwerp: RE: vragen nabestaanden over gebruik fotos' 

Goedemorgen, 

Om kort te gaan. 
Wij volgen de uitspraak van de Minister. 

Met vr gr 

 

-----Original Message----- 
From: 
Sent: Thursday, April 30, 2015 10:58 AM W. Europe Standard Time 
To:  ' 
Cc: 
Subject: FW: vragen nabestaanden over gebruik fotos' 

M:   | E: 
Landelijk kantoor 
Correspondentieadres: Pallas Athenedreef 27 | 3561 PE | Utrecht 
www.slachtofferhulp.nl | Hulpverlening: 0900-0101 | Twitter: @Slachtofferhulp 

Dubbel zoveel slachtoffers geholpen via ZSM - Lees het jaarverslag 2014: Uitkomst bieden. 

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

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

Mbt de vragen via het IVC over het gebruik van de identificatiefoto’s,  moet ik je doorverwijzen 
naar het LTFO. Daarom een cc naar 

Met vriendelijke groet, 

NCTV/Eenheid Communicatie 

Van: 
Verzonden: dinsdag 28 april 2015 8:30 
Aan: 
Onderwerp: 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsmedewerker 
Slachtofferhulp Nederland 

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 
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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 

------------------------- Disclaimer ---------------------------- 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik 
van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk 
te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 
--------------------------------------------------------------------- 
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