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Ido Nap 

 

 

Van: @om.nl]  

Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 18:13 

Aan: @roermond.nl>; @politie.nl>; 

Nap, Ido (I.A.) @politie.nl>; @politie.nl>;  

@om.nl>; @politie.nl>; Jonge, Elle de (E.) 

@politie.nl>; @roermond.nl> 

CC: @roermond.nl>; @ ) 

@ ; ;  

@politie.nl>; @om.nl> 

Onderwerp: FW: Juridisch Kader Roermond 

 
Aan de leden van de Stuurgroep Sensing/OPT Roermond 

 

Bijgevoegd treft u aan de bijgestelde Nota rechtmatigheid Operationele Proeftuin Roermond en Generieke Proeftuin 

conform de opmerkingen gemaakt tijdens de laatste Stuurgroep vergadering. Ik ben na lezing akkoord met de Nota. 
Ik ga er van uit dat u ook akkoord bent. Laten we afspreken dat u alleen reageert als u nog een bezwaar of probleem 
ziet en dat we vanaf maandag 27 augustus aanstaande de Nota als vastgesteld door de Stuurgroep beschouwen. U 
krijgt dan een definitieve versie toegestuurd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Senior officier van justitie 

Openbaar Ministerie 

 

 

Tel.    

Email @om.nl 

 

Mocht u dit mailbericht aan anderen (uw cliënt of (andere) derden) willen laten lezen, of dit mailbericht aan het dossier 
willen toevoegen, dan dienen de mailadressen van anderen dan uw eigen mailadres daaraan voorafgaand toereikend 
en aantoonbaar verwijderd of geanonimiseerd te worden. Indien de e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, wilt 
u mij dan direct informeren? Ik verzoek u in dit geval de e-mail te vernietigen en de inhoud niet te gebruiken en/of 
onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten.  

Voor de goede orde wijs ik u graag op onderstaande disclaimer. 

Dit e-mailbericht is verzonden vanaf een e-mailadres dat alléén bestemd is voor rechtstreekse communicatie met 
geadresseerde(n). Het is niet toegestaan om dit e-mailadres op welke wijze dan ook direct of indirect ter beschikking 
te stellen aan derden (waaronder cliënten van advocaten). Ik verzoek u daarop te letten bij het afdrukken, kopiëren en 
doorsturen van dit bericht en de daarmee verband houdende correspondentie en/of bestanden  

 
 

 

Van: @politie.nl]  

Verzonden: donderdag 16 augustus 2018 10:30 
Aan:  

CC:    
Onderwerp: FW: Juridisch Kader Roermond 

 
Beste   
 
Bijgaand het document: Nota rechtmatigheid Operationele Proeftuin Roermond en Generieke Proeftuin 
Voorziening  versie 1.3 met de aanpassingen door onze juristen  en .  
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Daarmee hebben we de eerste aanpassingen verwerkt zoals besproken in de stuurgroep.  

 

 

 

 

 

Zodra dit duidelijk is, volgt een volgende versie van het kader. We denken aan eind september. 

 

Ik hoop jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Groet 

 

Ido Nap 

------------------------- 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. 

--------------------------------------------------------------------- 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als 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. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 

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

  

Openbaar Ministerie 

  

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 

Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 

inherent in the electronic transmission of messages.  

  

Netherlands Public Prosecution Service 
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