
Barendse, R.J. - 80/Al
Wo, 24jan 2018 16:23:38 +0000
Bos, mr. J.G. - BD/IVenJ
Secretariaat - pSG
RE: debat WODC / onderzoek ADR InspectietapPort

0k ik ben kwart voor tien bij jou.

Groet Ronald Barendse
Ministerie van JenV

Van: Bos, mr. J.G. - BD/IVen )ins ectievi!.Llli>
Datum: woensdag 24jan. 201
Aan: Barendse, R.J. - BDIAL czminven .ifl>
Onderwerp: fW: debat WOD on erzoe ADR tnspectietaPPort

Beste Ronald,
Hierbij ter info mijn mail van vanochtend aan de inspectie.

L
..

]Met name moeten we een antwoord hebben op vragen welk rapport het betreft en
wat betekent de tweede klacht die de minister meldde.
Grt. Gertjan

Verzonden met BlackBetiY Work
(www.blackberrY.com)

Van:
Verzonden:
Aan:
Cc:
Onderwetp

i:i

Van: Bos, mr. J.G. - BDJIVenJ
Datum: wnensdan24iafl.2018 11:54AM
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Onderwerp: debat WÖDC/ onderzoek ADR tnspectierapport

Beste mensen,

Gisterenavond heeft het debat plaatsgevonden over het WODC. In dat debat heeft de Minister de Kamer
geïnformeerd dat ten aanzien van de Inspectie een tweetal meldingen is ontvangen. Eén daarvan betreft
de totstandkoming van een recent rapport. De Minister heeft daarbij aangekondigd dat de Auditdienst
Rijk deze melding zal onderzoeken.
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Naar aanleiding hiervan wil ik jullie het volgende meedelen.

Wij staan als Inspectie voor onafhankelijkheid en kwaliteit van ons werk. Onze rapporten komen tot
stand met — soms — kritische bestuurlijke gesprekken met de ondertoezichtstaanden en beleid. Dat is
niet altijd even gemakkelijk.

Bij de verdere ontwikkeling van de Inspectie is en blijft de onafhankelijkheid en de kwaliteit van ons werk
een zeer belangrijk gegeven. We moeten er ook alles aan doen om dat zo goed mogelijk te bewaken.
Daarom heb ik met de pSG afgesproken dat de directeur van de Auditdienst Rijk

-

____________[-

een
onderzoek doet.

Mij en ook de andere MT-leden is er veel aan gelegen om als Organisatie uit deze situatie zoveel mogelijk
lering te kunnen trekken ter versterking van ons onderzoeksproces, zoals we met de Koers 2020 al in
gang hebben gezet. Daarbij is onmisbaar dat er een sfeer is waarbij iedereen maximale openheid en
transparantie kan betrachten.

Ik nodig jullie uit morgen van 10.00 tot 10.30 in de huiskamer om samen met de pSG met elkaar het
gesprek te voeten over het onderzoek en de context waarbinnen dit plaatsvindt.

Ik hoop jullie morgen te zien.

Groet,

Gertjan.

d

.. 4



1102 e 1

Van: Barendse, R.i. - BD/AL
Verzonden: di, 13 feb 2018 10:17:04 +0000
Aan:

________________________IfADR/BZK-J&V)’

Cc:

___________@minfin.nI

Onderwerp: RE; Onderzoek Inspectie

Bestel 1.
111.1 1

Groet Ronald

Van: 1 (ADR/BZK-J&V) [1 ]@minfin.nl]
Verzonden: dinsdag 13 februari 2018 8:19
Aan: Barendse, R.J. - BD/AL
CC:I )mintin.nI
Onderwerp: Onderzoek Inspectie

Beste Ronald,

Even n.a.v. ons gesprek van zojuist:

1 0.2.e
11.1

Groeten,

Van:I I(ADR/BZK-J&V)
Verzonden: maandag 12 februari 2018 17:37



Aan: 1 (ADR/BZK-J&V)
Onderwerp: AN: Onderzoek Inspedie

Verzonden met BtackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van Barendse R J - BD’ALJ tminenJ i
Datum: maandag 12 feb. 201[5:33 PM
Aan: Bos, mr. J.G. - BD/IVenJ

______inpectievejnI>,

1 1 (ADR!BZK-J&V)

Onderwerp: RE: Onderzoek Inspectie

0k!! Plan wordt morgen in MT ADR vastgesteld dus is woensdag beschikbaar.

Groet Ronald Barendse
Ministerie van JenV

Van Bos mr J G - BDIVenJ ams ectievenJ ni
Datum maandag 12 feb 2018

_________

Aan: Barendse, R.].
-

jminfin.nl
J@ninfm>
Onderwerp: RE: Onderzoek Inspectie

Beste Ronald,

111.1 1

Wat mij betreft zijn Ier dan even bij.
Grt. Gertjan

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Barendse,RJ..BD/A1lj!Ejiyenj.nl>
Datum: maandag 12feb.2018 12:22 PM

wminf,n.nl>
Kopie: Bos, mr. J.G. - BD/IVenJ inpectievenj.nl>
Onderwerp: Onderzoek Inspecti

Bestel________



11.1

Ik bel je vanmiddag.

Groet Ronald Barendse
Ministerie van JenV

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risic&s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or ifthis message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministiy of Justice and Security



I1O.2.e t

Van: Barendse, RJ. - BD/AL
Verzonden: vr, 16feb 2018 16:22:18 +0000
Aan: Riedstra, drs. S. - BD/AL
Cc: 1- BD/BSG
Onderwerp: EW: Gescand vanaf een MFP
Bijlagen: Gescand vanaf een MFP.pdf

Beste Siebe,

____________

Dit is de finale opdracht aan de ADRom de klacht te onderzoeken en

___________Isamen

met
Gertjan maandag aan het personeel toelicht.

Ik heb zelfde klacht niet gelezen, maail t heeft de formele klachten of meldingen met
de ADR Gedeeld. Hierin zit een aspect tav het inspectierapport Brandweer en een aantal andere
meldingen inzake de interne werkwijze. We hebben de opdracht dus opgeknipt in een eerste deel
samenhangende met het aangehouden Inspectierapport en een vervolg.

Groet Ronald Barendse
Ministerie van JenV

Van: Secretariaat - pSG <pSG@minvenj.nl>
Datum: vrijdag 16feb. 2018 14:58
Aan: Barendse, R.J. - BD/AL rninvenj.nl>
Onderwerp: fW: Gescand vanaf een MFP

Met vriendelijke groei

-----Oorspronkelijk bericht
Van:j jjminvenj.nl u mink ejfl
Verzonden: vrijdag 16 februari
Aan: 1 IBD/BSG/MDL
Onderwerp: Gescand vanaf een MFP

Open het bijgevoegde document.

Verzonden door:I minvenj.nlJ
Bestandstype bijlage: pdf, Multi-Page

Locatie multifunctionele printer: Turfmarkt 147 - Noord - 08e etage (kamer N.0$.232)
Naam apparaat: TM-COQU-EX890 102



110.2.e

Van: Barendse, R.]. - BD/AL
Verzonden: vr, 16feb 2018 14:04:14 +0000

_____________

Aan: Bos, mr. J.G. - BD/lVenJJ 1- BD/IVen]/DTA;_____________
BD/IVenJ/DTB

___________ __________________________

Cc:
- BD/DADI j(ADR/BZK-J&VY;Riedstra,

drs. S. - BO/AL
Onderwerp: Onderzoek naar de melding aangaande de Inspectie
Bijlagen: Gescand vanaf een MFP.pdf

Beste Gertjan, t
Bijgaand doe ik jullie toekomen het plan van aanpak ‘onzderzoek naar de melding aangaande Inspectie. Maandag
om 15.30u zali Ibeschikbaar zijn oor het personeel een algemene toelichting te geven op de procedure
van onderzoek.

Groet Ronald



110.2e 1

Van:

_____________I-BD/IVenJ/STAF

Verzonden: vr, 23 feb 2018 15:29:50 +0000
Aan:

__________mlnfin.nl

Onderwerp: LIJST
Bijlagen: LIJST betrokken personen, Inrichting Repressieve brandweerzorg, 23 feb
2018. docx

Dag J
Zoals zojuist telefonisch besproken bijgaand de lijst met personen die betrokken zijn
geweest bij het onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg. Mocht je
een nadere toelichting wensen van ieders rol, dan kan die worden gegeven door
coördinerend inspecteur lIk zal dan even een gesprekje organiseren. Verder
graag nog even contact over de aankondiging van gesprekken.I 1111.1 1

Groet,



[1O.2.e 1 I1

Van: Barendse, R.i. - BD/AL
Verzonden: do, 19 apr 2018 12:29:47 +0200
Aan:

___________IBD/DBO/ADVIE5;I______________

BD/DBO/lntegriteit
Onderwerp: FW: Rapport n.a.v. het onderzoek naar gemelde misstanden bij de Inspectie JenV
Bijlagen: 180419 Onderzoeksrapport onderzoek naar gemelde misstanden bij de Inspectie
JenV ter afstemming.docx

111.11

M.vr.gr. Ronald Barendse
Ministerie van ]enV

Van:I__- J(ADR!BZK-J&V) minflnr>
Datum: donderdag 19apr. 20t8 11:59
Aan: Barendse, R.J. - BDIAL iîmivenj.nl>
Onderwerp: Rapport n.a.v. het on erzoe naar gemelde misstanden bij de Inspectie JenV

Beste Ronald,

Met excuses voor de vertraging van enkele dagen bied ik je hierbij ter afstemming ons rapport aan vanhet onderzoek naar de gemelde misstanden bij de Inspectie ]enV. Ik attendeer je daarnaast op demogelijk een managementreactie Integraal in het rapport op te nemen. Ik hoor graag of je daarvangebruik wenst te maken.

Met vriendelijke groet,

Auditmanager

Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk
Korte Voorhout 7 t 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 t 2500 EE t Den Haag

Bezoekadres
Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

ri____
£

_________I@minn.nI

Dit bericht kan intormatie bevatten die riet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusrevlijk aan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade van welke aard ook dre verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichtenThis massage may contarn information that is not intended for you t you are not the addressee or t this message was senl to you bymistake you are requested to intorm the sender and delete the massage The State accepts no trability for damage of any kind restrlling fromthe risks inherent in the electronic transmission of messages



1O.2.e

Van: 7 (ADR/BZK-i&V)
Verzonden: dï, 24 apr 2018 09:06:37 +0000
Aan: Barendse, R.]. - BD/ALJ (@minfln.nl
Cc: 1- BD/DBO/ADVIES;Secretariaat - pSG
Onderwerp: RE: Terugkoppeling
Bijlagen: 180419 Onderzoeksrapport onderzoek naar gemelde misstanden bij de
Inspectie JenV_DEF.docx, 180419 Onderzoeksrapport onderzoek naar gemelde misstanden bij de
Inspectie ienV_DEF mci markeringen.docx

Beste Ronald,

bijgaande de aangepaste versie van de rapportage na ons gesprek van vanmorgen. Ik heb zowel één
versie bijgevoegd waarin de aanpassingen zichtbaar zijn, als een definitieve versie waarin deze zijn
verwerkt. Die laatste kun je gebruiken voor het gesprek meti___________
Na jouw terugkoppeling op de aanpassingen zal ik het rapport definitief maken en aan je aanbieden.

Met vriendelijke groet,

Coördinator vraaggestuurd onderzoek BZK/ienV

Ministerie van Financiën
Audltdlenst Rijk
Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE Den Haag

Bezoekadres
Turfmarkt 147 1 2511 OP Den Haag

•11 •

Ej minfin.nl

www.riiksoverheid.nt

Van: Barendse, R.J, - BD/AL [mailtoj iminvenj.ni]
Verzonden: maandag 23 april 2018 12:561

______________

Aami KADR/BZK-J&V); 1 KADR/BZK-J&V)
CC: 1 - BD/DBO/ADVIES; Secretariaat - pSG
Onderwerp: Terugkoppeling

Bestel______________
Mag ikzo Vrij zijn jullie morgen van 8.15u - 9.00u uitte nodigen voor een reflectie op jullie
concept rapport inzake de Inspectie?

Groet Ronald Barendse
Ministerie van JenV



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.

Min istiy of Justice and Security



110.2e 1

Van: 1tADR/BZK-J&V)
Verzonden: do, 3 mei 2018 06:21:54 +0000
Aan:

__________(-

80/080/ADVIES
Onderwerp: 180503 Verslag reflectie NCW op rapport onderzoek naar Inspectie JenV
Bijlagen: 180503 Verslag reflectie NCTV op rapport onderzoek naar Inspectie JenV.docx

Bestet t
Heb jij nog aanvullingen vanuit jouw aantekeningen op bijgaand verslag van ons gesprek gisteren?
Zo niet, dan wil ik hem naar alle deelnemers sturen.

Groeten,

Dit bericht kan inforniatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievetijk aan u is
toegezonden wordt ii verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade van welke aard ook. die verband houdt met risicos verbonden aan hel elektronisch verzenden van berichten
This massage may contain information that is not intended for you t you are not the addressee or t this message was sentto you by
mistake you are requested to inform the sender and detete the message The State accepts no liabitity for darnage of any kind resulting from
the risks inherent in the electronic transmission of messages



110.2.e 1 fï1

Van:
Verzonden:
Aan:
Cc:
(ADR/OA)
Onderwerp:
Bijtagen:
afstemming.docx

Bestel

]fADR/BZK-J&V)
do, 3 mei 2015 08:39:13 +0000

1- BD/DVCB; IBD/DVCB/AV
Barendse, RJ. - BD/AL 1 BD/DBo/ADVlESf

Verslag reflectie NCW op rapport onderzoek naar Inspectie JenV
180503 Verslag reflectie NCTV op rapport onderzoek naar Inspectie JenV ter

Gisteren spraken we in bijzijn van onze opdrachtgever Ronald Barendse over ons onderzoeksrapport
naar de totstandkoming van het rapport “Inrichting repressieve brandweerzorg” van de Inspectie JenV.
We gingen daarbij met name in op de passages over de NCTV. Van dit overleg hebben wij een kort
verslag gemaakt (zie bijgaand). Kunnen jullie je vinden in deze weergave van het gesprek? Graag
jullie reactie en evt. opmerkingen of tekstsuggesties.

Momenteel kijken we naar de implicatles van ons gesprek op de rapportage. Ik verwacht in de loop
van de dag de aangepaste versie van het rapport te kunnen delen.

Met vriendelijke groet,

Coördinator vraaggestuurd onderzoek BZK/ienV

Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk
Korte Voorhout 7 1 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 t 2500 EE 1 Den Haag

Bezoekadres
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag

T_____
E

_________minfin.nl

www.rijksoverheid.nl

Dt bercht kan intormatie bevatten die niet voor u is bestemd Inden u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveitk aan u is
toegezonden. wcrdt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This massage may contain information Ihet is not intended for you 1f you are not the addressee or 1f this message was sent to you by
mistake you are requested to nform the sender and delete the message The State accepts no kability for damage of any kind reulting from
the risks inherent in the electronic transmission of messages



flO.2.e

Van: Barendse, R.J. - BD/AL
Verzonden: ma, 7 mef 2018 06:09:40 +0000
Aan: - BD/DBO/ADVIES
Onderwerp: FW: 180503 Onderzoeksrapport onderzoek naar gemelde misstanden bij de
Inspectie ienV (herziene ver5ie_DEF)

Beste LZI
Goed weekend gehad?

Beantwoord jij bijgaande vraag van fzsm?

Klopt het dat er geen stukken zijn voor ons MT?

M.vr.gr. Ronald Barendse
Ministerie van JenV

Va:I KADRIBZK-J&V) 4lmjnjn
Datum maandag 07 met 201$ 07 17

_______

Aan 1 1- BD/DBO/ADVIES 1 Iminvenj ni>

Ko ze Barendse R J
- BD/ALI Imhn1hhI ni> J BD/DVCB

cnctv_mlnveflLfl1’
Onderwerp: RE: 180503 Onderzoeksrapport onderzoek naar gemelde misstanden bij de Inspectie JenV
(herziene versie DEF)

Bestel 1

III 1
Kan ik het rapport daarmee definitief maken en aanbieden aan Ronald?

Groeten,

t 1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van:I________ - BD/DBO/ADVIES 1 Vdminvenj.nl>
Datum: vrijdag 04 mei 201$ 10:09 AM

_________

Aan: 1 1 (ADRJBZK-J&V) 1 I)minfin.nI>
Kopie: Barendse, R.J. - BD/AL <r.i.barendse@minveni.nI>,I f BD/DVCB
y.minven.nl>
Onderwerp: RE: 180503 Onderzoeksrapport onderzoek naar gemelde misstanden bij de Inspectie JenV
(herziene versie_DEF)

Beste 1



Met vriendelijke groet,

Adviseur pSG

11111

Ministerie van )ustitie en Veiligheid
Directie estuursondersteuning Afdeling Advies
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

M:I
E:I_____

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Ri;ksoverhed.nI 1 faceboQk 1 IiLIr

Van:I I(ADRIBZK-]&V) F1 minfin.nl)
Verzonden: donderdag 3 mei 2018 11:56
Aan: Barendse, RJ. - BD/AL
CC:I 1- BD/D8O/ADVIES
Onderwerp: 180503 Onderzoeksrapport onderzoek naar gemelde misstanden bij de Inspectie JenV
(herziene versle_DEF)

‘
•

Beste Ronald,



bijgaand ontvang je de herziene versie van ons rapport n.a.v. het gesprek met de NCrV gisteren. De
aangepaste passages zijn geel gearceerd.
Na jouw reactie zullen wij het rapport afronden en uiterlijk maandag definitief aanbieden, zodat het
voor jouw vakantie naar de Minister kan.

Groeten,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkhed voor
schade, van welke aard ook die verband houdt met risicos verbonden aan het etektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you 1f you are not the addresse or t this massage was cent to you by
mistake, you are reqtiested to inform the sender and delete the message Toe State accepts no liabitity for damage of any kind restilting from
the rake inherent in the etectronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent
of dit beticht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden
en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liabitity for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the etectronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security



110.2e 1

Van: 1 fADR/BZK-J&V)
Verzonden: do, 3 mei 2018 14:18:32 +0000
Aan: Barendse, R.J.

- BD/AL
Cc:

_________-

BD/DBO/ADVIES
Onderwerp: RE: 180503 Onderzoeksrapport onderzoek naar gemelde misstanden bij de
Inspectie JenV (herziene versie_DEF)
Bijlagen: 180503 Onderzoeksrapport onderzoek naar gemelde misstanden bij de
Inspectie JenV (herziene versie_DEF) 2.docx

Beste Ronald,

10.2e,

______________________________IBijgaand

het aangepaste rapport en onderstaand de nieuwe 11.1passage zoals we die nu hebben opgenomen In de hoofdboodschap. Ik heb deze reeds telefonisch
besproken meti__________

Met vriendelijke groet,

t t
Coördinator iraaggestuurd onderzoek BZK/JenV

Ministerïe van Financiën
Auditdienst Rijk
Korte Voorhout7 2511CW t Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE Den Haag

Bezoekadres
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag

TI____________
El l@minfin.nl



www.riiksoverheid.nl

Van: Barendse, R.J. - BD/AL {mailto 1mInvenj. fl1]
Verzonden: donderdag 3 mei 2018 14:32
Aan: 1 I(ADR/BZK-J&V)
CC: 1 1- BD/DBO/ADVIES
Onderwerp: RE: 180503 Onderzoeksrapport onderzoek naar gemelde mtsstanden bij de Inspectie JenV
(herziene versie_DEF)

Bestel_______

Ik heb deze versie van jullie rapport nog niet voor kunnen leggen aani 1 maar ons valt
2op:

M.vr.gr. Ronald Barendse
Ministerie van JenV

Van:I l(ADRJBZK-J&V) Irnjnflnil>
Datum: donderdag 03 mei 201$ 11:55
Aan: Barendse, R.J. - BD/AL minven.nl>
Kopie: 1 1- BD!DBO ‘minven.nI>
Onderwerp: 1 $0503 Onderzoeksrapport onderzoek naar gemelde misstanden bij de Inspectie JenV (herziene
versie_DEf)

Beste Ronald,

bijgaand ontvang je de herziene versie van ons rapport n.a.v. het gesprek met de NCrV gisteren. De
aangepaste passages zijn geel gearceerd.
Na jouw reactie zullen wij het rapport afronden en uiterlijk maandag definitief aanbieden, zodat het
voor jouw vakantie naar de Minister kan.

Groeten,

Dit bericht ken informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien ii niet de geadresseerde bent of dit beticht abusievelijk aan u is
toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het beticht te verwijderen De Slaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you t you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requésted to inform the sender and delete the message The State accepls no liability for damage of any kind resutting 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 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,



1

van welke aard ook, die verband houdt met risicots verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resutting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

4 Y t A
-



Barendse, R.i. - BD/AL
do, 3 mei 2018 19:12:14 +0000

_________

BD/DBO/ADVI ES
RE: Reflectie NCTV op rapport onderzoek naar Inspectie ]enV

1b0.2.e, 111 1

Groet Ronald Barendse
Ministerie van JenV

Van:I
-

BD/DBO!ADVIES 1 kiminvenj.nl>
Datum: donderdag 03 mei 2018 20:50
Aan: Barendse, RJ. - BD/ALI___________
Onderwerp: fW: Reflectie NCTV op rapport onderzoek naar Inspectie JenV

Beste Ronald,

111.11

We hadden afgesproken dat het ADR onderzoek DEP V is.

Met vriendelijke groet,

Adviseur pSG

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DirectIe Bestuursondersteunlng 1 Afdeling Advies
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

Mf

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

110.2e 1 Ei1

1 jheeft nog gereageerd op het ADR rapport (zie hieronder).

E:IZZJrnjjivefl1.nl



Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Facebook

Van:I f BD/DVCB
Verzonden:_donderdag 3 mei 2018 20:08
Aan:I [BD/DBO/ADVIES
CC: 1 1- BD/DVCB/AV
Onderwerp: RE: Reflectie NC1V op rapport onderzoek naar Inspectie ]enV
Gevoeligheid: Vertrouwelijk

BestefJ

111.1 1

Met vriendelijke groet,

Verzonden met BtackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:I 1- BD/DBO/ADVIES

_____mivenjjji>

Datum: donderdag 03 mei 2018 6:05 PM
Aan IBD/DVCB anctv.minven.nl>
Kopie:I f BDIDVCB!AV tnctv.minve& .nl>
Onderwerp: Ketlectie NtTV op rapport onderzoek naar Inspectie JenV

Beste EJ



Bijgaand stuur ik je de laatste conceptversie van het onderzoeksrapport van de ADR. Ik heb
de passages over de NCTV gearceerd. In het geel tref je de implicaties n.a.v. wederhoor met
de ADR en in het blauw mijn highlights (met name in de bijlage, de feitencomplex).
Graag verneem ik jouw reflectie op deze passages. Lukt het jou om nog voor jouw vakantie
hierop te reageren?

Met vriendelijke groet,

Adviseur pSG

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning 1 Mdeiing Advies
Turftnarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

M:
El____________________

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Riikspverhed.ni 1 Fpcebppk 1



110.2.e7

Van: 1 (ADR/BZK-i&V)
Verzonden: wo, 9 mei 2018 06:51:21 +0000
Aan: Barendse, RJ. - BD/AL

__________

Cc:

__________[BD/DBO/ADVIESJ

- BD/DAD
Onderwerp: RE: Onderzoeksrapport onderzoek naar de totstandkoming van het rapport
‘Inrichting repressieve brandweerzorg”van de Inspectie JenV

Beste Ronald,

Dank voor de mooie woorden.

[11.1

Met vriendelijke groet,

Coördinator vraaggestuurd onderzoek BZK/JenV

Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk
Korte Voorhout 7 1 2511 CW J Den Haag
Postbus 20201 12500 EE Den Haag

Bezoekadres
Turfmarkt 147 2511 DP t Den Haag

II
EI___________________

wwwjjksoverheid.nl

Van: Barendse, R.], - BD/AL [mailtof minvenj.nlJ
Verzonden: maandag 7 mei 2018 1/:ii
Aan: I 1 ICADR/BZK-J&V)
CC:

________t-

BD/DBO/ADVIES; 1 t- BD/DAD
Onderwerp: RE: Onderzoeksrapport onderzoek naar de totstandkoming van het rapport “Inrichting
repressieve brandweerzorg”van de Inspectie ]enV

Beste
11.1

_________Iheeft

een bestuurlijke reactie hierop geformuleerd.

Misschien zouden jullie nog een keer de aanbevelingen willen toelichten ten overstaan van
de medewerkers van de Inspectie. 1 1 i-i i

-
-



Groet Ronald

Van: 1 f(ADR/BZK-J&V) [ minfin.nl]
Verzonden: maandag 7 mei 2018 17:07
Aan: Barendse, RJ. - BD/AL
CC: 1 t BD/DBO/ADVIES
Onderwerp: FW: Onderzoeksrapport onderzoek naar de totstandkoming van het rapport “Inrichting
repressieve brandweerzorg”van de Inspectie JenV

Beste Ronald,

Vooruitlopend op de formele aanbieding van het rapport (wordt vandaag verstuurd) ontvangje
hierbij cf. afspraak het definitieve rapport van ons onderzoek bij de Inspectie JenV.

Voor de komende week: een goede vakantie gewenst.

Groeten,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: t(ADRIBZK-J&V).4 timinfin.nl>
Datum: maandag 07mei 201$ 4:08 PM
Aan:l rADRJBZK-J&V) minfrn.nI>
Onderwerp: Onderzoeksrapport onderzoek naar de totstan omlng van het rapport ‘Inrichting repressieve
brandweerzorg’van de Inspectie JenV

Managementassistente Auditdienst Rijk

cluster Veiligheid en Justitie

kameri_________

Ministerie van Financiën

Auditdienst Rijk

Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

T_____

f@mintinl
Wri1kyijId’J

Aanwezigheid
maandag t/m donderdag



7.30 uur -17.00 uur
Veiligheid en Justitie Recht raakt mensen

Bent u op zoek naar informatie over de bedrijfsvoering van de ADR? U kunt het vinden op Riiksportaal
ADR\Bedriifsvoering

Dit bericht kan in’ormatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toecezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade van welke aard ook, die verband houdt met risicos Verbonden aan het etektronisch verzenden van berichten
This massage may contain information that is not intended for you II you are not the addressee or if this massage was cent to you by
mistake you are requested to i form the sender and delete the message The State accepts no tiabihty for damage of any kind resulting from
the risks inherent in the eleetronic 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 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security



J1O.2.ej

Van: Barendse, RJ. BD/AL
Verzonden: ma, 7 mei 2018 14:45:59 +0000
Aan:

_____________________

Cc:

_________________________

Onderwerp: Toelichting op ADR rapport onderzoek Inspectie

Beste 1
Zijn jullie bereid een presentatie te geven van de inhoud van jullie rapport (zonder dat we
het rapport vrijgeven) bij de Inspectie?

Het kan zijn datojullie hiertoe benaderd.

Groet en dank Ronakid (110.2e ISiebe Is
gein fo rm ee rd )



flO.2.e

Van: Barendse, R.J. - BD/AL
Verzonden: ma, 14 mei 2018 09:18:06 +0000
Aan: 1 j- BD/DBO/ADVIES
Onderwerp: RE: Verwerkîng bestuurlijke reactie ADR rapport

111.1 7
Groet Ronald Barendse
Ministerie van JenV

Van:

_________-

BD!DBOIADVIES 1 tiniin1>
Datum: maandag 14 mei 20lLj0:43
Aan: Barendse, R.J.

- BD’ALI kT1i’1.nl>
Onderwerp: RE: Verwerking bestuurlijke reactie ADR rapport

Beste Ronald,

111.1 1

Met vriendelijke groet,

Adviseur p G

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning 1 Afdeling Advies
Turfmarkt 147 1 2511 DP t Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

EI lm!nvniPi

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

5jsoverheic1.n 1 Cacb 1 TwiLter



Van: Barendse, R.J. - BD/AL
Verzonden:_woensdag 9 mei 2018 9:38
Aan:l t- BD/DBOIADVIES; 1 - 8D/DBO
CC: Riedstra, drs. S. - BD/AL
Onderwerp: Verwerking bestuurlijke reactie ADR rapport

@Stem dit alsdan ook met Inspectie en ADR svp af.

Groet Ronald Barendse
Ministerie van JenV

I11.1

W

Ik ben maandag bereikbaar.



110.2e 1 I1

Van: MViKamerbrief-DBO@minvenj.nl
Verzonden: wo, 23 mei 2018 16:15:22 +0200
Aan: ENEEDE KAMER

________________

Cc: BD-Parlementaire Contactpersonen_________________
BD/DVCB/AV,lnformatieplein Justitîe-DC/PIV;Harbers, M.GJ. - BD/AL;MVJDBO - DBO;BD-Paminco
lnternationaal;WEBREDACfIERO@MINAZ.NL
Onderwerp: TK Beleidsreactie Rapport Inspectie ienV Inrichting repressieve brandweerzorg
Bijlagen: TK Beleidsreactie Rapport Inspectie ienV Inrichting repressieve
brandweerzog.docx, TK Bijlage 1 Rapport Inrichting repressieve brandweerzorg Landelijk Beeld.pdf, TK
Bijlage 10 Regiobeeld 08 - Gelderland-Zuid.pdf, TK Bijlage 11 Regiobeeld 09 - Utrecht.pdf, TK Bijlage 12
Regiobeeld 10 Noord Holland Noord.pdf, TK Bijlage 13 Regiobeeld 11 - Zaanstreek-Waterland.pdf, TK
Bijlage 14 Regiobeeld 12 - Kennemerland.pdf, IK Bijlage 15 Regiobeeld 13 - Amsterdam-Amstelland.pdf,
TK Bijlage 16 Regiobeeld 14 - Gooi en Vechtstreek.pdf, TK Bijlage 17 Regiobeeld 15 - Haagtanden.pdf, TK
Bijlage 18 Regiobeeld 16 - Hollands Midden.pdf, TIK Bijlage 19 Regiobeeld 17 - Rotterdam-Rijnmond.pdf,
TK Bijlage 2 Personeelsenquete.pdf, TK Bijlage 20 Regiobeeld 18 - Zuid-Holland Zuid.pdf, IK Bijlage 21
Regiobeeld 19 - Zeeland.pdf, TIK Bijlage 22 Regiobeeld 20 - Midden- en West-Brabant.pdf, TK Bijlage 23
Regiobeeld 21 - Brabant-Noord.pdf, IK Bijlage 24 Regiobeeld 22 - Brabant-Zuidoost.pdf, TK Bijlage 25
Regiobeeld 23 - Limburg-Noord.pdf, IK Bijlage 26 Regiobeeld 24 - Zuid-Limburg.pdf, TK Bijlage 27
Regiobeeld 25 - Flevoland.pdf, TK Bijlage 3 Regiobeeld 01 - Groningen.pdf, TK Bijlage 4 Regiobeeld 02 -

Fryslan.pdf, TK Bijlage 5 Regiobeeld 03 - Drenthe.pdf, TIK Bijlage 6 Regiobeeld 04 - lisselland.pdf, TIK
Bijlage 7 Regiobeeld 05 - Twente.pdf, TK Bijlage 8 Regiobeeld 06 - Noord- en Oost-Gelderland.pdf, IK
Bijlage 9 Regiobeeld 07 - Gelderland-Midden.pdf


