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Van: 
Verzonden: maandag 22 juni 2015 10:16 
Aan: Mailbox LTFO (LE) 
Onderwerp: extra ingelaste UIL  
Urgentie: Hoog 

Beste collega´s, 

In het identificatieproces MH 17 hebben jullie met z’n allen een fenomenale inspanning geleverd met een dito 
resultaat. Een resultaat dat bij het begin van jullie werkzaamheden bij lange na niet werd verwacht. Dit 
resultaat is niet alleen gehaald door onze gezamenlijke inspanningen, maar ook door de inzet van jullie als 
professionals. Jullie individuele kennis en kunde hebben voor een groot deel bijgedragen aan dit succes. Ook 
George Maat heeft met zijn professionele en collegiale inzet hieraan bijgedragen.

Het resultaat van dit incident is voor onze 
buitenwereld de brieven van de Minister en onze Korpsleiding ( zie bijlagen) 

Aangezien dit `incident` niet allen George raakt, maar ons allen en er bij jullie misschien vele vragen zijn over 
het hoe, het waarom en de reactie van leiding LTFO en Nationale Politie heb ik gemeend op korte termijn een 
extra UIL bijeenkomst te organiseren. 

De bijeenkomst van UIL wordt dan ook gehouden op dinsdagavond 30 juni 2015 aanvang 19.00 uur op 
de KvOK te Hilversum.  

Mogelijkheid tot avondeten is aanwezig, maar dan dienen jullie er wel voor 17.00 uur te zijn. Voor organisatie 
graag even naar Back Office reageren of je al dan niet komt en wilt mee eten. 

Naast deze uitnodiging wil ik ook iets anders met jullie delen en wel het volgende: 

Vooruitlopende op deze regeling verzoek ik jullie om: 

- De komende tijd presentaties met de grootst mogelijke terughoudendheid te geven en bij het wel geven 
sterk rekening te houden met doelgroep en de tonen beelden. "externe" presentaties worden alleen gegeven 
met toestemming van het Hoofd LTFO 

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

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

Art 10, lid 1 onder e en g WOB 

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

 

 



- Geen foto’s meer in eigen bezit te hebben, die slachtoffers tonen die door nabestaanden op basis van 
lichamelijke kenmerken, kleding/sieraden dan wel AM/PM nummering kunnen worden herkend. Verzoek deze 
foto’s te vernietigen 

- LTFO gegevens dragers met daarop foto’s in te leveren bij Back Office LTFO 

Ik wil jullie hierbij alvast bedanken voor het opvolgen van het gevraagde, al je inspanningen in het 
identificatietraject, maar zeker voor de morele steun die jullie George hebben gegeven.  

Met vriendelijke collegiale groet, 

ps: voor wie het betreft: de bijeenkomst van 1 juli blijft gewoon staan. 
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