
@ec europa eu[[1Q f2e 10 2eTo @ec europa eu]M0V2e^ I10 2e

10 2e 10 2eCc @nnin buza nl]
From

Sent Wed 11 6 2019 10 56 06 AM

Subject Aanstaande kamerbrief

Received

Antwoord Toezeaaing M om noamaals cfe zaak omtrent klokkenluider Post bii de Euro docx

10 2e

Wed 11 6 2019 10 56 00 AM

Motie 21 501 20 nr 1471 pdf

Beste 10 2e

Ik wil jullie graag informeren dat minister Blok eind deze of begin volgende week een brief aan de Tweede Kamer zal sturen naar

aanleiding van het verzoek van Kamerlid Omtzigt over de situatie van Roelie Post {nav de aangenomen motie

In bijiage het ambtelijke afgestemde concept dat nu onderweg is naar de minister dit kan dus nog wel veranderen De lijn blijft

hetzelfde geen rol voor de NL regering want dit is een kwestie tussen de CIE en betrokkene Wel is er wat meer tekst gebruik om

aan te geven welke juridische mogelijkheden mevr Post voorhanden staan

Ik heb een verzoek uitstaan voor een form eel gesprek met de Commissie

te praten over de aankomende brief Maar bij deze vast aan Jullie

om hen ook langs officiele weg bij10 2e

Groet l0 2e

00001 92749



10 2e 10 f£e 10 [2e 10 [2eTo @ec europa eu] @ec europa eu [ @ec europa eu]
From

Sent

Subject Follow up to our recent meeting
Received

Motie 21 501 20 nr 1471 pdf

10 2e

19 7 57 35 AMue

Tue 10 1 2019 7 57 00 AM

PeapOK^e^and 10 2e L

As follow up to our meeting on 6 September 2019 I would like to inform you that the Dutch parliament has adopted a resolution

on this matter on the 24
^
of September Please see attached {in NL The core of the motion reads as follows 4

^

para my

translation { requests the Netherlands government and mister Timmermans to reach a decent solution of both the case itself

as well as for the person involved and inform Parliament on this before the 25^^ of October

Minister for Foreign and European Affairs Blok will respond by letter to this resolution {this week explaining that we continue to

regard this as a matter between the Commission and an ex employee Of course we hope that a satisfactory solution can be found

We expect however that members of our Parliament will remain focused on this matter and raise questions during the upcoming

parliamentary debates before the GAC and EUCO

This email is meant to inform you on the resolution of our Parliament As FVP Timmermans is explicitly mentioned I will also

inform his Cabinet

Yours sincerely

10 2

Permanent Representation of the Kingdom of the Netherlands to the European Union

Kortenberglaan 4 10 | 1040 Brussels | Belgium
10 2eT

10 2eM

10 2e @minbuza nl

00002 92750



10 2e 10 2eTo @min buza nl]
io 2e J io 2e |@nninbuza nl1
io 2e r

Cc [ 1O 20 @nnin buza nl]10 2e

From

Sent Tue 11 5 2019 4 07 26 PM

Subject FW brief RP

Received Tue 11 5 2019 4 07 27 PM

Antwoord Toezeaaing M om noamaals de zaak omtrent klokkenluider Post bii de Euro docx

Roelie Post brief die nu de lijn in gaat Lijn zaal tussen CIE en RP en overzicht van opties die zij heeft om haar gelijk te

halen hof ombudsman etc

Ik zal CIE infomieren dat dit eraan komt

Van I0 2e | 1P 2e [@minbiiza nl

Datnm dinsdag 05 nov 2019 3 58 PM

Aan 10J 2e ] 10 2e |@minbuza nl

Kopieil 10 2e

Ondenverp briefRP

I0 2e [@ minbiiza nl I0 2e @minbuza nl10 2e

Hab0 2e}

Hierbij de brief zoals hi] ook aaripOX^spegegaan is vandaag Wij geven jou een seintje zodra |l0 2e|]akkoord is En indien nodig

komen we al eerder op de lijn bij mogelijk aanpassingen nav vragerjii0 {2e lO 2e

Gr 10 {2e en 10 2e

Met vriendelijke groeten With kind regards

1Q 2e

10 2e

Ministry of Foreign Affairs

Department of European Integration DIE IN

Bezuidenhoutseweg 67 | 2594 AC | The Hague |
P O Box 20061 I 2500 EB | THE HAGUE | The Netherlands

T^ 10 2e 10 2e
I M

@minbuza nl10 2e

www qovernment nl | www rijksoverheid nl

Out of office on Wednesday

00003 92751



10 2e 111 10 2e @minbu2a nl] [ 10 2eTo @minbuza nl]10 2e

From

Sent

Subject FW Vraag over klokkenluider Roelie Post

Received

BRE CDP

Tue 10 15 2019 2 04 11 PM

Tue 10 15 2019 2 04 13 PM

I0 2e 10 2e

Zie onderstaande email van

Is dit hetzelfde bericht dat jullie bereikte

Groet

omtrent klokkenluidster mevr Roelie Post10 2e

From BRE 4|0 2^minbuza nl

Sent dinsdag 15 oktober 2019 14 55

To BRE CDP 10 2e @minbuza nl

Subject FW Vraag over klokkenluider Roelie Post

10 2e @gmaiLcomFrom

Sent dinsdag 15 oktober 2019 10 58

To BRE 4|^g minbuza nl

Cc t
Subject Vraag over klokkenluider Roelie Post

10 2e

10 2e @minbuza nl10 2e

Geachte medewerker^ geachte heer | I0 2e cc 10 2e

Voor het onderzoeksprogramma Argos van de VPRO radio 1 wil ik graag weten wat de Permanente

Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU heeft ondemomen ten aanzien van de Nederlandse klokkenluider Roelie

Post ainbtenaar van de Europese Cominissie Zij bracht corruptie bi adopties aan het licht en luidde daarover de klok Ik

maakte hier op 5 mei 2018 een Argos uitzending over

De Tweede Kamer nam unaniem een motie Omtzigt aan waarin ze premier Rutte vroeg om met eurocommissaris Frans

Timmermans naar een oplossing te zoeken voor de benarde situatie waarin mevr Post zit Die delegeerde het aan minsietr

Blok van buitenlandse zaken

En nu blijkt dat die de kwestie aan u de Pennanente Vertegenwoordiging heeft overgedragen Zie deze mail van 11

oktober j l

Op 11 okt 2019 om 17 09 heeft

geschreven

I0 2e @minbuza nl het volgendeI0 2e

Geachte mevrouw I0 2e

Minister Blok heeft de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU opdracht gegeven de in de Tweede

Kamer levende zorgen over deze kwestie aan de Europese Commissie over te brengen Daarbij is van Nederlandse

zijde de hoop uitgesproken dat spoedig een bevredigende oplossing wordt bereikt Zoals uiteengezet in een eerdere

kamerbrief is het Nederlandse kabinet geen partij bij dit arbeidsgeschil en heeft het geen kennis over de inhoud van

deze casus In een debat met de Kamer afgelopen week heeft minister Blok desgevraagd een gang naar de rechter en

de ombudsman gesuggereerd

Met vriendelijke groet

I0 2ej

l00004aag vemeem ik wat nu concreet de stand van zaken is En wat u heeft ondemomen 92756



Vriendelijke dank

10 2e

I0 2e journalist

Mail @qmail cQm10 2e

10 2eMob

00004 92756



I0 2e l@nninbuza nl] 10 {2 ^ I0 2e l@minbuza nl]

|@nninbuza nl1 r I0 2e

To 10 2e

I0 2e I@nninbuza nl1 K ‘Q ^_^ I10 2e

I0 2e l@minaz nl]
10 2e I

Fri 9 6 2019 1 34 16 PM

Cc

10 2e

From

Sent

Subject Gesprek Commissie inzake mevr Roelie Post

Fri 9 6 2019 1 34 18 PMReceived

♦
♦♦vertrouwelijk

BERICHT

Op uw verzoeksprak ik vandaag met vertegenwoordigers van de Europese Commissie over de kwestie Roelie Post

I0 2e ^{Secretariaat Generaal [
{Secretariaat Generaal

Aanwezig waren de heer

{1C[ 5^n de heer I 10 2e

■10 2e

Conform uw instructie heb ikde Commissie laten weten dat

{1 de kwestie rondom mevrouw Roelie Post opkwam in een Kamerdebat met premier Rutte en er hierover bij leden van het

Nederlandse parlement zorgen bestaan

{2 We de hoop hebben dat een voor alle partijen bevredigende opiossing kan worden gevonden

3 We constateren dat het hier een kwestie betreft tussen de Commissie en betrokkene

In reactie op deze punten reageerde de heer| I0 2e |als voIgt

{1 De Commissie is volledig op de hoogte van deze kwestie

{2 Vanwege de personeelsvertrouwelijkheid van deze casus kan er hierover geen informatie met derden worden gedeeld

{3 Er is nota genomen van de door mij ingebrachte drie punten

{4 Hij zal de betrokken college s hierover informeren

00005 92761



I0 2e ||] 10 2e l@minbuza nl] I0 {2e I0 2e |@minbuza nl] i0 [2e
I0 2e H I0 2e I@minbuza nl1 io 2e ~|[1 io 2e ^nninbuza nl1

i i@minbuza nl]To

Cc

From

Sent Wed 11 6 ^019 6 01 04 PM

Subject Gesprek Commissie kwestie Roelie Post

Received

10 2e

Wed 11 6 2019 6 01 00 PM

ve rt rouwelijk

{DirectorIn lijn met uw verzoek sprak ik vandaag telefonisch met de heer {10 2e 10 2e

10 2e

over de kwestie Roelie Post Dit in navolging van mijn eerdere gesprek over deze kwestie met de Commissie d d

06 09 2019 en informeel contact met mijn counterpart bij de Commissie NB In verband met zijn werkzaamheden voor aankomede

Commissie kon Dhr | 10 2^ op korte termijn helaas niet in persoon afspreken

10 2e

Ik heb dhr I0 {2e de zorgen in de Kamer uiteengezet erop gewezen dat het kabinet hoopt dat de Commissie en mevrouw Post in

onderling overleg een passende opiossing kunnen vinden en aangegeven dat de regering tegelijkertijd constateert dat het hier een

kwestie tussen de Commissie en mevrouw Post betreft Ik heb hem verder geinformeerd over de aangenomen motie ter zake en

aangegeven dat de regering per brief hierop zal reageren Ik heb aangegeven dat de inhoudelijke lijn van de brief niet zal afwijken

van onze bestaande beleidslijn zoals hiervoor geschetst Ik heb daarnaast aangegeven dat de regering in de brief mogelijk wat

nader zal ingaan op de verschillende {juridische sporen die mevrouw Post voorhanden staan mocht zij besluiten hier gebruik van

te willen maken

Dhr 10j 2e dankte voor de informatie Hij was goed op de hoogte van de casus en gaf aan vanwege de vertrouwelijkheid van de

casus geen nadere informatie te kunnen delen hierover

10 2e | 6 november 2019

00006 92762



I0 2e i0 2e l@minbuza nl] I0 2e |] iQ £e |@minbuza nl] | I0 2e J|]iO 24
I0 2e I@minbuza nl1 1 I0 2e ||1 I0 2e | { QminPuza ni|] I0 f2ei ~~~l1 I0 ^e l@minbuza nlT jo t^^ ^minbuza nl1

I0 2e Ij 10 2 toinbuza nl] | I0 2e ^ I0 2e ^minbuza nl] 1 I0 2e ^o 2|
I0 2e |@minbuza nl1 l ^0 ^^ ] |@minbuza nl] | I0 2e I0 2e ^minbuza nl] I no 2e | l0 2e

I0
2y f@minbuza nl1 | io 2e if io 2e |@minbuza nl] f j[] 10 ^ |@minbuza nl] io 2e

I0 2e ||] 10 2e ^@minbuza nl]
10 2e

To

Cc

From

Sent Sun 10 20 2019 10 16 37 AM

Subject RE Kamerbrief m b t toezegging M klokkenluider

Sun 10 20 2019 10 16 00 AMReceived

Dank voor cc in deze emails Paar suggesties mijnerzijds voor de Kamerbrief

1 In de brief kan melding worden gemaakt van het feit dat deze kwestie verschillende malen onder aandacht is gebracht van de

Commissie Waarbij de Commissie evenzovele keren heeft aangegeven vanwege de P vertrouwelijkheid geen mededelingen te

kunnen doen en dat dit een kwestie betreft tussen CIE en betrokkene {welke lezing door het kabinet wordt onderschrevenjl^a
10 2a

2 Daarnaast zou ik in de brief ruimschoots aandacht besteden aan de rol van de Europese Ombudsman want de Europese

Ombudsman onderzoekt klachten over onbehoorlijk bestuur door EU instellingen en andere EU instanties De ombudsman

stelt een onderzoek in naar aanleiding van een klacht of uit eigen beweging Hij of zij is volledig onafhankelijk en neemt geen

instructies aan van welke regering of organisatie dan ook Soms kan de Ombudsman een probleem opiossen door contact opte

nemen met de betrokken instelling Als dat niet volstaat dan wordt er alles aan gedaan om tot een minnelijke schikking te

komen Mocht ook dit niet lukken dan kan de Ombudsman de instelling aanbevelingen doen Gaat de instelling daar niet mee

akkoord dan kan de Ombudsman een speciaal verslag opstellen voor het Europees Parlement dat dan de nodige maatregelen

moet nemen Je kan ze daarbij wijzen op het simpele en transparante klachtenformulier

https www ombudsman europa eu nl make a complaint De regering zou ook kunnen wijzen op uitspraken van de

Ombudsman in andere P kwesties waarbij ook vermeende klokkenluiderszaken worden aangedaan deze zijn makkelijk te

vinden via https www ombudsman eurQpa eu nl search topic topic 7 Wellicht dat de Kamer daar inspiratie uit kan putten

Ook zou de regering de Kamer kunnen wijzen op de route via het Hof die openstaat voor mevr Post Ik zag daar een goede

mail van DJZ ER over en het zou nuttig zijn die procedure eens flink uit te schrijven in de brief Een rechter doet een bindende

uitspraak en dat is toch wat betrokkene zou moeten willen aangezien zij van mening is in haar recht te staan

Tot slot zou ik in de brief nader ingaan op de hele systematiek van klokkenluidersregelingen Want er wordt veelvuldig naar de

nieuwe klokkenluidersrichtlijn verwezen maar deze treedt pas in 2021 in werking en is primair gericht op de Lidstaten {niet de

instellingen In de vragen aan de regering wordt melding gemaakt van de brief aan de Raad en het toenmalige NL VZS en dat

daarmee NL partij is geworden in dit conflict Mijn BZK mensen op de PV zeggen dat dit juridisch niet klopt Ik weet niet precies

hoe het in elkaar steekt maar het lijkt mij de moeite waard hier ism BZK in te duiken en het juridisch even helemaal uit te

schrijven Ik heb geen zicht op welke regeling betrokkene zich hierop beroept

3

4

H 1

From I0 2e

Sent vrijdag 18 oktober 2019 23 45

10 2610 2e10 2eTo 10 2e

10 2e 10 2e 10 2eCc 10 {2e10 2e 10 2^ mm| 10 2e

Subject RE Kamerbrief m b t toezegging M klokkenluider

l ley [io ^^

Timing is volgens mij prima Wei even een noot over het benaderen van JenV over interlandelijke adopties

Begrijp de tendens om hierin Omtzigt terwiffe te zijn Maar de problematiek in dit dossier grijpt samen met

enkele complexe en uitgebreide dossiers van de onderzoekscie interlandelijke adopties waaronder enkele

Raadzaamomvangrijk WOBs
eerst even contact met

H 1

in cc te leggen alvorens we dat pad bewandelen10 2e

Saludos

noooo7 92764



Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

10 2e 10 2e @minbuza nlVan

Datum vrijda^ 18 okT 2019 11 25 PM

Aan | 10 2e ] 10 2e |@minbuza nl J I0 2e | | 10 2e |@minbuza nl \ 10 2e

1 10 2e |@minbuza nl ^j|0 i^i^ ^mmbiiza nl 10 {2e f10 2er~[@minbiiza nl

^

10 2e ~^mmbuza nl J 10 2e 10 2e @minbuza nl | I0 2e |^0 24
1Q 2e |@ininbuza nl I I0 2e | I0 2e |@minbuza nl^^ 10 2e ^ 10 2e @minbuza nl | 10 2ej

10 2e @minbuza nl J I0 2e 10 2e n@niinbuza nl

10 2eKopie

10 2e l^ mmbiiza nl

Onderwerp RE Kamerbriefm b t toezegging M klokkenluider

10 2e

DaniilWat mij betreft is 8 november naar de kamer goed We moeten denk ik wel even goed naar formulering in de

brief kijken Kunnen we bijv ook iets zeggen over de reactie van de CIE En iets over wat M gezegd heeft in het AO lijkt
me ook goed begrip maar ook kijken naar andere routes die open staan en meer resultaat kunnen geven ipv steeds deze

weg kiezen waarbij het kabinet geen partij is

Verzonden met BlackBerry Work
w\vw blackberry■com

Van I 10 2e

Datum vrijdag 18 okt 2019 5 41 PM

Aan | 10 26 | | I0 2e ^@minbuza nl [ I0 ^sy
I0 2e @minbuza nl r 0 ^e @minbuza nl

Kopi e | 10 2e | I0 2e ^@minbuza nl J I0 2e ~|^ 10 2e |@minbuza nl r I0 2e

10 2e @minbuza nl J M0H2e^ l I0 2e |@minbuza nl^ 10 2e ^ 10 2^@minbuza nl

10 2e [@minbiiza nl I0 2e

Onderwerp Kamerbriefm b t toezegging M klokkenluider

10 2e @minbuza nl

10 2e |@minbuza nl^tl Qk2t4 ^irLmbuza nl I0 2e

10 2e

10 2e @minbuza nl 10 2e @minbuza nllP 2e

Beste collega s

Tijdens het AO RAZ van 8 oktober kwam de situatie omtrent mevrouw Roelie Post wederom ter sprake M deed de toezegging om

nogmaals de CIE op de hoogte te stellen van de situatie en de Kamer binnen twee weken te informeren Tegelijkertijd deed Omtzigt

tijdens de VKC ELIZA vergadering van gisteren het verzoek om voor het AO RAZ van 13 11 de Kamer te informeren over de

uitvoering van de motie over de klokkenluidersbrief over kinderhandel bij interlandelijke kinderadopties

De Kamerbrief over M s toezegging ligt klaar met dezelfde lijn als voorheen maar in overleg met DGES ep0 2e^s besloten te

wachten met het versturen van de brief [ ] We houden in plaats daarvan

de deadline aan van het nieuwe verzoek van Omtzigt AO RAZ 13 11 Dit komt neer op verzending van de brief op 8 november as

zodat hij ruim voor het AO in de Kamer ligt We zullen J V benaderen de brief op het onderdeel kinderhandel bij interlandelijke

adopties aan te vullen

en|l0 2e| kunnen jullie je hier in vinden Mocht de brief toch volgende week naar de Kamer moeten

kan de brief maandagochtend de lijn in PVEU zal dan nog snel bij CIE langs moeten

10 2e

Groet

10 2e

00007 92764



10 2e

Directie Integratie Europa DIE IN

Ministerie van Bultenlandse Zaken

RIjnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Mob 10 2elit

DD 10 2e

00007 92764



I0 2e l@nninbuza nl]
I0 2e I@nninaz nll1 I0 ^e I@nninaz nl1

{10 2e

10 2e 10 2e i 10 2e |@ min buza nl]To

I0 2e i@minbuza nl]Cc @min buza nl] 10 2e10 2e

From

Sent

Subject RE Kamerbrief motie Omtzigt klokkenluiders interlandelijke kinderadopties
Received

10 {2e
TWT07T72U19 8 03 18 AM

Tue 10 1 2019 8 03 00 AM

Ja snap ik

Is er niet een andere grond te vinden voor een rol van het EP niet obv de Klokkeluiders regeling maar meer in het algemeen hun

controlerende rol richting de CIE tav goed personeelsbeleid

H 1

From I 10 2e |

Sent dinsdag 1 oktober 2019 09 00

To 10 {2e I I0 2e \ 10 2e S minaz nl

Cc 10 2e 10 2e

Subject RE Kannerbrief motie Omtzigt klokkenluiders interlandelijke kinderadopties

Tav {2 alvast mijn take vind die wat lastig Op grond van de klokkenluiders regeling van de CIE kan een niet gehoorde klokkenluider

zich niet alleen tot Vz EP maar ook tot Vz Raad richten In 2016 schreef RP een brief aan Schulz en stuurde die cc aan MP toen NL

Vz van de Raad was Dat laatste is in onze ogen geen verzoek cf de klokkenluidersregeling het was alleen een afschrift van de brief

aan Schulz Maar in theorie bestaat de mogelijkheid nog voor ook een brief aan Vz Raad

From I0 2e | | I0 2e | g minbuza nl

Sent dinsdag 1 oktober 2019 08 48

To I lP 2e | 10 2e @minbuza nl 10 2e @minaz nl

Cc l 10 2e | 10 2 gminbuza nl

^ 1P 2e

Subject RE Kamerbrief motie Omtzigt klokkenluiders interlandelijke kinderadopties

10 2e gminbuza nl 10 2e10 2e

g minbuza nl

Besta 10 2o

Dank voor de concept brief In reactie 1 trackie in bijiage en daarnaast nog twee opmerkingen

H 1

2 open vraag van mij of er nog een verwijzing in moet naar de controlerende rol van het EP in deze

Zal langs lijnen van deze brief ook de CIE en kab Timmermans informeren

Gti10 2e

10 2e gminbuza nlFrom

Sent maandag 30 September 2019 18 42

To | I0 2e 1^ 2e @minbuza nl 10 2e gminaz nl

~|
I0 2e g minbuza nl

gminbuza nl

10 2e

10 2e S minbuza nlCc 10 2e10 2e10 2e

10 2e

Subject FW Kamerbrief motie Omtzigt klokkenluiders interlandelijke kinderadopties

Dag I0 2e

Zie bijgaand de conceptbrief als reactie op de motie en het verzoek van Omtzigt over interlandelijke kinderadopties klokkenluider

Roelie Post

lQQ0Q8®vraagd aan BZK en J V om input te leveren waar nodig Het zou fijn zijn als Jullie ook kunnen meekijken Graag voog2y08
morgen 12 00 dan kan de brief door naar M ter accordering



Groet

10 2e

10 2e

Directie integratie Europa DlE iN

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515XP | Den Haag

10 2eMob

D 10 {2

From 10 2b

Sent maandag 30 September 2019 18 29

To 10 2e gminjenv nr lO Se @minienv nl

10 2e10 2e 10 2e10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nl @minbuza nlCc

10 2 |@minbuza nl I0 2e I0 2e [@minbuza nl

Subject Kamerbrief motie Omtzigt klokkenluiders interlandelijke kinderadopties

Beste i0 2e

Afgelopen week is de motie van Omtzigt over interlandelijke kinderadopties en de situatie van mevrouw Roelie Post aangenomen

door de Tweede Kamer Vervolgens kwam bij de EUZA procedurevergadering een nieuwe burgerbrief gericht aan de Kamer over

mw Post ter sprake waarna Omtzigt het verzoek aan minister Blok deed om voor 3 oktober met een reactie op deze brief te

komen

De beantwoording voor zowel de motie als het verzoek van Omtzigt hebben wij besloten te combineren Graag je input {in track

changes met name over het gedeelte van de brief over de interlandelijke kinderadopties In de brief hebben we de input gebruikt

die destijds voor het AO RAZ is aangeleverd

Graag zouden wij het morgen willen voorleggen aan onze minister Ik zou daarom graag uiterlijk morgen voor 12 00 je input

ontvangen Mijn excuses voor de strakke deadline

Bij voorbaat veel dank voor je reactie

10 2e

10 2e

Directie Integratie Europa DIE IN

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Mnh l 10 2eT

DD 10 2e

00008 92765



fiOK2e II] flO 2e |@nninbuza nl]
io 2e H io 2e l@minbuza nn

@ec europa eu

To

10 2e 10 2eCc @min buza nl]
I0 2eFrom

Sent Thur 9 5 2019 5 50 10 PM

Subject RE Kwestie Roe lie Post

Received Thur 9 5 2019 5 50 14 PM

Dank Zal ik onmiddellijk doen

Hartelijke greet

From | 10 2e | 10 2e @minbuza nl

Sent Thursday September 5 2019 6 49 PM

To I 10 2e ^{CAB TIMMERMANS
_

10 2e @ec europa eu

10 2e 10 {2eI0 2e @minbuza nl @minbuza nlCc 10 2e

Subject Kwestie Roelie Post

Best^f^

Graag ter info het volgende Gister in een debat met de Kamer werd MP door Omtzigt Leijten bevraagd over de kwestie Roelie

Post Zie ook onder MP kon even niet plaatsen en punt zal terugkomen tijdens het AO RAZ aanstaande dinsdag naar verwachting

Voor Den Haag is het duidelijk dat dit een kwestie is tussen de Commissie en mevr Post Maar Den Haag heeft ons wel verzocht om

{1 de CIE te informeren dat dit speelt 2 dat we natuurlijk hopen op een bevredigende opiossing en 3 markeren dat het hier een

kwestie betreft tussen CIE en betrokkene

Ik leg morgen om 10 uur deze 3 boodschappen bij SecGen |l0 2e]neer {hij is inmiddels op de hoogte van de kwestie Ik zal hem ook

melden dat Min Blok volgende week in de Kamer hier mogelijk op bevraagd wordt

Wilde je dit ter info laten weten ook gelet op de verwijzing naar EVP Timmermans hieronder

Hartelijke groet

10 2e

U it TK debat gisteren

Mevrouw Leijten {SP
Misschien kan ik naar aanleiding van deze motie een tip meegeven aan de minister president want het was namelijk

opgelost Er was een toezegging na bemiddeling door het Europees Parlement onder anderen door mijn collega

Dennis de Jong tussen Timmermans en Selmayr aan de ene kant en Roelie Post aan de andere kant dat er een

opiossing was Op het moment dat de verkiezingen waren geweest was die opiossing weer van de baan Als de

minister president hiermee aan de slag gaat kan hij gewoon die oude opiossing weer op tafel krijgen lijkt mij

De heer Omtzigt {CDA
Dat is een zeer terechte en waardevolle aanvulling van mijn collega want de collega van de SP heeft zich hier buitengewoon

hard voor gemaakt Ik houd deze motie ook meteen een week aan want ik vermoed dat de premier gezien de uitleg

in de eerste termijn ook hier schriftelijk op gaat reageren Ik snap de moeilijkheden in de vele cases maar deze casus

is bijzonder ernstig Anders zou ik deze motie niet indienen

Help save paper Do you really need to print this email

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

jgTgg^’rdt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan h^f
Smsch verzenden van berichten

92768
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I0 2e D I0 2e |@nninbuza nl] [ I 1Q f2e 10 2e |] 10 f£eTo 10 2e @minbuza nl]
I0 2e @nninbuza nl1

I0 2e [] fl0 2e l@minbuza nl] I0 2e I0 2e l@minbuza nl]Cc

From | I0} 2e |
Sent Mon 10 14 2019 5 54 09 PM

Subject RE Roelie Post M en marge RAZ

Mon 10 14 2019 5 54 10 PMReceived

Hoor net dat Tiinmennans niet bij de RAZ zal zijn morgen Daannee onderstaande van tafel In de zak houden voor een

volgende keer dan maar ofM zou moeten willen bellen

I0 2e |@minbiiza iilVan

Datum maandag 14 okt 2019 6 08 PM

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e@minbiiza nl 10 2e @minbuza nl 10 2eAan

j I0 2e |@minbuza nl

Kopie

Onderwerp Roelie Post M en marge RAZ

10 2e |@minbiiza nl 10 2e @minbuza nl10 2e10 2e

Dag M^ | 10 2 tl0 2e

In overleg zoals ook telefonisch me^tl^ll^lbesprokem willen wij graag voorstellen dat M morgen en marge RAZ

Timmermans kort aanspreekt over casus Roelie Post

M heeft vorige week in AO immers toegezegd dat hij opnieuw zorgen aan CIE zal overbrengen en Omtzigt heeft hem gevraagd hier

binnen twee weken over te rapporteren

Voordeel van nu bij Timmermans opbrengen is tweeledig biedt M desgewenst gelegenheid om aan Omtzigt duidelijkte maken dat

we op alle niveaus het bericht hebben overgebracht en daarnaast is het netjes Timmermans zelf te informeren omdat hij steeds

persoonlijk wordt genoemd in TK debatten en moties

Dit verandert natuurlijk niets aan onze inhoudelijke lijn is zaaktussen CIE en werknemer kabinet heeft zorgen die in TK leven

overgebracht NL is geen actor hopen wel op spoedige opiossing

Goed te weten dat Argos ook aan een nieuwe uitzending werkt en daarbij aan COM heeft gevraagd op welk niveau NL zich bij de

CIE heeft gemeld

Zouden jullie met M opportuniteit willen bespreken

Hieronder alvast enige spreekpunten

Grt 10 2e

Goed om te weten dat in Tweede Kamer veel aandacht is voor het geschil tussen de Commissie en een ex werkneemster

van NLafkomst Roelie Post

TK nam kamerbreed motie aan waarin zowel NL kabinet als jij persoonlijk worden opgeroepen deze casus op te lossen

en met SecGen][NB info werd door PV eerder gedeetd met

In TK en media wordt casus geframed als een klokkenluiderskwestie i v m de rol die mw Post begin deze eeuw speelde

bij het aan de kaak stellen van adoptie vanuit Roemenie Begrepen dit weekend dat Argos aan een nieuwe radio uitzending

werkt

Mijn lijn is steeds dezelfde NL kan niet treden in een arbeidsgeschil tussen de Commissie en een {ex werkneemster

Wel kan NL de zorgen die leven in de Kamer overbrengen aan de CIE en hoop uitspreken dat er spoedig een opiossing
komt Het NL kabinet is verder geen actor in deze kwestie

I0 2e

10 2e

10j 2e

Ministsrie van Buitenlandse Zaksn

Directie Integratis Europa

RijnstraatS | Den Haag

Postbus 20061 1 2500 EB | THE HAGUE | The Netherlands

00010
10 2e

92769



10 2e taminbuza nl
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^Q 2e b|] I0 2e |@nninbuza■nn l^^ ^nninbuza■n^
I0 2e |@nninbuza nH i|0 gy tninh[]7a nil

^
10 2e

i0 2e I@minbuza nl1 ho 2e^

|@nnint^uza nl1 rT’P |^^ I
I0 2e ^ I0 2e |@minbuza nl]

I0 2e l@minbuza nllj | iQ 2e feminbuza nl]

10 2eTo

liiflifeaiiil 10 2eI

l@i
lloiiM

M0K2en I0 2e l@minbuza nl]
I0 2e l@minbuza nl]

{10 2e minbuza nl]
10 2e I0 [2e

Cc I0 2e l@minbuza nl]10 2e

From

Sent

Subject RE Vervoigstappen motie en burgerbrief klokkenluider Roelie Post

Mon 9 30 2019 9 35 00 AM

10 2e

Mon 9 30 2019 9 35 16 AM

Received

Dank i0 2e

Ik zou graag de regeringspositie nav deze motie meenemen in het contact met de Commissie Zeker nu de motie zich niet richt op

de Commissie zelf maar specifiek de Nederlandse regering en de heer Timmermans vraagt om tot een fatsoenlijke opiossing te

komen Kan je mij dat laten weten {obv de exacte bewoordingen van de brief die jullie aan de Kamer sturen

Ik zal daarna het SecGen informeren en parallel het kabinet van FVP Timmermans ook

Dank en groet
i0 2e

From 10 2e

Sent vrijdag 27 September 2019 15 18

10 2e no 2t 10 2e | 10 2e I10 2e 10 2e10 2e10 {2
10 2e 10 2e10 2e

Cc 10 2e

Subject Vervoigstappen motie en burgerbrief klokkenluider Roelie Post

Beste college s

{10 2e 10 2e |en ik hebben vanmiddag gesproken over het plan van aanpak n a v de aangenomen motie m b t klokkenluider

Roelie Post en het verzoekvan Omtzigt uit de ELIZA procedurevergadering van gisteren

Tijdens de vergadering kwam een nieuwe burgerbrief gericht aan de Kamer over mw Post ter sprake waarna Omtzigt het

verzoekaan M deed om voor 3 oktober met een reactie op de brief te komen Aangezien de antwoordbrief op eerdere

burgerbrieven over mw Post er nog uit moet en de motie er nu ligt kwamen wij met de volgende stappen

V Na akkoord van M en R zal antwoordbrief op de burgerbrief maandag worden verstuurd

Verzoek aan PV is om zo mogelijk maandag opnieuw de CIE SG op de hoogte te stellen van de motie die nu kamerbreed is

aangenomen en daarbij aan te geven dat dit onderwerp de komende periode zeer waarschijnlijk aan de orde komt in

debatten met de minister van Buitenlandse Zaken en MP en dat het onze verwachting is dat het onderwerp niet gaat

rusten voor er een opiossing gevonden is Daarbij vroegen wij ons af of dit naast Sec Gen ook gesignaleerd moet worden bij

kabinet Timmermans aangezien er in de debatten in de TK specifiek naar hem verwezen wordt Ons niet helemaal helder

of deze zaak ook op zijn bureau ligt Wellicht kan de PV hier een inschatting van maken

De brief n a v aangenomen motie en reactie op de nieuwe burgerbrief zal worden gecombineerd en gaat voor 3 oktober

naar de Kamer Wegens het aspect van interlandelijke adopties in de motie zal deze brief interdepartementaal worden

afgestemd met J V en BZK DIE maakt concept brief Streven is deze maandag de lijn in te sturen

Later in de week zal bij DIE een woordvoeringslijn opgesteld worden tbv AO NL belangenbehartiging AO RAZ en debat over

Europese top

V

V

V

Groet

10 2e

00011 92771



10 2e

Directie Integratie Europa DIE IN

Ministerie van Bultenlandse Zaken

RIjnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Mob \ 10 2elit

CPI 1Q 2e

00011 92771



10 2e I0 2e l@nninbuza nl]

]|1 I0 26 n@nninbuza nll] j
flO 2e ^minbuza nl]

M I0 2e l@nninbuza nl]
I0 2e I@nninbuza nl1 ^ io 2e il1io 24

10 2 l@minbuza nl]

To f10 f2e

Cc 10 2e

I0 2e l@minbuza nl] I0 2e
_

From | I0 2e |
Sent Tue 10 15 2019 11 36 35 AM

Subject RE Vraag over klokkenluider Roelie Post

Tue 10 15 2019 11 36 36 AM

]ll10 2e

Received

10 2a

I0 2e @minbiiza nlVan I lQ 2e

Datnm dinsdag 15 okt 2019 12 32 PM

Aan

Kop[e P 10X26 ^ j |@minbiiza nl I0 [2e
I0 2e t@minbuza nl ^

Ondenverp RE Vraag over klokkenluider Roelie Post

10 2e @minbuza nl10 2e

j I0 2e |@niinbuza nl J 10 ^
I0 2e @minbuza nl 10 2e | j 10 2e |@minbuza nl

I0 2e @minbuza nl

1O 20 10 2e

Gesprek vond plants op 6 9 en aansluitend na nieuw verzoek TK nog een keer op 7 10

10 2e |ieeft bij SecGen gedemarclieerd en PVEU himself bij kabinet Timmermans Maar svp de personen in de exteme

communicatie buiten beschouwing laten

10 2eFrom

Sent dinsdag 15 oktober2019 12 01

To | I0 2e I

Cc | 10 2eT
^^

Subject RE Vraag over klokkenluider Roelie Post

10 2e 10 2e10 [2e 10 2e

Dank tlQ 2e Eens met wederom een verwijzing naar de Kamerbrief met de toevoeging dat het een mondeling e demarche betrof

Misschien kunnen we wel nog aangeven wanneer deze demarche plaatsvond en voor mijn informatie door wie

Groet

i0 2e

10 {2e @minbuza nlFrom 10 2e

Sent dinsdag 15 oktober2Q19 11 28

10 2e @minbuza nlTo 10 2e

|0 24I0 2e |@minbuza nl 10 2e ] | 10j 2e |@minbuza nl I0 2e

@minbuza nl

Cc | 10 2e

10 2e @minbuza nl I0 2e

Subject RE Vraag over klokkenluider Roelie Post

10 2e 10 2e @minbuza nlI0 2e

Ha i0 2e

Het betrof een mondelinge demarche vanuit de PVEU

We hebben hier verslag van gedaan in de kamerbrief Dat is dus de schriftelijke weergave Daar zou ik naar verwijzen

10 2a

Als jullie het nuttig vinden kunnen we misschien even een strategiesessietje beleggen Maar begreep dat jij en 10 2e ook al met

10 2e^praken en iom M is vastgesteld dat we de staande lijn blijven volgen

00012
Ui L i p V

92772



10 {2e @minbuza nlFrom

Sent dinsda^ 15 oktober^Q19 11 02

Toil 1Q f29 | I0 ^e @minbuza nl

Cc

Subject FW Vraag over klokkenluider Roelie Post

10 2e

10 2e |@miiibuza nl j |@mmbuza iil10 2e

I0 2s
^

Joumaliste wil nu weten hoe eea aan de CIE is overgebracht Zij vroeg in een mail aan mij al of daar bijvoorbeeld schriftelijk bewijs
van was

Graag jouw ideeen over hoe verder te antwoorden

Groet

i0 2e]

10 2e @gmail comFrom

Sent dinsdag 15 oktober2019 10 58

To BRE 4J 2^minbuza nl

Cc

Subject Vraag over klokkenluider Roelie Post

10 2e

10 2e @minbuza nl10 {2e

Geachte medewerker^ geachte heer I0 2e
^
cc dlir I0 2e

Voor het onderzoeksprograinma Argos van de VPRO radio 1 wil ik graag weten wat de Permanente

Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU heeft ondemomen ten aanzien van de Nederlandse klokkenluider Roelie

Post ambtenaar van de Europese Commissie Zij bracht corruptie bi adopties aan het licht en luidde daarover de klok Ik

maakte hier op 5 mei 2018 een Argos uitzending over

De Tweede Kamer nam unaniem een motie Omtzigt aan waarin ze premier Rutte vroeg om met eurocommissaris Frans

Timmermans naar een oplossing te zoeken voor de benarde situatie waarin mevr Post zit Die delegeerde het aan minsietr

Blok van buitenlandse zaken

En nu blijkt dat die de kwestie aan u de Permanente Vertegenwoordiging heeft overgedragen Zie deze mail van 11

oktober j l

I0 2e
Op 11 okt 2019 om 17 09 heeft

geschreven

@minbuza nl het volgende10 2e

Geachte mevrouwl 10 2e ~|

Minister Blok heeft de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU opdracht gegeven de in de Tweede

Kamer levende zorgen over deze kwestie aan de Europese Commissie over te brengen Daarbij is van Nederlandse

zijde de hoop uitgesproken dat spoedig een bevredigende oplossing wordt bereikt Zoals uiteengezet in een eerdere

kamerbrief is het Nederlandse kabinet geen partij bij dit arbeidsgeschil en heeft het geen kennis over de inhoud van

deze casus In een debat met de Kamer afgelopen week heeft minister Blok desgewaagd een gang naar de rechter en de

ombudsman gesuggereerd

Met vriendelijke groet

10 2e

lQPP_ l^aag vemeem ik wat nu concreet de stand van zaken is En wat u heeft ondemomen 92772



Vriendelijke dank

I0 2e

journalist10 2e

10 2eMail @giii atl com

10 2eMob

00012 92772



10 2e I I0 2e l@nninbuza nl]
I0 2e I@nninbuza nl1 | I0 2e

{ 0 2e l@minbuza nl]
I0 2e [@min buza nl] iQ Se ro 2^

To 10 2e

Cc 10 2e

10 2 l@minbuza nl]
From 10 [2e

Sent

Subject RE Vraag over klokkenluider Roelie Post

Tue 10 15 2019 2 27 44 PM

Tue 10 15 2019 2 27 42 PM

Received

Ok helder dank ik dacht al iets voorbij te zien komen Ik heb I0 2e jngeseind om contact op te nemen met 10 2e zodat wij

gecobrdineerd kunnen antwoorden

Hartelijke groet

10 2e

10 2e @minbuza nlFrom

Sent dinsdag 15 oktober 2019 15 25

f10 2e 10 2e g minbuza nl I0 2e

Cc^ ^0 2e 1 10 2e |@minbuza nl I0 2e 10 2e |@minbuza nl | I0 [2e

10 2e @minbuza nl

Subject RE Vraag over klokkenluider Roelie Post

10 2e

10 [2e @minbuza nlTo

^10 2O

Ha 10 2e

Ja deze vraag kwam vorige week weer op in kader voorbereiding AO RAZ

Vanuit DJZ meegegeven dat het Gerecht bevoegd is om uitspraken te doen in geschillen tussen de Unie en haar personeelsleden en

dat Roelie Post zich dus tot het Gerecht kan wenden {en dit verder geen kwestie voor de Raad is

Ikzet hierbij ook even l0 2e^n 10 2e in cc

Hartelijke groet^

10 2e

From BRE CDP 10 2e @minbuza nl

Sent dinsdag 15 oktober 2019 15 18

10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nl @minbuza nlTo 10 2e10 2e

10 [2e @minbuza nl

Subject RE Vraag over klokkenluider Roelie Post

Dankje I leave it in your hands ©

10 2e @minbuza nlFrom 10 2e

Sent dinsdag 15 oktober 2019 15 17

To BRE CDP 10 2e @minbuza nl 10 {2e @minbuza nlI0 2e 10 2e

10 {2e @minbuza nl

Subject RE Vraag over klokkenluider Roelie Post

Danl 10 2e volgens mij zag ik ook een email van QX2e langskomen die hierover mailde We will take it from here

@| I0 2e [ speelt dit ook in DH

From BRE CDP I0 2e @minbuza nl

Sent dinsdag 15 oktober 2019 15 04

10 2e 10 2e@minbuza nl

Subject FW Vraag over klokkenluider Roelie Post

@minbuza nlTo 1Q 2e 10 2e

10 {2e [ I 10 2e

^00J 3jerstaande email 9277510 2e omtrent klokkenluidster mevr Roelie Postvan



Is dit hetzelfde bericht dat jullie bereikte

Groet

From BRE 4|0 2^minbuza nl

Sent dinsdag 15 oktober 2019 14 55

To BRE CDP ^ 10 2e |@minbuza nl

Subject FW Vraag over klokkenluider Roelie Post

10 2e 10 2e @gmaiLcomFrom

Sent dinsdag 15 oktober 2019 10 58

To BRE 4^^minbuza nl

{10 2e @minbuza nlCc 10 2e

Subject Vraag over klokkenluider Roelie Post

Geachte medewerker^ geachte heer| cc dhr I0 2e
^

Voor het onderzoeksprogramma Argos van de VPRO radio 1 wil ik graag weten wat de Permanente

Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU heeft ondemomen ten aanzien van de Nederlandse klokkenluider Roelie

Post^ ambtenaar van de Europese Coimnissie Zij bracht corruptie bi adopties aan het licht en luidde daarover de klok Ik

maakte hier op 5 mei 2018 een Argos uitzending over

De Tweede Kamer nam unaniem een motie Omtzigt aan waarin ze premier Rutte vroeg om met eurocommissaris Frans

Timmermans naar een oplossing te zoeken voor de benarde situatie waarin mevr Post zit Die delegeerde het aan minsietr

Blok van buitenlandse zaken

En nu blijkt dat die de kwestie aan u de Permanente Vertegenwoordiging heeft overgedragen Zie deze mail van 11

oktober j l

Op 11 okt 2019 om 17 09 heeft

geschreven

@minbuza nl het volgende10 2e10 2e

Geachte mevrouw] lQ 2e ~[

Minister Blok heeft de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU opdracht gegeven de in de Tweede

Kamer levende zorgen over deze kwestie aan de Europese Commissie over te brengen Daarbij is van Nederlandse

zijde de hoop uitgesproken dat spoedig een bevredigende oplossing wordt bereikt Zoals uiteengezet in een eerdere

kamerbrief is het Nederlandse kabinet geen partij bij dit arbeidsgeschil en heeft het geen kennis over de inhoud van

deze casus In een debat met de Kamer afgelopen week heeft minister Blok desgevraagd een gang naar de rechter en

de ombudsman gesuggereerd

Met vriendelijke groet

10 2e

Heel graag vemeem ik wat nu concreet de stand van zaken is En wat u heeft ondemomen

Vriendelijke dank

10 2e

journalist00013^ 92775



Mail @qmail cQm10 2e

Mob 10 2e

00013 92775



10 2e 10 2eTo @min buza nl] @minbuza nl]10 2e

From

Sent

Subject Vraag over klokkenluider Roelie Post

Received

bKb UUH

Thur 10 17 2019 9 46 40 AM

Thur 10 17 2019 9 46 41 AM

From BRE

Sent donderdag 17 oktober 2019 09 10

To BRE CDP

Subject FW Vraag over klokkenluider Roeiie Post

10 2e I0 2e @minbuza nlFrom

Sent woensdag 16 oktober 2019 10 52

10 2e @gmail comTo 10 2e

Cc BRE bre@minbuza nl

Subject RE Vraag over klokkenluider Roelie Post

Geachte mevrouw 10 2e

De kwestie is laatstelijk op 7 oktober jl mondeling door de Permanente Vertegenwoordiging bi] de EU in Brussel onder de

aandacht gebracht bij het kabinet van Commissaris Timmermans

Met vriendelijke greet

10 2e

10 2e @gmail comFrom

Sent dinsdag 15 oktober 2019 10 58

To BRE 40 2|g minbuza nl

10 2e

{10 2e @minbuza nlCc 10 2e

Subject Vraag over klokkenluider Roelie Post

Geachte medewerker geachte heer| lQ 2e cc dhr I0 2e

Voor het onderzoeksprogramma Argos van de VPRO radio 1 wil ik graag weten wat de Permanente

Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU heeft ondemomen ten aanzien van de Nederlandse klokkenluider

Roelie Posh ambtenaar van de Europese Commissie Zij bracht corruptie bi adopties aan het licht en luidde

daarover de klok Ik maakte hier op 5 mei 2018 een Argos uitzending over

De Tweede Kamer nam unaniem een motie Omtzigt aan waarin ze premier Rutte vroeg om met eurocommissaris

Frans Timmermans naar een oplossing te zoeken voor de benarde situatie waarin mevr Post zit Die delegeerde
het aan minsietr Blok van buitenlandse zaken

En nu blijkt dat die de kwestie aan u de Permanente Vertegenwoordiging heeft oveigedragen Zie deze mail van

11 oktober j l

Op 11 okt 2019 om 17 09 heeft

geschreven

10 2e @minbuza nl het volgende10 2e

Geachte mevrouwl I0 2e

Minister Blok heeft de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU opdracht gegeven de in de

Tweede Kamer levende zorgen over deze kwestie aan de Europese Commissie over te brengen Daarbij is van9277800014



Nederlandse zijde de hoop uitgesproken dat spoedig een bevredigende opiossing wordt bereikt Zoals

uiteengezet in een eerdere kamerbrief is het Nederlandse kabinet geen partij bij dit arbeidsgeschil en heeft

het geen kennis over de inhoud van deze casus In een debat met de Kamer afgelopen week heeft minister

Blok desgevraagd een gang naar de rechter en de ombudsman gesuggereerd

Met vriendelijke groet

10 2e

Heel graag vemeem ik wat nu concreet de stand van zaken is En wat u heeft ondemomen

Vriendelijke dank

I0 2e

10 2e
Journalist

Mail @qmail com10 2e

Mob {10 2e

00014 92778



DIE CPKE I0 2e |@minbuza nl] I0 2e

I0 2e H io 2e |@nninbuza nl1
_

10 2e l@minbuza nl]
10 2 H I0 2e ^minbuza nll

To

Cc

From

Sent Mon 9 9 2019 1 55 11 PM

Subject Factsheet Motie Omtzigt over de klokkenluidersbrief

Received

10 2e

Mon 9 9 2019 1 55 00 PM

Factsheet Motie Omtzigt over de klokkenluidersbrief docx

dl0 2e| met alle dank akkoord vaH ^ ^4l bv nalevering

10^28

00015 95013



I0 2e III i0 2e ^@minbzk nl]
10 2e

10 2eTo @rij ksoverheid nll
10 2e

10 2e

I0 2e I@minbzk nl1 1 10 2^ iQ 2e @nninbzk nl1Cc

10 2eI0 2e ^^bzk nl] 1 I0 2e} B I0 2e |@minbzk nl]
minbuza nl] I0 2e I0 2e |@minbzk nl]

I0 2e | I0 2e l@minbzk nl] I lQK2e

I0 2ej |@minbuza nl] | 10 26 flQ 2e

From
h

10 2e

Sent

Subject RE deadline donderdag 9 30u RE Roelie Post

Thur 9 12 2019 11 03 00 AM

Thur 9 12 2019 11 03 23 AM

Received

Beste collega s

Deze motie kwam niet aan de orde in het VAO Wanneer we iets horen over wanneer mogelijk wel in stemming komt laten we het

weten

Dank en greet

10 {2e

10 2eFrom

Sent donderdag 12 September 2019 09 15

10 2eTo

10 2eCc

10 2e

Subject RE deadline donderdag 9 30u RE Roelie Post

Beste 10 2e

Jullie tekst zieter goed uit | I0 2e |en |l0 26l hadden nog contact met 10 2e van de PV

Ter aanvulling De Guidelines bepalen dus dat een commissieambtenaar klokkenluider onc er omsfanc g 7ec en zijn haar

bescherming tegen benadeling behoudt als hij of zij zich wendt tot de voorzitter van de raad Idem bij melding bij de Voorzitter

EP en enkele andere genoemden En dat is het enige dat is geregeld art 22 stafregulations
10 2a

1Q f2ai

10 2a

Als je nog vragen hebt dan ff bellen

Succes vanmorgen met het VAO

Groet en dank

i0 2e

10 2e @minbuza nlVan 10 2e

Verzonden woensdag 11 September 2019 17 04

Aan | I0 {2e | 10 2 @minbzk nl 10 2e10 2e @riiksoverheid nl

10 2e @minbzk nl l I0 2e ] 10 2e @minbzk nl 10 2eCC 10 2e

10 2e 1 10 2e |@minbzk nl I0 2e | 10 2» |@minbzk nl

1Q 2e @minbuza nl 10 ^
J@minbzk nl

@minbuza nl

Onderwerp deadline donderdag 9 30u RE Roelie Post

Urgentie Hoog

10 2e10 2e

10 2e 10 2e1P 2e @minbzk nl

Beste college s

Morgen 10 45u zal een VAO RAZ plaatsvinden Minister Kaag vervangt minister Blok die op reis is

Onze intel is nu dat aangehouden motie klokkenluiders Roelie Post daar naar verwachting niet aan de orde zal komen Deze is

i00016al ingediend Focus TK ligt naar verwachting op MH17 95020



Omdat noch MP noch M formeel een oordeel over de motie hebben uitgesproken kunnen we toch niet uitsluiten dat aan de orde

komt hoewel dat formeel niet schijnt te kunnen horen Daarom maakten we zojuist bijgaand advies voor minister Kaag

Deadline minister is half 6 vandaag dus we sturen dit nu door hoorden dit half uur geleden

Morgenochtend lOu hebben we een vooroverleg met haar

Daarom verzoek evt opmerkingen aanvullingen van jullie graag morgen voor 9 30i]

Excuses voor de krappe deadline

Dank en groet
10 2e]

From{
Sent woensdag 11 September 2019 12 05

Toj I0 2e | @minbuza nl

10 2e @minbzk nl | I0 2e | | 10 2e |@minbzk nl y

10 {2e

1@minbzk nlI0 2e

10 2e10 2e @riiksoverheid nl

10 2eCc 10 2e

^ 10 2e |@minbzk nl l d0 2» 10 2e |@minbzk nl

@minbuza nl

10 2e J@minbzk nl

@minbuza nl

I0 2e

10 2e 10 2e 10 2e10 2e 10 2^ @minbzk nl

Subject RE Roelie Post

10 2e
willen vragen een en ander uit te zoeken

van onze directie zou daarbij behulpzaam kunnen zijn Hij staat in de cc

Ik vennoed dat de Voorzitter van de raad inderdaad fonneel niet is aangemerkt als extern kanaal maar kan me anderzijds
voorstellen dat deze weg ten slotte toch ook bewandeld zou kunnen worden als ultimum remedium

Ik ben vrij vandaag en zou

10 2e

Groet

10 {2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e
10 2e @minbuza nlVan

Datum woensdag 11 sep 2019 11 51 AM

Aan | 10 2e [ | I0 2e |@minbzk nl [
Kopiejf

@riiksoverheid nl10 2e 10 2e

10 2eH I0 2e |@minbzk nl J I0 2e [^^_p0 2e |@minbzk nl

10} 2e |@minbzk nl

I0 2e

10 2e l@minbzk nl | 10 2^
10 2 |@minbuza nl | I0 2e | j 10 2 [@minbiiza nl

Onderwerp RE Roelie Post

1 I0 2e [@minbzk nl | I0} 2e | d0 2f10 2e

Dag collega s

Gisteren in het AO RAZ heeft minister Blok aan de uit de kamervragen gekende lijn vastgehouden dwz opiossing wenselijk maar

kabinet is hierbij geen partij

Het is denkbaar dat er deze week nog een VAO komt waarin Omtzigt zijn eerder aangehouden motie zal indienen

Mogelijk wordt daarbij de focus verlegd naar de vraag of NL als Vz van de Raad in 2016 als extern kanaal ihkv de

klokkenluidersregeling van de Europese Commissie had moeten acteren zie mail in bijiage met tweet mw Post

Zoals jullie weten heeft MP in 2016 toen NL Voorzitter was van de Raad een afschrift gekregen van de brief aan Vz EP Schulz

waarin mw Post een de EP Vz klokkenluidersbescherming vroeg brief bijgevoegd We zijn hier vorig jaar zomer in antwoorden od

|00016 agen op in gegaan en hebben uitgelegd dat op deze brief geen actie door NL is ondernomen aangezien deze in afsci^^O^O



werd ontvangen antwoorden bijgevoegd

In voorbereiding op dit VAO zou ik graag van BZK de bevestiging krijgen

Dat NL als Vz van de Raad in 2016 niet formeel is aangeschreven als extern kanaal ihkv de klokkenluidersregeling van de

CIE

Dat voor mw Post evt alsnog de mogelijkheid open zou staan om beroep op bescherming te doen bij de huidige Vz van

de Raad Finland aangezien zij zich tot nu toe en voor zover bij ons bekend alleen tot Vz EP heeft gewend

Welke afspraken if any er in Raadsverband zijn gemaakt om aan dit externe kanaal invulling te geven ofwel welke acties

er dan van de Raadsvoorzitter verwacht zouden worden

Dat het NL kabinet ook in die laatste situatie hierbij geen eigenstandige rol heeft buiten zijn lidmaatschap van de Raad

Ik hoor graag jullie reactie Timing VAO nog niet bekend maar zou vanmiddag of morgen kunnen zijn

Met dank

10 2

PS @ i0 [2e]iier belde ik over

10 f2e I0 2e @minbzk nlFrom

Sent maandag 9 September 2019 12 48

To 10J 2e | 10 2e n@minbuza nl 10 2e @riiksoverheid nl10 2e

| 10 2e |@minbzk nl I I0 2e q I0 2e |@minbzk nl

10 2e |@minbzk nl I0 [2e 10 2e @minbzk nl 10 2e 10 2e |@minbzk nl | 10 2e

10 2e @minbuza nl 1 10 2e | 10 2e @minbuza nl

10 2eCc 10 2e

Subject RE Roelie Post

In aansluiting op mijn eerdere mailbericht van hedenmorgen nog hetvolgende

In de toelichting bij de achtergrond van het richtlijnvoorstel 23 4 2018 is de volgende passage opgenomen op pagina 6 die we

ook gebruikt hebben bij de beantwoording van de kamervragen over Roelie Post

Wat het personeel van de instellingen en organen van de EU betreft genieten klokkenluiders bescherming op grond van het

statuut van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie In 2004

is het statuut bij Verordening EG Euratom nr 723 200424 gewijzigd onder meer door procedures in te stellen voor het

melden van fraude corruptie of ernstige onregelmatigheden en personeelsleden van de EU die inbreuken melden bescherming
te bieden tegen negatieve gevolgen

De definitieve tekst van de richtlijn bijgevoegd bevat nog een recital 23 die relevant is in dit verband en die m i nog een

situatie beschrijft die onder hele specifieke omstandigheden ook Unieambtenaren onder de richtlijn brengt nl indien zij

meldingen doen in een werkgerelateerde context buiten hun arbeidsverhouding bij de instellingen van de Unie

Recital 23

Deze richtlijn mag geen afbreak doen aan de bescherming die wordt geboden door procedures voor het melden

van mogelijke onwettige activiteitenjr waaronder fraude of corruptiejr waardoor de belangen van de Unie worden

geschaadjr of voor het melden van gedragingen bij de uitvoering van de werkzaamheden in dienstverband die een

aanwijzing vormen voor emstig plichtsverzuim door ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie

als bedoeld in de artikelen 22 bis^ 22 ter en 22 kater van het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en

de regeling welke van toepassing is op de andere personeefetedef^van de Unie n^rgelegd^t^er^denh^
Eutatonij^EGKS nr^S9 68^ Deze richtlijn^noet va^toepassm^^ijfTindien Unieambtenaref^f^nc er^neWm^et^
B ^TWffer ffT£ffet ft^ffd ff98bet ren in een werkgerelateerde context buiten hun arbeidsverhouding bij de

95020]qqq1 S^adH^rganen of instanties van de Unie



Dit alles biedt voor Roelie Post natuurlijk geen soelaas

Overigens wordt de Richtlijn waarschijnlijk pas eind oktober november gepubliceerd en hebben Lidstaten daarna nog twee jaar om

m te implementeren

De Richtlijn zal naar alle waarschijnlijkheid tijdens de JBZ raad op 7 8 oktober als hamerstuk op de agenda staan

Wei heeft het kabinet vorig jaar in de beantwoording van de vragen over Roelie Post aan Van Nispen en Leijten beklenntoond dat

hoewel er geen bemiddelende rol voor de hand ligt het kabinet het wel positief zou vinden indien er naar de inhoud en de geest

van de geldende Europese regelgeving een voor beide partijen bevredigende opiossing wordt gevonden in dit geschil

Tot zoverl

Vriendelijke groet

10J 2e

10 2eVan

Verzonden maandag 9 September 2019 10 04

Aan 1 |i | I0 2el |@minbuza nl

^ 10 2e |@minbzk nl | I0 2e 10 2e |@minbzk nl^
I0 2e @minbzk nl I0 {2e 10 2^ |@minbzk nl

@minbuza nl

10 2e @riiksoverheid nlI0 2e

10 2eCC 10 2e

10 2e |@minbzk nl

@minbuza nl

10 2e 10 2e

{10 2e 10 2e^10 2e

Onderwerp RE Roelie Post

10 2a
Bests

In aansluiting op I ^0 2e De richtlijn is inderdaad niet van toepassing op de betrokkene in kwestie

In z n algemeenheid is de verklaring denk ik dat richtlijnen die van de commissie komen gericht zijn op de lidstaten en niet op

de commissie zelf

Ik zal je de betreffende recital uit de richtlijn nog toesturen De gedachte is dat^ zoals al in de antwoorden op de kamervragen in

2018 over Roelie Post is aangegeven dat de Commissie het eigen klokkenluidersbeleid op orde heeft zoal mag blijken uit de

verordening voor het statuut van Europese ambtenaren en uit de Guidelines voor klokkenluiders van de Commissie uit 2012

Voor het kabinet werd daarom toen geen bemiddelende rol voorzien

We zijn zo nodig beschikbaar voor aanvullende vragen

Met vriendelijke groet

10 2e

Afdeling Ambtelijk Vakmanschap en Rechtspositie

Directie Ambtenaar Organisatie

Directoraat Generaal Overheidsorganisatie DGOO A O

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Zuidtoren lOe verdieping

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag
1P 2e

T06^ 10 2e

10 2e l@minbzk nl

http www riiksoverheid nl

00016 95020



10 2e @minbuza nlVan 10 2e

Verzonden vrijdag 6 September 2019 17 32

Aan 10 2e @riiksoverheid nl

10 2e |@minbzk nl | I0 2e ^ C10 2e |@minbzk nl | I0 2e 10 2e ]@minbzk nl

lO Se @minbzk nl | 10 2e @minbzk nl l| 10 2 ~|

1 10 2e |@minbzk nl | I0 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e | I0 2e @minbuza nl

Onderwerp RE Roelie Post

10 2e

cc 10 2e

10 2e

Veel dank nog| 10 2e |

Alvast voor maandag een vraag ik begreep dat de nieuwe RL niet van toepassing is op medewerkers van de CIE en dus ook niet op

de betrokkene in deze kwestie Is dat correct en wat is daarvoor de verklaring

Mogelijk komen we maandag nog met aanvullende vragen

Goed weekend i|l0 2e^

10 2e 10 2e @riiksoverheid nlFrom

Sent vrijdag 6 September 2019 13 12

10 2e I0 2e @minbuza nlTo

| 10 2e @minbzk nl I 10 ^e k @minbzk nl | |@minbzk nlCc 10 2e10 2e

I0 2e 10 2e @minbzk nl I I0 2 n@minbzk nl10 2e 10 2e

^ 10 2e |@minbzk nl

Subject RE Roelie Post

Beste l0 2e

Bijgaand vind je spreeklijnen en visie op het Europese Klokkenluidersbeleid Zoals ik in ons gesprek heb aangegeven is de

spreeklijn en de visie sinds de vragen van Van Nispen en Leijten zie bijiagej van vorig jaar niet veranderd Voor een overgroot
deel komt mijn bijdrage uit de antwoorden op die vragen Ik heb een stukje toegevoegd over de Europese Richtlijn dat naar

verwachting in november wordt gepubliceerd^ maar die is niet van toepassing op werknemers van de Europese instellingen

10 2e lQ 2e ]Cbeiden in cc zijn dan weer aanwezigIk ben maandag afwezig maar mijn collega s en

Vriendeliike groet

10 2e

Van 10 26 | 1Q f2e |@minbuza nl

Verzonden vrijdag 6 September 2019 09 31

] I0 2e @minbzk nl

@riiksoverheid nl

CC | 10j 2e 10 2e @minbuza nl | 10 2e | | 10 2e

10 2ej @minbzk nl

10 2e @minbzk nlAan 10 2e 10 2e
10 2

10 2e

@minbuza nl 10 2e

Onderwerp RE Roelie Post

Urgentie Hoog

Beste college s

Het lukt mij niet telefonisch of per mail contact te krijgen Is er iemand beschikbaar om overleg te plegen over dit AO

Daarop vooruitlopend alvast een paar opmerkingen

Afgelopen woensdag diende Omtzigt onderstaande motie in Deze is aangehouden en MP heeft de TK leden verzocht dit in

het AO met Blok a s dinsdag op te nemen

Zoals uit de motie blijkt is het perspectief waaronder Omtzigt {en Leijten dit thema aanviiegen dat van klokkenluiden

Wij hebben derhalve voor het AO actuele spreeklijnen achtergrond nodig over het Europese klokkenluidersbeleid en de

NL visie daarop Als ik goed ben geinformeerd valt dit onder de verantwoordelijkheid van BZK Ikzou willen vermijden dat

minister Blok uitspraken doet die niet in lijn zijn met het BZK beleid
95020

Wij bespreken maandagmiddag voor met onze minister Ik zou de informatie daarom graag uiterlijk maandag lO OCC^00016



ontvangen

Het AO is dinsdagavond 20 22 uur We horen graag wie er van BZK telefonisch bereikbaar kan zijn indien er vragen over

klokkenluidersregelingen nationaal Europees komen

Ik zet ook| 10 {2e |bij KIEM in kopie onze gebruikelijke counterparts bij BZK

Bij voorbaat dank voor jullie reactie

10 2e

10K2e

06 10 {2e

Aangchoudcn inotie Omtzigt voorgesteld 4 9 2019

De Kainer

gehoord de beraadslaging

constaterende dat de heer Timmennans zich duidelijk uitgelaten heeft over de beschenning van klokkenluiders

constaterende dat mevrouw Roelie Post een klokkenluidersbrief geschreven heeft aan de premier van Nederland toen

Nederland voorzitter was van de Europese Unie

constaterende dat het probleem dat zij aankaartte kinderhandel bij interlandelijke adopties geenszins is opgelost

verzoekt de Nederlandse regering en de heer Timmennans tot een fatsoenlijke oplossing te komen van zowel de zaak als

voor de persoon in kwestie en de Kamer hierover voor 25 oktober te informeren

en gaat over tot de orde van de dag

I0 2eFrom

Sent donderdag 5 September 2019 13 57

To I0 2e @minbzk nr I0 2e @minbzk nl 1Q 2e [gminbzk nr g
lP 2e

@riiksoverheid nl

@minbzk nl

10 2e 10 2e@rijksoverheid nl

10 2e 10 2e@minbuza nl @minbuza nlCc 10 2e 10 2e

Subject Roelie Post

Beste collega s

en[ ] met jullie kamervragen afgestemd over de zaak RoelieVorige zomer hebben onze collega s

Post medewerkster van de Europese Commissie

Gisteren is hier in een kamerdebat met de MP weer aandacht voor gevraagd door een aantal kamerleden MP heeft verzocht dit

met minister Blok te bespreken tijdens een AO komende dinsdag

Ik kom even op de lijn om dit AO in overleg met jullie voor te kunnen bereiden Is er iemand die ik hierover na 15 30u over kan

bellen

10 2e10 [2e

Hartelijke groet^

10 2e

10 2e

l00016 ie van Buitenlandse Zaken

DlrectJe Integratie Europa

95020
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I I0 2e l@minbuza nl

www riiksoverheid nl

10 2e
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10 Se min buza nl]To 10 2e

From

Sent

10 2e

■FriT072572UT9 7 09 42 PM

Subject RE Kamerbrief motie Omtzigt klokkenluiders interlandelijke kinderadopties
Fri 10 25 2019 7 09 00 PMReceived

Dank je wel| 10 2e | Plan nu dus een aparte brief vanuit J V Ben ik helemaal senang mee Grt 10 2e

From I0 2e

Sent vrijdag 25 oktober 2019 16 23

@ minjenv nlI0 2eTo

10 2eCc

Subject RE Kamerbrief motie Omtzigt klokkenluiders interlandelijke kinderadopties

BesteW^

Jij had eerder contact met[
procedurevergadering van de Vaste Kamer Commissie ELIZA van 17 oktober jl heeft Omtzigt het verzoek gedaan om voor het AO

RAZ van 13 11 de Kamer opnieuw te informeren over de uitvoering van de motie over de klokkenluidersbrief over kinderhandel bij

interlandelijke kinderadopties

Hij gaf daarbij aan dat hij zowel op de situatie van Mw Post als op het tweede deel van de motie de interlandelijke kinderadopties

ontevreden was met het antwoord van het kabinet tot nu toe en dat hij op beide onderdelen meer info wil

Vanuit BZ zullen wij het eerste deel van de motie situatie Mw Post oppakken 0ns streven is uiterlijk 8 november een brief aan de

Kamer te sturen Onze vraag aan jullie is of jullie het tweede deel van de motie willen oppakken en daar een brief voor willen

opstellen

]over de motie Omtzigt over mw Post en de interlandelijke kinderadopties Tijdens de10 2e

Laat weten als jullie hier vragen over hebben Wij zijn as maandag lastig bereikbaar ivm twee seminars maar dinsdag moet het

zeker lukken om bijv telefonisch even bij te praten Mochten jullie hier behoefte aan hebben dan horen we dat graag

Met vriendelijke groeten
10 2e

Met vriendelijke groeten With kind regards

10 2e

10 2e

Ministry of Foreign Affairs

Department of European Integration DIE IN

T 31 70 ^0 2e | M 31

I 10 2e [@minbuza nl

WWW government nl | www rijksoverheid nl

10 2e

Out of office on Wednesday

From [
Sent dinsdag 1 oktober 2019 12 52

] BD DSenJ J 10 2e10 2e @minjenv nl

t10 2e @minbuza nl

10 2e @minbuza nl | lQ 2e | 10 2e @minbuza nl

10 2e |@minbuza nl I0 2c I0 2e @minbuza nl

Subject RE Kamerbrief motie Omtzigt klokkenluiders interlandelijke kinderadopties

To 10 2e

10 2eCc {10 2e 10 2e

Daall0 2ef
00017 95028



Dank voor je bericht Wij hebben geen opmerkingen De spreeklijn was al afgestemd Mocht de brief naar

aanleiding van de bespreking met de minister worden aangepast hoor ik dat graag weer

Greet 10 2^

I0 2e 10 2e @minbuza nlVan

Verzonden maandag30 September 2019 18 29

BD DSenJ J 10 2e @minienv nl

10 2e @minbuza nl | 10 2e

~

10 2e @minbuza nl

10 2e |@minbuza nl {10 2e 10 2e @minbuza nl

Onderwerp Kamerbrief motie Omtzigt klokkenluiders interlandelijke kinderadopties

10 2eAan

10 2e10 2eCC {10 2e

Beste 10 2e

Afgelopen week is de motie van Omtzigt over interlandelijke kinderadopties en de situatie van mevrouw Roelie Post aangenomen

door de Tweede Kamer Vervolgens kwam bij de ELIZA procedurevergadering een nieuwe burgerbrief gericht aan de Kamer over

mw Post ter sprake waarna Omtzigt het verzoek aan minister Blok deed om voor 3 oktober met een reactie op deze brief te

komen

De beantwoording voor zowel de motie als het verzoek van Omtzigt hebben wij besloten te combineren Graag je input {in track

changes met name over het gedeelte van de brief over de interlandelijke kinderadopties In de brief hebben we de input gebruikt

die destijds voor het AO RAZ is aangeleverd

Graag zouden wij het morgen willen voorleggen aan onze minister Ik zou daarom graag uiterlijk morgen voor 12 00 je input

ontvangen Mijn excuses voor de strakke deadline

Bij voorbaat veel dank voor je reactie

10 2e

10 2e

Directie Integratie Europa DIE IN

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RiJnstraatS | 2515XP | Den Haag

10 2eMob

UD 10 2e
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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

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

j99PlZ’dt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan



elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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 infonn 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 ofmessages

Ministry of Justice and Security

00017 95028



1QK2e I 10 2e |@minbuza nl1 Q I0 2e

I0 2e |@nninbuza nil I

iO Se l@nninbuza nl]
I0 2e I@nninbuza nl1 1 fiQ 2e

To

10J 2eCn

10 2j 10 2e l@minbuza nl] 10 2e

From

Sent

Subject RE Motie Roelie Post

Received

Advies tbv VAO RAZ Motie Omtziat over de klokkenluidersbrief docx

I0 2e 10 2e I0 2e [@minbuza nl]@minbu2a nl]
10 2e

Thur 9 19 2019 8 29 40 AM

Thur 9 19 2019 8 29 00 AM

Prima dank je Mocht er brief nodig zijn dan zullen we ook nog even tijd nodig hebben om met J V en BZK af te stemmen

Voor geval niet meer bij de hand hierbij nog het motie advies dat we voor R maakten tbv VAO vorige week

10 2eFrom

Sent donderdag 19 September 2019 09 20

To 10 2e

10 2eCc

Subject RE Motie Roelie Post

Dank i0 {2e] H 1

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
w\\^v blackberry■com

Van 10 2e I0 2e @minbuza nl

Datum donderdag 19 sep 2019 8 37 AM

Aan

Kopi^ I0 2e ^ I0 2e |@minbuza nl J 10 ^
| 10 2e g minbuza nl J 10 2e | 10 2e [@minbuza nl

Onderwerp RE Motie Roelie Post

@minbuza nl @minbuza nl10 2e 10 2e10 2e 10 2e

I0 2e @minbuza nl 10 2e

Goedemorgen 10 2e

Wij kwamen bij DIE onderling tot een andere conclusie M heeft idd inhoudelijk op de casus gereageerd maar niets over de motie

gezegd Indien we nu geen actie ondernemen is de kans dat niet substantieel dat de motie er gewoon doorheen komt | H 1

11 1

H 1

11 1

Horen graag

Grt|10j 2e

10 2e @minbuza nlFrom 10 2e

Sent woensdag 18 September 2019 23 21

10 2e I0 2e | | 10 2e |@minbuza nl

^ | I0 2e l@rninbuza ni
g minbuza nlTo 10 2e

c I0 2e @minbuza nbCc 10 2e I0 2e

Subject RE Motie Roelie Post

Haii0 2e

00018 95030



M heeft antwoord op vragen gegeven tijdens AO waar impliciet al stemadvies in zat

Mocht de kamer alsnog actief om advies vragen voor de stemming dan kunnen we dan kort brieve doen

I0 [2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e 10 2e @minbuza nlVan

Datum woensdag 18 sep 2019 6 40 PM

Aan I 10 2e hj 10 2e |@minbuza nl

Kopie I0 2e 10 26 @minbuza nl p 10 2e ^ I0 2e |@minbiiza nl

Ondenverp Motie Roelie Post

10 2e @minbuza nl10 2e

Da^ 10} 2e 10 2

De kamer heeft besloten aankomende dinsdag 24 9 de motie Omtzigt uit het ER debat over Roelie Post in stemming te brengen

{zie hieronder Zoals bekend is de motie inmiddels kort besproken {AO RAZ maar heeft er nog geen formele motiebeoordeling

plaatsgevonden Ik sprak zojuist met de plenaire griffieen die bevestigde dat een motiebeoordeling procedureel niet noodzakelijk
is maar indien gewenst nog wel schriftelijk d m v een korte kamerbrief naar de Kamer kan worden gestuurd Dit lijkt mij een

afweging die jullie gezamenlijk het beste kunnen maken Graag bereid mee te denken

Groet | 10 2e |

10 2e

DOB PID

{10 2e

Tekst aangehouden motie Omtzigt

De Kamer^

gehoard de beraadslaging^
constaterende dat de heer Timmermans zich duidelijk uitgeiaten heeft over de bescherming van kiokkenluiders

constaterende dat mevrouw Roelie Post een klokkenluidersbrief geschreven heeft aan de premier van Nederlandj
toen Nederland voorzitter was van de Europese Unie

constaterende dat het probleem dat zij aankaartte kinderhandel bij interlandelijke adopties geenszins is opgelost
verzoekt de Nederlandse regering en de heer Timmermans tot een fatsoenlijke opiossing te komen van zowel de

zaak aIs voor de persoon in kwestie en de Kamer hierover voor 25 oktober te informeren

en gaat over tot de orde van de dag

00018 95030



iO Se min buza nl]
io 2e 1@nninbuza nl1 [

To 10 2e

10 2eCc 10 2e 10 2e @nnin buza nl]
From

Sent Mon 11 11 2019 8 53 40 AM

Subject RE Procedurevergadering ELIZA

Received

10 {2e

Mon 11 11 2019 8 53 40 AM

Primal

10 2e @minbuza nlVan 10 2e

Datum maandag iTnov 2019 8 32 AM

10 2e I0 2e @minbiiza iilAan

Kopie 10 2e

Ondenverp RE Procedurevergadering ELIZA

10 2e 10 2e@miTibuza nl ®minbuza nl10 2e

Hajl0 2e|

Zal ik even rappelleren b i10 26

Gr 10 2e

From

Sent maandag 11 november 2019 08 27

10 2e

To 10 2e

Cc | 10 2e

Subject RE Procedurevergadering ELIZA

Dag 10 2e

Deze ligt nog bij M Als wij zijn akkoord ontvangen gaat de brief uit

Groet Kl0 2e

From | I0 2e | 10 2e |@minbuza nl

Sent maandag 11 november 2019 08 24

10 2e 10 2e@minbuza nl @minbuza nlTo 10 2e10 2e

{10 2e 10 2e@minbuza nl @minbuza nlCc|
10 2e

I0 2e |@minbuza nl 10 2e I0 2e |@minbuza nl

Subject RE Procedurevergadering ELIZA

10 2e 10 2e

Ha ^10 2e]

Is deze brief nu uit gegaan Zag m nog niet

Grtti0 2e

10 2e 10 2e @minbuzamlVan

Datum donderdag 07 nov 2019 3 00 PM

Aan I I0 2e ^ | 10 {2e |@minbuza nl 10 2e

Kopiel 1Q 2e

10 {2e @minbuza nl

@minbuza nl

^ 10 2e |@minbuza nl J 10 2e 10 2e @minbuza nl

Onderwerp RE Procedurevergadering ELIZA

@minbuza nl10 2e 10 2e 10 2e10 2e

00019^ 95031
Hi | io 12 ^ ersie lag nog {net niet bij M Ik ga de aangepaste versie voorleggen



10 2e I0 2e @minbuza nlFrom

Sent donderdag 7 november 2019 14 51

10 2e 10 2e10 2e @minbuza nl 10 2e @minbuza nlTo

Cc f10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nl @minbuza nl 10 2e10 2e

| I0 2e |@minbuza nl 10 2e 10 2e |@minbuza nl

Subject RE Procedurevergadering ELIZA

^10 2e|

Cf besproken we hebben twee gele zinnen toegevoegd in Foxy

Inhoudelijk voldoet de brief volledig aan het verzoek van Omtzigt

T a v Leijten hebben we nu toegevoegd dat we geen toegang hebben tot personeelsvertrouwelijke kwesties De CIE heeft ook

meermaals hierop gewezen en kan dus niks met ons delen als we gaan vragen We zullen dit in wvvoor AO RAZ nog even op een rij

zetten

Hopelijk kun je dit meenemen in versie die aan M voorligt wordt gelegd Wij nu even buiten de deur dus bel svp bij spoed

Grt i0 2e

10 1b

10 1b

10 1b

10 1b

Frorr{
Sent donderdag 7 november 2019 12 49

I0 t2e @minbuza nl

Cc | 10 2e I0 2e @minbuza nl

Subject Procedurevergadering EUZA

I0 2e 10 {2e @minbuza nl

10 {2eTo

Hi 10^

Even snel Dit PV Commissie EUZA kwam zojuist bij het agendapunt openstaande verzoeken de onderstaande opmerking van

Omtzigt bij het verzoek van de commissie over Roelie Post

Omtzigtj Graag een volledige briet dus BZ ook contact opnemen met Europese CIE Kamer zoekt naar opiossing Brief graag binnen

2 a 3 weken^ in ieder geval voor het aantreden van de nieuwe Commissie leden Leijten Afspraken tussen Post en Selmayer

opvragen en kijken hoe de NIse regering dit kan delen met de Kamer

Ik kan

zelf niet helemaal overzien hoe realistisch de verzoeken zijn en in hoeverre dit al is meegenomen in de brief maar ik wou het jullie

even meegeven Als er reden is om de brief terugte halen oJ d laat het dan zsm wetenl

H 1

Groet 10 2e

00019 95031



10 2eTo @nnin buza nl] gnninbuza nl]I0 2e10 2e

I0 2e fgminpuza niii

From ] 10 2

~

Sent

Subject RE Schrijven van

Received

fenninbuza nl]10 2e J@minbuza nl] I0 2e

Thur 9 19 2019 4 nB 45 PM

I0 2ej

Thur 9 19 2019 4 06 00 PM

Roelie Post

Ik nnoest ook nog volgende terugkoppelen

Werd gebeld door| 10 2e

Motie gaat dinsdag aangenonnen worden nnogelijk kamerbreed Sowieso meerderheid nnet indiener CDA oppositie maar ook

rest coalitie voelt er weinig voor hier tegen te stemmen

Follow up

1 Om deze reden geen brief van M meer

2 Na dinsdag bezien wanneer we moment hebben waarop weTK stavaza melden Ikzie dat in een GAof verslag RAZ

misschien

3 Ik zal J V en BZK nog even mailen

NB Fracties weten dat aannemen motie niettot een opiossing gaat leiden omdat deze voor kabinet niet uitvoerbaar is

Grt 10 2e

From 10 2e

Sent donderdag 19 September 2019 16 45

To f10 2e

Subject FW Schrijven van Roelie Post10 2e

Nieuwe brief van dezelfde schrijfster

From DIE IN die in@minbuza nl

Sent donderdag 19 September 2019 16 35

@minbuza nl g minbuza nl [To 10 2e10 2e10 2e

Sminbuza nl g minbuza nl Sminbuza nl10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2eg minbuza nl I Sminbuza nl 10 2e

bminbuza nlI0 2e g minbuza nl10 2e tuxz^
I0 2e Sminbuza nb I0 2e tajminPuza nl 10if2e ^minbuza nl | 10 2e

10 2 @minbuza nl g minbuza nl @minbuza nl | I0 2e10 2e 10 2e

@minbuza nl @minbuza nl10 2e10 2e 10 2eyminbuza ni

@minbuza nlgminbuza nl10 26 10 2e10 2e

^minbuza nhI0 2e 10 2e pminbuza nl | 10 2e10 2e @minbuza nl

10 2e g minbuza nl

Subject FW Schrijven van 10 2e

Van R

Verzonden donderdag 19 September 2019 16 35 22 UTC i 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Aan DIE IN

CC DIE SECR ^ 2e |0K2^
Onderwerp Schrijven van

10 2e

10 2e

Beste collega’s

Zie scan brief in bijiage graag behandeling overnemen

Met dank en hg
10 2e

^00020 95038



f10V2ei

070 0 2eD
^ Go green read from the screen

00020 95038



10 2e Id lO Se l@minbuza nl] P
10 26 I@nninbuza nl1 1 fiO 2e

00 ^6 ID I0 2e l@nninbuza nl]

1 I0 2e I@mfnbuza nl1 1
I0 2e |@minbuza nl] | I0 2e I i0 2e [@minbuza nl]

To

Cc 10 {2e

i|Q 2| I0 2e l@minbuza nl] 10J 2e

From 10 {2e

Sent

Subject RE VAO RAZ | Donderdag 12 September
Wed 9 11 2019 3 56 00 PM

Advies tbv VAO RAZ Motie Omtziat over de klokkenluidersbrief docx

Wed 9 11 2019 3 56 17 PM

Received

Collega s

In bijiage onze aantekening voor VAO dossier als gezegd passief over aangehouden motie Roelie Post

Zit nu niet in het VAO format begrijp dat dat een document voor alle mogelijke moties zou moeten zijn Ga ervan uit dat gelet op
de megakorte deadline dit ook prima is maar als jullie nog willen samenvoegen met jullie advies by all means

Ga ervan uit dat jullie bij M en R seer aanleveren laat weten als ik nog lets kan doen

Hartelijke greet

10 2e

From 10 2e

Sent woensdag 11 September 2019 16 38

10 2eTo 1Q 2e

I0 2eCc 10 2e 10 2e

Subject FW VAO RAZ | Donderdag 12 September

Importance High

10 2a 10 2e

Klopt het dat jullie afspraken datl^li^^e lead heeft voor het voorbereiden van dossier R Laten jullie dat dan aan R seer weten

Deadline is half 6 zie ik Ik zag eerder dit ^^jok om kopie voor M heeft gevraagd hoewel dat niet in deze mail van M seer staa

Ik zal jullie factsheet sturen over Roelie Post Volgens DOB komt dit naar verwachting niet aan de orde bij VAO maar beter om

voorbereid te zijn

Ik kan zo nodig mee naar vooroverleg met R morgenochtend

10 2e

From DIE ^^} 2g minbuza nl

Sent woensdag 11 September 2019 16 22

To I I0 2e | 10 2e @minbuza nl j 10 2e | I0 2e @minbuza nl I IQ ^

10 2e @minbuza nl I I0 2e

^ 10 {2^ @minbuza nl

{10 2e {10 2e@minbuza nl I0 [2e

@minbuza nl

@minbuza nl 10 {2e

fO 24jt 10 {2e 10 2e

Subject FW VAO RAZ | Donderdag 12 September

Importance High

Van M

Verzonden woensdag 11 September 2019 16 22 05 UTC 01 00 Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

Aan DGE5 DIE DIE EX DIE 5ECR

10 2e 10 2eCC 10 2e 10 2e 10 2e10 2e

10 2e R10 2e 10 2e

®06021“^ I Donderdag 12 September l0K2e 95039



Goedeiniddag

Dit VAO zal plaatsvinden op donderdag 12 September van 10 45 11 15 M is op dienstreis en R neemt waar

Graag de aantekening uiterlijk vanmiddag voor 17 30u in hardcopy en digitaal bij het R secretariaat aanleveren

R wil graag een vooroverleg deze vindt plaats op donderdag 12 September om 10 00u in veigaderzaal 07 D 250

Graag hoort het R secretariaat wie hierbij aanwezig zal zijn

Metvriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

Mmisterie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 I 2215 XP | Den Haag
Postbus 200611 2500 EB | Den Haag

T 31 0 70Dims
B C[j^tii inbuza nl

W www govemment nl

^Ij

^ denk aan het milieu dit maiitje printer is niet altijd nodig

00021 95039



I0 2e ^ 10 2e |@minbuza nl]

n@fqinbuza nl1 1 io 2e 1 io 2e I@minbuza nl1

I I0 2e I@minbuza nl1

To

[ 10 2eCc 1P 2e10 2e

{10 2e gjmfnbuza nl1 l Vru7 zsx

From

Sent

10 2e

Fri 10 11 2019 1 54 06 PM

Subject RE Vraag over klokkenluider Roelie Post en minister Blok Argos VPRO

Fri 10 11 2019 1 54 00 PMReceived

10 2e

Weet jij wanneer Argos hiermee komt

T a v de vragen w m b deze lijn Graag collega s in kopie voor evt aanvulling

De minister heeft de Permanente Vertegenwoordiging van NL bij de EU opdracht gegeven de in de TK ievende zorgen over deze

kwestie Daarbij is van NL zijde de hoop uitgesproken dat spoedig een bevredigende opiossing wordt bereikt Zoais uiteengezet in de

kamerbrief is het NL kabinet geen partij bij dit arbeidsgeschil en heeft het geen kennis over de inhoud van deze casus

Indien je met journalist in gesprek gaat zou je m i ook kunnen wijzen op de mogtelijkhedi van mw Post naar het Gerecht te gaan

als zij zich niet goed behandeld voelt Dit recht geldt voor alle medewerkers van de CIE cf het Statuut Het is niet duidelijk waarom

zij dit tot nu toe niet heeft gedaan

Grtl0 2ei

From

Sent vrijdag 11 oktober 2019 14 47

To 10 2e 10 @hninbuza nl

Subject FW Vraag over klokkenluider Roelie Post en minister Blok Argos VPRO

10 2e

Wat kunnen we Argos kort antwoorden

Dank

10 2e

10 2e @gmail comFrom 10 2e

Sent donderdag 10 oktober 2019 10 50

To | nOK29l

10 2e @minbuza nl

Subject Vraag over klokkenluider Roelie Post en minister Blok Argos VPRO

10 2e ^|i^10 2» @minbuza nl I0 2e 10 2e @minbuza nl

Geachte woordvoerders

Voor VPRO Argos radio 1 maakte ik op 5 mei 2018 een reportage over de klokkenluider Roelie Post

ambtenaar van de Europese Commissie die corruptie schandalen bij adopties blootlegde We zijn nu bezig
met een vervolg

Mddels een unaniem aangenomen motie van parlementarier Pieter Omtzigt is de minister gevraagd om met

Eurocommissaris Timmermans te bespreken hoe er een opiossing kan komen inzake het geschil tussen Post

en de Europese Commissie

Minister Blok doet dit niet en antwoordde op 5 oktober j l aan de kamer

De rol van het kabinet in deze kwestie is echter zeer beperkt aangezien het een arbeidsgeschil betreft tussen

PP 2
opese Commissie en een van haar werknemers Het kabinet heeft de Europese Commissie



Secretariaat Generaal als het kabinet van dhr Timmennans geinformeerd over de zorgen van Tweede

Kamer over deze kwestie

Mijn concrete vragen zijn Hoe heeft de minister het secretariaat generaal en het

kabinet van Timmermans geinformeerd
Welke acties heeft minister Blok ondemomen

Heeft de minister hierover ook direct contact met Timmermans zelf gehad

Heel graag vemeem ik dat i v m aandacht die Argos binnenkort aan deze kwestie gaat besteden

Met dank en groet

journalist10 2e

Mail @gmail com10 2e

Mob 06 io 2e

00022 95042
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