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Brieven n.a.v. onderzoek LTFO inzake Maat Ni 2015

Ons kËnmerk

NB: er vindt ngj_overleq_pj _rnet de politie over de brief ,pplitie aan
Sçhoof. Inzet vanuit NCTV is om onder het korie Oovolging, eerste alinea, laatste
zin het zinsdeel “ten behoeve van dit identificatienroces’ te verwiideren. Dit om de
discussie over of ie nou noo wel of niet aan de slag mag met LTFO te voorkomen.
De zinsnede is niet overgenomen in de brief aan de Tweede Kamer: De
samenwerking met dhr Maat is beëindigd.

Aanleiding
In het debat over MH17 op 23 april jl heeft u aangegeven de TK te zullen
informeren als het onderzoek nav professor Maat zou zijn afgerond. De Vast
Kamercommissie BZ heeft op 21 mei gerappelleerd over openstaande vragen uit
het debat, specifiek tav. dit onderwerp, De NCTV heeft de concept conclusies
van het LTFD onderzoek van dhr Maat ontvangen.

Gevraagd besluit:
Instemmen met de inhoud van de brief en deze ondertekenen.

Achtergrond
Nav deze informatie worden, namens ii, een aantal brieven verstuurd. Eerder
stemde u al in met de algemeno strekking van deze brieven. De brieven zijn nu
aangevuld met de conclusies uit het onderzoek:

De uitkomst is tweeledig.
Enerzijds wijst het uit dat dhr. Maat geen toestemming heeft gevraagd
voor de lezing, hij kennis had van de doelgroep van de lezing op 9 april,
namelijk studenten gezondheidswetenschappen en niet alleen
vakgenoten forensische antropologie, hij daar zaken heeft besproken die
buiten het vakgebied van forensische antropologie vallen en foto’s heeft
gebruikt die herleidbaar zijn naar tenminste één slachtoffer.
Anderzijds wijst het onderzoek uit dat het ontbreekt aan duidelijke
kaders, afspraken en criteria met betrekking tot het geven van lezingen
en het vrijgeven en gebruik van (beeld)materiaal afkomstig uit de
werkprocessen van het LTFO. Het is in de jarenlange gegroeide
werkprocessen en gewoonten van het LTFO gebruikelijk om aan
vakgenoten lezingen te geven,

De korpsleiding geeft een tweeledige opvolging aan deze uitkomsten:
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1. en identificatie is ccii individueel proces met een grote emotionele Directie
waarde. De heer Maat heeft niet de discretie en zorgvuldigheid betracht Weerbaarh&dsverhoging

die mag worden verwacht van een wetenschapper die politie en justitie
hierover adviseert. Het handelen van professor Maat heeft een grote Datum

impact gehad op dc nabestaanden van de ramp met MH17. De 8 Juni 20L5

sarnenv.’crking met de heer Maat in hel 11H 17 traject is beëindigd. Ons kenmerk
2, De schok die deze gebeurtenissen hij dc nabestaanden hebben

teweeggebraclil. geeft aan dat het van belang is dat de wijze van
sarnen.erking met derden in een dergelijk onderzoek en het gebruiken
van (beeld)materiaal bij lezingen en educatie formeel moet worden
vastgelegd. De aandacht moet meer uitgaan naar de afweging tussen het
belang van slachtoffers en nabestaanden en het belang van educatie en
doorontviikkeling. Ook de vraag in welke gevallen toestemming van
nabestaanden verkregen dient te worden, wordt verder onderzocht. Het
LTFO zal dit in samenwerking met nabestaanden, het openbaar ministerie
en de betrokken vakgebieden uit de medische wereld uitwerken.

Brief nabestaanden vanuit LTFO
Voordat deze brief naar de kamer verzonden wordt, zal vanuit het LTFC) een brief
worden verzonden aan de nabestaanden over de uitkomsten van het onderzoek.
Staat nu gepland voor donderdag 11juni. Het NKC leest mee op deze brief.

Brieven aan steunbetuigers
Deze brief zal op een later moment gevolgd worden door reactiebrieven op
steunbetuigingen aan de he±jt

1. Brief aan mevrou _J— actie op haar brief van mei 2015)
2. Brief aan nkQnnten Uni’ersiL’ of Dundee (reactie op brief 1 mei 2015)
3. Brief aan — reactie op brief 2 mei 2015)
4, Brief aan LDrC

_______________

reactie op brief 1 mei 2015)
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actpersoon

op 1 egn ota MH17 - Brieven aan steunbetuigers prof.
Datum

aaL
17juni2015- Ons kenmerk

Gevraagde beslissing/doel Akkoord gaan en tekenen van de reactiebrieven op de Bijlagen
brieven van verschillende steunbetuigers van prof. Maat. 8

Samenvatting Begin mei ji. ontving u een viertal brieven waarin men
steun betuigde aan prof. Maat (brieven zijn bijgevoegd).
Na het afronden van het onderzoek van de politie en de
brief die u daarover aan de Kamer stuurde zijn hier de
reactiebrieven aan “ ‘ers. Het betreft:

1. Brief aar — eactie op haar brief
van

2. Brief aan — — eactie op brief 2 mei
2015)

3. Brief aan LUMC, (reactie op
brief 1 mei 2015

4. Brief aan vakgenoten University of Dundee
(reactie op brief 1 mei 2015). Dit betreft een
Nederlandse versie, die na uw akkoord vertaald
zal worden.

Bij alle brieven zal de TK brief over deze kwestie worden
bijgevoegd.
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Centre for Anatomy and Human Identification

University of Dundee

•

_____

Dundee DD1 5EH

0 Scotland, UK.

DUNDEE
TeL00441382385776

The Honourable Mr. A.G. Van der Steur

Minister of Security and Justice

Ministry of Security and Justice

PO. Box 20301

2500 EH The Hague

The Netherlands

Cc:

-4

__________________________________

ist May 2015

Dear Minister Van der Steur,

The imdersigned represent international colleagues and friends of Professor George Maat who wish to

bring their views to your attention. In recent days there have been marty regrettable media articles in

relation to a lecture iritended for medical students bul which unfortunately resulted in public

exposure to images and dialogue assodated with the victims of the MI-117 eirplane crash.

George Maat is a world leading authority and one of the most experienced forensic practitioners in

disaster victim identification. His expertise has been called upon, without incident, in response to

mass fatality events which indude Balkan War Crirnes, S.A. Fireworks in Enschede, the South East

Asian Tsunaini and many airplanes crashes across the world. With his colleagues, he bas worked

tirelessly and to the best of his ability to bring comfort and dosure to the families and friends of

victims whilst unreservedly supporting justice.

He is a highly regarded and frequently cited academic and his research bas had great impact on

forensic and medical education al a global scale. His outstanding leadership has been recognised by

his community on many occasions resulting in a long list of national and international awards,

Professor Maat is a consummate professional, a man of integrity and empathy and a role model for

aspiring young scientists and practitioners.

It is with great regret that the incident unfolded and escalated as ii did and we are certain there was

no malfeasance or mal intent intended. Knowing Professor Maat as we all do, and in light of his
heartielt and genuine public apology, we are all of the firm belief that the situation was borne Out of

*
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miscalculation and, somewhat ironically, both his trust in his students and his passion to inspire them
to become the next generation of forensic experts who will follow in his footsteps and serve the
Netherlands. He couid not have known that journalists would infiltrate his lecture and it is so
disappointing to see his police cofleagues and the political authonties 50 quick to condemn and turn
away from him after so many years of blameless service. Our community seeks your assistartce to start
to redress this injustice and begin to repair the damage done to the legacy of a long and dedicated
career and to the standing of forensic anlhropology and DVI in the Netherlands.

Whilst there is no doubt that a valuable but painful lesson bas been learned by us all, it serves no
purpose to deny his skills and talents to the Dutch and international farnilies who are victims of the
next disaster and nor can his suspension aid the MFI17 investigation other than aiding those who
choose to use this event as a means to undermine the investigation thus far.

With great respect, we ask you please to consider the value that Professor Maat has been to your
country and to international relations. We the undersigned request that Professor Maat be recognised
for the professional practitioner that we all know him to be and that he be permitted to continue the
work which so desperately needs his expertise ric1 which ho so passionately wishes to continue.

Yours sincerely,

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

L

__________

cotland, Umteci &ingaom.

—

Lentruni, Amsterdam.

1Jtdvrsityof Copenhagen, Denmark.

uth Africa.

vVastilön DC, Urutea raus or iIIlr1ca.

Univertie-rdde France.

, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

_______________________

— Institute
iicMedIa1 Sciences, Uruversity of Oslo.

_________________________________

1e
University Flospitals Leuven, oelgium,

International Comnutree or the Red Cross.

Bournemouth Un1vers1y, United Kingdom.

*
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12.

_____________________

‘J.F. Blumenbach Institute for Zoology and Anthropology, G.A. August
University Goettingen, Gerrnany.

—

, Belgiuin.

14 Academisch Medisch Centrum,
Amsterdam.

15.

— Centre de
Médecine Légale de Charleroi, Belgium.

16.’

_________

:Y1ov State University, Russian Federation,

17. —

Ceritre de Médecine Légale de Charleroi,
Belgium.

18.
Vilnius University, Leading Specialist at the State Forensic

Medicine Svice at the Ministry of Justice, Lithuania.
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Miriistry of Security and Justice

Minister of Security and>Return ecidrees: Poslbus 20301, 2500 OH Den Haag ustlce

Turfmarkt 147Professor
2511 OP The Heguc

Centre for Anatorny a7id Human Identification Postbus 20301

Unlversity of Dundee 2500 OH The Hague

Du ndee DDI 5EH www.rijksoverheid.nh/ve!ij

Scotland
Our refererice
657945

Appendix

Please quote date of letter
and our ref, when replylng. Do

Date 7 July 2015 not ralse more than one

Re Your letter regarding Professor Maat subject per letter.

Dear Professor -

With apologies for the delayed response, 1 am writing In reply to your letter of 1
May.

As 1 stated in the debate with the Dutch House of Representatives on the subject,
Professor Maat has an outstanding track record. We are grateful for his
exceptional expertise and all the work he has done, often under extremely difficult
circumstances. Although Professor Maat doubtless had the best of Intentions, 1
deeply regret the paln his actions caused to the relatives of the victims of flight
MH17.

The police, who hired Professor Maat, launched a fact-finding Investigatlon after t
transplred that he had given a presentation on the MH17 disaster, featuring
photos of victims, to a broader audience than just professionals in the field. This
was not a criminal investigation by the Public Prosecution Service, but rather an
internal investigation within the police orgartisation. For your information 1 have
enclosed my letter to parliament, detailing the resuits of the investigation.

We are and will remain grateful for Professor Maat’s service during the
identification process for the victims of flight MH17 and in prevlous investigations.

1 would kindly ask you to forward this letter to the other signatories of your letter.

,.4rs sincerely,

Ard van der Steur
frlinlster of Security and Justice
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Universiteit Leiden
I4.

Aan zijne Excellentie

de Minister van Veiligheid en Justitie,

de heer Mr. G.A. van der Steur,

Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Postbus 2030,

2500 EH Den Haag.

Leiden, 1 mei 2015.

Excellentie,

De zware maatregelen genomen tegen de leider van het team voor de identificatie van slachtoffers

van de MH 17, prof. dr George Maat, druisen mijns inziens in tegen alles wat rechtvaardig en billijk is.

Het is duidelijk, wie in deze zaak de echte fouten gemaakt heeft: de organiserende studievereniging

die de bijeenkomst niet besloten gehouden heeft; RU dat betust was op sensatie en ook zo hypocriet

om uit te zenden wat volgens haar zelf vertrouwelijk had moeten blijven; en de universiteit die zo
dom was om RU niet te weren.

Natuurlijk was de berichtgeving over de bewuste bijeenkomst in Maastricht voor de nabestaanden
pijnlijk. Maar het Is ongerechtvaardigd, dat prof. Maat voor de gemaakte fouten moet opdraaien.
Misschien had hij beter moeten controleren, of de bijeenkomst besloten was. Misschien heeft hij ook
iets gezegd dat buiten zijn medische, antropologische métier viel. Maar de grote fouten zijn niet
gemaakt door hem, maar door genoemde instanties: studievereniging, RU en Universiteit
Maastricht.

1k heb met prof. Maat samengewerkt. Ik weet daardoor dat hij een toppunt is van respect en piëteit

voor stoffelijke resten. Ik heb hem tegenover studenten en doctorandi horen aandringen op uiterste

zorgvuldigheid in de omgang met menselijke botresten. Hij is werkelijk een man van onberispelijke
integriteit. In het onderhavige gevat is hij het slachtoffer van de slordigheld, nalatigheid en belustheid
op publiciteit van anderen.

Het is goed begrijpelijk, dat u in de omstandigheden een krachtig signaal hebt willen afgeven. Maar
het is mijn vaste overtuiging, dat bij nadere beschouwing de schorsing van prof. Maat hem groot
onrecht doet. Uw eigen missie luidt: “ik ga mij inzetten voor een veilige samenleving en een sterke
rechtsstaat.” Wat Maat wordt aangedaan wekt ernstige twijfel aan zowel de veiligheid van onze
samenleving als aan het functioneren van de rechtsstaat.

Het is niet makkelijk voor u de maatregelen en het oordeel over Maat te rectificeren. Maar het Is

Postal address: Visitinp address:
P.O. Boxi5
!‘L-21OO RA Leiden, The Netherlands

The Netherlands

W www.reIigon.Ieidenunjy.n1
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‘q beter een verkeerde beslissing hij nader inzien te herzien dan haar te laten voortbestaan. Voor zo’n
herziening behoeft geen verstandig mens zicht te schamen.

Ik doe een-dnngend beroep op u om alles in het werk te stellen om prof. Maat i,, zijn positie te
herstellen, hem eerherstel te verlenen en het hem aangedane onrecht weg te nemen.

Vertrouwend op uw verstandig oordeel in dezen,

‘;,.)
hoogachtend,

1I

Universiteit Leiden,

Zeemanlaan 47,

2313 SW Leiden.
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Zowel in de anatomie als in de forensische geneeskunde is de omgang met menselijke resten
noodzakelijk. Distantie en respect zijn hierbij de voorwaarden. Ik ben er van overtuigd dat George
Maat zijn werkzaamheden altijd van uit deze grondhouding heeft verricht.

Ook de toehoorders van Maat’s voordracht in Maastricht waren van deze respectvolle houding
overtuigd, blijkens het verslag van een medisch student die het college bijwoonde —

ACup of Medib ne, www.acupofinemedicine.nlfcolumn/de-Identifcatie-vari-mhi7/), Dat
twijfel aan zijn integriteit door ongelukkige omstandigheden in het nieuws is gekomen valt dan ook
zeer te betreuren. Zijn pubieke rehabilitatie zou dan ook zeer op zijn plaats zijn.

Hogachtpnd,

1



Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradras Postbus 20301 2500 CH Den Haag

Minister van Veiligheid en
3 ustitie

Universiteit Lelaen Turfmarkt 14?

Zeemanlaan 47 2511 OP Den Haag
Postbus 20301

2313 SW Leiden 2500 EH Den Haag
wwwrljksovsrheld.nh/venj

Ons kenmerk
657941

Bijlagen

Bij beantwoording de datum

Datum 2 juli 2015 en ons kenmerk vermelden,
Wdt u slechts een zaak In uwOnderwerp Reactie op uw brief over prof, Maat brief behandelen.

Geachte heer

Naar aanleiding van uw brief van 2 mei jongstleden schrijf ik u het volgende.

Zoals ik in het debat met de Tweede Kamer op 23 april jongstleden heb
aangegeven, heeft prof. dr, Maat een uitstekende staat van dienst, Wij zijn hem
zeer erkentelijk voor de inbreng van zijn uitzonderlijke expertise en het vele werk
dat hij heeft verzet onder uiterst zware omstandigheden. Hoewel ik ervan uitga
dat het nooIt de bedoeling van prof. Maat is geweest, is zijn optreden pijnlijk en
kwetsend geweest voor nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met
MH17. Dat betreur Ik zeer.

De politie heeft als opdrachtgever een intern feitenonderzoek verricht nadat
bekend werd dat een presentatie over de ramp met MH17 door professor Maat
toegankelijk Is geweest voor een ruimer publiek en bekend werd dat In de
presentatie foto’s van slachtoffers zijn gebruikt. Dit betrof geen strafrechtelijk
onderzoek door het OM maar een onderzoek binnen de eigen politieorganisatie.
Het onderzoek Is inmiddels afgerond. Voor de uitkomsten verwijs Ik naar een brief
hierover die ik onlangs aan de Tweede Kamer zond. Deze brief is als bijlage
bijgevoegd.

Voor zijn verdiensten tijdens het identificatleproces na de ramp met vlucht MH17
maar ook in eerdere gevallen, zijn en biijven wij prof. Maat dankbaar.

‘tie Finister van Veiligheid en Justitie,

- /

1

G.A. van der Steur



1,71

Tel.

‘ e-maii,

de Minister van Veiligheid en Justitie

Mr. A. van der Steur

Ministerie van Veligheid en justitie

Postbus 20301

2500EH Den Haag

c
Oegstgeest, 2 mei 2015

Geachte Heer van der StrW,

Met velen van mijn collegae vraag ik om eerherstel van Prof. George Maat, wiens integriteit in de
media en door U In het recente verleden in twijfel Is gesteld.

George Maat heeft zich vrijwel gedurende zijn hele carriere voor de publieke zaak ingezet. Direct na
zijn promotie in Leiden, in de 7Oer jaren, heeft hij, als vervangende dienstplicht, het anatomisch
onderwijs aan het Medisch Weteschappelijk Insituut te Paramaribo, Suriname, opgezet, de beperkte
facilititen verbeterd en zich veel moeite getroost om het practisch anatomisch snijzaal onderwijs aan
menselijke lichamen van de grond te krijgen. In Nederland teruggekeerd werkte hij enige tijd op mijn
hersenanatomisch laboratorium in Leidem, toen hij besloot zich verder te wijden aan de physische
anthropologie, een klassiek maar toendetrijd verwaarloosd onderdeel van de anatomie. Hij heeft zich

In de loop van de jaren in dit vakgebied gespecialiseerd, blijkens zijn vroege werk als adviseur bij de
gerechtelijke geneeskunde en zijn latere inzet als expert bij de identificatie van slachtoffers bij de

vliegtuigrampen in SurIname, Triopoli en recent In de Oekranië, en hij de rampen in Sebrenica en de

tsunami in het verre oosten.

Hij is een begaafd en gewaardeerd docent, zowel bij het anatomie onderwijs aan medische

studenten in Nederland als daarbuiten. Door zijn zomercursussen physische anthropologie heeft hij

talloze forensiche deskundigen en archeologen opgeleid In dit vak. Zijn Koninklijke onderscheiding is

hem niet voor niets verleend.
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Minister ‘ren Veiligheid en

____________________________

3ustltie

________________________________

Turfmarkt 147
2511 DP Den HaaO
Postbus 20301
2500 OH Den Haag
www,rtjksoverheid.nI/venj

Ons kenmerk
557942

Bijlagen

Bij beantwoording de datum
Datum 2 juli 2015 en ons kenmerk vermelden.

Wdt u slechts een zaak In uwOnderwerp Reactie op uw brief over prof. Maat brief behandelen.

Geachte —

Naar aanleiding van uw brief van 2 mei jongstleden 5chrijf ik u het volgende.

Zoals ik in het debat met de Tweede Kamer op 23 april jongstleden heb
aangegeven, heeft prof. dr, Maat een uitstekende staat van dienst. Wij zijn hem
zeer erkentelijk voor de Inbreng van zijn uitzonderlijke expertise en het vele werk
dat hij heeft verzet onder uiterst zware omstandigheden. Hoewel Ik ervan uitga
dat het nooit de bedoeling van prof. Maat is geweest, is zijn optreden pijnlijk en
kwetsend geweest voor nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met
MH17. Dat betreur Ik zeer.

De politie heeft als opdrachtgever een Intern feitenoncierzoek verricht nadat
bekend werd dat een presentatie over de ramp met MH17 door professor Maat
toegankelijk is geweest voor een ruimer publiek en bekend werd dat in de
presentatie foto’s van slachtoffers zijn gebruikt. Dit betrof geen strafrechtelijk
onderzoek door het OM maar een onderzoek binnen de eigen politleorganisatie.
Het onderzoek is Inmiddels afgerond. Voor de uitkomsten verwijs ik naar een brief
hierover die Ik onlangs aan de Tweede Kamer zond. Deze brief is als bijlage
bijgevoegd.

Voor zijn verdiensten tijdens het Identificatieproces na de ramp met vlucht MH17
maar ook in eerdere gevallen, zijn en blijven wij prof. Maat dankbaar.

De’Minister van Veiligheid en Justitie,

/

G,:A. van der Steur
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Aan Zijne ExceHentie

De heer mr. G.A. van der Steur

Minister van Veiligheid en Justitie
CD

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

Betreft: verzoek irizakeGeorge Maat

Excellentie,

George Maat is sinds bijna 45 jaar mijn echtgenoot.
Hij is een integer mens en heeft zijn werk altijd met de grootst mogelijke toewijding en discretie en
met alle respect voor overledenen en voor slachtoffers en hun nabestaanden verricht. Dat geldt ook
voor de lezingen die hij heeft gegeven.

De gang van zaken rond zijn lezing voor studenten gezondheidwetenschappen van de Universiteit
van Maastricht van 9 april jongstleden is ongenuanceerd, niet eerlijk en buitengewoon onverdiend.

Daarom verzoek ik u om hem recht te doen,

Hoogachtend.
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Bijlagen

Oij beantwoording de datum

Datum 6juli 2015 en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts een zaak In uw

Onderwerp Reactie op uw brief brief behandelen,

Geachte

Naar aanleiding van uw brief van 8 mei jongstleden schrijf ik u het volgende.

Ik heb er veel begrip voor dat de gebeurtenissen rond de betrokkenheid van uw
man bij het MH17 onderzoek ook u persoonlijk hebben geraakt.

Zoals ik In het debat met de Tweede Kamer op 23 april jongstleden heb
aangegeven, heeft uw echtgenoot, prof. dr. Maat, een uitstekende staat van
dienst. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor de inbreng van zijn uitzonderlijke
expertise en het vele werk dat hij heeft verzet onder uiterst zware
omstandigheden. Hoewel ik ervan uitga dat het nooit de bedoeling van uw man is
geweest, Is zijn optreden pijnlijk en kwetsend geweest voor nabestaanden van de
slachtoffers van de ramp met MH17. Dat betreur ik zeer.

De politie heeft als opdrachtgever een Intern feitenonderzoek verricht nadat
bekend werd dat een presentatie over de ramp met MH17 door professor Maat
toegankelijk is geweest voor een ruimer publiek en bekend werd dat in de
presentatie foto’s van slachtoffers zijn gebruikt. Dit betrof geen strafrechtelijk
onderzoek door het OM, maar een onderzoek binnen de eigen politieorganisatie.
Het onderzoek is inmiddels afgerond. Voor de uitkomsten verwijs ik naar een brief
hierover die ik onlangs aan de Tweede Kamer zond. Deze brief is als bijlage
bijgevoegd.

Voor zijn verdiensten tijdens het Identif9catieproces na de ramp met vlucht MH17
maar ook in eerdere gevallen, zijn en blijven wij uw echtgenoot dankbaar.

De Mins er /eiligheid en Justitie,

van der Steur
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Minister 6. A. van der Steur

Turfmarkt 147

2511 Di Den Haag
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Geachte minister Van der Steur,

Deze brief Is een vraag, en ik val maar met de deur in huis: wanneer toch krijgt patholoog
anatoom George Maat het eerherstel dat hij verdient?

Van de mensen in zijn omgeving heeft hij die al - zij hebben nooit aan zijn integriteit
getwijfeld. Van de media krijgt hij dle nu. Ook de minister zelf wil wel weer van zijn
expertise gebruikmaken.

Moeten wij dat opvatten als eerherstel?

Nee, dat Is te weinig. Iemand die zo beschadigd is door de media krijgt pas echt eerherstel
als de minister zich uitspreekt, en George Maat publiekelijk ontdoet van de smet die nu
aan zijn naam kleeft. Die smet verdient hij niet.

Ik verneem uw antwoord wel via de media. Hoop ik. Dan krijgt ook u een bos bloemen van
mij.

Met vriendelijke groeten,



,A
-I

&
,-
.

,4
M

2,
t
1
Ç7tZ4,
-

f/
o

Z
Â
4ç
r
c
’

-
4

4

7
t
i
/
i
i
-
t
2
J

/9
7

.2
,/

2
J

/
/
L

G
ez

ie
n
3fl

K
B

m
e
r

07
)t

A
N

D 1
;

F\
/lH

aa
gL

j;
Je

n

0?
OK

T.
20

15

a
5

E
7

—
O

!
5

p
i

E
’5

1

2
(f

l5
1

Q
3
7
.

(
J
(
8

1
@

4
1

0
0
0
3

‘.
1



Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie

MVenJ Weerbaarheidsverhoging

Turfmarkt 147
2511 OP Den -laag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.nctvnI

fl ota Kamerbrief nav onderzoek prof Maat
Datum
8 juli 2015

Ons kenmerk

NRC publiceert vanmiddag, op basis van een interview met prof. Maat, een artikel
over het interne feitenonderzoek dat is gedaan n.a.v. de colleges die prof. Maat
heeft gegeven. Radio 1 schonk er afgelopen zondag ook al aandacht aan in de
uitzending ‘de Kennis van nu’. Prof. Maat was daar te gast.

Er wordt gespeculeerd dat er licht zit tussen wat er in het onderzoeksrapport staat
en wat u daarover naar de Tweede Kamer heeft gecommuniceerd. Men geeft aan
te denken dat er onder druk van het Ministerie van VenJ een andere draai is
gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek. Dit is echter niet het geval:

• Het betreft een intern feitenonderzoek van de politie. Wij kennen dit
rapport niet, het is niet met ons gedeeld.

• Korpschef Bouman heeft de uitkomsten van het onderzoek per brief van
4 pagina’s medegedeeld aan dhr Schoof (een samenvatting van het
interne onderzoek).

• Op basis van deze brief van de politie is de Tweede Kamer brief tot stand
gekomen.

• De brieven van de NP en aan Tweede Kamer komen nagenoeg overeen.
Belangrijkste verschil is dat waar de politie spreekt over “Het handelen
van dhr Maat heeft een grote impact op de nabestaanden. Daarom heb ik
de samenwerking met dhr. Maat ten behoeve van dit identificatieproces
beëindigd.” Staat in de TK brief: “Het handelen van prof. Maat heeft een
grote impact gehad op de nabestaanden van de ramp met MH17. De
samenwerking met de heer Maat is beëindigd.”

• Reden ‘ten behoeve van dit identificatieproces’ is geschrapt is dat er op
dit moment geen andere identificatieprocessen zijn en dus overbodig is.
Ook zou de toevoeging juist nieuwe vragen oproepen over evt.
toekomstige samenwerking. Mocht in de toekomst de inzet en expertise
van prof. Maat opnieuw noodzakelijk zijn, dan is er altijd ruimte voor een
nieuwe afweging.

• De zin in de TK brief is afgestemd met en akkoord bevonden door de
korpsleiding van de NP.

De Tweede kamerbrief en de brief van de politie aan dhr Schoof zijn bijgevoegd
ter informatie.
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fl ota Kamervragen Omtzigt prof. Maat Datum
9 juli 2015

Ons kenmerk

Afgelopen zondag kondigde de heer Omtzigt (CDA) tijdens het interview met prof.
Maat in het programma ‘de Kennis van nu’ Kamervragen aan over het beëindigen
van de samenwerking van prof. Maat bij het identificatieproces van de slachtoffers
van de ramp met vlucht MH17.

Deze vragen zijn nog niet binnengekomen, maar inmiddels heeft de heer Omtzigt
via Twitter zijn vragen bekend gemaakt.

De vragen hebben (bijna) allemaal betrekking op de inhoud van het onderzoek
naar het handelen van prof. Maat. Dit onderzoek is echter een intern
politieonderzoek. De politie heeft dit (tot nu toe) niet met ons gedeeld.

De beantwoording van de vragen kan langs een aantal lijnen plaatsvinden:
1. Wij verzoeken om inzage in het onderzoek van de politie. En/of eventueel

de samenvatting en beantwoorden daarmee de vragen.
2. Wij vragen de politie om de conclusies die passen bij de gestelde vragen.
3. Wij zenden spoedig een kort antwoord waarin we aangeven de inhoud van

het onderzoek niet te hebben en alleen op basis van de brief van NP
kunnen beantwoorden, maar ook dat we het onderzoek of de antwoorden
op de vragen nu zullen opvragen bij de politie en de TK zsm daarover
informeren.
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Contactpersoon

Datum
28juli 2015

Ons kenmerk

Gevraagde beslissing/doet

Samenvatting

Akkoord gaan met en ondertekenen van beantwoording
Kamervragen
Op 9juli diende het lid Omtzigt bijgevoegde
Kamervragen in over de Identificatie van de slachtoffers
MH17. De vragen gaan over het onderzoek van de politie
naar het optreden van prof. Maat. Nav uitlatingen die
prof. Maat heeft gedaan.
Er werd gespeculeerd dat er licht zou zitten tussen wat er
In het onderzoeksrapport staat en wat u daarover naar de
Tweede Kamer heeft gecommuniceerd. Men geeft aan te
denken dat er onder druk van het Ministerie van VeriJ een
andere draai Is gegeven aan de uitkomsten van het
onderzoek. Dit is echter niet het geval:

• Het betreft een intern feitenonderzoek van de
politie. Wij kennen dit rapport niet, het is niet
met ons gedeeld.

• Korpschef Bouman heeft de uitkomsten van het
onderzoek per brief van 4 pagina’s medegedeeld
aan dhr Schoof (een samenvatting van het
interne onderzoek).

• Op basis van deze brief van de politie is de
Tweede Kamer brief tot stand gekomen.

Bijgevoegde antwoorden zijn in samenwerking met politie
tot stand gekomen. De brief van Bouman aan Schoof zal
als bijlage worden meegezoriden naar de TK.

BZ gaat akkoord met ondertekening ‘mede namens MBZ’.
Ligt parallel echter wel voor aan MBZ. Graag wachten
met versturen op akkoord MBZ
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Contactpersoon

Datum
17 september 2015

Projectnaam

Ons kenmerk
sax

Afstemming met
NP

Gevraagde beslissing/doel

Samenvatting

U wordt gevraagd In te stemmen met de beantwoording
van de Kamervragen van kamerleden Omtzigt (CDA) en
Sjoerdsma (D66) over de gang van zaken over de
presentaties van professor Maat. De beantwoording van de
vragen is gebeurd in nauw overleg met de korpsleiding van
de Nationale Politie.

Nieuwe informatie n. a.v. bespreking van Kamervragen
met u op 4 september jongsieden. Enkele antwoorden zijn
aangepast naar aanleiding van dit overleg.

Beter komt tot uitdrukking dat de politie eigenaar is van
het onderzoek en proces rond professor Maat.
Het afsprakenkader rond het geven van presentaties was
onhelder en onvoldoende duidelijk in regels! procedures
vastgelegd. U geeft aan dat dat kwalijk is en dat daarom
NP strakke regels zal opstellen.
In de antwoorden wordt nu ook melding gemaakt van het
gesprek tussen NP en prof Maat op 4 september en het
aankomende gesprek tussen u en professor Maat op 23
september.

Directie
Min Ven)

oplegnota

Algemene leiding
Mtnistr 513
Datum/eindparaar Datumfparaaf

MH17

Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en
Sjoerdsma (D66) over presentaties MH17
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fl ota Gesprek met Prof. Maat op 23 september 2015
Datum
21 september 2015

Projectnaa m
Project MH17

Concipiënt Ons kenmerk
H.W.M. Schoof
DatumJeindparaef

Aanleiding
Op woensdag 23 september heeft u een gesprek met Professor Maat. Bij dit
gesprek zal vanuit de NCTV Dick Schoof aanwezig zijn.

Toelichting
Om u voor te bereiden op het gesprek treft u in het dossier de volgende
documenten aan:
- Tijdlijn van de gebeurtenissen rondom prof. Maat;
- De Karnerbrieven mbt prof. Maat.

Doel van het gesprek is om ‘de kou uit de lucht te halen’ in de relatie met prof.
Maat en om te zorgen het onderwerp niet steeds in de media en door kamerleden
wordt opgerakeld.

Handvatten voor het gesprek:

Geen excuses aanbieden. U neemt uw woorden niet terug, maar plaatst
ze wel in de juiste context. Uw eerdere reactie was ingegeven door
gevoelens en reactie van nabestaanden.

• Politieonderzoek is leidend geweest. Deels is ook sprake geweest van
ongelukkige samenloop van omstandigheden (RTL heeft prof. Maat ook
een ‘streek’ geleverd).

• LTFO is aan te rekenen dat afspraken onduidelijk waren, daarom opdracht
gegeven aan nationale politie om strakkere afspraken te maken.

• In het gesprek kunt u benadrukken dat professor Maat een uitstekende
staat van dienst heeft op het gebied van forensische antropologie. In de
afgelopen vijftien jaar is hij met zijn uitzonderlijke expertise van grote
waarde geweest bij complexe identificatleonderzoeken door het LTFO. In
voorkomende gevallen bij grootschalige en complexe identificaties wordt
niet uitgesloten dat opnieuw een beroep zal worden gedaan op de

Pagina 1 van 2



expertise van professor Maat. Wij hopen dat hij dan bereid is om een Directie

bijdrage te leveren. Weerbaarheidsverhoging
Afdeling Generieke VeIligheid

Datum
Prof. Maat heeft verzocht om zijn advocaat, — mee te mogen nemen 21 september 2015

naar het gesprek. Hierop is door de NCTV negatief geadviseerd omdat de setting Ons kenmerk
van het gesprek dan verandert. Het is nadrukkelijk geen ‘arbeidsvoorwaardelijk -

gesprek’. Zo’n soort gesprek moet met de nationale politie gevoerd worden,
indien gewenst.

Pagina 2 van 2



Tijdlijn gebeurtenissen rondom Prof. Maat

9 april Lezing door Prof. Maat voor studenten gezondheidswetenschappen.

22 april RTL Nieuws bericht dat in een lezing foto’s en geheime informatie van de
MH17 ramp naar buiten zijn gebracht.

22 april Minister VenJ geeft eerste reactie op lezing Prof. Maat: ‘buitengewoon
ongepast en onsmakelijk”

23 april Plenair debat Tweede Kamer. Minister Ven) stelt:
Ik kom ten slotte op het verbijsterende nieuws van gisteren over de lezing
van professor Maat. Ik wil daarover heel helder zijn. Professor Maat is met
zijn uitspraken zijn boekje ver te buiten gegaan. Hij heeft, zo heb ik zelf bij
de nabestaanden mogen vaststellen, veel onnodig leed veroorzaakt. De
VVD vindt het onbegrijpelijk en ook ongepast. Ik wil weten of de
nabestaanden zijn ingelicht voordat RTL met het nieuws kwam. Verder wil
mijn fractie weten of professor Maat, die inmiddels spijt heeft betuigd, bij
dit onderzoek betrokken kan blijven. Ik heb begrepen dat er meer van dit
soort presentaties zijn geweest. Ik wil daarover graag vandaag, tijdens dit
debat, helderheid krijgen.

Het tweede punt waarop ik in dit algemene deel wil ingaan, zijn de
gebeurtenissen van gisteravond rond de presentatie van professor Maat.
Professor Maat is een externe partner van het Landelijk Team Forensische
Opsporing dat onderdeel is van de Nationale Politie. De heer Maat is als
antropoloog verbonden aan het grootschalige identificatleonderzoek naar
de slachtoffers van de ramp met de MH1 7 en heeft zijn expertise ook
eerder met veel succes ingebracht in bijvoorbeeld de onderzoeken na de
tsunami en de vliegramp in Tripoli. Met externe deskundigen zijn afspraken
gemaakt over het delen van informatie met derden. Toelaatbaar is geacht
dat men met vakgenoten vanuit professioneel perspectief in formatie mag
delen over vakinhoudelijke kwesties, maar dat men zich daarbij onthoudt
van zaken die buiten de eigen expertise liggen. Dat is ook ten tijde van het
onderzoek naar de ramp met de MH1 7 stellig benadrukt.

De heer Maat heeft tijdens zijn lezing voor een studievereniging uit
Maastricht van studenten gezondheidswetenschappen uitspraken gedaan
met betrekking tot het onderzoek naar de ramp met de P4H1 7 die
speculatief, onjuist en gedeeltelijk buiten zijn terrein van expertise liggen.
Het is terecht dat de heer Maat daarvoor zijn verontschuldigingen heeft
aangeboden en heeft aangegeven dat hij zich niet realiseerde dat de lezing
ook door anderen dan de bedoelde studenten medische en forensische
wetenschappen kon worden bijgewoond. Hij gaf ook aan dat hij ten
onrechte uitspraken heeft gedaan die buiten zijn vakgebied lagen of die
onjuist waren. Hij heeft spijt van het feit dat hij daarmee nabestaanden
onnodig heeft gekwetst en gegriefd. Het spijt hem eens te meer, omdat hij
ook heeft aangegeven dat hij zich juist in de afgelopen maanden ten volle
heeft ingezet voor de nabestaanden om tot de voor hen zo belangnjke
iden tificaties te komen.

Het LTFO heeft mij laten weten dat men het zeer betreurt dat



nabestaanden met deze uitspraken zijn gekwetst, De politie zal zorgvuldig
nagaan hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het LTFO heeft vanmorgen in
overleg met mijn ministerie toegezegd, tevens uit te zoeken — dit verzoek
is ook binnengekomen van de nabestaanden — van welke slachtoffers
foto’s zijn getoond. De nabestaanden worden hierover geïnformeerd. De
foto’s die getoond zijn, maken deel uit van het strafrechtelijk onderzoek.
Het Openbaar Ministerie heeft mij laten weten dat het elke vorm van
communicatie hierover voor afronding van het onderzoek ongewenst vindt.
Het LTFO heeft ook zelf een excuusbrief aan de nabestaanden in
voorbereiding. Het zal volgende week spreken met de Stichting Vliegramp
MHJ7.

Zelf heb ik gisteren een kwalificatie gegeven van de toespraak die de heer
Maat heeft gehouden. Mede als gevolg daarvan kan ik u berichten dat de
samenwerking met de heer Maat wordt beëindigd. In het vervolg zal de
nabestaanden toestemming gevraagd moeten worden als men foto’s wil
gebruiken, ook als het gaat om presentaties aan deskundigen, besloten of
niet.

De heer Ten Broeke heeft gevraagd of de nabestaanden hierover zijn
geïnformeerd. Het antwoord hierop is: ja, voorafgaand aan de uitzending
van RTL zijn de nabestaanden via de gebruikelijke kanalen geïnformeerd en
is ook actie ondernomen door de familierechercheurs. Zij hebben contact
opgenomen met de nabestaanden om hen voor te bereiden op de schok die
zonder enige twijfel zou komen.

1-6 mei 4 Verzoeken om eerherstel Prof. Maat door (internationale) collega’s en

4 juni Feitenonderzoek van de politie naar Prof. Maat afgerond

5 juni De leiding van het onderzoeksteam overhandigt het feitenonderzoek aan
de Algemeen Commandanten SGBO Ml-117. Op basis van dit onderzoek
hebben de Algemeen Commandanten een feitenrelaas opgesteld.

9 juni Feitenrelaas door de politiechef Landelijke Eenheid naar de korpsleiding
gestuurd.

10 juni Brief van Korpschef aan NCTV over uitkomsten onderzoek naar Prof. Maat

15 juni Brief van politie aan nabestaanden mbt onderzoek naar Prof. Maat

15 juni Brief aan de TK mbt uitkomsten onderzoek naar Prof. Maat

2 juli Brief aan verzoekers om eerherstel

8 juli Er wordt in de media gespeculeerd dat er licht zit tussen wat er in het
onderzoeksrapport staat en wat daarover naar de Tweede Kamer is
gecommuniceerd.

4 augustus Beantwoording Kamervragen van het lid Omtzigt
Op 9juli diende het lid Omtzigt Kamervragen in over de identificatie van de
slachtoffers MH1 7. De vragen gaan over het onderzoek van de politie
naar het optreden van prof. Maat. Nav uitlatingen die prof. Maat heeft gedaan.
Er werd gespeculeerd dat er licht zou zitten tussen wat er in het onderzoeksrapport
staat en wat daarover naar de Tweede Kamer is gecommuniceerd, Men geeft aan te
denken dat er onder druk van het Ministerie van VenJ een andere draai is gegeven
aan de uitkomsten van het onderzoek. Dit is echter niet het geval:



• Het betreft een intern feitenonderzoek van de politie. Wij kennen dit rapport niet,
het is niet met ons gedeeld.
• Korpschef Bouman heeft de uitkom sten van het onderzoek per brief van 4
pagina’s medegedeeld aan dhr. Schoof (een samenvatting van het interne
onderzoek)
• Op basis van deze brief van de politie is de Tweede Kamer brief tot stand
gekomen.

11 sept Brief van 25 vakgenoten van Prof. Maat aan de Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
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c p1 egncta Verzoek Omtzigt nav regeling Datum
29 september 2015werkzaamheden, prof Maat
Ons kenmerk
xve

Gevraagde beshv5ivg/doel U wordt gevraagd in te stemmen met de brief aan de TK
nav verzoek van Omtzigt (CDA) in regeling van
werkzaamheden inzake prof Maat.

Samenvatting

In de regeling van werkzaamheden van 23 september
jongstleden heeft het lid Omtzigt (CDA) schriftelijk en
binnen een week verzocht om:
- Een verslag van het gesprek tussen prof. Maat en u,
- Het feitenrelaas en het feitenverslag, en de
getuigenverklaringen over het op non-actief stellen van
patholoog-anatoom Maat.

U geeft in de brief aan dat er geen gespreksverslag is, het
gesprek was â deux.

De gevraagde documenten worden, zoals u reeds in
voorgaande Kamervragen heeft geantwoord, momenteel
bezien op welke onderdelen wel en niet openbaar kunnen
(in principe alles openbaar, maar ivm privacy bepaalde
zaken niet), Politie heeft aangegeven daar nog 2 weken
mee bezig te zijn. Zij zullen uiterlijk 13 oktober (dag dat
OVV onderzoeksrapporten uitbrengt) u de informatie
doorsturen, die u gelijk doorzend aan de TK.
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fl ota Openbaar maken documenten ondeoek van politie naar atUm

12 oktober 2015handelen prof Maat
Ons kenmerk

De politie maakt vandaag omstreeks 14:O0uur de documenten openbaar inzake
het (intern) feiterionderzoek omtrent het handelen van professor Maat,
U heeft de Tweede Kamer toegezegd om de stukken aan u door te zenden. Met
bijgevoegde brief voldoet u hieraan.

De heer Maat wordt voor l4uur door het LTFO in kennis gesteld van de publicatie.
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Datum
1 december 2015

Ons kenmerk

Gevraagde beshssing/doe

Samenvatting

Akkoord gaan met beantwoording
Bestreft de beantwoording van Kamervragen van Omtzigt
(CDA) en Sjoerdsma (D66) over het onderzoek naar de
professor die uit het MH17 team gezet werd en het
onderzoek daarna, dat totaal onleesbaar aan de Kamer
gestuurd is (ingezonden 2 november 2015).

Het lid Omtzigt heeft vorige week al gerappelleerd en
kondigde voor het vragenuurtje (1dec) een vraag aan
over het niet beantwoorden van deze set vragen.

Vorige week heeftu de Kamer een uitstelbericht gestuurd
met daarin de aankondiging dat het dossier van de politie
per 2 december ter vertrouwelijke inzage in de TK ligt.
Idee is om het dossier en deze beantwoording tegelijk
naar de TK te versturen.

De beantwoording is tot stand gekomen in afstemming
met politie en Openbaar Ministerie.
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Akkoord gaan met beantwoording
Betreft de beantwoording van Kamervragen van Omtzigt
(CDA) en Sjoerdsma (D66) over het onderzoek naar de
professor dle uit het MH17 team gezet werd en het
onderzoek daarna, dat totaal onleesbaar aan de Kamer
gestuurd is (ingezonden 2 november 2015).

Het lid Omtzigt heeft vorige week al gerappelleerd en
kondigde voor het vragenuurtje (1dec) een vraag aan
over het niet beantwoorden van deze set vragen.

Vorige week heeft u de Kamer een uitstelbericht gestuurd
niet daarin de aankondiging dat het dossier van de politie
per 2 december ter vertrouwelijke inzage In de TK ligt.
Idee is om het dossier en deze beantwoording tegelijk
naar de TK te versturen.

De beantwoording is tot stand gekomen in afstemming
met politie en Openbaar Ministerie.


