
 
Groet, 10.2.e-



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10. !10.2. 10.2.e..:..l:lf!JZ. 
10.~.e 10.2 . ..:..1:1.E!.lZ. 
FW: 20190513 appel advies [PRDF-11010891] 

maandag 13 mei 2019 15:01:25 

20190513 appel adyjes docx 
Aanvullende nota ivro hoger beroep uitspraak kort geding Se.a Watçh docx 

Doe 367 

rt 0.2.e, 11 .1 Ik 
heb gel<nipt en geplakt, maar oen jij in ae gelegenneid voor een cneck of net l<lopt? Dan l<an ik 
het zo (tijdens mijn overleg) wel doorsturen aan 10.2. , maar ik heb geen tijd om het nu 100% 
af te ronden. 

Dank! 

Groet, 
rt 0.2.e 

Verzonden: maandag 13 mei 2019 14:48 

Aa - HBJ < . . 10.2.e minienw.nl> 
CC: .e 10.2.e - HBJZ d 0.2.e 10.2.eminienw.nl> 

Onderwerp: FW: 20190513 appel advies (PRDF-11010891] 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackben:y.com) 

Datum: maandag 13 mei 2019 1:25 PM 
pelsrijcken.nl> 

Aan: 10. tf.2.e 10.2.e minien 
Kopië: l U.L.e 10. pelsrijcken.nl>, 
~ .2.e pelsrijcken.nl> 
Onderwerp: 20190513 appel advies [PRDF-11010891] 

In de bijlage de gevraagde not it ie. Het is wat langer dan ½ A4, maar ik heb het zo 
proberen op te schrij ven alsof ik het aan de minister mondeling zou moeten uitleggen. 
Mocht je het toch te lang vinden, geeft dan graag een seintje, dan korten we het alsnog 
in. 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten 
waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u 
verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een 
overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze 
vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het 
Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn 
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking 
opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www pelsrjjçken nl/algemene-yoorwaarden en 
worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally 
privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All 
our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of 



the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever
Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce
Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which
include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number
19/2015. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.eu/algemene-
voorwaarden and upon request we will provide you with a copy, free of charge.



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10. !10.2. 10.2.e ..:..l:lf!JZ. 
10.~.e 10.2 . ..:..1:1.E!.lZ. 
10 . . e 10.2 . ..:..1:1.E!.lZ. 
Eerste opzet nieuwe nota 

maandag 13 mei 2019 11:49:07 

Aanvullende nota ivro hoger beroep uitspraak kort geding Sea Watçh docx 

Doe 371 

Hierbij alvast een eerste aanzet voor de nieuwe nota aan de M. E.e.a. natuurl ijk afhankelijk van 
de inbreng van LA, maar dat wilde ik als bijlage toevoegen. Ben j ij al in de gelegenheid om mee 
te lezen, of wacht je liever tot de LA heeft gereageerd? 

Groet, 
rt 0.2.e 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken 
Afdeling Lucht- en Scheepvaart 
Rijnstraat 8 1 2515 XP I Den Haag 
Postbus 20901 1 2500 EX I Den Haag 

E 1u.:.::.e 1u.:.::. mioieom ol 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10. !10.2. 10.2.e..:..l:lf!JZ. 
10.2.e 10. 10. !.e 10.2 . ..:...1:1.WZ; 10 . . e 
10.2.e 10.2.e .10.2 
RE: 2de concept pleitnota [PRDF-11010891] 
donderdag 25 april 2019 13:46:59 

Doe 397 

10.2 . ..:..1:1.E!.lZ. 

Dank voor je reactie. Het lijkt mij goed om om 15 uur te bellen. Ik za l kij ken of rn.2.e of 
tf.2.e daarbij ook aanwezig kan zijn. Ik stel voor dat we dan ook de verdeling in de rechtszaa l 

doorspreken. 

Groet, 
tf.2.e 

Van: Hf.2.e 10.2T <10.2.e pel5rijcken.nl> 

Verzonden: donderdag 25 april 2019 13:26 
Aan: 0.2.e10.2-:e--l 0.2.e - HBJZ l l0.2.e minienw.nl> 

CC: ~0.2.e d0.1 0.2.e pelsrijcken.nl>; 

< 10.2.e pelsrijcken.nl> 

Onderwerp: RE: 2de concept pleitnota (PRDF-11010891] 

Dag ~tf.2.e 
Dank, ik ga naar de wijzigingen kijken, het lij kt inderdaad goed nog even te bellen, de 
meeste wijzigingen kan ik overnemen, andere op het eerste gezicht minder of niet. 

Voor de rechtbank: het is handig een Nlds id bewijs mee te nemen, al wordt dat bij 
bezoek bij mijn weten niet standaard gevraagd en gecontroleerd. Een rijkspas is niet 
voldoende. Het is niet nodig tevoren aanwezigen te melden bij de rechtbank. Ik neem 
aan dat een van jullie naast ons komt zitten, j ij, veronderstel ik, die melden we bij de 
desbetreffende zittingsbalie aan, waar ook wij ons aanmelden. De anderen zitten dan op 
de "publieke tribune", in de zaal. Als ze direct achter ons gaan zitten, dan is dat handig. 
Van (enkelen van) hen kunnen we de namen aan het begin van de zitting noemen, 
zodat de voorzieningenrechter weet wie hij zoa l in zijn zaal heeft ( dat is overigens niet 
verplicht). Het is daarom wel prettig als wij weten wie van het departement aanwezig 
zullen zijn. Maar als dat op het laatste moment nog verandert, is dat geen probleem. 

Ik stel voor dat we morgen rond kwart voor twaalf afspreken bij de centrale balie in de 
hal, direct na de beveiliging. Bedenk dat de controle door de beveiliging soms enige t ijd 
in beslag kan nemen als er een rij is. 

Wat jullie aan stukken mee willen nemen, is aan jullie, bedenk waar de zaak over gaat 
en wat relevant kan zijn. Er wordt geprocedeerd op basis van de in het geding gebrachte 
stukken (en feiten van algemene bekendheid), en alleen over de kwestie in geschil. 
[WOB-verzoeken e.d. zijn dus niet relevant.] 

Zullen we rond drie uur nog even bellen? 

Met vriendelij ke groet, 
tf.2.e 

1 0.2.e I Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. 1 Bezuidenhoutseweg 57 1 
Postbus 11756, 2502 AT Den Haag 1 +3170 10.2.e I 10.2.e nelsri içken nl I www nelsdiçk,;,n nl 1 
tl:, Printen, echt nodig? 



Verzonden: donderdag 25 april 2019 12:52 
A 10.2.e srjjcken ol> 

- < . . . . m· . ; 

· · - DGLM 
· . .nb ; 

pelsrijcken.nb 

Onderwerp: RE: 2de concept pleitnota (PRDF-11010891] 

Hierbij stuu r ik je onze laatste opmerkingen op de pleitnota. rt 1.1 

Tot slot heb ik nog enkele prakt ische vragen voor morgen: 

- HBJZ 

pelsr jjckeo ol>; 

- Ik neem aan dat het nod ig is om een leg it imatiebewijs te tonen bij de receptie van de 
rechtban k. Is daarbij een r ijbewijs (ok rijkspas) voldoende? En is het nog nod ig om 
vooraf de aanwezigen vanu it IenW door te geven? 

- Is het handig dat wij (IenW) ook een aantal geprinte stukken meenemen? Zo ja, welk 
(naast de regeling, dagvaarding en pleitnota) zouden dan wat jullie betreft voor de hand 
liggen? 

- Hoe laat en waar ontmoeten wij elkaar? Lopen wij langs jullie kantoor, of ontmoeten wij 
elkaar bij de rechtban k? 

Overige praktische informatie waaraan wij nog kunnen denken, hoor ik graag. Dan licht ik alle 
aanwezigen tegelijkertijd in. 

<10.2.e pelsrijcken.nl> 

Verzonden: woensdag 24 april 2019 22:52 

A JZ < . . . . mini en 
. ~ 10.2.e - HBJZ<10.2.e 10.2.e m· · ; - HBJZ 

10.2.e min ien . . - DGLM 
d0.2.e · · .nl>; 10.2.e <10.10.2.e pelsri jcken.nl>; 

rt 0.2.e 10.2.e pelsrijcken.nl> 

Onderwerp: RE: 2de concept pleitnota (PRDF-11010891] 

kunnen we morgenochtend verder. 

rt 0.2.e I rt 0.2.e I Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. 1 Bezuidenhoutseweg 57 1 
Postbus 11756, 2502 AT Den Haag 1 +3170 10.2.e 110.2.e Pelsriiçkep pi I www Pelsriiçkep pi 1 
tl:, Printen, echt nodig? 

van: Hf.2 .e10.2.e 10.2T - HBJZ l Hf.2.e 1tf.2 .e mjn jenw ol> 

Verzonden: woensdag 24 april 2019 22:15 
A <10.2T ·· en.nb 

- HBJZ< . . . . m ; 

· · - DGLM 



. . ol>; 

pe!srjjcken ol> 
Onderwerp: RE: 2de concept pleitnota (PRDF-11010891] 

pelsr jjcken ol>; 

Hierbij onze opmerkingen op de onderdelen t / m 5. Het zijn nog wat kleine tekstuele puntjes. De 
rest (vanaf onderdeel 6) bekijk ik morgenochtend en kom dan z.s.m. met een reactie. Deze 
onderdelen die worden ingediend, kunnen dan daarop vooruit lopend al weg. 

10.2.e , 11.1 

10.2.e10.2.e 10.2.e 
10.2. ~ 10.2.e 

10.2.e 10.2.e 
10.2.e 

10.2.e 10.2.e 10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

buiten reikwijdte verzoek 

10.2.e 10.2.e 
10.2.e 10.2.e 

10.2.e 
10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 
10.2.e 

10.10.2.e 

10.2.e 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Hoi beiden, 

10. .e 10.2 . ..:..l:llllZ 
10. ~.e 10.2 . ..:..l:llllZ; 10. !10.2. 10.2.e ..:..l:llllZ 
RE: 2de concept pleitnota [PRDF-11010891] 
woensdag 24 april 2019 22:11:14 

Doe 401 

Heb de tekst 2 t / m 5 gelezen. Zag nog bovenaan p.4 dat Regeling veiligheid zeeschepen de v in 
en z (zeiligheid)veranderd was. Dit is een klein typefoutje. Verder helemaal prima wat mij 
betreft. Jullie hebben er goed naar gekeken. 
Groet, 
rt 0.2.e 

Van: - HBJZ minienw.nl> 

Verzonden: woensdag 24 april 2019 21:43 

Aan: - HBJZ < · · 

<10.2.e 10.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: 2de concept pleitnota (PRDF-11010891] 

Hi 10.2.e 
Zie nierbij mijn aanvullingen t/ m 5. 
Groeten, 
tf.2 .e 

- HBJZ < • • • • ooio ieow ol> 
Verzonden: woensdag 24 april 2019 20:57 

- HBJZ min ienw .nl>; 

< . . . . minienw.ni> 

Onderwerp: FW: 2de concept pleit nota (PRDF-11010891] 

Zoals geappt zou ik het fijn vinden als je wil meelezen op de nieuwe versie. I k ben al 12 uur 
aan het werk dus de scherpte is er wel af. 
Het gaat m.n. om onjuistheden in onderdelen 3 t/ m 5, omdat deze morgenochtend worden 
ingediend bij de rechtban k. 0.2. vroeg daarom om niet teveel kleine zaken meer mee te 
geven. Die zijn we vanmiddag al doorgelopen. Volgens mij loopt de tekst goed, en ik heb 
slechts een paar kleine aanpassingen. 

I k wil vanaf onderdeel 6 morgenochtend lezen, maar indien je dat ook leest is dat natuurlijk 
alleen maar fijn. 

Groet, 
tf.2 .e 

Van: Hf.2 .e 10.2T <10.2.e pelsrijcken.nl> 

Verzonden: woensdag 24 april 2019 20:09 
A :z:e--1 0.2.e - HBJZ <"l minien > 

. ! 10.2.e - HBJZ <10.2.e 10.2.e m· · ; 

10.2.e min ien · · - DGLM 
d0.2.e · · .nl>; 10.2.e <10.10.2.e pelsri jcken.nl>; 

0.2.e 10.2.e pelsrijcken.nl> 

Onderwerp: FW: 2de concept pleit nota [PRDF-11010891] 

Ok, de "klassieke" fout , nu met bij lage 

0 



(f.2.e 1 1 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. 1 Bezuidenhoutseweg 57 1 
Postbus 11756, 2502 AT Den Haag 1 +3170 10.2.e I 10.2.e nelsri içken nl I www nelsdiçk,;,n nl 1 
tl:, Printen, echt nodig? 

Verzonden: woensdag 24 april 2019 20:07 

A - HBJZ' < . . . . minien 

· . .nb ; 

pelsrijcken.nb 

Onderwerp: 2de concept pleitnota (PRDF-11010891] 

- HBJZ 

pelsr jjckeo al>; 

Nogmaals dank voor het telefonisch doornemen van de opmerkingen en voorgestelde 
wijzigingen bij en in het concept. Ik heb aanpassingen aangebracht zoals besproken. Wi l 
svp bezien of je je er zo in kunt vinden. Dat geldt in het bijzonder op korte termijn voor 
de onderdelen 3 tot en met 5, omdat die morgenochtend als productie met de overige 
"echte" producties naar de rechtbank moeten worden gebracht en naar pij moeten 
worden gezonden. 

rt 1.1 

Met vriendelij ke groet, 

1 1 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. 1 Bezuidenhoutseweg 57 1 
Postbus 11756, 2502 AT Den Haag 1 +31 70 (f.2.e I 10.2.e pelsri icken.nl I www.pelsri icken.nl 1 
tl:, Printen, echt nodig? 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten 
waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u 
verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een 
overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze 
vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het 
Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn 
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking 
opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www pelsrjjçken nl/algemene-yoorwaarden en 
worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally 
privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All 
our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of 
the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the dient. Pels Rijcken & Droogleever 
Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce 
Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our genera! terms and conditions which 
include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 
19/2015. Our genera! terms and conditions can be found on our website www pelsrjjçken eu/algemene
voorwaarden and upon request we will provide you with a copy, free of charge. 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Ha 10.2.e 

10. .e 10.2 . ..:..l:llllZ 
10. !10.2. 10.2.e ..:..l:llllZ 
10. ~.e 10.2 . ..:..l:llllZ 
RE: Pleitnota 
woensdag 24 april 2019 14:41:49 

01eitoota - 0000 Ienw ve,:sje 2 docx 

Doe 406 

Zie oijgaand met wat opmerkingen nog van mij in de tekst. Kijk even goed of je het met mij 
eens bent. Ik ben (telefonisch ) bereikbaar. 
Groet, 
tf.2 .e 

Van: Hf.2 .e10.2.e 10.2T - HBJZ / 10.2-:e-l tf.2 .e minienw.nl> 

Verzonden: woensdag 24 april 2019 13:20 
Aan: 0.2. ~ 10.2.e - HBJZ <10.2:eltf.2 .e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Pleit nota 

Prima, ik stuur je dan bij dezen nog een iets nieuwere versie, omdat ik al reactie heb van 
rt 0.2.e over de passages die ik aan hem heb voorgelegd. 
Er l<Omt zo mogelijk ook een rondzendmal) voor het VAO morgenochtend bij je langs. Ik heb 
rt 0.2 net m ijn opmerkingen gemaild en 10.2.e bij de eerste motie betrokken. Lijkt mij goed 
als je in ieder geval nog naar de mogelij l<e moties kij kt. De rest is niet zo spannend. 

Groet, 
rt 0.2.e 

- HBJZ l l0.2.e 10.2.e mioieow al> 
Verzonden: woensdag 24 april 2019 13:17 

Aan: 0.2.e10.2-:e--l 0.2.e - HBJZ / 10.2-:e-10.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Pleit nota 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www bJackben:y com) 

_ HBJZ <10.2.e 10.2.e wioieow ol> 
Datum: woensdag 24 apr. 2019 12:46 PM 
Aan: rn.2. 10.T.e - HBJZ <1tf.2 .e 10.2.e minienw.nl> 

· · 1 u.~.e 10.2.e - DGLM <1 (f.2 . 
- HBJZ <lU.2.e 10.2. minienw.nl> 

Onderwerp: Pleitnota 

Hierbij mijn opmerkingen op de pleit nota. Als j ij hierin verder wil lezen, voeg ik later de 
opmerkingen van tf.2 .e toe en kan deze versie uit. Ik heb een paar plaatsen aangegeven voor 
check rt 0.2. 10.2.e Daar ga ik nu achteraan. 

Groet, 
tf.2 .e 



Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken 
Afdeling Lucht- en Scheepvaart 
Rijnstraat 8 1 2515 XP I Den Haag 
Postbus 20901 1 2500 EX I Den Haag 

M Hf.2.e 
E 1u.:.::.e 1u.:.::. mioieom ol 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10. !10.2. 10.2.e ..:..l:lf!JZ. 
10. ~.e 10.2 . ..:..1:1.E!JZ.; 10 .. e 10.2 . ..:..1:1.E!.lZ. 
RE: concept-pleitnota SW zitting vrijdag 26 april [PRDF-11010891] 

woensdag 24 april 2019 12:02:07 

Doe 409 

Dank! I k heb inderdaad wat vragen voor ~0.21_ en rn.2T ook uit de pleitnota die ik wil 
voorleggen. Ik ben eerst aan het lezen en al 10.2.e aan aan de slag is kan ik daar achteraan. 
I k vind overigens nog wel behoorlij k wat fouten in het inhoudelijke deel, maar volgens mij kom 
ik aan uit. Zo niet, weet ik je te v inden. 

Groet, 
tf.2 .e 

Van: Hf.: .e - HBJZ <10.2-:e--10.2.eminienw.nl> 

Verzonden: woensdag 24 april 2019 11:54 

Aan: e 10.2.e - HBJZ <r-i tf.2 . i 

<10.2.e 10.2.e minienw.nl> 

CC: 10.2.e ~ tf.2 .e - HBJZ <"1 0.2.e 10.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: concept-pleit nota SW zitting vrijdag 26 april [PRDF-11010891] 

Hi tf.2 .e 

Ik heb de pleit nota gelezen en ik vind het wel een aardige lijn hebben. Nu 10.2 er weer is, kan je 

hem ook nog vragen naar de sheets van de presentat ie(s) voor de NGO's en wat hij naast het 

document dat de LA toest uurde en was uitgedeeld op 18 maart verder uiteengezet had over de 

SPS-code. Tegen Hf.2 hebben ze volgens mij ook meerdere malen gezegd dat ze echt wel wisten 

wat de SPS-code inhield. Misschien dat hij hier nog een concreet moment bij kan halen. Ik heb 

het volgens mij 0.2.e een keer horen zeggen, maar weet niet meer bij welke gelegenheid . 

Daar heb je dus niet zoveel aan:-( 

Jouw voorstel om eerst schriftelijk te reageren lijkt mij wel zo efficiënt. Als ze toch willen bellen 

dan kan ik eind van de middag proberen in te bellen als je dat prettig vind. 

Mocht je nog vragen hebben bij de beant woording van de vragen van rn.T.e' laat het dan even 

weten dan probeer ik even in te loggen. 

Groeten, 
tf.2.e 

Datum: woensdag 24 apr. 2019 10:54 

AM 

Onderwerp: FW: concept-pleitnota SW zitting vrijdag 26 april [PRDF-11010891] 

I k ga lezen en het stuk voorzien van commentaa r. Ik zal in ieder geval ook alle 
producties nakijken. 
I k zou 10.2. willen voorstellen om eerst een sch riftelijke ronde opmerkingen te 
doen, en eventueel daarna te bellen. Anders vrees ik dat het telefoongesprek heel 
lang gaat duren. Wat denk jij? 



rt 0.2.e en 10.2.e zijn v rij, dus ik weet ook niet of zij er vandaag naar kunnen 
kij ken. Beiden gaven gisteren aan moeilijk te zitten qua tijd. Ik kan rn.T.l v ragen 
wanneer ze uiterlijk inhoudelijk reactie willen. Producties moeten uiteraard 
vandaag. 

lël 1n c!oc)to5 

10.2.e 

10.2. ~ 
10.2.e 

10.2.e 10.2.e 10.2.e 

10.2.e 10.2.e 
10.2.e 

10.2.e 
10.2.e 

10.2.e 
10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 10.2.e 10.2.e 
10.2.e 

10.10.2.e 

10.2.e 
10.2.e 

10.2. e10.2.e 
10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 10.2.e 



Doe 414 

Van: 10. !10.2. 10.2.e ..:..l:lf!JZ. 
Aan: 10.2.e 
Cc: 10.2.e 10. 10.2.e .10.2. 10 . . e 10.2 . ..:..1:1.E!JZ.; 10. ~.e 10.2 . ..:..1:1.E!.lZ. 
Onderwerp: RE: Twee vragen 

Dat um: dinsdag 23 april 2019 14:59:34 
Bijlagen: aesoek sw Jenv BuZa en Ienw msg 

201s-11-06 Brief van ngo"s aan de Minister van Infrasta,ctqur en Waterstaat pdf 

Hierbij stuur ik je de reactie op de door jouw gestelde vragen. In de bijlage vind je allereerst de 
brief van de vijf NGO's van 6 november. 
Tevens vind je de informatie over het overleg tussen JenV en SW. Mijn collega geeft aan dat het 
niet een (afgerond) verslag, maar ik denk dat het voor jullie wel enigszins een beeld geeft. 

Ik reageer zo direct op de email van ~ 0.2.e 

Met vriendelijke groet, 
tf.2.e 

Reeds beoordeeld in doe. 421 
10.2.e 10 10.2.e 
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10.2.e 10.2.e 



Doe 416 

Van: 10. !10.2. 10.2.e ..:..l:lf!JZ. 
Aan: 10 . . e 10.2 . ..:..1:1.E!JZ.; 10. !10.2. 10.2.e ..:..l:lf!JZ.; 10. ~.e 10.2 . ..:..1:1.E!.lZ. 
Onderwerp: RE: gespek SW, Jenv, BuZa en IenW 
Datum: dinsdag 23 april 2019 13:58:48 

Klopt, de LA vroeg hier om. Ga er zo mee aan de slag. 

Groet, 
tf.2.e 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van:•~ · · -HBJZ" L . · · · minienw.nl> 
Verzonden: 23 apr. 2019 13:49 
Aan .e · .e minienw.nl>; •,~ 0.2. ! 

tr.: .e _ HBJZ" < 10.2.e 10.2.e minien 
Onderwerp: FW: gespek SW; Jenv; BuZa en Ien W 

Hoi, 
Dit za l ook nog naar LA moeten worden doorgestuurd met wat uitleg. Staat dit gesprek in de 
tijdlijn? 
Groet, 
tf.2.e 

- DGB 

Verzonden: dinsdag 23 april 2019 11:11 
. . - DGLM <10.2.e 
. . 

. . minienw.nl - HBJ 

- HBJZ < . . . . inienw.nl>; 

minienw.nl> 
Onderwerp: gespek SW, Jenv, BuZa en lenW 

Hoi allen, 

minienw.nl>; 
- HBJZ 

·nienw.nl>; 
- DBO e 

Het gesprek tussen SW, JenV, BuZa en IenW heeft plaatsgevonden op 24 januari j l. Dus na de 
kamerbrief van Harbers. In bijgevoegde mail enkele aantekeningen van het gesprek. Ook al 
lijken deze niet af. Dit is de laatste versie. 
Ter info ook een mail met een brief van SW over een zaak van één van de drenkelingen, waarin 
wordt verwezen naa het gesprek met SW. 

Groet en tot straks 



Doc418 

Van: 10. .e 10.2 . ..:..l:llllZ 
Aan: 10.2.e 10.2.e 10. 
Cc: 10.2.e .10.2. 10. !10.2. 10.2.e..:..J:llllZ; 10. ~.e 10.2 . ..:..l:llllZ 
Onderwerp: RE: Re: 
Datum: dinsdag 23 april 2019 13:40:12 

Beste 10.2. en 10.2.e 
Het zou fijn als j ullie in de loop van vandaag of morgenochtend alvast wat ruwe versies van wat 
ju llie op papier hebben gezet aan ons kunnen toestu ren. 
Wij willen graag meelezen en -denken. 
Met v r iendelij ke groet, 
tf.2 .e 

- HBJZ 

Verzonden: dinsdag 23 april 2019 12:00 
Aan: < • • 

<10.2.e 10. · nw.nl>; 10.2. ! 

CC: 10.2.e . .e < 10.2.e 

< 10.2.e pelsrijcken.nl> 

Onderwerp: RE: Re : 

Hoi rn.2.e 

pelsrijcken.nl>; rn.2.e - HBJZ 
10.2.e - HBJZ <10.2.e 10.2.e minienw.nl> 

pelsrijcken.nl>; 10.2.e 10.2.e 

Dank voor jullie snelle opmerkingen. Ik heb ze overgenomen in de antwoorden. 

Groet, 
rt 0.2.e 

pelsrjjcken ol> 
Verzonden: dinsdag 23 april 2019 11:05 

mini - HBJZ 

HBJZ · ·eow ol> 
pelsrijcken.nl>; 

<10.2.e pelsrijcken.nl> 

Onderwerp: Fwd: Re : 

1.1 

-



Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: •~ 0.2.e < 1 tf.'I 0.2T 
Datum: 23 april 2019 om 10:51:13 CEST 
Aan: •~ 0.2.e . _ < 1 tf.f0.2T 
Onderwerp: Antw.:l~s_1j ~~1j 

19. Kosten. Geen schade 
16. Niet veilig maar adeqaat, derde streepje 
22. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 23 apr. 2019 om 10:37 heeft rn.2T 

pelsrijckeo nl> 

pelsrijckeo nl> 

< 10.10.2.e pelsrijcken nl> het volgende geschreven: 

3. Onderscheid met andere schepen 

5. Woordje langer 

12. Wijzen op andere gebreken? 

16. Scherper onderscheid maken; gaat om andere veiligheid 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten 
waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u 
verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een 
overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze 
vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het 
Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn 
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking 
opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www pejsrjjçken nl/algemene-yoorwaarden en 
worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally 
privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All 
our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of 
the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the dient. Pels Rijcken & Droogleever 
Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce 
Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which 
include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 
19/2015. Our general terms and conditions can be found on our website www pejsrjjçken eu/algemene
voorwaarden and upon request we will provide you with a copy, free of charge. 



Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 

10. !10.2. 10.2.e ..:..l:lf!JZ. 
10.2.e 10.2.e 10. 
10 . . e 10.2 . ..:..1:1.E!JZ.; 10. ~.e 10.2 . ..:..1:1.E!JZ.; 10.2.e 

10 . ...:...l.2iil.l 
RE: Reactie op dagvaarding en aanvullende stukken 

donderdag 18 april 2019 17 :48:40 

Doe 424 

10.2 . ..:...W.ti; 10.2.e 

Bijlagen: sps-Code 20os Code on safety toe special ouroose shjos 2008 CMSCRes 299C87)) pdf 
uitgedeeld docu J 3 maart - Yeiliabeidsejsen yo!gens de sps code en bemannjngsejsen SJCW docx 
Verzoek brieven msg 

Nogmaals bedankt voor het nuttige overleg vanochtend en de uitgebreide toelichting. 
Vanochtend hadden wij nog een aantal stukken toegezegd aan ju llie te stu ren. Jullie vinden 
deze in de bij lage. Het gaat om informatie rondom de migratiediscussie, een digitaa l kopie van 
de SPS-code en het overzicht dat op 13 maart aan SW is uitgedeeld m.b.t. de te stellen eisen. 
Voor wat betreft de migratiediscussie kunnen wij ju llie nog wijzen op de website 
"missingmigrants". 
Voorts kwamen wij tot de conclusie dat ons opmerking bij alinea 18 van de dagvaarding enige 
context mist. Vooralsnog graag deze negeren, waarbij ik graag volgende week een nadere 
toelichting geeft. 

- HBJZ 
Verzonden: woensdag 17 april 2019 12:20 

pelsrijcken.nl> 
10.2.e -H < . . 

<10.2.e 10.2.e minienw.nl>; 10.2.e 

d 0.2.e minienw.nl> 

. . minienw .nl>; 

· · - DGLM 

Onderwerp: Reactie op dagvaarding en aanvullende stukken 

- HBJZ 

We hebben de dagvaarding bij diverse betrokken collega's uitgezet en hun reacties verzameld 
waar er feitelij ke onjuistheden zijn of informatie m ist. We hebben deze opmerkingen bij iedere 
alinea in de kant lijn opgenomen, waardoor hopelij k het overzicht blijft bewaard. Mocht het 
v ragen of onduidelijkheden opleveren, hoor ik het graag en/ of kunnen we het morgen 
bespreken. 

Verder stuur ik j ullie nog een aantal aanvu llende bestanden en e-ma ils die m.i. relevant zijn 
voor het weerleggen van diverse standpunten van SW. Volgens mij zijn het allemaa l stukken die 
ju llie tot op heden nog niet ontvangen hebben, maar mogelij k is er toch een dubbeling. Het lijkt 
mij ook handig om morgen te bespreken welke informatie/ bestanden j ullie verder wensen te 
ontvangen, eventueel aan de hand van de eerder toegezonden tijdslijn. 

Tot slot hebben we nog op drie punten aanvu llende informatie uiteen gezet in een apart word
document, ter achtergrondinformatie. Het betreft de gebruikelij ke procedure bij certificering van 
schepen (omdat we daarnaar een aantal keer verwijzen), informatie over de regels van 
omliggende landen, en de activiteiten van SW zelf (mede gelet op het argument van force 
majeure) . 

Graag tot morgen ! 

Met v riendelijke groet, 
10.2.e 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 



Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10. !10.2. 10.2.e ..:..l:lf!JZ. 
10. ~.e 10.2 . ..:..1:1.E!.lZ. 
FW: Q&A"s nav ILT rapport 
donderdag 18 april 2019 13:Sl:16 

Schaduw QA"s - Il I -oom 10 ~ 

Sorry, vergeet jou in cc op te nemen 

- HBJZ 

Verzonden: donderdag 18 april 2019 13:51 

Aan: rt 0.2.e 10.2.e - ILT <10.2.e 

<10.210.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Q&A's nav ILT rapport 

Doe 426 

Zoals beloofd, hierbij mijn reactie op de Q&A's. Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen 
hebben, of ik op andere (aangevu lde) Q&A's kunnen meelezen, hoor ik het graag. I k heb de 
Q&A's voor de beleidsdirectie niet aangevuld omdat ik er vanuit ga dat rt 0. dat doet. Ik kan 
uiteraard daarop ook meelezen. 

Groet, 
rt 0.2.e 

Van: rt tf.2.e 
Verzonden: woensdag 17 april 2019 16:55 

Aan: 10.21 - DGLM < . . . 

<10. . . . minienw.nl> 

Onderwerp: Q&A's nav ILT rapport 

Urgentie: Hoog 

Beste 10. en 10.2.e 
2 

ILenJ ol> 

- HBJZ 

Bijgevoegd een aanta l Q&A's die boven water kwamen drijven nadat 1 van mijn collega's op 
mijn verzoek het rapport heeft doorgenomen. Tevens nog een aanta l vragen voor de medisch 
adviseur die ik al heb uitgezet. Daarnaast kwamen er ook 2 voor Beleid bovendrijven mogelijk 
dat jullie daar naar willen kijken, cq meenemen in jullie schaduwdossier. 
Aanvu llingen/ opmerkingen over de beantwoording van de rest ook zeer welkom! 

1.1 

Groeten, 
tf.2.e 

10.2.e 

Afdeling Netwerk transport 
Directie Omgeving en Bestuur 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Bezoekadres: Rijksinspectiekantoor I Westelijke Pa rallelweg 4 1 3331 EW I Zwijndrecht 
Postadres: Postbus 16191 1 250 0 BD I Den Haag 



T: rn.2.e 
M: 01O.2.e 
tf.2 .e ilent.nl 

http: //www.ilent.nl 
-- Dinsdag niet op kantoor --



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Hoi rn.2.e 

10. !10.2. 10.2.e ..:..l:lf!JZ. 
10 . . e 10.2 . ..:..1:1.E!.lZ. 
10. ~.e 10.2 . ..:..1:1.E!.lZ. 
RE: Informerende nota ivm kort geding 
dinsdag 16 april 2019 14:04:30 
M - Nota ter iofa kort 0edio0 Sea Watcb docx 

Ter info. Ik ga deze nota nu in de rondzendmap zetten. 

Groet, 
tf.2 .e 

Van: rt tf.2 . ~ - HBJZ l l . . . . minienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 16 april 2019 13:45 

Aan: :z:e--1 0.2.e - HBJZ l l 0.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Informerende nota ivm kort geding 

Doc434 

Prima nota. Is wel juridisch maar dat kan nu ook niet anders. Misschien nog een paar 
zinnen toevoegen dat we de M uiteraard zsm na overleg met de LA zullen infonneren over 
onze lijn van verdediging ( dwz het ve1weer). Kan me namelijk voorstellen dat ze anders 
gelijk morgen in de staf wil weten wat we hiertegenin kunnen brengen. Verder zag ik nog 
een paar kleine typefouten. Zou de tekst nog een keer goed doorlezen. Ben jij er 
morgenochtend? 
Groet 
rt o.2':n 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackben:y.com) 

- HBJZ <"î • • • • minienw.nl> 
Datum: dinsdag 16 apr. 2019 1:09 PM 

. . e - DGLM minienw.nl>, 10.2. ' 
- HBJZ <10.2.e 10.2.e minien ==::;~""==----

Kopie: 1tf.2 .e 1 U.:L.e - HBJZ <1 minienw.nl> 
Ondenverp: Infonnerende nota ivm ko1t geding 

Hallo beiden, 

I k heb een nota opgesteld voor de minister om haar te informeren over het ingediende kort 
geding, afgestemd met 10.2.e Ik wil proberen deze vanmiddag nog bij de minister te krijgen, 
i.v.m. de staf morgenochtend. Zouden ju llie eventuele opmerkingen z.s.m. willen doorgeven? I k 
zet het geheel om 14 uur in de rondzendmap, waarin uiteraa rd ook nog opmerkingen kunnen 
worden verwerkt. 

@"î tf.2 .e rt 0.21 geeft in j ouw plaats akkoord. Ik heb haar al ingelicht dat er iets aan komt. 

Groet, 
rt 0.2.e 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken 
Afdeling Lucht- en Scheepvaart 
Rijnstraat 8 1 2515 XP I Den Haag 
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Kort geding door Sea Watch tegen regeling 

 

 

 

 
Inleiding 
Vorige week bent u per nota (IENW/BSK-2019/75130) geïnformeerd over de 
mogelijke juridische procedures die gestart kunnen worden tegen het stellen 
van veiligheids- en bemanningseisen voor schepen die stelselmatig 
drenkelingen aan boord nemen. Gisteren (15 april) heeft Sea Watch een kort 
geding – een verzoek bij de civiele rechter om een uitspraak op korte termijn -  
ingediend bij de rechtbank. De zitting zal op 26 april om 12 uur plaatsvinden.  
 
In deze nota wordt u geïnformeerd over de belangrijkste argumenten uit de 
dagvaarding. HBJZ bereidt de procedure voor i.s.m. de Directie Maritieme 
Zaken, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Landsadvocaat.  
   
Argumentatie dagvaarding 
In de dagvaarding worden verschillende argumenten aangedragen door Sea 
Watch. Deze argumenten komen overeen met hetgeen in de genoemde nota 
aan u is voorgelegd.  
 
1. Regeling is onmiskenbaar onverbindend/onrechtmatig 
Sea Watch geeft twee redenen waarom de ministeriële regeling onverbindend 
zou zijn. Ten eerste stelt Sea Watch dat u niet bevoegd bent de regeling uit te 
vaardigen, omdat de wetgeving waarop de regeling gebaseerd is de toepassing  
daarvan op ‘pleziervaartuigen’ uitsluit. Tevens stelt Sea Watch dat zij een 
reddingsvaartuig is, gelet op basis van het feitelijk gebruik van de Sea-Watch. 
Reddingsvaartuigen zijn eveneens uitgezonderd van de bedoelde wetgeving.  
 
Ten tweede wordt gesteld dat de inhoud van de regeling in strijd is met hoger 
recht, met name met het SOLAS-verdrag, omdat er een internationale 
verplichting geldt om mensen op zee in nood te helpen. Ook wordt aangevoerd 
dat de keuze om drenkelingen te zien als speciaal personeel als bedoeld in de 

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.enota1 ter informatie, 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 
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SPS-code, in strijd is met die code. In die code zijn de bedoelde bijzondere 
opvarenden personen die bijzondere taken uitvoeren aan boord van het schip 
en dat is bij aan boord genomen drenkelingen niet het geval, zo wordt gesteld.     
 
2. Regeling is in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
Er wordt in de dagvaarding aangedragen dat de regeling is strijd is met 
verschillende beginselen van behoorlijk bestuur. Ten eerste wordt gesteld dat 
het specialiteitsbeginsel wordt geschonden, omdat de regeling alleen op Sea 
Watch van toepassing is. De regeling zou een middel zijn om uitvoering te 
geven aan het migratiebeleid.  
 
Ten tweede wordt schending van het vertrouwensbeginsel aangevoerd. Door 
eerdere toezeggingen t.a.v. een overgangstermijn, is er bij onder andere Sea 
Watch een gerechtvaardigd vertrouwen ontstaan op een redelijke 
overgangstermijn waardoor de desbetreffende schepen in de gelegenheid 
zouden worden gesteld te voldoen aan de nieuwe eisen. Dat vertrouwen zou 
geschonden zijn door het versneld vaststellen van de veiligheids- en 
bemanningseisen en deze met onmiddellijke ingang in werking te laten treden.  
 
3. Inbreuk op het recht van eigendom 
De dagvaarding stelt ongerechtvaardigde inmenging in het recht van eigendom 
van Sea Watch, mede doordat Sea Watch de haven van Marseille niet kan 
verlaten. Sea Watch kan nu niet vrijelijk over diens eigendom beschikken.  
 
Eis 
Aan de rechter wordt gevraagd:  

a. de regeling onverbindend te verklaren en de Staat iedere handeling of 
gedraging te verbieden die op de regeling is gegrond; of 

b. een verbod om de regeling op Sea-Watch toe te passen, dan wel een 
gebod aan de Staat zich jegens Sea-Watch van iedere handeling of 
gedraging te onthouden die gegrond is op de regeling; of 

c. een verbod om de regeling tot en met 31 december 2019 op Sea-
Watch toe te passen, dan wel een gebod aan de Staat zich tot en met 
31 december 2019 jegens Sea-Watch van iedere handeling of 
gedraging te onthouden die gegrond is op de regeling; en 

d. een dwangsom ter hoogte van € 10.000,-, (of ander bedrag) voor 
iedere dag waarop de regeling op Sea Watch wordt toegepast in strijd 
met een opgelegde verbod, dan wel het uitgesproken gebod; en 

e. veroordeling in de kosten van dit geding.  

11.1
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DE HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN, 
 
 
 

 
  

11.1

10.2.e



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10. !10.2. 10.2.e ..:..l:lf!JZ. 
10. ~.e 10.2 . ..:..1:1.E!.lZ. 
RE: RICHIESTA INFORMAZIONI 
maandag 15 april 2019 19:16 :30 

Doc 440 

Oeps sorry, zover had ik niet gekeken © dacht te begrijpen dat j ij verder had gewerkt in de NV 
aan Malta. I k ga er naar kij ken 

Groet, 
tf.2.e 

Van: - HBJZ minienw.nl> 
Verzonden: maandag 15 april 2019 19:15 

Aan: - HBJZ < · · 

Onderwerp: RE: RICHIESTA INFORMAZIONI 

0 sony ! Heb het in groen vet ve1werkt in de tekst. 
Kunnen er daarna wel een document van maken. 
Groeten, 
tf.2.e 

Datum: maandag 15 apr. 2019 7:08 PM 
Aan: rn.2.e 10.T.e - HBJZ 1-_:).2.e 10.21minienw.nl> 
Ondeï·werp: RE: RICHIESTA INFORMAZIONI 

Hoi rn.2.e 

I k mis de bijlage © 
Dan kijk ik er morgenochtend naar, hopelij k voor 9.30 uur. 

Groet, 
tf.2.e 

Van: - HBJZ minienw.nl> 
Verzonden: maandag 15 april 2019 17:10 

Aan: - HBJZ < · · 

Onderwerp: RE: RICHIESTA INFORMAZIONI 

Hi 10.2-:e7 
I k neb in de tekst een aanta l suggesties gedaan. Vind het wel lastig omdat ik niet weet of rn.2 
na 5 oktober nog meer aan !ta lie heeft gemeld. 

Wil jij meelezen/verbeteren/ aanvullen? 

Alvast bedankt! 
Groeten, 
tf.2.e 

10.2.e 

10.2.e10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 
10.2.e 10.2.e 

10.2.e 10.2.e 



Doe 442 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10. !10.2. 10.2.e ..:..l:lf!JZ. 
10. ~.e 10.2 . ..:..1:1.E!.lZ. 
RE: Verslag Overleg over de beleidswijziging dd 1 april 

maandag 15 april 2019 19:03:56 

Wij hebben met eerdere verslagen er (niet bewerkbare) pdf's van gemaakt. Missch ien hierbij 
ook slim?! En laten we morgen eraan denken het ook aan de LA toe te sturen deze week. 

Groet, 
tf.2 .e 

Van: Hf.2 .e - HBJZ <10.2-:e--10.2.eminienw.nl> 

Verzonden: maandag 15 april 2019 18:29 
Aan: 0.2.e 10.2.e - DGLM / 10.2.e minienw.nl>; 

- DGB <10.2. 10.2.e minienw.nl>; 0.2.e 10.2. - ILT 

d0.T.e'I0.210.2.e ILenT.nl>; rn.2. ~ (10.2.e minbuza.nl)' l l 0.2.e 

CC: 10.2.e10.2.e 10.2.e - HBJZ <10.2.e 10.2.e minienw.nl>; 10.2. i 
<10.2.e 10.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: Verslag Overleg over de beleidswijziging dd 1 april 

Beste allen, 

minbuza.nl> 
10.2.e - HBJZ 

Met dank aan een ieder die nog aanvullingen heeft geleverd, bijgaand het defin itieve verslag. 

Groeten, 
tf.2 .e 

- HBJZ 

Verzonden: dinsdag 9 april 2019 16:42 
Aa . . - DGLM <10.2.e inienw.nb ; 

. . w.n - ILT 

ILenT.nl>; ( . . e minbU?a al) ' <10.2.e minbuza al> 

Onderwerp: Verslag Overleg over de beleidswijziging dd 1 april 

Beste allen, 

Bijgaand het verslag van het overleg van 1 april met de vijf NGO's. Graag deze week j ullie 

aanvullingen en opmerkingen. 

Alvast bedankt ! 

----Oorspronkelijke afspraak----

Van: DGLM-MZ - secretariaat d0.2.e 

Verzonden: vrijdag 15 maart 2019 12:50 
Aan: DGLM-MZ - secretariaat; 

DG - Hru~ 
CC: Hruz 

minienw.nb 

10.2.e - DGLM; 

. . e - ILT 

Onderwerp: Overleg over de beleidswijziging voor schepen van organisaties met een ideële 

doelstelling 



Tijd: maandag 1 april 2019 15:00-17:00 (UTC+0l:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, 

Stockholm, Wenen. 

Locatie: W.521 

Met vriendelijke groet , 

10.2.e DGLM-MZ 
Ministerie van I nfrast ructuur en Waterst aat 
DGLM 
Oir.Marit ieme Zaken 
RIJNSTRAAT 8 1 2515 XP I DEN HAAG 

Postbus 20901 1 2500 EX I Den Haag 

rnioienw.nl 

10.2.e 



Doe 472 

Van: 10.2.e ~ 
Aan: '.10.2.e 10.2. 
Onderwerp: RE: Sea-Watch 3 

Datum: woensdag 30 oktober 2019 11:13:00 

Hoi 10.2.e 
Inderdaad, voor eventjes weer de juiste persoon. We gaan een antwoord dichten en houden je 
op de hoogt e. 
Groet 
10.2 

Van: 10.2.e 10.2.e <10.2.e 10.2.e minbuza.nl> 

Verzonden: woensdag 30 oktober 201910:13 
Aan: 10.2.e - DGB <10.2. 10.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: FW: Sea-Watch 3 

Hoi 10.2. had mail doorgestuurd naar 10.2. ea maar zie dat j ij toch de juiste persoon bent! 

Neem aan dat jullie oppakken? Zou j e me aub op de hoogte willen houden? Veel dank! 
Groet, 10.2. 

Van: 10.2.e 10.2.e <10.2.e 10.2.e minbuza.nl> 
Datum: woensdag 30 okt. 2019 10:07 
Aan: 10.2.e (10.2.e - DGLM <10.2. 10.2.e minienw.nl>, ·10.2.e 
<10.2.e minjenv.nl>, 10.2.e <lU.Le 
<1U.:l.= minbuza.nl>, 10.2. <10.2.e minbuza.nl>, 1U.:l 
Kopie: Flamand, JA <10.2.-e minbuza.nl>, 10.2.e e 

minbuza.nl> 
Onderwerp: FW: Sea-Watch 3 

10.2. e.a., 

Graag jullie actie, dank! 

Groeten, 10.2.e 

van: 10.2.e 
Datum: woensdag 30 okt. 2019 06:53 

mjt gov it> 

mjnlmzaoJ>, iu.L. iu.~ 
1U.2.e <10.102.e minvenj.nl> 

<10.2. 
e 

Aan: 10,2.e - DGB <10.2. 10.2.e minienw.nl> 
Kopie: Po1t State Controle 10.2.e @ILenT.nl>, 10.2.e 10.2.e - DGLM 
<10.2. minienw.nl>, 1u.L.e 1u.2.e d 0.2.e 10.2.e mjnbuza n1>, 10.2.e 

10.2.e @mit.gov.it> 
Onderwerp: Sea-Watch 3 

Deru·Mr. 10.2.e 

;; 



Yours faithfully, 
10.2 .e 
10.2 .e 

1U.~.e 
Italian Coast Guard Headquarters 
Head of Safety of Navigation Depai1ment 
Viale dell ' Arte No. 16 - 00144 Rome 
VTelephone:-t 10.2 .e 

Mobile: -t10.2 .e 
+ Mail: 10.2 .e mit.gov.it 

Help save paper ! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan infonnatie 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 ve1wijderen. 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 message may contain infonnation that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by Inistake, you are requested to info1m 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. 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
10.2.e 

- BD/DGM/BIM 
..:...PG.B 

RE: kameMagen 
donderdag 25 juli 2019 16:34:07 

Doe 497 

Veel dank, denk alleen dat het goed is als ook andere onderdelen van BZ er naar kijken 
dan alleen tf.2.e Zal ze dit voorleggen, ok? Kan ie daarna in de lijn. 

Groeten, 10. 
2 

Van: 10.2.e - DGB [mailto:10.2. 10.2.e 
Verzonaen: oonoeieiag 2.5 j uli 2019 14:~/ 

minienw.nl] 

Aan: 10.2.e - BD/ DGM/BIM 
Onderwerp: Kt:: Kamervragen 

Ha 10.2 
Bij deze de beantwoording van de vragen van D66 en CU. 
Is afgestemd t/ m onze directeur. 
Kan dan bij jullie de lijn in voor akkoord stas? 
Groet 
tr.2 

Van: rt tJ.2.e - BD/DGM/BIM <10.2.e 

Verzonden: dinsdag 23 j uli 2019 12:04 
Aan: - DGB . . . . 
Onderwerp: RE: kamervragen 

Dag rt tr.2. 

minjenv.nl> 

minienw.nl> 

Hebben trouwens nog een aantal gekregen nav de oproep van de Reders. Kom ik graag 
bij jullie op de lijn over, ergens komende dagen. Zullen we ook met BZ moeten 
afstemmen en denk dat het goed is om te kijken wie de verzending doet. 

Groeten, 10. 
2 

Van: 10.2.e - BD/DGM/BIM 
Verzonaen: woensdag 17 juli 2019 13:36 
Aan: 10.2.e - 0GB' 
Onderwerp: Kt:: Kamervragen 

Hoe het met de WD-vragen zit weet ik echt niet. rn.2. heeft maar daar niet in 
meegenomen. 

Hierbij de andere. Moet nog met BZ en jullie worden afgestemd. Wi l je er anders een 
geconsolideerde versie van maken die dan in z'n geheel met BZ wordt afgestemd? rt 1.1 

Groeten, 10. 
2 



Van: 10.2.e 1- 0GB [mailto110.2. 10.2.e 
Verzonaen: woensdag 17 juli 2019 11:30 
Aan: 10.2.e - BD/DGM/BIM 
Onderwerp: Kamervragen 

Hallo rt 0.2 
Hoe gaat et met de kamervragen? (beide sets) 
Groet 
rt 0.2 

minienw.nl] 

Dit bericht kan infonnatie 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 
aansprakel jkheid voor schade, van weke 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. lf 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 trom the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan infonnatie 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 ve1wijderen. 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 infonnation that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by Inistake, you are requested to info1m 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 

Dit bericht kan info1matie 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 ve1wijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elekti·onisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain info1mation that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by Inistake, you are requested to info1m 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 



Van:
Aan:  - DGB
Onderwerp: RE: kamervragen CU en D66
Datum: donderdag 25 juli 2019 14:04:12

Hi 
 
Lijkt me eigenlijk prima zo. Ik kan zo snel geen echte verbeteringen aanbrengen die hout snijden.
 
Groet,

From:  DGB < @minienw.nl> 
Sent: woensdag 24 juli 2019 14:21
To:  < @minbuza.nl>
Subject: kamervragen 
 
Hoi ,
Bij deze antwoorden op vragen van D66 en CU. Misschien wil je even meelezen?
Alvast dank!
Groet

 
 
 

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
aansprakel jkheid voor schade, van we ke 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. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

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 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. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: 
Aan: 

10.2.e 
10.2.e 

- BD/DGM/BIM 
..:..PG.B 

Doe 502 

Onderwerp: RE: REMINDER burgerbrief ENW/ BSK-2019/ 147919 Mensenhandel en mensensmokkel (houder IENW/ BSK-
2019/147919} 

Datum: woensdag 24 j uli 2019 16:19:02 

Wat mij betreft wel! 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 10.2.e - DGB [mail!Q.10.2 10.2.e wiuienwn)] 
Verzonden: woensdag 24 juli 201914:19 
Aan: 10.2.e - BD/DGM/BIM 
Onde1we1p: RE: REMINDER burgerbriefENW/BSK-2019/147919 Mensenhandel en mensensmokkel (houder 
IENW/BSK-2019/147919) 

Hallo 10.2 
Dat klopt, dus akkoord als wij het daannee afdoen ipv JenV? (Wat mij betreft prima ovrigens) 
Groet 
10.2 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 10.2.e - BD/DGM/BIM <10.2.e minjenv.nl> 
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 13:09 
Aan: 10.2 .e -DGB <10.210.2.e minienwnl> 
Onde1we1p: RE: REMINDER burgerbriefENW/BSK-2019/147919 Mensenhandel en mensensmokkel (houder 
IENW/BSK-2019/147919) 

Dag 10.2 

Groeten, 10. 
2 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 10.2.e - DGB [mail!Q.10.210.2.e 
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 12: 16 
Aan: 10.2 .e - BD/DGM/BIM 

mjnjenwn)] 

Onde1we1p: FW: REMINDER burgerbriefENW/BSK-2019/147919 Mensenhandel en mensensmokkel (houder 
IENW/BSK-2019/147919) 

Hoi 10.2 
Onderstaande burger vTaag heb ik in eerste instantie gemist. Het gaat echter over mensenl1andel en 
mensensmokkel. Hoort dus meer bij Jen V thuis lijkt mij. Sorry voor het late doorsturen. Als jullie de vraag 
kunnen bentwoorden, laat ik hem overzetten. 



Groet 
10.2 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 10.2.e - DGMo <10.2.e 
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 10:09 

minienw nl> 

Aan: 10 .2 .e - DGB <10 .210.2 .e minienwnl> 
Onde1we1p: REMINDER bmgerbriefENW/BSK-2019/147919 Mensenhandel en mensensmokkel (houder 
IENW/BSK-2019/147919) 

Dag 10.2 

Deze burgerbrief is ter beantwoording bij jou uitgezet en volgende week ( datum) loopt de afhandeltemujn 
luervoor af. 

Het streven is om 84% van de brieven op tijd beantwoord te hebben vandaar deze reminder. 

Mocht je nu al weten dat je de deadline niet gaat halen wil je dit dan aan 10.2 . en nuj doorgeven. Wij moeten 
de burger luervan op de hoogte stellen en een nieuwe datum opgeven. Graag even temgkoppeling. 

10.2.e 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 10 .2 .e DGMo 
Verzonden: maandag 8jnli 2019 11:26 
Aan: 10.2.e - DGB <10 .210.2 .e minienwnl> 
Onde1we1p: burgerbriefENW/BSK-2019/147919 Mensenhandel en mensensmokkel (houder IENW/BSK-
2019/147919) 

Hoi 10.2 

Volgens nuj heb jij al eerder vragen beantwoord over de Sea Watch3. Wil jij deze vraag beantwoorden. 

De afhandeltenmjn luervoor loopt af op 31-07-2019. 

10.2.e 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: COM-Liaison <10.2. 10.2.e @Imnbuza.nl> 
Verzonden: woensdag 3 juli 2019 16:01 
Aan: vraagbeantwoording <10.2 .e @Imnaz.nl> 
Onde1we1p: RE: DPC ticket EM1252005 : Mensenhandel en mensensmokkel 

Beste 10.2.e 

Deze vraag betreft de vlaggenstaat bevoegdheid en beantwoording ligt blijkens navTaag bij onze Speciaal gezant 
voor Migratie, thuis bij de collega's van Ien W. 
Het verzoek is dan ook dit door IenW te laten beantwoorden en beide partijen zo nodig met elkaar schakelen 
over de beantwoording van deze burgervraag. 

10.2 .e 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Directie Communicatie 
Postbus 20061 l 2500 EB l 's-Gravenhage 

10.210.2. @Imnbuzanl 



-----Original Message-----
From: vraagbeantwoording 10.,2.e @minaz.nl> 
Sent: woensdag 3 juli 2019 14:32 
To: COM-Liaison 10.2.e @minbuza nl>; IenW Intemet - CEND 10.2.e @minienw.nl) 10.2.e 

@minienw nl> 
Subject: FW: DPC ticket EM1252005 : Mensenhandel en mensensmokkel 

Beste collega's, 

Jullie verwijzen naar elkaar voor beantwoording van deze vraag, Kunnen jullie onderling uitmaken wie de vraag 
oppakt en de burger van een antwoord voorzien? 

Met vriendelijke groet, 

10.2. 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: publiek - CEND - DCO (mai.llil 10.2.e @mjnjenw ui] 
Verzonden: woensdag 3 juli 2019 14:23 
Aan: vraagbeantwoording 
Onde1we1p: FW: DPC ticket EM1252005 : Mensenhandel en mensensmokkel 

Collega's, 

Niet voor ons 

https·//www rijksoverheid uJ/ondeiwecpen/menseubaudeJ-mensensmokkeJ/bestrijden-mensensmokkeJ 

10.2.e 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: noreply@infonnatierijksoverheid.nl 10.2.e @infonnatierijksoverheid nl> 
Verzonden: woensdag 3 juli 2019 09:36 
Aan: publiek - CEND - DCO 10.2.e @minienw.nl> 
Onde1we1p: DPC ticket EM1252005 : Mensenhandel en mensensmokkel 

Geachte collega, 

Er is bij Infonnatie Rijksoverheid een vraag binnengekomen waarvoor wij uw medewerking nodig hebben. 

Zou u onderstaande vraag willen beantwoorden? 

Bij voorbaat dank, 

10.2.e 10.2.e ~ 

Publieksvoorlichter Info1matie Rijksoverheid 

Datum/tijd gesprek: 03-07-2019 09:25:58 
Referentie: EM1252005 
Naam: Onbekend 
E-mail adres: 10.2.e 
Telefoonnummer: -
Kanaal: E-mail 

gmail.com 

Onde1we1p: Mensenhandel en mensensmokkel 

Inhoud vraag: 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e ..:...D:G.6 
10.2.e 
FW: Fenomeno dell"immigrazione clandestina via mare 

maandag 8 juli 2019 12:35:00 

Doe 530 

Hoi rn.27 
Ik kreeg bericht dat voorlopig afwezig is. Dus ik stuur onderstaande even aan jou door. 
Groet 
rt 0.2 

- DGB 

Verzonden: maandag 8 juli 2019 12:34 

Aan: < • • • • minbuza.nl> 

Onderwerp: RE: Fenomeno dell'immigrazione clandestina via mare 

Hoi rn.2.e 
Nog danl< voor alle updates. 
11 ju li hebben we het hoger beroep van Sea-Watch tegen de staat. 
Is het mogelijk bijvoorbeeld morgen een update te krijgen met de laatste stvzkn? 
Alvast dank! 
Groet 
tr.2 

mjnbuza ol> 
Verzonden: woensdag 26 juni 2019 00:04 

. . · buza.nl>; 

< . . . . minbuza. 

nw.nl>; 

mjnbuza ol>; 
- DGB 

< . . inienw.n l>; 

- BD/DGM/BIM < . . min jenv.nl>; 

mjnbuza ol>; 10.2.e 

- BD/DGM/BIM 
< . . . m·. I> 

CC: Flamand, JA< . . <10.2. 

minbuza.n l>; jnbuza ol> e 
Onderwerp: RE: Fenomeno dell'im igrazione clandestina via mare 

Nieuwe update, met wat kapitein SW3 omschrijft als ' laatste moment om op te treden en 

serieuze schade aan opvarenden en crew te voorkomen'. 

Groet, 10.2.e 

wiobnzanJ> 
Datum: maandag 24 jun. 2019 20:37 
Aan: rn.2.e - DGB <10.2. 10.2.e minienm.nl>, rn.2. 10.2 

110.2. ~ minbuza.nl>, rn.2.e <10.2.e 
<10.2.e 10.2.e minbuza.nl>, l U.L.e 10.2.e _ DGB ~ .2.e 
U.L.e <10.2.e minbuza.nl>, rn.2.e - BD/DGMIBIM <10.2.e 

10.2.e - BD/DGMIBIM ~ . l U.L.e minjenv.nl> 
Kopie: Flamand, JA <10.2.e minbuza.nl>, 1U.L.e <10.2. 

minbuza.nl>, 10.2.e10 <10.21 tJ.2mjnbuzanJ> e 
Onderwerp: RE: Fenomeno dell'irránigrazione clandestina via mare 

Update van de SW3, inclusief nieuw medisch rapport ... 
Groet, 10.2.e 

wioienw ol>, 
minjenv.nl>, 



wiohnzanJ> 
Datum: maandag 24 jun. 2019 09:59 
Aan: rt0.2 .e - DGB <10.2. 10.2 .e minienm.nl>, rt0.2. 
<"î tf.2 . ~ minbuza.nl>, rt0.2 .e <10.2.e minbuza.nl>,j1 tf.2 .e 1tf.2.e 
510.2.e 10.2.e minbuza.nl>, l U.L.e 10.2.e _ DGB <10.2.e mioienw ol>, 
rt U.L.e <10.2.e minbuza.nl>, rt0.2.e - BD/DGMIBIM ~10.2.e minjenv.nl>, 
10.2.e - BD/DGM/BIM <10. lU.L.e minjenv.nl> 
Kopie: Flamand, JA <10.2.e minbuza.nl>, 1U.L.e <10.21 

minbuza.nl> e e 
Onderwerp: RE: Fenomeno dell'immigrazione clandestina via mare 

En opnieuw bericht van SW3: nu aan RCC malta met verzoek om POS. 
Groet, 10.2.e 

minbuza.nl> 
Datum: zondag 23 jun. 2019 20:12 
Aan: rt0.2 .e - DGB <10.2. 10.2 .e minienm.nl>, rt0.2. 10.2 
<"î tf.2 . ~ minbuza.nl>, rt0.2 .e <10.2.e · )> _J tr.2.e 1 tJ.2.e 
<10.2.e 10.2.e minbuza.nl>, 1U.L.e 10.2.e - DGB minienw.nl>, 
rt u.L.e <10.2.e minbuza.nl>, rt0.2.e _ BD/DGM/BIM <10.2.e mjnjeny n)>, 
10.2.e - BD/DGM/BIM ~ .1U.L.e minjenv.nl> 
Kopie: Flamand, JA <10.2.e minbuza.nl>, l U.L.e <10.21 

minbuza.nl> e 
Onderwerp: RE: Fenomeno dell'immigrazione clandestina via mare 

Nieuwe update van de SW3, inclusief nieuw medisch rapport. 
Groet, 10.2.e 

wiohnzanJ> 
Datum: zaterdag22jtm. 2019 18:52 

minienm.nl>, 

1 • • - minbuza.nl>, <10.2.e 
<10.2.e 10.2.e · l U.L.e 10.2.e _ DGB ~ .2.e 
U.L.e minbuza.nl>, rt0.2.e - BD/DGM/BIM <10.2.e 

10.2.e - BD/DGM/BIM ~ . lU.L.e minjenv.nl> 
Kopie: Flamand, J .2.e minbuza.nl>, 1U.L.e <10.2. 

minb e 
Onderwerp: RE: Fenomeno dell'immigrazione clandestina via mare 

wioienw ol>, 
minjenv.nl>, 

Nieuwe update, waarin SW3 de Italiaanse autoriteiten aanspreekt op verantwoordelijkheid mbt 

veilige haven en feit dat afgelopen dagen meerdere ontschepingen hebben plaatsgevonden in de 

haven van Lampedusa . Tevens nieuw medisch rapport. 
Groet, 10.2.e 

minbuza.nl> 
Datum: zaterdag 22jtm. 2019 08:17 
Aan: rt0.2 .e - DGB <10.2. 10.2.e minienm.nl>, rt0.2. 

110.2. ~ minbu& .nl>, rt0.2 .e <10.2.e 
510.2.e 10.2.e minbuza.nl>, 1U.L.e 10.2.e 
U.L.e <10.2.e minbuza.nl>, rt0.2.e 

10.2.e - BD/DGM/BIM <10.1U.L.e 
Kopie: Flamand, JA <10.2.e minbuza.nl>, l U.L.e 

minbuza.nl> 

-DGB ~ · · 
- BD/DGMIBIM ~10.2.e 

minjenv.nl> 
<10.2. 
e 

minienw.nl>, 
winieov ol>, 



Onderwerp: RE: Fenomeno dell'inunigrazione clandestina via mare 

Ter info, er heeft vannacht een medivac plaatsgevonden van 1 persoon. 
Groet, 10.2.e 

minbuza.nl> 
Datum: vrijdag 21 jun. 2019 20:25 
Aan: rn.2.e - DGB <10.2. 10.2.e minienm.nl>, rn.2. 10.2 
<"î tf.2 . ~ minbuza.nl>, rn.2.e <10.2.e · J> _J tr.2.e 1 tJ.2.e 
<10.2.e 10.2.e minbuza.nl>, 1U.L.e 10.2.e - DGB minienw.nl>, 
rt u.L.e <10.2.e minbuza.nl>, rn.2.e _ BD/DGMIBIM <10.2.e minjeny ol>, 
10.2.e - BD/DGMIBIM ~ .1U.L.e minjenv.nl> 
Kopie: Flamand, JA <10.2.e minbuza.nl>, l U.L.e <10.21 

minbuza.nl> e 
Onderwerp: RE: Fenomeno dell'inunigrazione clandestina via mare 

Opnieuw een update vanaf de SW3, inclusief medisch rapport van vandaag. 
Groet, 10.2.e 

roiobnza ol> 
Datum: woensdag 19 jun. 2019 20:29 

minienm.nl>, 

1 . -- minbuza.~ >, .e 51u.1u.L.e minvenj.nl>, 10.2.e . 
<10.2.e ~ ====>, 10.2.e 10.2.e ~ 10.2.e 10.T.e mjnbuzanJ>, l U.L.e 
10.2.e - DGB <1 . . e minienw.nl>, 1U.L.e <10.:z:e- minbuza.nl>, 

10.2.e -BD/D 10.2.e mm=· .,._j~ ~ -
Kopie: Flamand, JA minbuza.nl>, ___ <10.2. 

minb e 
Onderwerp: RE: Fenomeno dell'inunigrazione clandestina via mare 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan infonnatie 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 ve1wijderen. 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 message may contain infonnation that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by Inistake, you are requested to info1m 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. 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 

Datum: 

10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 

- BD/DGM/BIM 
..:..PG.B 

- BD/DGM/BIM; 10.2.e 
RE: kameMagen 

vrijdag 5 j uli 2019 22:53:02 

Doe 535 

- BD/DGM/BIM 

Zoals het er nu naar uit ziet konden we nog niet akkoord gaan met de lijn van 
beantwoord ing. Volgende week is 10.2. 10.2.e ook weer terug, we hopen spoedig 
reactie te kunnen geven. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 10.2.e - DGB [mailto:10.2. 10.2.e minienw.nl] 
Verzonaen: vnJdag !> JUII 2019 15:58 
Aan: 10.2.e - BD/ DGM/BIM 
Onderwerp: Kamervragen 

Hoi rn.2.e we zijn wel benieuwd hoe het staat met door IenW aangepaste versie van de 
kamervragen. Die zouden ju llie nog bij ju llie stas neerleggen. 
Met de laatste vragen van D66 en CU ben ik nu bezig. Hier en daar laat ik eea open voor jullie. 
Die zie je begin volgende week tegemoet. 
Groet 
rt 0.2 

Dit bericht kan infonnatie 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 
aansprakel jkheid voor schade, van weke 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. lf 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 trom the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan infonnatie 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 ve1wijderen. 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 infonnation that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by Inistake, you are requested to info1m 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 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
10.2.e 

10.2 . ..:.lLI 
..:....Cl:G.6 

RE: overzicht schepen 

donderdag 4 juli 2019 11:36:27 

Nee, de uitdraai was van de stichtingen. 

Doe 539 

Ik denk nog even verder, maar meer info dan in het excel bestand stond van net is er niet. .. 

Ik heb wel een keer een overzicht van de website van rt 0.2.g 

Groeten, 
tf.2 .e 

Van: rt tf.2 .e 

Verzonden: donderdag 4 j uli 2019 11:34 
Aan: 0.2.e _,, tf.2 .e - ILT l l0.2.e 

Onderwerp: RE: overzicht schepen 

Hoi rt0.2.e 

minienw.nl> 

ILenT.nl> 

gehaald, maar dat is het... 

Wederom dank, maar ook niet helemaal. Misschien heb je er ook wel een keer alleen uitdraai 
van meegenomen? 
Groet 
tr.2 

Van: rt tJ.2.e ILenJ ol> 
Verzonden: donderdag 4 juli 2019 11:28 

Aan: - DGB . . . . minienw.nl> 

Onderwerp: RE: overzicht schepen 

Deze? 

Van: rt tJ.2.e minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 4 j uli 2019 11:23 
Aan: 0.2.e _,, tr.2.e - ILT l l0.2.e ILenT.nl> 

Onderwerp: RE: overzicht schepen 

Hoi rt0.2.e 
Da!!!s maar nee deze bedoelde ik niet. Het betrof een overzicht van schepen waar rt0.2.g 

over beschikken met wat details van de schepen. 
Groet 
tr.2 

Van: rt tJ.2.e 

Verzonden: donderdag 4 juli 2019 11:17 

Aan: - DGB . . . . 

Onderwerp: RE: overzicht schepen 

Deze? 

ILenJ ol> 

minienw.nl> 



minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 4 j uli 2019 10:50 
Aan: rt 0.2.e 10.2.e - ILT d 0.2.e ILenT.nl> 

Onderwerp: overzicht schepen 

Hoi rn.2.e 
Jij liad een keer een mooi gedetailleerd overzicht van de schepen van ngo's. Ik kan het echter 
in mijn bestanden niet terugvinden. Zou j e dat nog een keer willen stu ren? 
Alvast dank! 
Groet 
tr.2 



Doe 568 

Van: 10.2.e 10.2. ~ 
Aan: 10.2.e ~ 
Onderwerp: RE: Overleg 10.2.g 
Datum: woensdag 26 juni 2019 23:18:34 

Hai 10.2. 
0 

buiten reikwijdte verzoek 

Misschien kunnen we even een ander moment prikken on hier over door te praten ( of 
anders maandag tijdens het reguliere kernteam overleg). 

Groeten, 
10.2.e 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny .com) 

van: 10.2.e _ DGB <10.2. 10.2.e 
Datum: woensdag 26 jun. 2019 9:4 1 PM 

mioienw nI> 

Aan:10.2.e 10.2.e -ILT <10.2.e ILenT.nl>, 10.2.e 
<10.2.E10.~10.2.e ILenT.nl> 
l&pie: 10.2.e 10.2.e -HBJZ <10.2.e 10.2. minienw.nI>,l'.1 0.2.e 
DGLM <1U.2. mioienw.nl> 
Onderwerp: RE: Overleg 10.2.g 

Hoi 10.2.e 
11.1 

Groet 
10.2 

Van: 10.2.e 10.2.e - ILT <10.2.e 

Verzonden: woensdag 26 juni 2019 15:59 
ILenT.nl> 

Aan: 10.2.e - DGB <10.2. 10.2.e minienw.nl>; 10.2.e 

<10.2.e10.210.2.e ILenT.nl> 

CC: 10.2.e 10.2.e - HBJZ d 0.2.e 10.2.e•minienw.nl>; 10.2.e 

DGLM d 0.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Overleg 10.2.g 

Hai 10.2. 

10.2.e, 11.1 

10.2. _ ILT 

10.2.e _ 

10.2. - ILT 

10.2.e _ 

[] 

~~·-_____________________ ... 
~ ~ 



Groeten, 
tf.2 .e 

Van: rt tf.2 .e minienw.nl> 

Verzonden: woensdag 26 juni 2019 14:59 

Aan: _,,0.2. - ILT =:..:..:..:.=· - ILT 
<10.2.e 

CC: 10.2.e 
ILenT.nl> 

Hf.2 .e - HBJZ l l 

DGLM <10.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Overleg 10.2T 

Groet 
rt 0.2 

re-

tf.2 Hf.2 .e Hf.2 . - ILT < . . . . . 

Verzonden: dinsdag 25 juni 2019 13:55 

A _,, tf.2 .e - ILT l l0.2.e 
tf.2.e 

d 0.2T minienw.nl> 

Onderwerp: Overleg rn.2T 

tf.2 .e _ 

Il enJ o!> 

ILenT.nl> 

- DGB 

Zoju ist overleg gehad met en om ons voor te bereiden op de komende 
gesprekken met de volgen _ . . 

Jij had laatst een mooi overzicht van welke schepen rt 0.2.g in gebruik 
hebben, incl . specificaties. Heb je dat overzicht nog en wil j e dat met ons delen? 

Alvast dank en groet, 

Teamleider Vergunningen Scheepvaart (binnendienst) 
MSA digital tachograph cards 



Vergunningverlening I Marktvenster Leefomgeving en Scheepvaart 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Westel ijke Parallelweg 4, 3331 EW Zwijndrecht 
Postbus 16191 1 2500 BD I Den Haag 

M 10. 10.2.e 
(f.210.:l0.2.e ilent .nl 

http://www.ilent.nl 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

10.2.e 
10.2.e 

· BD/OOM/BIM 
~ 

RE: Kamervragen PVV inzake Sea-Watch 
maandag 27 mei 2019 18:56:38 

Nog niet, vanochtend doorgezet naar SG en Min. 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

van: 10.2.e _ DGB <10.2. 10.2.e rniuienw nJ> 
Datum: maandag 27 mei 2019 6:38 PM 
Aan: 10.2.e -BD/DGM/BIM <10.10.2.e minjenv.nl> 
Onderwerp: RE: Kame1vragen PVV inzake Sea-Watch 

Hallo 10.2. 
Bijgevoegd de definitieve versies. I s er al groen licht aan jul lie kant? 
Groet 
10.2 

Van: 10.2.e - BD/DGM/BIM <10.10.2.e minjenv.nl> 
Verzonden: zondag 26 mei 2019 16:45 
Aan: 10.2.e - DGB <10.2. 10.2,e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Kamervragen PW inzake Sea-Watch 

Doe 672 

11.1 ~--~•! 
IK 'lo-----,=::::::_::'.:'.:'._~----~--~------------' 1 

--==========~---------....J., 
Verzonden met BlackBeny Work 
(www blackbeny com) 

Van: 10.2.e _ DGB <10.2. 10.2.e roiuienw nl> 
Datum: zondag 26 mei 2019 12:22 PM 
Aan: 10.2.e - BD/DGM/BIM <10.10.2.e m.injenv.nl> 
Onderwerp: RE: Kame1vragen PVV inzake Sea-Watch 

Hall 10.2. 





Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Hoi, 

10.2.e 
10.2.e 

..:...D:G.6 
..:.lLI; 10.2.e ..:.lLI 

Presentatie Special Purpose Ships Code 27 mei 2019.pptx 

maandag 27 mei 2019 17:16:00 

Presentatie Special Pumose $bips Code 2z roei 2019 ootx 

Kunnen j ullie er nog een blik op werpen? 11.1 

Groet 
rt 0.2 

Doe 674 



Van:  - ILT
Aan:  - DGB
Cc: @ilent.nl
Onderwerp: Sea Watch 3 - stabiliteit - powerpoint
Datum: vrijdag 24 mei 2019 11:11:57
Bijlagen: SPS code Stability.pptx

Goedemorgen ,
 
Ik heb als basis/handleiding een korte powerpoint presentatie gemaakt voor jou. Kijk maar of je
die wilt gebruiken maandag.
 
Wel even nakijken en aanvullen/aanpassen/verbeteren waar nodig.
 
Let op: de laatste 3 slides gaan over damage stability uit SPS code voor 2008 SPS code,
misschien niet direct mee schermen….
 
Tot mijn verbazing hoeft men als SPS schip of bevoorradingsschip niet aan weather criterion te
voldoen :
 
2008 IS code, part A:

1.1.1 The criteria stated under chapter 2 of this part present a set of minimum
requirements that shall apply to cargo* and passenger ships of 24 m in length and
over.

* For containerships of 100 m in length and over, provisions of chapter 2.3 of part B
may be applied as an alternative to the application of chapter 2.2 of this part. Offshore
supply vessels and special purpose ships are not required to comply with
provisions of chapter 2.3 of part A. For offshore supply vessels, provisions of chapter
2.4 of part B may be applied as an alternative to the application of chapter 2.2 of this
part. For special purpose ships, provisions of chapter 2.5 of part B may be applied as an
alternative to the application of chapter 2.2 of this part.
 
 
 
 
Prettig weekend en groet,
 

 
 
Met vriendelijke groet,
 

........................................................................
Scheepvaart binnendienst/Leefomgeving en Scheepvaart
Vergunningverlening
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
postadres:   Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
bezoekadres: Rijksinspectiekantoor
Westelijke Parallelweg 4 | 3331 EW Zwijndrecht
T 
M 

@ILenT.nl
http://www.ILenT.nl
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Doe 746 

Van: 10.2.e ~ 
Aan: 10.210.2 10.2.e - BD/DGM/BIM; 10.2.e - BD/DGM/BTM; Aamand, JA 
Onderwerp: 
Datum: 

Ah, dank! 
Groet 
10.2 

RE: verzoek SW 3 

woensdag 15 mei 2019 19:29:00 

Van: 10.2.t1 0.2. < 10.2.e minbuza.nl> 

Verzonden: woensdag 15 mei 2019 19:27 
Aan: 10.2.e - DGB <10.2. 10.2.e 

BD/DGM/BIM <10.10.2.e minvenj.nl>; 10.2.e 

-s10.2.e minjenv.nl>; Flamand, JA <10.2.e 

Onderwerp: RE: verzoek SW 3 

Hi 10.2. 
0 

11 .1 

Groet 
10.2. 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackberry.com) 

minienw.nl>; 10.2.e 

- BD/DGM/ BIM 

minbuza.nl> 

Van: 10.2.e - DGB <10.2. 10.2.e minienw.nl> 
Datum: woensdag 1~ mei 2019 18:57 
Aan: 10.2.e -BD/DGM/BIM <1 0.10.2.e minvenj .nl>, 10.2.e 
BD/DGM/BIM <l U.L.e mi.njenv.nl>, 10.2. 10.2 <10.2. 2 mjnbuza n)>, Flamand, JA 
<10.2.e minbuza . .nl> 
Onderwerp: FW: verzoek SW 3 

Jenv en BuZa akkoord om bericht zo uit te stu ren? SW 3 aangeschreven met de vraag wie 
precies is benaderd en of Tu daar ook bij is. 
Groet 
10.2 

Van: 10.2.e - DGB 

Verzonden: woensdag 15 mei 2019 18:35 
Aan: Gijsbers, B. (Brigit ) - DGLM <10.2.e10.2.e minienw.nl>; 10.2.e - 10.2.e 
DGLM <10.2.e minienw.nl>; 10.2.e10.2.e 10.2.e - HBJZ 

.:10.2.e 10.2.e minienw.nl>; 10.2.e 10.2.e - HBJZ <1 0.2.e 10.2.eminienw.nl>; 10.2. 

10.2.e - HBJZ <10.2.e 10.2.e minienw.nl>; 10.2.e - BD/DGMJBIM' 

<10.10.2.e minjenv.nl>; 10.2.e - BD/DGM/BIM' <10.2.e minjenv.nl>; 

10.2.e minaz.nl' <10.2.e minaz.nl> 

Onderwerp: RE: verzoek SW 3 



11.1 

Van: 10.2.e - DGB 

Verzonden: woensdag 15 mei 2019 18:07 

Aan: Gijsbers, B. (Brigit) - DGLM d0.2.e10.2.e minie tf.2 .e ___ 0.2.e -
DGLM / 10.2.e mi 2-:e-l . . e - HBJZ 

d 0.2-:e-10.2.e minienw.nl>; - HBJ . . • • mjnjenw ol>; 
. . e - HBJZ <1 0. . . . minienw.nl>; - BD/DGMJBIM' 

minjenv.nl>; - BD/DGM/BIM / 10.2.e mjnjeny al>; 
minaz.nl 

Onderwerp: verzoek SW 3 

SW 3 heeft een direct verzoek gedaan tot coordinatie door de competente autoriteiten. Wij , 
Malta, Libie en Ita lië zijn aangeschreven (zie bijgaande mail) . 

Groet 
rt 0.2 

Dit bericht kan infonnatie 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 
aansprakel jkheid voor schade, van weke 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. lf 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 trom the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Help save paper ! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan infonnatie 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 ve1wijderen. 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 message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



 

 

  

 

Minister 

 

Bestuurskern 
Dir.Maritieme Zaken 
Afdeling Zeevaart 
 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 
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@minienw.nl 

 
Datum 
17 april 2019 
 

Kenmerk 
IENW/BSK-2019/87932 
 

Bijlage(n) 
2 
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Brief aan 5 NGO´s met antwoord op vragen inz. 
beleidswijziging m.b.t. schepen van organisaties met 
een ideële doelstelling 

 

 

 

 
Inleiding 
 Op 28 maart hebben de 5 NGO´s waarmee overleg is gevoerd over de 

beleidswijziging m.b.t. schepen van organisaties met een ideële doelstelling 
u een brief gestuurd met 5 vragen. 

 In het ambtelijk overleg dat met deze NGO´s op 1 april is gevoerd, zijn de 
antwoorden feitelijk al gegeven.  

 De 5 organisaties hebben echter expliciet aangegeven een schriftelijk 
antwoord te willen ontvangen.  

 Bij deze nota vindt u een antwoordbrief aan de 5 NGO´s met een antwoord 
op hun vragen.  

  
Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om de antwoordbrief te ondertekenen.  
  
Beslistermijn 
Graag uiterlijk dinsdag 23 april, zodat de brief voorafgaand aan het AO 
Certificering Zeeschepen kan worden verstuurd. 
  
Argumentatie 
De brief sluit 1 op 1 aan op de brief die u op 18 april hebt gestuurd aan de 
Tweede Kamer ter invulling van de twee moties en uw toezegging uit het VSO 
Certificering zeeschepen d.d. 4 april 2019, en op wat met de organisaties 
ambtelijk is besproken in het overleg van 1 april jl.  
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10.2.e

10.2.e

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 



Van:  HBJZ
Aan:  DGB
Cc:  - HBJZ;  - HBJZ
Onderwerp: RE: VAO
Datum: woensdag 24 april 2019 13:13:49
Bijlagen: Algemene redeneerlijn VAO certificering zeeschepen 25 april 2019 - opm .DOCX

MZ M beslisnota VAO 25 april 2019 - opm .docx
Mogelijke moties - opm DOC

Hoi ,
 
Hierbij mijn opmerkingen. Ik neem aan dat  het nog in de rondzendmap langs krijgt. Ik
wil namelijk graag dat zij naar de eerste en tweede nota kijkt.
 
Groet,

 

Van:   - DGB  @minienw.nl> 
Verzonden: woensdag 24 april 2019 12:05
Aan:   - HBJZ < @minienw.nl>
Onderwerp: VAO
 
Hoi ,
t.i. Brigit wil het dossier om 2 uur hebben.
Groet
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Bestuurskern 
Dir. Maritieme Zaken 
Afdeling Zeevaart 
 

Den Haag 
 

Contactpersoon 
 

 

M  
@minienw.nl 

 
Datum 
11 december 2019 
 

Ons kenmerk 
IENW/BSK-2019/261581 

 
Bijlagen 
Email  5-12-2019 
Voorgestelde reactie 

 

 

 

Minister     

 

Reactie op email Sea Watch 

 

 
 
Inleiding  
Op 5 december jl. hebt u van  –  van 
Sea Watch – de bijgevoegde email ontvangen. Daarin wordt toegelicht waarom 
Sea Watch ervoor heeft gekozen de Sea-Watch 3 te laten doorhalen uit het 
Nederlandse vlagregister. Het gaat om dezelfde email die bij de nota bij 
Kamerbrief van 5 december (IENW/BSK-2019/257213) was gevoegd. 
 
Bijgaand treft u een voorstel aan voor een brief met reactie op de email.  
 
Geadviseerd besluit 
Graag uw instemming met het versturen van de bijgevoegde brief. 
 
Beslistermijn 
Het voorstel is om de brief spoedig te versturen, zodat de email niet lang 
onbeantwoord blijft. 
 
Toelichting 
Op 4 december heeft Sea Watch het schip Sea-Watch 3 laten doorhalen uit het 
Nederlandse vlagregister. Sindsdien vaart het schip niet meer onder Nederlandse 
vlag. Op 5 december hebt u de Kamer hierover per brief geïnformeerd. 
 
Sea Watch heeft zelf op 5 december via een persbericht bekend gemaakt dat het 
schip nu onder Duitse vlag vaart. De Duitse maritieme autoriteit heeft ons dit 
bevestigd. Het schip is daar geregistreerd als vrachtschip. 
Eveneens op 5 december heeft Sea Watch u de bijgevoegde email gezonden, die 
vermoedelijk ook naar Kamerleden is gezonden. 
 
Samengevat geeft Sea Watch in de email aan dat: 

- Sea Watch zich het vlagregister voelt uitgejaagd; 
- De Sea-Watch 3 waarschijnlijk niet kan voldoen aan de eisen van de 

regeling voor schepen die stelselmatig drenkelingen aan boord nemen; 
- Nederland mensenrechten verdedigers laat vallen; 
- IenW heeft gehandeld in strijd met de regels voor behoorlijk bestuur, door 

het versneld doorvoeren van regels, zoals bevestigd door de rechter; 
- IenW onwil toonde om met Sea Watch samen te werken, o.m. doordat 

men geen reactie heeft gekregen op een voorstel voor nieuwe 
operationele werkafspraken;  

- Uit Wob-besluiten blijkt dat de overheid op zoek was naar een manier om 
het schip te beperken in haar mogelijkheden en aan te pakken; 
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De Sea-Watch 3 is doorgehaald en Sea Watch uitkij kt naar een vruchtbare 
relat ie met een nieuwe vlaggenstaat, die verantwoordelij kheden als 
vlaggenst aat zonder polit ieke inmenging op zich neemt. 

Argumentat ie 
Door het versturen van de brief laat u merken het signaal serieus te nemen. 

Politieke context 
I n het AO Marit iem zijn door verschi llende Kamerleden v ragen gesteld over Sea 
Watch (met name de situatie in Italië) en in het VAO Marit iem werden naar 
aan leiding van het omv laggen vragen gesteld en een motie ingediend over het 
open armen-beleid. 

Kader 
Het schip valt nu onder Duitse regelgeving, waar het als gevolg van de regist ratie 
als v rachtschip aan bepaa lde veiligheids- en bemanningseisen moet voldoen. 

DI RECTI E MARITIEME ZAKEN 

10.2.e 

Bestuurskern 
Oir .Marit ieme Zaken 
Afdeling Zeevaart 

Dat um 
11 december 2019 

Ons kenmerk 
I ENW/ BSK-2019/261581 
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Van:  - DGLM
Aan:  - HBJZ
Onderwerp: RE: HPE Records Manager RONDZENDMAP : RONDZENDMAP-2019/13098 : MZ M.IenW Reactie op email

Sea-Watch
Datum: donderdag 12 december 2019 10:12:00

Ha ,

Veel dank voor je aanpassingen. Heb vrijwel alles overgenomen, en nog iets in de nota toegevoegd over VAO.
Ik stuur het nog even naar de andere kernteamleden.

Gr, 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:  - HBJZ < @minienw nl>
Verzonden: donderdag 12 december 2019 09:23
Aan:  - DGLM < @minienw nl>
Onderwerp: RE: HPE Records Manager RONDZENDMAP : RONDZENDMAP-2019/13098 : MZ M.IenW
Reactie op email Sea-Watch

Hoi ,

Ik heb de stukken in HPRM aangepast. Bij de brief ben ik aan het stoeien met de volgorde: kunnen we beter
direct zeggen dat de minister het betreurt (maar dan is het einde nogal kortaf), of juist daarmee afsluiten? Ik heb
nu voor het laatste gekozen, maar een andere afsluiting bij de eerste optie kan ook.

Ik ben tot 10.30 uur in overleg, daarna zou ik eventueel nogmaals kunnen kijken/bellen oid als je dat fijn vindt.

Groet,
 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:  - DGLM @minienw nl>
Verzonden: woensdag 11 december 2019 12:30
Aan:  - HBJZ < @minienw nl>
Onderwerp: HPE Records Manager RONDZENDMAP : RONDZENDMAP-2019/13098 : MZ M.IenW Reactie
op email Sea-Watch

Ha ,

Op verzoek van de DG heb ik een concept reactie opgesteld n.a.v. de email van .

Lukt het jou hier vanmiddag naar te kijken en je opmerkingen door te geven? Zowel op brief als op nota.

Groet, 

 ------< HPE Records Manager recordgegevens >------

Recordnummer    :       RONDZENDMAP-2019/13098
Titel   :       MZ M.IenW Reactie op email Sea-Watch
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Minister IenW 

 

Bestuurskern 
Dir.Maritieme Zaken 
Afdeling Zeevaart 
 

Den Haag 
 

Contactpersoon 
 

 
 

M   
@minienw.nl 

 
Datum 
5 december 2019 
 

Kenmerk 
IENW/BSK-2019/249979 

 
Bijlagen 
Kamerbrief 
Email Sea-Watch 
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Kamerbrief over doorhaling Sea-Watch 3 

 

 

 

Inleiding 
Het Kadaster heeft het schip de Sea-Watch 3 op 4 december doorgehaald uit 
het scheepsregister, op verzoek van de organisatie zelf. In de bijgevoegde brief 
wordt de Kamer hierover geïnformeerd.  
 
Geadviseerd besluit 
Graag uw instemming met en ondertekening van de Kamerbrief. 
 
Toelichting 
Op grond van het Duitse recht moet een Duitse organisatie diens schip in 
beginsel onder Duitse vlag laten varen, tenzij toestemming is gegeven om een 
andere vlag te voeren. Volgens de Duitse wetgeving voert het schip daarom 
vanaf gisteren automatisch de Duitse vlag, als gevolg van de doorhaling uit het 
Nederlandse register. Op basis van het internationale recht mag een schip 
geen dubbele vlag voeren.  
 
Sea-Watch heeft enige weken geleden al een aanvraag voor inschrijving in het 
Duitse register ingediend. Het verantwoordelijke Duitse ministerie kan op dit 
moment echter nog niet met 100% zekerheid bevestigen dat voor het schip 
een zeebrief is afgegeven. Die bevestiging verwachten we uiterlijk morgen 
(vrijdag 6 december). 
 
In de bijgevoegde brief is daarom geen verwijzing naar Duitsland gemaakt. 
Ook niet vermeld is dat Sea-Watch daar een aanvraag heeft ingediend.  
 
Email Sea-Watch 

Vanmiddag, 5 december, heeft Sea-Watch u de bijgevoegde email gestuurd 
met de reden voor de doorhaling.  
 
DIRECTIE MARITIEME ZAKEN 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bij lagen: 

Hoi 10.2.e 

10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 

~ 
.=....D.GW 

..:..6:SK; 10 .2.e 10. ~ 
RE: Definitieve bevestiging - VAO Maritiem 11 december 2019 

maandag 9 december 2019 11:06:00 

Yoorbeceidio0 \JAQ 11-p-2012-sea-Watçh ooçx 

Doe 806 

Hierbij de voorbereiding voor een mogelijke motie over Sea-Watch. Afgestemd met 

contactpersonen bij HBJZ en ILT. 

Van 10. heb ik geen reactie ontvangen, en hij zit in het MT nu waardoor ik het niet kan checken. 
2 

Groet 
10.2. 

Van: 10.2.e - DGLM <10.2.e minienw.nl> 
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 13:19 
Aan: 10.2.e 10.2 - DGLM <10.21 0.2.e minienw.nl>; 10.2.e 10.2.e - BSK 

<10.2.e minienw.nl>; 10.2.e - BSK 10.2.e10.2.e minienw.nl>; 

10.2.e - DGLM <10.2.e minienw.nl>; 10.2.e (BS) 
qo.2.e @rws.nl>; 10.2.e 10.2 (BS) <10.2. ~ rws.nl>; 10.2.e 

10.2.e - DGLM <10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGB 

<10.2.e minienw.nl>; 10.2.e - DGLM <10.2.e10.2.e minienw.nl> 

CC: Gijsbers, B. (Brigit) - DGLM <10.2.e10.2.e minienw.nl>; 10.2.e -~--~ - DGLM 
<10.2.e minienw.nl>; 10.2.e - DGB 

<10.2.e minienw.nl>; 10.2.e - - BSK <10.2.e minienw.nl>; 10.2.e 

10.2. - DGLM <10.2. ~ minienw.nl> 

Onderwerp: Definitieve bevest iging - VAO Maritiem 11 december 2019 
Urgentie: Hoog 

Beste collega's, 

buiten reikwijdte verzoek 

Vriendelijke groet, 

10.2.e en 10.2.e 

Van: 10.2.e - DGLM 

Verzonden: vrijdag 6 december 2019 11:03 
Aan: 10.2.e 10.2 - DGLM <10.21 0.2.e minienw.nb ; 10.2.e 10.2.e - BSK 

<10.2.e minienw.nl>; 10.2.e - BSK 10.2.e mjnjenw al>; 
10.2.e - DGLM <10.2.e minienw.nl>; 10.2.e (BS) 

<10.2.e 10.2. @rws.nl>; 10.2.e 10.2 (BS) <10.2. ~ rn.n.1>;10.2.e 

,_ - DGLM <10.2.e @minienw.nl>,· 10.2.e ~==---- -DGB 



mioieow ol>; 
-DGLM 

minienw.nl>; rt 0.2.e 

Onderwerp: Voorbereiding VAO Maritiem 

Urgentie: Hoog 

Beste collega's, 

15uiten reil<wijëlte verzoel< 

Onderwerp 
buiten reikwijdte verzoel< 

___ .,_.__.N=aam collega 

Sea Watch en beleidswijziging -1,u.:.::!. 
zeeschepen organisaties met 
ideële doelstellingen 

Bij voorbaat dank. 

Vriendelijke groet, 

2 

· ieow ol> 
mini · 

- BSK mioieow ol> 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Beste 1~ , 

10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 

..:..l:llllZ. 
..:...llGW 

..:...llGW 

Spoed: Wob-overleg Sea-Watch op maandag a .s. 
donderdag 5 december 2019 15:59:57 

Doe 818 

Zoals besproken met 10.2.e , willen we graag even om de tafel zitten om een laatste check te 
doen van de Wob-verzoeken mbt Sea Watch nav de opmerkingen van de minister. 

Ons voorstel is: maandag a.s. van 14.00 tot 15.30 uur. Ik heb j e een agenda verzoek gestuurd. 

Het betrett de volgende Wob-verzoeken : 
- NGO schepen 

rn.T.Q 

Ik za l een ordner met alle stukken meebrengen ter beoordeling. 

Mocht je nog vragen hebben, dan horen we het graag! 

Met vriendelijke groet, 

tf.2 .e 

Ministerie van I nfrastructuur en Waterst aat 
DGLM 
Oir.Maritieme Zaken 
RIJNSTRAAT 8 1 2515 XP I DEN HAAG 

Postbus 20901 1 2500 EX I Den Haag 

@rnioienw.nl 

10.2.e 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

1.1 

10. !10.2. 10.2.e ..:..l:lf!JZ. 
10.2.e ...:....QW:1 
RE: Belangrij ke update Sea Watch 

donderdag 5 december 2019 14:41:38 

Verzonden: donderdag 5 december 2019 14:04 

minienw.nl> 

Aan: - HBJ < . . . . minienw.nl>; 

Doe 820 

<10.2.e 10.2.e minienw.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e ILenT.nl>; 10.2.e 

10.2 - DGLM < . . . minienw.nl>; 10.2.e 10.2. - BSK 

minienw.nl>; 10.2.e - DGB 

minienw.nl>; 10.2.e 10.2. - DGLM <10.2. i d0.2.e 

rt 0.2.e 10.2. - DBO <10.2.e minienw.nl>; 10.2.e 

d0.2. ~ minienw.nl> 

Onderwerp: FW: Belangrijke update Sea Watch 

Zie mail van Sea-Watch. Ik za l deze toevoegen aan de rondzendmap. 

Van: < 10.2.e sea-watch org> 

Verzonden: donderdag 5 december 2019 13:57 

Aan: Nieuwenhuizen, C. van (Cara) - DBO <10.2 .e minienw.nb 

buza.nl; Dronkers, J.H. (Jan-Hendrik) -DBO 

. . · · .nb ; Gijsbers, B. (Brigit) - DGLM mjnjenw ol>; 
. . - DGLM <10.2.e minienw.nb ; 

min ienw - DGLM 

minienw.nb ; <10.2.e sea-watch org> 

Onderwerp: Belangrijke update Sea Watch 

tf.2 .e 1 0.T.g 



tf.2.g 

Met vriendelijke groet, 
tf.2. e 10.2.e 

Ver t egenwoor diger Sea- Wat ch 
Sea- Wat 
E- Mai 
Tel: 10.~ 1 . . e 

t ch . o rg 

web : http : //www . sea- wat ch . org 
twi t t er : https : //twitter . com/seawat ch intl 
facebook : https : //fb.com/seawatchproiekt 
youtube : https : //youtube . com/seawat chi nt e rna t ional 

newslet ter : http : //sea- wat ch . org/ newsl etter/ 

dona t e : ht tp : //sea- wat ch . org/spenden/ 
IBAN: DE77 1002 0500 0002 0222 88 · BIC : BFSWDE33BER · Bank für 
Sozial wirtschaft Berlin · Sea- Wat ch e .v . 

Sea- Wa t ch e . v . Moosdor f s t raBe 7- 9 12 435 Berlin , Ger many 

tf.2.e (chairman) , Hf.2.e (deputy chairman) , tf.2.e 



Van:
Aan:
Cc:  - DGLM
Onderwerp: RE: Registratie Sea Watch 3 in Duitsland
Datum: donderdag 5 december 2019 13:07:39

Dank voor info.

 

From:  @minbuza.nl> 
Sent: donderdag 5 december 2019 12:36
To:  < @minbuza.nl>
Cc: @minienw.nl
Subject: Registratie Sea Watch 3 in Duitsland
 
Beste ,
 

 

 

 
Met vriendelijke groet ,

 
 
 

Directie Juridische Zaken / Department of Legal Affairs
Ministerie van Buitenlandse Zaken / Ministry of Foreign Affairs

@minbuza.nl

 

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 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. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:  - DGLM
Aan:  " "
Onderwerp: Sea-Watch 3 doorgehaald
Datum: donderdag 5 december 2019 11:40:00

Beste  en ,
 
De Sea-Watch 3 is gisteren (4 december) door het Kadaster doorgehaald in het register.
 
Groet,
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M.IenW Bestuurskern 
Dir.Maritieme Zaken 
Afdeling Zeevaart 
 

Den Haag 
 

Contactpersoon 
 
 

 
 

M   
@minienw.nl 

 
Datum 
18 november 2019 

 
Kenmerk 
IENW/BSK-2019/245430 

 
Bijlage(n) 
Verzoek van Sea-Watch d.d. 
15-11-2019 
Ontvangstbevestiging d.d. 
22-11-2019 
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Verzoek Sea-Watch aan vlaggenstaat 

 

Inleiding 
Op vrijdag 15 november jl. heeft Sea-Watch het bijgevoegde verzoek gestuurd 
aan de directeur MZ. Het verzoek aan IenW is om als vlaggenstaat in contact te 
treden met de Italiaanse autoriteiten en aan te dringen op het onmiddellijk 
vrijgeven van de Sea-Watch 3. Sea-Watch noemt de inbeslagname onrechtmatig 
en in strijd met het Italiaanse recht. Reden waarom Sea-Watch wil uitvaren is om 
in een werf in Spanje werkzaamheden te verrichten. Hierbij wordt geïmpliceerd 
dat het gaat om de werkzaamheden die nodig zijn om te voldoen aan de eisen. 
Dit is moeilijk te verifiëren.  
 
Het verzoek kwam tien dagen na de brief waarin de directeur MZ Sea-Watch wijst 
op het op 31 december a.s. aflopen van de termijn voor certificering. 
 
In deze memo informeren wij u over de eerste stappen die gezet zijn en een 
voorstel voor de eerstvolgende vervolg(proces)stappen. 
 
Eerste stappen 

 
 

  
 
We hebben contact opgenomen met Duitsland. Op 21 november hebben we het 
bericht ontvangen dat Sea-Watch een aanvraag heeft ingediend voor registratie 
van de Sea-Watch 3 in het Duitse register. Een volgende stap die Sea-Watch zal 
moeten zetten om de Duitse vlag te gaan voeren is het schip in Nederland 
uitschrijven (doorhalen) bij het Kadaster en de zeebrief inleveren bij de ILT. 
 
BZ en JenV zijn geïnformeerd over het verzoek en over bovenstaande informatie.  
 
Op 22 november ontvingen we een herinnering van Sea-Watch. De ontvangst van 
het verzoek is daarom 22 november bevestigd (zie bijgevoegde 
ontvangstbevestiging).  
 
Vervolgstappen 
Zodra we meer weten over de feitelijke en juridische situatie (  

), zullen we u verder informeren en adviseren, inclusief de nuloptie. 
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Bestuurskern 
Dir.Maritieme Zaken 
Afdeling Zeevaart 

 
Datum 
18 november 2019 

 

 
 

 
Argumentatie 
Het verzoek om hulp is twee weken na de beschreven poging om uit te varen aan 
ons gestuurd.  
 
Door de regeling voor schepen die stelselmatig drenkelingen aan boord nemen, 
zullen er aanpassingen aan het schip nodig zijn. Uit eerdere contacten met Sea-
Watch blijkt dat zij inderdaad contact hebben met een werf in Burriana (Spanje). 
 
De situatie wijkt af van eerder dit jaar, toen het schip toestemming kreeg om 
naar een werf in Frankrijk te varen. Op dat moment was het namelijk de 
Nederlandse overheid die beslag had gelegd op het schip.  
 
Politieke context 
De activiteiten van Sea-Watch en de problematiek rond de Middellandse Zee 
staan onder grote politieke belangstelling. De vaste Kamercommissie voor JenV 
heeft afgelopen weekend een bezoek gebracht aan Italië, inclusief Lampedusa, 
alwaar ook de Sea-Watch 3 ter sprake is gekomen.  
 
Kader 
Sea Watch heeft van de rechter tot 1 januari a.s. de tijd gekregen om aan de 
eisen te voldoen. 
 
Krachtenveld, afstemming, juridische implicaties, communicatie 
 

Krachtenveld 

Afgelopen jaar is er veel media-aandacht geweest voor de activiteiten van Sea-
Watch.  
 

Afstemming 

Afgestemd met HBJZ.  
 

Juridische implicaties 

Om te voldoen aan de eisen is aanpassing van het schip nodig. Doordat de Sea-
Watch 3 nu niet naar een werf kan varen, is dat voor hen niet mogelijk. Meegaan 
met het verzoek van Sea-Watch past binnen de vlaggenstaat-
verantwoordelijkheid, als inderdaad blijkt dat de beslaglegging onrechtmatig is. 

 
 

 

DIRECTIE MARITIEME ZAKEN 
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Doe 845 

Van: 10. !10.2. 10.2.e ..:..l:lf!JZ. 
Aan: 10.2.e 10.2 . ...:..lLI; 10.2.e ...:....IXiW; 10 . . e 10.2 . ....:....l:IWZ. 10.2.e 

Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10 . ...:..J.liilJ:1; 10.2.e 1 u. ~ ; 1 u.L.e 10 . ...:..llliU; 10.2.e 10.2..= 
DW 
10.2.e J10.2.e ...:..lLI 
RE: concept recleneerlijn tweede termijn AO Maritiem 
vrijdag 29 november 2019 13:26:16 

Redeoeecliio 2e tecroiio 3 dec docx 

Hierbij mijn aanpassingen op de redeneerlijn, met vooral de vraag of de opm rondom de 
rechtszaa k openbare informatie is. Verder eens met de aanpassing van 10.2.e 

Groet, 
tf.2.e 

ILenT.nl> 

Verzonden: vrijdag 29 november 2019 11:59 

Aan: - DGLM < • • • • minien 

<10.2.e 10.2.e minienw.nl>; 10.2.e10.2.e 10.2.e - HBJZ < . . 0.2.e minienw .nl>; 

rt 0.2.e 10.2 - DGLM <10.210.2.e minienw .nl>; 10.2. - BSK 

d0.2. 10.2.e minienw.nl>; 10.2.e - DBO <10.2.e 

- DBO <10.2. :! minienw .nl> 

CC: 10.2.e 10.2.e ILenT.nl> 

Onderwerp: RE: concept redeneerlijn t weede termijn AO Maritiem 

Groeten, 
tf.2.e 

mioieow ol> 
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 11:17 

. . e - .:.:..:.:.:.=.:.:.:.:.= - HBJZ 

.:.:..:.:.:.==-"-·>; Il enJ ol>; 
SK 

mi . ; DB 

- DBO < . . - minienw.ni> 

Onderwerp: concept redeneerlijn t weede termijn AO Maritiem 



u. 1, 10.2.e 

Groet, 
10.2. 

u 



Van:  - DGLM
Aan:  - DGLM
Onderwerp: RE: annotatie bij "Verzoek Sea-Watch aan vlaggenstaat"
Datum: dinsdag 26 november 2019 12:10:00

Hoi 
 
Zou ik de agenda van de staf DGLM mogen ontvangen? Dan weet ik hoe en op welke plek de
Sea-Watch punten op de agenda staan.
 
Gr, 
 
 

Van:  - DGLM 
Verzonden: maandag 25 november 2019 16:13
Aan:  - DGB < @minienw.nl>
CC:  - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: annotatie bij 'Verzoek Sea-Watch aan vlaggenstaat'
 
Ha ,
 
Hier de annotatie voor het agendapunt ‘Verzoek Sea-Watch aan vlaggenstaat’ voor staf DGLM
van aanstaande woensdag:
 

-          De minister is geïnformeerd over een verzoek van Sea-Watch aan IenW, om als er als
vlaggenstaat bij Italië op aan te dringen het beslag op de Sea-Watch 3 op te heffen.
Tijdens de staf wil de minister geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken.
Relevante ontwikkelingen (sinds afgelopen zaterdag) met het oog op het AO Maritiem
zijn:

-            

            

 
Bijgevoegd:

-          Link naar HPRM rondzendmap over het verzoek van Sea-Watch
-          Bijgewerkte Q&A’s en factsheet uit het hoofddossier AO Maritiem.
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Groet,

 
 

Reeds beoordeeld in doc. 870

10.2.1111 



Doe 866 

Van: 10. .e 10.2 . ..:..l:llllZ 
Aan: 10.2.e ~ ; 10. !10.2. 10.2.e ..:..l:llllZ; 10.2.e 10 . ...:...DW; 10.2.e 

1 u.L. ~ n u.L.e 10. ~ ; 1 u.2.e 10.2 ..:..l.lfil.ti; 10.2.e 10 . ..:..llE!Q 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Groet, 
tf.2 .e 

Van: rt tf.2 .e 

1 0. 2. e 1 0. ..:..llfil.t:i 
RE: 2e nota over verzoek SW aan vlaggenstaat 
dinsdag 26 november 2019 09:48:01 

Verzonden: dinsdag 26 november 2019 09:31 

minienw.nl> 

Aan: 0.2. ~ 10.2 .e - HBJZ <10.2:eltf.2 .e minienw.nl>; rn.2 .e10.2.e - HBJZ 

<10.2.e 10.2.e minienw.nl>; 10.2 .e 10.2. - DCO <10.210.2.e minienw.nl>; 10.2.e 

10.2.e - ILT <10.2T ILenT.nl>; 10.2.e 10.2 . - BSK 

d0.2. 10.2 .e minienw.nl>; 10.2.e _,, tf.2 . - DGLM d0.2. ~ minienw.nl>; 10.2.e 

10.2. - DBO <10.2T minienw.nl> 

CC: 10.2.e _,,0.2 - DGLM <10.27 0.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: 2e nota over verzoek SW aan vlaggenstaat 

Hoi allen, 

Bijgaand de vervolgnota over het verzoek van SW aan de vlaggenstaat. Voor het geval het 

morgen niet of slechts zeer kort in de staf DGLM aan de orde komt. 

Zouden jullie eventuele opmerkingen uiterlijk 13.00 uur w illen doorgeven? 

tf.2.e en rn.2. in de kant lijn staat aan j ullie beide een concrete vraag. 

Groet, 
tr.2. 

e 

rt 0.2.e 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Directie Maritieme Zaken 
rt 0.2.e 
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Factsheet Beleidswijziging zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen 

Momenteel gebruiken de volgende ngo's schepen met Nederlandse v lag : Sea-Watch (1 schip), 

Greenpeace ( 4 schepen), Sea Shepherd (3 schepen) . 

Beleidswijziging september 2018 

In september 2018 hebt u de Kamer een brief gestuurd met de beleidswijziging voor zeeschepen van 

organisaties met ideële doelstellingen. "Ik ben daarom voornemens veiligheidseisen en eisen ten 

aanzien van de bemanning te gaan stellen aan zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen 

en ook aan vergelijkbare zeeschepen die als pleziervaartuig zijn geregistreerd." 

Schepen die stelselmatig drenkelingen aan boord nemen 

Op 3 april 2019 zij n de eisen voor deze categorie schepen in werking get reden. Door uitspraak in 

hoger beroep (1 augustus 2019) zijn de eisen pas vanaf 1 januari 2020 op de Sea-Watch 3 van 

toepassing. Sea-Watch heeft ons op 15 november als vlaggenstaat verzocht om bij Ita lië aan te 

dringen op het v rijgeven van de Sea-Watch 3 (opheffen administratief beslag) . Sea-Watch wil naar 

een werf in Spanje va ren om werkzaamheden te verr ichten. De ambassade heeft gemeld dat op 26 

november een zitting bij de civiele rechter op Sici lië plaatsvindt over eventuele opheffing van het 

beslag op het schip. 

Sea -Watch heeft in Duitsland een aanvraag gedaan om het schip in het Duitse register in te schrijven. 
ouiten reil<wiJëlte verzoel< 

Correspondentie met Tweede Kamer in 2019 

14 januari : Kamerbrief van S.JenV over ontwikkelingen rond Sea -Watch 3 
1 april : Kamerbrief over uitwerking beleidswijziging en de op die dag ondertekende regeling voor 
schepen die stelselmatig drenkelingen aan boord nemen 
1 april : beantwoording SO over de beleidswij ziging 
1 april : beantwoording Kamervragen GL over 'Sea Watch 3 op last van Nederland aan ketting gelegd' 
23 april : AO Certificering zeeschepen 
25 april : VAO Certificering zeeschepen 
29 mei : eerste termijn AO Maritiem 
5 juni : tweede termijn AO Maritiem 
2 juli : mondelinge v raag Van Oij k (GL) aan S.JenV over oppakken ka pitein Sea-Watch 3 
29 juli : Kamerbrief over nieuwe eisen voor de Sea-Watch 3 
14 oktober: beantwoording Kamervragen D66, CU over 'Ita ly holds Netherlands, EU 'responsible' for 
migrant boat' 
14 oktober: beantwoording Kamervragen SP, GL, CU, PvdA over 'De uit zee opgepikte m igranten 
moeten wel ergens van boord kunnen, waarschuwen Nederlandse reders' 
18 oktober: beantwoording Kamervragen D66 door S.JenV over 'De uit zee opgepikte migranten 
moeten wel ergens van boord kunnen, waarschuwen Nederlandse reders' 
18 oktober: beantwoording Kamervragen VVD over 'Sea-Watch 3 alweer bijna bij Libië' 
19 november : Kamerbrief van S.JenV met reactie op motie PW waarin wordt verzocht ervoor te 
zorgen dat de SW3 nooit meer onder NL'se v lag migranten kan ophalen voor de N-Afrikaanse kust 



Doe 874 

Van: 1 0. 2 . e ...:.Dfil.l:1 
Aan: 10 .. e 10.2. dllllZ 
Cc: 10. 110.2. 10.2.edllllZ; 10.2.e 10. ~ 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: RONDZENDMAP-2019/12040 : MZ M.IenW Verzoek Sea-Watch aan vlaggenstaat 
maandag 25 november 2019 13:43:00 

Dank voor je zeer snelle reactie. 

25 is een typefout, moest 26 zijn, morgen dus. 

Annotatie moet vandaag naar rt 0 .2 . . 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 10 .2 . ~ 10.2.e - HBJZ <10.2 .e10.2.e minienw nl> 
Verzonden: maandag 25 november 2019 13:42 
Aan: 10 .2.e - DGLM <10.2. 10.2.e minienw nl> 
cc: 1u.:u10.2.e 1U.~.e -HBJZ <1U.~.e 1U.~.eminienwnl>: 10 .2.e 10.2 - DGLM 
<10.~1 0 .2.e 1ninienw.nl> , 
Onde1we1p: RE: RONDZENDMAP-2019/12040 : MZ M.lenW Verzoek Sea-Watch aan vlaggenstaat 

Prima. 25 november is vandaag, dus als het goed is, hebben we vandaag of uiterlijk morgen al de uitslag. Moet 
de annotatie vandaag al? 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 10.2.e - DGLM <10.2. 10.2.e minienwnl> 
Verzonden: maandag 25 november 2019 13:37 
Aan: 10.2. ~ 10.2.e - HBJZ <10.2.e10.2.eminienwnl> 
CC: 1U.~.E10.2.e 1U.~.e - HBJZ <1U.~.e 1U.:L.eminienwnl>: 10 .2.e 10.2 - DGLM 
<10.~ 10.2.e 1ninienw.nl> , 
Onde1we1p: RE: RONDZENDMAP-2019/12040: MZM.lenWVerzoek Sea-Watchaan vlaggenstaat 

10.2.e 

11.1, 10.2 .e 

Gr, 10 .2. 



-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 10 .2 .e - DGLM 
Verzonden: maandag 25 november 2019 11 :50 

10.2 .e - · ien - HBJZ 
< . . .2 . < . . ILenT nl>; 10.2 .e 
DGLM <1 0 .2 e , nl>; 10.2 .e 10 .210.2 .e minienw.nl>; 1U.:L.e 

- DGLM <1 . . e minienw.nl>; 1U.:L - DGLM 
<10.2 10 .2 .e 
CC: 1U.:L.e minienw.nl> 
Onde1we1p: RE: RONDZENDMAP-2019/ 12040 : MZ M.lenW Verzoek Sea-Watch aan vlaggenstaat 

Beste allen, 

Naar aanleiding van de memo van vorige week over het verzoek van Sea-Watch, wil de minister wil graag 
tijdens de staf DGLM ( aanstaande woensdag) geïnfo1meerd worden over de laatste stand van zaken. 

De kans is groot (zo schat ook rt O .2 in) dat de nota die ik opstel over de stand van zaken, niet voor de stafbij de 
minister ruriveert. Ik probeer via 10.2 . de DG te info1meren. 

-----Oors ronkelijk bericht-----
Van: - DGLM 
Verzonden: vrijda.<> 22 november 2019 14: 17 

D . . >; - HBJZ 
10 .2 . > . . e - .e minienw nl>; 

.e 1ninienw.nl> 
.2 . ~ ~ .2 .e 10.2 .e 1ninie 

< . . ILenT.nl>; . .e 10 .2 . - DGLM < . 
BSK <10.2 10 .2 .e 1ninienwnl> 
Onde1we1p: RE: RONDZENDMAP-2019/ 12040 : MZ M.lenW Verzoek Sea-Watch aan vlaggenstaat 

Update t.a.v. infonneren M over verzoek SW: 

Jan Hendrik is zojuist akkoord gegaan met memo. Rondzendmap ligt bij DBO. Ik heb daar vanmorgen de 
ontvangstbevestiging aan toegevoegd, en de memo aangevuld met de laatste infonnatie rt 0.2 .a 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: /O=SSO - ICT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDL 1)/CN=RECIPIENTS/CN=089C8Fl 8A8634BF2Al5CB8D 1B3E06004-!10.2 .e 

Verzonden: maandag 18 november 2019 15:43 
10 .2 . - D . . >; - HBJZ 

10 .2 .eininienw.nl> . . e - DGB <10 .2 .e minienw nl>; 
2 .e - DGB 10 .2 .e 1ninienw.nl> 

Onde1we1p: RONDZENDMAP-2019/12040 : MZ M.lenW Verzoek Sea-Watch aan vlaggenstaat 

De memo zit in de lijn. 
Hierbij de link naar de rondzendmap. 



Van:  - DGLM
Aan:  - DGLM
Cc:  - BSK;  - HBJZ;  - DGLM
Onderwerp: RE: 3. Beleidswijziging zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen
Datum: maandag 25 november 2019 10:48:00
Bijlagen: 3. Beleidswijziging zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen - aanv.2 .DOCX

Hoi ,
 
Bijgaand aanvullingen op het thema ‘beleidswijziging zeeschepen zeeschepen van organisaties
met ideële doelstellingen’, voor het AO-dossier.  heeft hierop meegekeken, maar
aangezien er afgelopen weekend weer ontwikkelingen waren heb ik zojuist ook weer nieuwe
aanvullingen gemaakt.  kan daar vanmiddag pas naar kijken.
 
Tot hoe laat kan ik eventuele aanpassingen (n.a.v. reactie ) nog doorgeven?
 
Groet,

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Maritieme Zaken

 

Van:  - DGLM < @minienw.nl> 
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 16:40
Aan:  - DGLM < @minienw.nl>
CC:  - BSK < @minienw.nl>
Onderwerp: 3. Beleidswijziging zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen
 
Beste ,
 
In de bijlage bij deze e-mail de voorbereiding zoals deze in het dossier van de Minister zit.
 
 
Met groet,
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Doe 885 

Van: 10.2.e ~ 
Aan: 10.2.e .:.001.M 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: IENW BSK-2019 242470 01. MZ M.IenW Nota ter informatie Wol:rverzoek NGO-schepen (10.2.e 
vrijdag 22 november 201912:22:33 

Akkoord 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: 10.2.e - DGLM <10.2.e @mjnjenw ui> 
Datum: vrijdag 22 nov. 2019 12:17 PM 
Aan: 10.2.e ) - DGLM <10.2.e @minienw.nl> 
Kopie: 10.2.e DGLM <10.2.e @minienw.nl> 
Onderwerp: RE: IENWBSK-2019 242470 01. MZ M.IenWNota ter infonnatie Wob-verzoek NGO-
schepen 10.2.e ) 

10.2.e 

Ik kan inderdaad meer inhoud toevoegen (actualiteit Sea-Watch). Daarnaast kom ik er zojuist 

achter (toevallig, want dat stond niet bij de opmerkingen) dat de minister een concrete vraag 

heeft gesteld bij 1 van de openbaar te maken stukken. 

Zie geel gemarkeerde aanvullingen hieronder. Akkoord? 

Gr, 10.2 . 

Van: 10.2.e - DGLM 10.2.e @minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 21 november 2019 19:11 

Aan:1 - DGLM 10.2 .e 
" CC: 10.2.e DGLM <10.2.e 

10.2.e @minienw.nl> 

@minienw.nl> 

@minienw.nl>; 10.2.e -DGLM 

Onderwerp: RE: IENW BSK-2019 242470 01. MZ M .lenW Nota ter informatie Wob-verzoek NGO-

schepen p 0.2.e ) 

10.2.e 

Op zich prima annotatie, maar die gaat alleen maar over de proceskant. Is er ook een 
inhoudelijke discussie die mogelijk aan de orde komt en waar we JHD op zouden moeten 
voorbereiden? 
Vr groet 
10.2.e 

Van: 10.2.e _ DGLM <10.2.e 
Datum: donderdag 21 nov. 2019 4:57 PM 
Aan: 1 - DGLM 10.2.e 
KopQ:1 - DGLM <10.2.e 
DGLM\10.2.e @minienw.nl> 

@wioieow ol> 

@minienw.nl> 
@minienw.nl>, 10.2.e 

Onderwerp: RE: IENW BSK-2019 242470 01. MZ M.IenW Nota ter informatie Wob-verzoek NGO-
schepen 10.2.e ) 



 
Hoi  ,
 
Aanstaande woensdag staan 2 Wob-besluiten op de agenda van de Staf DGLM. Bijgaand tref je
de rondzendmappen aan. Eens met onderstaande annotatie? Dan stuur ik het naar  .
 

-          De heer  (Sea-Watch) heeft in het voorjaar 4 Wob-verzoeken ingediend (alle 4
hebben betrekking op de beleidswijziging voor ngo-schepen, waarover ook door anderen
Wob-verzoeken zijn ingediend). Het besluit op 1 van de verzoeken is al verzonden, 2
liggen nu bij de minister en 1 gaat één dezer dagen de lijn in. De heer  vraagt
in de 2 verzoeken die nu bij de minister liggen om alle documenten over:

o   ngo-schepen in de Middellandse Zee en schepen die een eigendomscertificaat
(ICP) van het watersportverbond of de motorbootclub hebben, of een call sign
en MMSI-nummer van het Agentschap Telecom (2015-2019);

o   schepen van de KNRM, de veiligheids- en bemanningseisen die daarvoor gelden
en afspraken/gesprekken hierover (2008-2019).

-          De behandeling heeft zeer veel tijd in beslag genomen, vanwege de grote hoeveelheid
Wob-verzoeken, die elkaar deels overlappen, afstemming met verschillende ministeries,
verzoeken om zienswijzen aan derden en verschillen in inzicht over de scope van de
verzoeken. Er is een externe jurist ingeschakeld die hier fulltime mee bezig is.

-          Naar aanleiding van beroep van de heer   tegen het niet-tijdig-beslissen, was
de deadline voor het verzoek ‘ngo-schepen’ 21 oktober en voor ´KNRM’ 15 november.
Nu we deze deadlines niet gehaald hebben, zullen we de heer  een bedrag van
100 euro per vertraagde dag per verzoek moeten betalen. De deadline van 15 november

gold ook voor het besluit op het 4e verzoek van   dat binnenkort aan de
minister wordt voorgelegd.

-          Door het Wob-besluit wordt duidelijk dat er veel intern en extern gecommuniceerd is
over schepen van ngo’s in de Middellandse Zee (en enkele keren over KNRM). Veel
informatie is gelakt, op grond van de Wob. 

-      Los van de Wob-verzoeken, heeft Sea-Watch ons op 15 november als vlaggenstaat
verzocht om bij Italië aan te dringen op het vrijgeven van de Sea-Watch 3. Ondertussen
heeft Sea-Watch in Duitsland een aanvraag gedaan om in het Duitse register
ingeschreven te worden. Over beide punten is de minister geïnformeerd.

-      In het dossier voor het AO Maritiem zijn Q&A’s en een factsheet opgenomen over de
beleidswijziging voor ngo-schepen, inclusief Sea-Watch.

 
-          Vanuit MZ schuift   aan.

 
Groet,

 
 

Van:  - DGB  @minienw.nl> 
Verzonden: woensdag 20 november 2019 10:35
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Aan:   - DGLM  @minienw.nl>
CC:   - DGLM < @minienw.nl>
Onderwerp: RE: IENW BSK-2019 242470 01. MZ M.IenW Nota ter informatie Wob-verzoek NGO-
schepen ( )
 
Ha ,
 
Zou jij een korte annotatie willen aanleveren? Deadline is as. maandag om 13.00u.
 
Met vriendelijke groet,
 

.....................................
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
........................................................................
M 
E @minienw.nl
www.rijksoverheid.nl/ienw

 

Van:   - DBO  @minienw.nl> 
Verzonden: woensdag 20 november 2019 10:17
Aan:   - DGLM < @minienw.nl>;   - DGB

@minienw.nl>;   DGLM
< @minienw.nl>
CC:   - DBO  @minienw.nl>
Onderwerp: IENW BSK-2019 242470 01. MZ M.IenW Nota ter informatie Wob-verzoek NGO-
schepen ( )
 
Beste allen,
De minister wil deze nota graag bespreken, kunnen jullie hem op de DGLM staf agenda zetten?
Dank!
Mvg 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 10.2. 
10.2.e ...:....QW:1 

10.210.2 10.2.e 10. 10.2.e ...:..D:G.6 
RE: Verzoek tot actie Sea Watch aan vlaggenstaat 

dinsdag 19 november 2019 13:37:27 

Doe 906 

rt 0.2. is op dienst reis tot en met woensdag. Vandaag za l hij slecht bereikbaar zijn maar ik ga er 

vanuit dat hij morgen of misschien vanavond kan reageren. 

Ik ga er vanuit dat dat t ijdig genoeg is. Mocht dat niet het geva l zijn dan hoor ik dat graag. 

Vriendelijke groet , 

minienw.nl> 

Sent: dinsdag 19 november 2019 13:23 
To: 10.2.e 10.2.e <10.2.e minbuza.nl> 

Cc: 10.2.E10.2. <10.2.e minbuza.nl>; 10.2.e 10.2. <10.2.~ 

- DGB <10.2. 10.2.e minienw.nl> 

Subject: FW: Verzoek tot actie Sea Watch aan vlaggenstaat 

Beste rt 0.2.e 

Afgelopen vrijdag ontvingen we van Sea-Watch onderstaand verzoek. Helaas krijg ik (sinds 

vrijdag al) rt 0.21 niet t e pakken om te overleggen. Ik heb daarom tot nu toe zelf contact met de 

ambassade, maar het lijkt me goed als BZ i.p.v. lenW het voortouw neemt, in ieder geva l als het 

gaat om het - via de ambassade - stellen van vragen aan de Italiaanse overheid. 

Wellicht weet jij hoe ik 0.2. op een andere manier (dan telefoon/mail) ka n bereiken? Of, 

wanneer hij bijv. op vakant ie is, bij w ie ik dan terecht ka n. 

We w illen op korte termijn een eerste reactie aan Sea-Watch sturen, graag zou ik dan even met 

iemand van BZ hebben overlegd. 

Aan onze kant is op een langdurig werkbezoek, dus ook niet aanwezig. 

Groet, 
tf.2. tf.2. e 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Directie Maritieme Zaken 
rt 0.2.e 

r eeas oeooraeelël in oc. 14 
10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e10.2.e 

10.2.e10.2.e 

10.2.e 10.2.e 

10.2.E10.2. 



Van: 10.2.e ...:..D:G.6 
Aan: 10.2.e ...:....QW:1 
Cc: 10.2.e B (Brjqjt) - PGLM; 10.2.e 10 . ...:....QW:1 
Onderwerp: RE: mededeling in staf DGLM 

Datum: maandag 18 november 2019 12:26:02 

I k kan dat niet meer toevoegen aan de annotatie. 

Brigit, kan jij dit melden in de Staf DGLM? 

Met v r iendelij ke groet, 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

E m inienw.nl 
www.nJ sover e1d .nl/ienw 

Verzonden: maandag 18 november 2019 10:26 

Aan: - DGB <10.2.e 

CC: Gijsbers, B. (Brigit) - DGLM < . . . . 

< . . . minienw.nl> 

Onderwerp: mededeling in staf DGLM 

minienw.nl> 

minienw.nl> 

minienw .nl>; 

Is het mogelijk dat de DG vanmiddag in de staf het volgende mededeelt? 

doe 913 

• Sea-Watch heeft ons vrijdag een verzoek gestuurd om bij de Italiaanse overheid aan te 

d ringen op het onmiddellijk vrijgeven van de Sea-Watch 3 (zie bijlage) . Sea-Watch noemt 

de inbeslagname onrechtmatig en wil naar een scheepswerf in Spanje kunnen varen 

voor werkzaamheden aan het schip. 

• We zijn de situatie en de mogelijkheden aan het uitzoeken, en streven ernaar vanavond 

een nota aan te leveren met een voorstel voor reactie. 

Groet, 
tr.2. 

e 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Directie Marit ieme Zaken 
tr.2.e 



Doe 922 

Van: 10. .e 10.2 . ..:..l:llllZ 
Aan: 10.2.e ~ ; 10.2.e 10 . ..:....QllQ; 10.2.e 10. ~ ; 10. !10.2. 

l U.L.e~ l U.2.e ..:..llfilZ.; 1u.L.e 10.2 . ..:.JLI; 10.2.e ,u . ..: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

.t!S.IS.; 10.2.e 10.2...:...lliil.t:; 1 u.L.e 
Gjjshers B C6ci0it) - PGLM 
RE: Verzoek tot actie Sea Watch aan vlaggenstaat 

vrijdag 15 november 2019 13:25:06 

10.2.e ..:...Uill:1; 10.2.e ..:...ill.if! 

Laten we deze werkverdeling en de acties die daaruit voortvloeien maandag in het kernteam 
bespreken. Lijkt mij ook goed om maandag te horen hoe het staat met de ontwikkelingen rond 
het onder Duitse vlag brengen. Heb je daar al wat meer info over? 
Groet, 
tf.2 .e 

minienw.nl> 

Verzonden: vrijdag 15 november 2019 13:18 
Aan: rt 0.2.e 10.2. - DBO <10.2.e minienw.nl>; rn.2.e 
<10.210.2.e minien e 10.2.e - HBJZ <10.2.e 10.2.e minienw.nl>; 

10.2.e - HBJZ < . . .2.e minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ e 
d0.2.e 
rt 0.2.e 

· · 10.2.e - ILT <10.2.e ILenT.nl>; 

10.2. - BSK < . . . . minienw.nl>; 10.2.e 10.2. - DGLM 

minienw.nl>; 10.2.e . . e - DGB 

minienw.nl>; Gijsbers, B. (Brigit) - DGLM < . . . . minienw.nl>; 

- DGB < . . . . minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Verzoek tot actie Sea Watch aan vlaggenstaat 

Hoi allen, 

Hieronder een voorstel wie dit kan oppakken. Willen jullie het aangeven als dit niet gaat lukken 

en w ie jullie in dat geval als vervanger voorstellen? 

Heb rt tf.2.e ook even gesproken, ik hou hem aangehaakt voor het geval er daadwerkelijk 

gevaren gaat worden. 

Groet, 
tr.2. 

10.2.e 10.2. 

10.2.e 
10.210.2.e 

10.2.e 
10.2.e 

10.2.e 10.2. 
10.2. ~ 

10.2.e 

10.2.e10.2.e 
10.2. e10.2.e 10.2.e 

10.2.e 10.2.e 
10.2.e 

10.2. 10.2.e 

10.2.e 10.2 
10.2.e 10.2.e 

10.2.e 
10.2.e 10.2.e 

10.2.e 10.2. 

10.2.e 

10.2. 
e 



Van:  - HBJZ
Aan:  - DGLM
Onderwerp: RE: update hoofddossier AO Maritiem 28-11-2019
Datum: donderdag 14 november 2019 16:47:04

Ja hoor prima. Als ik het voor het AO heb is het goed :)

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: " ) - DGLM" @minienw.nl>
Verzonden: 14 nov. 2019 16:30
Aan: "  HBJZ" < @minienw.nl>
Onderwerp: RE: update hoofddossier AO Maritiem 28-11-2019

Doe ik. Moet eerst nog even langs .
 
Gr, 
 

Van:  HBJZ < @minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 14 november 2019 15:11
Aan: ) - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: RE: update hoofddossier AO Maritiem 28-11-2019
 
Hoi ,
 
Heb je tzt wel nog de definitieve versies voor mij? Dan ben ik ook op de hoogte tijdens het
AO.
Dank!
 
Groet, 

 

Van:  - DGLM < @minienw.nl> 
Verzonden: woensdag 13 november 2019 15:28
Aan:  - HBJZ < @minienw.nl>;  - HBJZ

@minienw.nl>;  - HBJZ
< @minienw.nl>;  - ILT @ILenT.nl>
CC:  - BSK < @minienw.nl>;  - DGB

@minienw.nl>;  - DGLM < @minienw.nl>
Onderwerp: RE: update hoofddossier AO Maritiem 28-11-2019
 
Ho ,
 
Dank voor je snelle en scherpe blik vanuit Duitsland!
Reden waarom ik sommige zinnen zo kort heb gehouden en ook dingen heb geschrapt, is dat
Q&A’s en de factsheet niet langer dan 1 A4 mogen zijn. Maar n.a.v. je reactie zal ik de
paginagrenzen nóg verder opzoeken.
 
Groet,
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Reeds beoordeeld in doc. 930



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
10.2.e 

...:...D:G.U:1 
10.2 . ..:.lLI 

RE: update hoofddossier AO Maritiem 28-11-2019 

woensdag 13 november 2019 lS:44:00 

Dank voor de tip © 

Doe 930 

In het schaduwdossier zit inderdaad meer info over d it t hema, maar wellicht is daar nog een 

uitbreiding mogelij k. 

ILenT.nl> 

Verzonden: woensdag 13 november 2019 15:41 

Aan: - DGLM < . . . . minienw . 

HBJZ <10.2.e 10.2.e minienw.nl>; ~0.2. ~ 10.2.e - HBJZ < . . e 10.2.e minienw .nl>; 

- HBJZ < . . minienw.nl> 

- BSK < . . . . minienw .nl>; - DGB 

<10.2.e minienw .nl>; 10.2.e - DGLM < . . - minienw .nl> 

Onderwerp: RE: update hoofddossier AO Marit iem 28-11-2019 

11.1 

Groeten, 
tf.2.e 

mioieow ol> 
Verzonden: woensdag 13 november 2019 15:35 

. . e - 1 d 0.2.e enT.nl>; - HBJZ 

.:.:.:.:.:.=n=w,.,_,.n""'I>. ; - HBJZ ioienw ol>; 
- HBJZ < . . mi · e 

- BSK < . . . . . . .nl>; - DGB 

d 0.2.e minienw.nl>; 10.2.e - DGLM < . . - mjnjenw al> 

Onderwerp: RE: update hoofddossier AO Marit iem 28-11-2019 

11 .1 

Gr, 10.2. 



Van: rt tf.2 .e ILenT.nl> 

Verzonden: woensdag 13 november 2019 15:27 
Aan: 0.2.e10.2-:e--l 0.2.e - HBJZ l l0.2.e 0.2.e minienw.nl>; rn.2.e - DGLM 

<10.2.e10.2.e minienw.nl>; Hf.2 . i 10.2.e - HBJZ l l0.2.e 10.2.e minienw.nl>; ~0.T.j 
- HBJZ / 10.2.e mi · 1> e 

CC: 10.2.e 10.2. - BSK <10.2. 10.2.e · · .nl>; 10.T.e - DGB 

<10.2.e minienw.nl>; 10.2.e . . - DGLM d0.2. i minienw.nl> 

Onderwerp: RE: update hoofddossier AO Maritiem 28-11-2019 

Groeten, 
tf.2 .e 

- HBJZ < • • • • mioieow ol> 

Verzonden: woensdag 13 november 2019 15:20 
- DGLM < . . . . 

< . . . . minienw.nl>; 

< . . .:.:.m=in"'""""'-'-'-'-'"'"' 

minienw.nl>; 

HBJZ 

- BSK < . . . . . . .nl>; 

<1 0.2.e minienw.nl>; 10.2.e - DGLM < . . -

Onderwerp: RE: update hoofddossier AO Maritiem 28-11-2019 

ILenJ ol> 

- DGB 

mioieow ol> 

I k heb alleen naar de aangebrachte wijzig ingen gekeken ( ik ben deze dagen meer aan het werk 
dan presentaties aan het volgen, v rees ik), gelet op de mail van 10.2.e dat hij onvoldoende 
op de hoogte is om te reageren. 

Groet, 
tf.2 .e 

minienw.nl> 

Verzonden: woensdag 13 november 2019 13:56 
Aan: . . e - HBJZ < . . . . mini 

""""""""-=-"-'-'-"''""-

minie -10.2.e . . e - ILT <10.2.e ILenT.nl> 

10.2.e - HBJZ < . . 10.2.e minienw.nl>; 10.2.e 10.2. - BSK 

< . . 10.2.e minienw.nl 10.2.e - DGB <10.2.e minienw.nl>; 

rt 0.2.e 10.2. - DGLM . i minienw.nl> 

Onderwerp: update hoofddossier AO Maritiem 28-11-2019 

Ik heb het verzoek gekregen om in het hoofddossier voor het AO Maritiem (verplaatst naar 28 
nov) de input over Sea-Watch / de beleidswijziging te updaten, en d it af te stemmen met HBJZ 

en ILT. 



 
Bijgaand de update. Lukt het om morgen aan te geven of jullie hier mee instemmen?
 
Alvast bedankt.
 
Groet,

 
 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Maritieme Zaken

 

10.2.
e

10.2.e

10.2.e

1111 

--· 



Van:  - DGLM
Aan:  - DBO
Onderwerp: RE: RONDZENDMAP-2019/11497 U heeft een recordactie in HPRM, Termijn 8 november DGLM MZ M IenW

Kamerbrief n.a.v. motie PVV over Sea-Watch 3
Datum: maandag 11 november 2019 11:44:00

Voor de zekerheid:
Akkoord ook met ondertekening door S.JenV mede namens M.IenW?

Ik geef het door.

Gr, 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:  - DBO @minienw.nl>
Verzonden: maandag 11 november 2019 11:39
Aan:  - DGLM @minienw nl>
Onderwerp: FW: RONDZENDMAP-2019/11497 U heeft een recordactie in HPRM, Termijn 8 november
DGLM MZ M IenW Kamerbrief n.a.v. motie  over Sea-Watch 3

Beste ,

De minister is akkoord. Geef jij door?

Grt
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: RM Administrator Productie < @minienm.nl>
Verzonden: maandag 11 november 2019 08:21
Aan: PostbusAfgehandeldeNotasMinister @minienw.nl>
Onderwerp: RONDZENDMAP-2019/11497 U heeft een recordactie in HPRM, Termijn 8 november DGLM
MZ M IenW Kamerbrief n.a.v. motie PVV over Sea-Watch 3

Opmerking:
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Gjjshers B C6ci0it) - PGLM 
1 0. 2. e ...:...PG1J:1 
FW: FYI/V motiebrief - lijnversie gereed 
dinsdag 5 november 2019 19:27:42 

2012110s SCHONE VERSJE Motje pw Brjef IK - Sea-Watçh 3 docx 

Doe 945 

Hi, is deze al ter goedkeuring door naar M. Met vraag erbij of ze ' namens haar verstuurd 
wil hebben of zelf wil ondertekenen. 
Gr, brigit 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: rn.2 .e roiujenv ol> 
Datum: dinsdag 05 nov. 2019 11:01 AM 
Aan: rn.2.e - DGLM <10.2.e10.2.e minienw.nl> 

- BD/DGM/BIM<i1 U.1 U.2.e minjenv.nl>, rt 0.2. 310.2.e 
- HBJZ <l U.L.e lU: .e minienw.nl>, Gij sbers, B. (Brigit) - DGLM 

minienw.nl>, 1U.2.e - BD/DGM/DMB/TR&N <10.2.e minjenv.nl> 
Onderwerp: RE: PVV motiebrief - lijnversie gereed 

Beste Brigit en rn.T.e' 

Veel dank voor jullie reactie! We zijn akkoord met de voorgestelde wijzigingen, ik heb 
het aangepast . In bijlage de schone lijnversie. SJenV gaat niet over het maritieme 
component, dus een ondertekening mede namens is wel wenselij k. We wachten jull ie 
reactie af! 

Met vriendelij ke groet, 

tf.2.e 

minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 10:56 

Aa - BD/DGM/BIM ~ .2.e minjenv.nl> 

CC: .e - BD/DGM/BIM <1 . . .e minj 
HBJZ <10.2.e 10.2.e minienw.nl>; Gijsbers, B. (Brigit) - DGLM < . . .2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: PW motiebrief - lijnversie gereed 

Voor de zekerheid - in aanvulling op de mail van Brigit: zodra we het eens zijn over de brief, 

leggen we hem hier voor bij de minister~ 1.1 

Van: Gijsbers, B. (Brigit) - DGLM <10.2.e10.2.e minienw.nl> 



Verzonden: dinsdag 5 november 2019 10:30 

- BD/DGM/BIM ~ 2.e 
minienw.nl>; rn.2.e - DGB < . . . . 

- BD/DGM/BIM < . . . minjenv.nl> 

Onderwerp: RE: PW motiebrief - lijnversie gereed 

Hierbij mij n reactie. 

concept 

1 

1 

Als jullie en jullie Stas hiermee kan instemmen, zijn we er uit. 

Gr, Brigit Gijsbers 

Van: ~ tf.2 .e - BD/DGM/BIM <10.2.e min jenv.nl> 

Verzonden: maandag 4 november 2019 12:47 
Aan: 0.2.e - DGLM <10.2.e10.2.e minienw.nl>; rn.2T 

<10.2. 10.2.e minienw.nl> 

CC: 10.2.e - BD/DGM/BIM <10.10.2.e 

DGLM <10.2.e10.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: PW motiebrief- lijnversie gereed 

Urgentie: Hoog 

Beste rn.T.e' ~0.T.1 

- DGLM 

mioieow ol> 

- DGB 

B. (Brigit) -

Allereest, ~0.2.e welkom terug en gefeliciteerd met het kersverse vaderschap! 

Afgelopen vrijdag hebben tf.2. en Brigit ( en rn.T.j en ik) overlegd over de 10.2.e over 
de PW-motiebrief. Onder aan dit bericht v ind je een korte terugkoppeling van het 
overleg. I k kan e.e.a. telefonisch toelichten indien gewenst. Zouden jullie vandaag COB 
kunnen laten weten of 1) jullie akkoord kunnen gaan met de brief en 2) of de brief 
ondertekend wordt mede namens de minister van IenW. In bij lage tref je de versie van 
de brief met track changes en daarnaast de schone (lijn)versie. Ons streven is om de 
brief zo snel mogelij k, in elk geval voor het AO van 7 november uit te doen! 

Met vriendelij ke groet, 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 

~ 
1 0. 2 ..=.Dfil.M 
~ 

RE: Schaduwdossier 

dinsdag 5 november 2019 12:40:00 

Doe 949 

Bijlagen: extra Q&A"s NGO-schepen yoor schaduwdossier AQ 6-11-2012 doqc 

Ha 10.2. 

Hier de antwoorden. Let trouwens op dat de planning de factsheet niet meer klopt. Zie nota over 

de eisen voor de actuele planning. 

Gr, 10.2. 

Van: 10.2.e 10.2. - DGLM <1 0.2. ~ 

Verzonden: maandag 4 november 2019 14:16 
Aan: 10.2.e __ - DGLM <10.2.e10.2.e 

CC: 10.2.e - DGLM 10.2.e 

Onderwerp: Schaduwdossier 

Hoi 10.2.e 

minienw.nl> 

minienw.nl> 

@minienw.nl> 

Bijgevoegd vind je de twee QenA's waar we eerder over spraken. Ik heb de planning uit de 

factsheet verwerkt. 

Bij voorbaat veel dank! 

Vriendelijke groeten, 

10.2.e 

10.2.e 

M 10.2.e 

E 10.2. ~ 

110.2.e 

minienw.nl 

--1 



Van: /O=SSO - ICT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=089C8F18A8634BF2A15CB8D1B3E06004-

Aan: DGLM-MZ - secretariaat
Onderwerp: Graag met spoed brief laten ondertekenen door  en verzenden
Datum: dinsdag 5 november 2019 10:52:00
Bijlagen: 02. Brief aan Sea-Watch over aflopen termijn voor certificering Sea-Watch 3.DOCX

02. Brief aan Sea-Watch over aflopen termijn voor certificering Sea-Watch 3.tr5

Dag collega's,

Zouden jullie met spoed deze brief willen laten ondertekenen door , vervolgens inscannen (+naar mij
mailen) en per post versturen?

 en  zijn op de hoogte en akkoord.

Groet,
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Hoi 10.2 , 

10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
FW: Voorbereiding AO Maritiem 6-11-2019 (Seawatch) 

dinsdag 29 oktober 2019 11:27 :51 

10 motie doçx 

10.2.e,, 'f0.2.g, 1.1 

Alvast bedankt! 

10.2.e 

From: 10.2.e - HBJZ 10.2.e @minienw .nl> 

Sent: Thursday, October 24, 2019 12:37 PM 

To: 10.2.e - BSK <1 0.2.e @minienw .nl>; 10.2.e 
10.2.e @minienw.nl> 

Cc: 10.2.e - DGB 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e 
<10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e ) - DGLM 10.2.e 

Subject: RE: VoorbereidingAO Maritiem 6-11-2019 (Seawatch) 

Hoi 10.2. en 10.2.e , 

Doe 968 

DGLM 

@minienw.nl> 

Een kleine correctie. Het directeurenoverleg tussen JenV en IenW is op 1 november. Daarin 
wordt de concept beantwoording van de PW-motie besproken, omdat er nog geen 
overstemming is tussen beide ministeries. De brief m.b.t. Sea Watch zou worden geagendeerd 
door de DGLM-staf op 30 oktober, omdat deze is doorgeschoven van de staf van 16 oktober. Ik 
heb de agenda zelf nog niet gezien. 

Groet, 
10.2.e 

Van: 10.2.e - - BSK 10.2.e @mioienw ol> 

Verzonden: donderdag 24 oktober 2019 11:56 

Aan: 10.2.e )- BSK 10.2.e @minienw.nl> 

CC: 10.2.e =_......____ - DGB 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ 



< @minienw.nl>;  - DGLM @minienw.nl>;
 DGLM @minienw.nl>

Onderwerp: Voorbereiding AO Maritiem 6-11-2019 (Seawatch)
 
Hallo ,
Jij had twee vragen aan mij vwb Seawatch.

heeft het dossier tijdelijk van  overgenomen.  Voor zover ik heb begrepen:
Over de motie: Hiervoor is JenV trekker en het idee is dat IenW mee-schrift/leest (?). Deze
motie wordt bij het DT overleg vanmiddag besproken.

 
@ / : Graag corrigeren als het bovenstaande niet klopt.
 
Groet,
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Ha 10.2.e 

10.2.e 
10.2.e 
RE: svz kame,vragen 

- DGLM 

donderdag 17 oktober 2019 12:52:00 

Doe 984 

Zie onder, 1 aanpassing (vetgedrukt) . Een andere set Kamervragen (van D66+ CU) is ook 

beantwoord, maar die heb je al uit de lijst gehaald zie ik. 

Groet, 
10.2. 

Van: 10.2.e - DG B <10.2.e 

Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 12:49 

Aan: 10.2.e - DG LM <10.2.e 

Onderwerp: svz kamervragen 

Hoi 10.2. , 

Zou j ij de stand van zaken kunnen geven. 

Gr 10:2.e 

buiten reikwijdte verzoek 

85361 Sea-Watch 3 alweer 
bijna bij Libië (VVD) 

b uiten reikwijdte verzoek 
~ .. :,,...:; 

85435 De uit zee opgepikte 
m igranten moeten 
wel ergens van 
boord kunnen, 
waarschuwen 
Nederlandse reders 
(SP, GL, CU, PvdA) 

buiten reikwijdte verzoek 

T @minienw.nl> 

@minienw.nl> 

Kamervraag ( er is 
een uitstelbrief 
verstuurd; 
afstemming met 
JenV over 
verwerken react ie 
M) 

-. 

Kamervraag 
Beantwoording 
verzonden. 

20/ 06/19 

0 1/ 08/ 19 10.2.e 

__,_,_-==----U 

1842311 Update dossier Sea- 1 Commissievraag 130/ 10/ 19 1 i u.L.e 



Watch 3
 

10.2.e'----------'------------'----_____.__ _ ___,_ -- J 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
10.2.e 

10.2.~ 
~ 

RE: hulpvraag WOB verzoeken MZ 
woensdag 16 oktober 2019 18:31:01 

Doe 989 

10.2 is ook afdelingshoofd, dus daar kan je vermoedelijk beter afspraken mee maken dan met 
10.2 . 

10.2.e 
Hoofd Zeevaart/ Head of Unit for Marïtirne Shipping 

secretaresse: 10.2.e tel. 10.2.E10.2.e 

Van: 10.2.e - DGLM d 0.2.e10.2.e minienw.nl> 

Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 18:29 
Aan: 10.2.e 10.2.e - DGLM <10.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: hulpvraag WOB verzoeken MZ 

Je actie heeft voor mij denk ik een paar dagen wachten op reacties gescheeld © 
Veel dank! 

Gr, 10.2. 

Van: 10.2.e 10.2.e - DGLM <10.2.e minienw.nl> 

Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 18:28 
Aan: 10.2.e - DGLM <10.2.e10.2.e 

Onderwerp: FW: hulpvraag WOB verzoeken MZ 

11 A, 10.2.e 

Succes! 
10.2.e 

10.2.e 
Hoofd Zeevaart/ Head of Unit for Marïtirne Shipping 

secretaresse: 10.2.e tel. 10.2.E10.2.e 

Van: 10.2.e 10.2.e - DGLM 

minienw.nl> 

Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 18:23 
Aan: St remler, J.A. (Jaco) - BSK <10.2.10.2.e. 

CC: Gijsbers, B. (Brigit) - DGLM <10.2.e10.2.e 
<10.2.e10.2.e minienw.nl>;10.2.e 

minienw.nl> 
minienw.nl>; 10.2.e 

- DBO <10.2.e 

Onderwerp: RE: hulpvraag WOB verzoeken MZ 

- DGLM 

@minienw.nl> 

Dank voor je snelle reactie, Jaco! Ik ga 10.2. vragen dit even met 10.2. en met HBJZ te 
bespreken, aangezien ik maandag begin op mijn nieuwe klus. 

11 .1 



Groet, rn.T.e1 

tf.2.e 
Hoofd Zeevaart/ Head of Unit for Marit ime Shipping 

secretaresse: 10.2.e tel. 10.2.E10.2.e 

Van: Stremler, J.A. (Jaco) - BSK <10.27 0.2.e mioieow nl> 

Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 18:19 

Aan: 0.2.e 10.2.e - DGLM i 1tJ.2.e · ·enw.nb 

CC: Gijsbers, B. (Brigit) - DGLM <1 0.T.e'I 0.2.e minienw.nl - DGLM 

<1 0.T.e'I 0.2.e minienw.nl>; ~tJ.2.e - DBO @mioieow nl> 

Onderwerp: RE: hulpvraag WOB verzoeken MZ 

Ha 10.2.e 

Dank voor je mail. Ik heb Brigit hier nog niet over gesproken. Het makkelijkst is om even 
contact op te nemen met 10.2.e bij ons. Hij heeft het overzicht van de lopende Wob-
verzoeken en de inzet van innuur en kan het beste de afweging maken. 

Mijn basishoud ing is dat waar het en igszins kan we elkaar moeten helJ:>en. 117 

Verder zou je nog even met HBJZ contact op kunnen nemen. Ik begreep van Heleen dat ze al 
druk aan het werven zijn voor de Wob-unit die bij HBJZ gaat starten. Wellicht hebben ze al 
mensen binnen? 

Groet, Jaco 

Van: ~ tJ.2.e 0.2.e - DGLM <10.2.e minienw.nl> 

Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 18:08 

Aan: Stremler, J.A. (Jaco) - BSK .l1tJ.27 0.2.e 
CC: Gijsbers, B. (Brigit) - DGLM d0.2.e10.2.e 
<10.T.e'I 0.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: hulpvraag WOB verzoeken MZ 

Urgentie: Hoog 

Hallo Jaco, 

minienw.nl> 

minienw.nl>; ~0.2.e -DGLM 

In afwezigheid van Brigit mail ik jou even direct. We zijn bij MZ nog steeds bezig met een 
aanzienlijk aanta l WOB verzoeken gerelateerd aan de Sea Watch. Er is kortgeleden een 
rechtszitting geweest over vier WOB verzoeken . Eén van die vier is inmiddels afgerond, voor de 
drie andere is door de rechter een uiterste termijn bepaald, waarna automatisch een dwangsom 
wordt opgelegd. Ondanks externe inhuur en veel inzet van collega's van MZ dreigen we de door 
de rechter vastgestelde termijnen toch niet te ha len . 

Ik heb dit vorige week met Brigit besproken, en verschillende scenario's besproken om op korte 
termijn nog meer capaciteit vrij te spelen voor deze WOB verzoeken . ~ .1 

Brigit zou dit eind vorige week met j ou bespreken, maar ik weet niet of haar dat nog is gelukt 
1.1 Ik hoor graag of jij mogelijkheden ziet; graag bereid tot een 

naaere toelichting. 

Bij voorbaat dank voor je spoedige reactie ! 



Van: DBO-SPZ Postbus
Aan:  - DGLM
Cc:  - DGMI; DGLM-MZ - secretariaat
Onderwerp: Retour: RONDZENDMAP-2019/8876 : MZ M Beantwoording Kamervragen D66 en CU over Sea-Watch
Datum: maandag 14 oktober 2019 14:40:44
Bijlagen: MZ M Beantwoording Kamervragen D66 en CU over Sea-Watch.tr5

Beste collega's,

De stukken zijn behandeld door de minister en zij heeft geparafeerd door haar
recordactie te voltooien. De brief is verzonden aan de Tweede Kamer en ter tekening
aangeboden aan de minister.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Bestuursondersteuning

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

      

      

     @minienw.nl

Afwezig op donderdag

Recordnummer    :       RONDZENDMAP-2019/8876

Titel   :       MZ M Beantwoording Kamervragen D66 en CU over Sea-Watch
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10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10.2.e ...:...D:G.U:1 
'.10.2.e · BD/QGMIBIM" 
rt 0.2.e10.2.e 10.210.2 10. !10.2. 10.2.e ..:..l:I.B.lZ; .10.2.e 
RE: ~ motiebrief 
vrijdag 4 oktober 2019 16:08:00 

Motje PW Brief JK - Sea-Watch 3 - opm ez en Ienw dooc 

Hierbij tref je aangekondigde gezamenlijke reactie van l&W en BZ aan. 

Groet, 
10.2. 

minbuza.nl> 
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 16:06 
Aan: rt 0.2.e - BD/DGM/BIM ~ .2.e 

minienw.nl> 
<10.2.e minbuza.nl> 

Onderwerp: RE: PW motiebrief 

Groet, 

From: 10.2.e - BD/DGM/BIM <10.2.e minjenv.nb 

Sent: woensdag 2 oktober 2019 15:51 

- DGLM' < 

minbuza.nb 

Subject: RE: PVV mot iebrief 

Doe 1026 

- DGLM 

Het is inmiddels woensdagmiddag en ik heb nog geen reactie ontvangen op onderstaand 
bericht. I k ontvang graag j ullie reacties op de br ief, als ook duidel ijkheid over de 



ondertekening. We willen de brief hier zsm de lijn in doen, temeer omdat de kamer hier 
bovenop zit en de brief reeds in september had verwacht. 

Ik ben natuurlijk niet op alle terreinen / elementen van de brief inhoudelijk betrokken, 
maar om te voorkomen dat er parallelle processen gaan lopen ben ik graag aangehaakt 
in cc als er zaken mbt de brief worden afgestemd. 

Dank! 

Met groet, 

tf.2.e 

Van: ~ tf.2.e - BD/DGM/BIM 
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 17:27 

- DGLM' l l . .e . . e 

Onderwerp: PW motiebrief 

10.2.e, 11.1 

Een goed weekend gewenst, 

Met vriendelij ke groet, 

tf.2.e 

Dit bericht kan infonnatie 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 ve1wijderen. 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 infonnation that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by Inistake, you are requested to info1m 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 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan info1matie 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.

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



Doe 1028 

Van: 10.2.e 
Aan: 10.2.e ...:....QW:1; 10.2.e10.2. 
Cc: 10.210.2 10.2.e 10.2.e 10. !10.2. 10.2.e ..:..l:l..aJZ 
Onderwerp: RE: ~ motiebrief 
Datum: vrijdag 4 oktober 2019 15:24:01 
Bijlagen: Motje PW BciefJK - Sea-Watch 3 - opm ez en Ienw 10.2. (QQ2) doçx 

Beste collega's, 

11.1, 10.2.e 

Groet, 
tr.2 

Sent: vrijdag 4 oktober 2019 10:47 

To: 10.2.e d 0.2.e minbuza.n 

Cc: < • • minbuza.nl>; 

minienw .nl> 

< • • ____ minbuza.nl>; 

< . . . . minienw.nl> 

Subject: RE: PVV motiebrief 

Hoi rn.2 

Van: 10.2.e10.2.e 10.2.e - HBJZ <10.2.e 10.2.e min ienw.nb 

Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 09:59 

<10.2.e .:..:.==== - DGLM 
· ·enw.nl>; mjnbuza ol> 

minbuza.nl> 

< . . inbuza.nb ; mjnbuza ol>; 

< . . __ minbuza.nb 

Onderwerp: RE: PW motiebrief 



Van: Hf.2 .e <10.2.e minbuza.nl> 

Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 09:20 
Aan: 0.2.e10.2-:e--l 0.2.e - HBJZ l l0.2-:e-10.2.e minienw.nl>; rn.2.e - DGLM 
<10.2.e10.2.e minienw.nl>; Hf.2 .e 10.2.e <1CJ.2.e 1tf.2 .e minbuza.nl> 

CC: 10.2.E10.2. <10.2.e minbuza.nl>; 10.2.e d0.2.e minbuza .nl>; 

tf.2 .e <10.2.e minbuza.nl> 

Onderwerp: FW: PVV mot iebrief 

concept 

Groet, 
ro.21 



From: tf.2.e minienw.nl> 

Sent: woensdag 2 oktober 2019 12:09 

To: l l0.2.e minbuza.nl>; 

tf.2.e < 10.2.e 10.2.e minbuza 

Cc: 10.2.e10.2.e 10.2.e - HBJZ 

Subject: RE: PVV mot iebrief 

Hoi allen, 

Lukt het om vanmiddag uiterlijk 15.00 uur een reactie te geven? Dan kan ik hopelijk 

vandaag nog de opmerkingen meegeven. 

Alvast bedankt ! 

Groet, 
tr.2. 

Van: 10.2.e10.2.e 10.2.e - HBJZ <10.2.e 10.2.e minienw.nb 

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 17:46 

Aan: 0.2.e .ll tr.2.e minbuza.nb ; rn.2.e10.2l l l0.2.e 
tJ.2.e minbuza.nb 

- DGLM <10.2.e tJ.2.e minienw.nb 

Onderwerp: FW: PVV mot iebrief 



Groet, 
tf.2.e 

Van: ~ tf.2.e - DGLM 

Verzonden: maandag 30 september 2019 16:36 
Aan: 2T <10:: .e . . e · >; rn.LE'I0.2. / 10.2.e 

CC: ~0.2.e10 .2.e 10.2.e - HBJZ <10.2. 

Onderwerp: RE: PW motiebrief 

minbuza .nl> 

hier de opmerkingen vanuit lenW die ik klaar had staan om 

aan JenV te verst uren. Laat het even weten als jullie hierop willen aanvullen (met de details van 

tf.2.e en dat gezamenlijk naar JenV sturen, of dat jullie het bij 'akkoord' laten (en ik de 

opmerkingen zelf naar JenV stuur). 

Groet, 
tr.2. 

Van: 10.2.e 10.2.e <10.2.e 10.2.e minbuza.nb 

Verzonden: maandag 30 september 2019 16:23 

Aan: - DGLM < . . . . 

d0.2T minbuza .nl> 

Onderwerp: RE: PW motiebrief 

minienw.nl>; rn.LE'I0.2. 

Dank voor je berichtje. Wij gaan akkoord met de inhoud van de brief. ~ 1.1 

Met vriendelijke groet , 
tr.2.e 

Sent: maandag 30 september 2019 14:23 

To: < . . . . minbuza .nl>; 

Subject: RE: PVV motiebrief 

minienw.nl> 

minbuza.nl> 

Ik krijg jullie beiden telefonisch niet te pakken. Is het handig om gezamenlijk (BZ en lenW) te 

reageren? Of hebben jullie al gereageerd? 



Reeds beoordeeld in doc.1026 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 10.2.e 

10.2.e 10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

buiten reikwij dte verzoek 

10.2.e 

10.2.e10.2.e 10.2.e 10.2.e 

10.2.e 
10.2.e 



Doe 1034 

Van: 10.2.e ...:...D:G.U:1 
Aan: 10. !10.2. 10.2.e ..:..l:I.WZ; 10.2.e 

~ 
..:...J:l!ill; 10.2. ~ ..:.lll; 10.2.e 10 . 

Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Beste allen, 

10.2.e 10.2 . ..:.lLI 
RE: afsprakenlijst 27 mei en vervolg 

donderdag 3 oktober 2019 12:06:00 

wees mij erop dat er al een definit ief verslag is verstuurd. 

Excuses voor de verwarring. 

- DGLM 

Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 11:59 

Aan: - HBJZ < . . . . minien - DGB 
<10.2. 10.2.e minie - ILT < . . .210.2.e ILenT.nl>; 

rt 0.2.e 10.2. - BSK < . . . .e minienw.nl> 

CC: 10.2.e ILenT.nl> 

Onderwerp: FW: afsprakenlijst 27 mei en vervolg 

Hoi allen, 

Eind juli heeft SW aanpassingen op het verslag van het gesprek van 17 juli doorgegeven. Daar 

moet volgens mij nog op gereageerd worden. Uit het verslag kan ik niet opmaken w ie erbij 

aanwezig wa ren, maar aan de verzendlijst van de mail te zien, vermoed ik dat - naast rt 0.2.e -

jull ie er bij waren? 

Graag jullie reactie op de aanpassingen van SW, en graag zo concreet mogelijk (op tekstniveau), 

zodat ik het verslag definit ief kan maken en versturen. 

Lukt dit uit erlijk aanstaande maandag (7 okt) eind v.d. dag? 

Groet, 
tr.2. 

Verzonden: zondag 29 september 2019 21:25 
mioieow ol> 

Aan: - DGLM < . . . . minienw.nl> 

Onderwerp: FW: afsprakenlijst 27 mei en vervolg 

10.2. :10.2.e 10.2.e 

10.2.e 
10.~10.2.e 10.2.e 

10.2.e 10.2.e 
10.2. 10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 10.2.e 
10.2.e 

10.2.e 
10.2.e1 0.2.e 10.2.e 

10.2.e 
10.2.e10.210.2.e 

10.2. 
e 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 
Bij lagen: 

Doe 1042 

DBO-spz Postbus 
10.2.e ~ 
Vraag over: IENW/BSK-2019/190774 : 02 Beantwoording vragen van leden Groothuizen {D66), Schonis 
{D66) en Voordewind {CU) over het bericht "I taly holds Netherlands, EU "responsible" for migrant boat" 
woensdag 2 oktober 2019 13:49:23 

02 Be.antwoordjng vragen van leden Groothujzen (D66) Sçhonjs (D66) ~ (ÇU) over het beàcht Italy bolds 
Netbeclands EU resoonsible for migrant hoat oocx 
02 Be.antwoordjng vragen van leden Groothujzeo (D66) Sçhonjs (D66) ~ ecu) over het beàcht Italy bolds 
Netbeclaods EU resooosible for migrant hoat trs 
jmaae001 oog 

Beste 10.2.e 

Met vriendelijke groet, 

10.2. 10.2.e 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Directie Bestuursondersteuning 

Rij nst raat 8 1 Postbus 20901 1 2500 EX Den Haag 

M10.2.e 
E10.2. 10.2.e @mioieow ol 
www.rijksoverheid.nl/ienw 

-- ---< HPE Records Manager recordgegevens>----

Recordnummer : IENW/BSK-2019/190774 

Titel 02 Beantwoording vragen van leden Groothuizen (D66), Schonis (D66) en 

Voordewind (CU) over het bericht ' ltaly holds Netherlands, EU 'responsible' for migrant baat' 



Doe 1058 

Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10. !10.2. 10.2.e ..:..l:lf!JZ. 
10.2.e ...:....QW:1; 10.2.e ..:...lliia; 10.2.e 

,u.:.:: . ..:..l:l.liU. 
10.2.e 1!0:"2.e ...:....QW:1; 10.2.e 10.2 . ...:....QW:1 
RE: Spoed: Whats-app berichten en sms-berichten Wob-verzoek NGO schepen 

vrijdag 27 september 2019 13:09:52 

10.2 . ...:....Cl:filt; 10. 
2.e 

Er zijn een paar groepsapps en verschillende apps gaan tussen degenen in deze mail (bijv. 
tf.2.e en ik). Zullen we afspreken wie de apps voor de groepen eruit haalt? Lijkt mij overbodig 

dat we deze allemaal opslaan. 

Groet, 
tf.2.e 

- DGLM < . . . . minienw.nl> 

Verzonden: vrijdag 27 10.2.e 2019 12:55 
Aan: - DGB minienw.nl>; ____ 10.2.e -
DGLM <10.2.e minienw.nl>; 10.2.e10.2.e . . e - HBJZ 

<10.2.e 10.2.e mini 10.2.e - HBJZ <10.2. . . minienw.nl> 

CC: 10.2.e ( . . e - DGLM <10.2.e 

10.2.e - DGLM <10.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Spoed: Whats-app berichten en sms-berichten Wob-verzoek NGO schepen 

Hoi allen, 

Naar aan leid ing van een check van de verdaagbrief voor het Wob-verzoek NGO-schepen, 

door rn.2T en 10.2.e vatten we dit Wob-verzoek breder op. Naast de woorden die ik 

gisteren als mogelijke zoektermen doorgaf, gaat het ook om Sea-Watch en de Sea-Watch 

3 . De verzoeker noemt in zijn verzoek namelijk ook: "NGO (Non-Gouvernementele 

Organisatie)-schepen, die opereren in de middellandse zee ondermeer van Sea-watch 3" waarvan 

Nederland vlaggenstaat. Documenten over deze schepen en de organ isaties die van die 

schepen gebruik maken. 

Daarom het verzoek om in sms en Whatsapp ook te zoeken op: 

Sea-watch 

Sea watch 
Seawatch 

sw 
Periode: 1 januari 2015 t/m 12 april 2019. 

- DGLM 

Verzonden: donderdag 2 2019 16:57 
- DGLM <10.2.e 

BJZ < . . . . minienw.ni>; 

minienw.ni> 

inienw.ni>; 

- HBJZ 



- DGLM <10.2.e 

- DGB 

minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Spoed: Whats-app berichten en sms-berichten Web-verzoek NGO schepen 

Bijgaand voor de volledigheid het Web-verzoek. 

Van: Hf.2 .e 10.2.e - DGLM l l 0.2.e minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 26 10.2.e 2019 16:45 
Aan: 0.2.e - DGB <1 0.2. 10.2.e 

<10.2.e 10.2.e minienw.nl>; 0.2.e 10.2.e 

CC: 10.2.e e_o.T.e -DGLM <10.2.e 

- DGLM <1 0.2.e10.2.e minienw.nl> 

minien 
- HBJZ < . . 0.2.e mi · > 

Onderwerp: Spoed: Whats-app berichten en sms-berichten Web-verzoek NGO schepen 

Urgentie: Hoog 

- HBJZ 

Momenteel verzamelen we met spoed alle relevante Whats-app berichten en sms-berichten voor 
het Web-verzoek NGO schepen. 

Zou je zo vriendelijk willen zijn om uiterlijk morgen eventuele Whats-app berichten en sms
berichten m.b.t . NGO schepen te exporteren en naar ons te sturen? 

De instructie is als bijlage bijgevoegd bij deze email. 

Mocht je vragen hebben, dan horen we het natuurlijk graag. 

Dank je! 

Met vriendelijke groet, 

tf.2 .e 

10.2.e 
Ministerie van I nfrast ructuur en Waterst aat 
DGLM 
Oir.Marit ieme Zaken 



Doe 1085 

Van: 10.2.e ...:..OOl.t::1 
Aan: PG! M:MZ - secretar;aat 
Onderwerp: RE: RONDZENDMAP-2019/8813 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan gemaakt, termijn 9 sep: 

Datum: 
MZ M Beantwoording Kamervragen WD over de Sea-Watch 3 

maandag 16 september 2019 12:51:00 

Hoi 10.2.e 

Vorige week inderdaad ook gekregen. Ik heb dit op mijn netvlies. 

Gr, 10.2. 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: DGLM-MZ - secretai-iaat <10.2.e minienw.nl> 
Verzonden: maandag 16 september 2019 12:49 
Aan: 10.2.e - DGLM <10.2. 10.2.e minienw nl> 
Onde1werp: FW: RONDZENDMAP-2019/8813 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan gemaakt, 
te1mijn 9 sep: MZ M Beantwoording Kamervragen VVD over de Sea-Watch 3 

Hi 10.2. 

Heb j ij dit ook gekregen? 

Groetjes, 
10.2. 

Reeds beoordeeld in doc,1083 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2. ~ 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Prima! 

10.2.e 
10.2.e 

1 0. 2 . ..:...l:Xil.t:i 
..:...l:Xil.t:i 

RE: CONCEPT Brief TK - Sea-Watch 3.docx 
woensdag 11 september 2019 13:01:22 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

Datum: woensdag 11 sep. 2019 11 :50 AM 

Doe 1098 

roioieuw ui> 

Aan: rn.2.e -oi0.2.e - DGLM <10.2.e minienw.nl> 
Onderwerp: RE: CONCEPT BriefTK - Sea-Watch 3.docx 

Ik heb inmiddels gereageerd naar JenV (en daarin reactie van 0. meegenomen). M isschien 

handiger om de volgende versie t e bekijken. 2 

Van: ~ tf.2 .e 0.2.e - DGLM <1 tf.2.e minienw.nl> 

Verzonden: woensdag 11 september 2019 11:50 
Aan: 0.2.e - DGLM <10.2.e10.2T minienw.nl> 

Onderwerp: RE: CONCEPT Brief TK - Sea-Watch 3.docx 

Ben er nog niet aan toegekomen, tf.2 .e en ik kan op mijn telefoon niet zien wat de 
opmerkingen zijn. 
Ik reageer vanmiddag. 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www blackbeny com) 

Van: rn.2.e roioieuw ui> 
Datum: dinsdag 10 sep. 2019 5:11 PM 
Aan: rn.2.e -oi0.2.e - DGLM <10.2.e 
- DGLM <1 U.~ 1 U.~.e minienw.nl> 
Onderwerf: FW: CONCEPT BriefTK - Sea-Watch 3.docx 

We zijn met JenV en BZ bezig met beantwoording van de motie van de PW over de Sea-Watch 3. 

Bijgaand de react ie van HBJZ en mij op een conceptversie, d ie ik morgenochtend naar JenV zal 

terugst uren. Ik zal daarbij herhalen dat we de uiteindelijke versie ook aan onze minister willen 

voorleggen. 

Laat het weten als jullie aanvullingen hebben. 



Groet, 
10.2. 
e 

10.2.e 
Minfsterie van Infrastructuur en Waterstaat 
Directie Marit ieme Zaken 
10.2.e 

Van: 10.2.e 10.2.e - HBJZ <10.2.e 10.2.eminienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 10 september 2019 16:27 
Aan: 10.2.e - DGLM <10.2.e10.2.e minienw.nl>; 10.2. ~ 10.2.e - HBJZ 

<10.2.e 10.2.e minienw.nl> 

CC: 10.2.e 10.2.e - HBJZ <10.2. minienw.nl>; 10.2.e 
<10.2. 10.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: CONCEPT Brief TK - Sea-Watch 3.docx 

11 .1 
10? ~ 

1 

,-----

,~c . 

Groeten, 
10.2.e 

Van: 10.2.e 

- ~ 

- DGLM d 0.2.e10.2.e 

Verzonden: dinsdag 10 september 2019 10:35 
mioieow ol> 

1 

Aan: 10.2. ~ 10.2.e - HBJZ <10.2.e 10.2.e min ienw.nl>; 10.2.e 

<10.2.e 10.2.e minienw.nl> 

CC: 10.2.e 10.2.e - HBJZ <10.2. minienw.nb ; 10.2.e 

<10.2. 10.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: CONCEPT Brief TK - Sea-Watch 3.docx 

10.2.e dank voor je reactie. 

10.2. - BSK 

10.2.e - HBJZ 

10.2. - BSK 

11 .1 10.2.e ~~---------,__-~[ 

., 

tl 

1 -



Van: ~ tf.2. ~ - HBJZ l l . . . . minienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 10 september 2019 09:14 

Aan: - DGLM < . . . . minienw .nl>; rn.T.e _,, tf.2.e - HBJZ 

<10.2.e 10. nw.nl> 

CC: 10.2.e . . - HBJZ <10.2. minienw .nl> 

Onderwerp: RE: CONCEPT Brief TK - Sea-Wat ch 3.docx 

Hierbij alvast mijn commentaar. 11 .1 

mioieow ol> 
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 08:54 

Aa - HBJZ in ienw.nl> 

CC: . . e - HBJZ < . . . . min ienw .nl> 

Onderwerp: FW: CONCEPT Brief TK - Sea-Watch 3.docx 

Urgentie: Hoog 

Hier een nieuwe versie van de react ie op motie PVV over Sea-Watch. 11 .1 

r eeas oeoo oc. 104 

10.2.e 10.2.e 

10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 
10.2.e10.2.e 10.2.e 

10.2.e 10.2.e 10.2.e 
10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2. e10.2.e 10.2.e 

10.2.e 10.2.e 10.2.e 
10.2.e 10.2.e 10.2.e 

10.2.e 10.2.e 
10.2.e 10.1 0.2.e 

10.2.e 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Beste 10.2.e 

10.2.e 
ooo-spz postbus 
RE: Kamervragen + motie Sea-Watch 

maandag 9 september 2019 11:49:00 

Dank je. Dat scheelt veel werk! 

Groet, 10.2. 
e 

10.2.e 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Directie Maritieme Zaken 
10.2.e 

Van: DBO-SPZ Postbus <10.2. 10.2.e minienw.nl> 

Verzonden: maandag 9 september 2019 11:09 
Aan: 10.2.e - DGLM <10.2.e10.2.e minienw.nl>; 10.2.e 

<10.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Kamervragen+ motie Sea-Watch 

Beste 10.2.e 

Je kan de Word versie wel terughalen op de volgende manier: 

buiten reikwijdte verzoek 

Gr, 

10.2.e 

Van: 10.2.e 10.2. - DBO 

Verzonden: maandag 9 september 2019 10:03 
Aan: 10.2.e - DGLM <10.2.e10.2.e minienw.ni> 

CC: DBO-SPZ Postbus <10.2. 10.2.e minienw.ni> 

Onderwerp: RE: Kamervragen+ motie Sea-Watch 

Doe 11 16 

10.2. - DBO 

Nee. De minister maakt er een pdf van, anders kan ze geen opmerkingen maken. 
Ik heb dus geen word-versie. 

Van: 10.2.e - DGLM d 0.2.e10.2.e minienw.nl> 

Verzonden: maandag 9 september 2019 09:11 
Aan: 10.2.e 10.2. - DBO <10.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Kamervragen+ mot ie Sea-Watch 

Hoi 10.2. 

Ik heb de reactie van de minister op de VVD-vragen bij J&V neergelegd. 

Weet jij waar ik het originele Word-document kan vinden (het is een pdf geworden), zodat ik de 

w ijzigingen kan doorvoeren? 



Gr, 10.2. 
e 

10.2.e 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Directie Maritieme Zaken 
10.2.e 

Van: 10.2.e 10.2. - DBO <10.2.e minienw.nl> 

Verzonden: vrijdag 6 september 2019 15:21 

Aan: 10.2.e - DGLM <10.2.e10.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Kamervragen+ mot ie Sea-Watch 

Hoi 10.2.e 

Had ik al gezien en is aangepast. 
Ligt nu bij M. 

Groet, 
10.2 

Van: 10.2.e - DGLM d0.2.e10.2.e 

Verzonden: vrijdag 6 september 2019 13:29 

ruioieow al> 

Aan: 10.2.e, 10.2. - DBO <10.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Kamervragen+ motie Sea-Watch 

Ha 10.2. 

11 .1 

" 

Groet, 
10.2. 
e 

10.2.e 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Directie Maritieme Zaken 
10.2.e 

Reeds beoordeeld in doc.197 
10.2.e 

10.2.e 10.2. 

10.2.e10.2.e 10.2.e 

10.2. 

10.2. 

10.2.e 
10.2.e 10.2.e 

1 



Doe 11 37 

Van: 

Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Beste 10.2.e 

Groet, 
10.2. 

10.2.e ~ 
:10.2.e mjndef ol" 
:10.2.e mjndef ol" 
RE: Beroep 10.2.e niet-tijdig-beslissen Wob 
donderdag 29 augustus 2019 14:11:00 

Van: 10.2.e mindef.nl <10.2.e mindef.nl> 

Verzonden: dinsdag 27 augustus 2019 16:57 

Aan: 10.2.e 10.2.e minbuza.nl; 10.2.e -----=~ - DGLM <10.2.e10.2.e 
10.2.e10.2.e 

CC:10.2.e 
minvenj.nl 

- HBJZ <10.2.e minienw.nl>; 10.2.e 

minienw.nl>; 

(10.2.e 

- DGLM <f0.2.e minienw.nl>; 10.2.e 10.2.e - DGLM 

<'10.2.e minienw.nl>; 10.2.e mindef.nl 

Onderwerp: RE: Beroep 10.2.e niet-tijdig-beslissen Wob 

Beste 10.2.e 

11 .t , 10.2.e 

( 

u 
:c::'---~------------------------------------.--

Groet, 10.2.e 

Van: 10.2.e 10.2.e d 0.2.e 10.2.e minbuza.nl> 

Verzonden: dinsdag 27 augustus 2019 13:21 

Aan: 10.2.e - DGLM d0.2.e10.2.e minienw.nl>; 10.2.e 

<10.2.e 

cc:10.2.e 

10.2. <10.2.e mindef .nl>; 10.2.e BS/AUDCO 

mindef.nl>; 10.2.e10.2.e minvenj.nl' <10.2.e10.2.e 

- HBJZ d 0.2.e mioieow ol>; 10.2.e 

-. 

miovenj ol> 
(1 0.2.e 



- DGLM l l0.2.e tf.2.e - DGLM 

<10.2T minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Beroep 10.2.e niet -tijdig-beslissen Wob 

De door BZ genomen besluiten zijn gepubliceerd: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/08/08/besluit-op-wob

verzoek-over-ngo-schepen-die-opereren-in-de-middellandse-zee 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/08/05/besluit-op-wob

verzoek-over-de-libische-kustwacht 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/07 /25/besluit-wob

verzoek-over-europese-migratietop-24-juni-2018 

Groet, 
tf.2.e 

From: tf.2.e minienw.nb 

Sent: dinsdag 27 augustus 2019 10:09 

mindef.nl; rn.2.e iodef al : 
minbuza.nb ; ~O . . e . . e minvenj.nl' 

< . . . . minvenj.nb 

Cc: - HBJZ .lHf.2.e minienw.nb ; 

- DGLM / 10.2.e 
d 0.2T 

Beste ~ 0.2 en ~ 0.2.e 

~ 1.1 

Alvast bedankt. 

minienw.nb ; 

minienw.nb 

niet -t ijdig-beslissen Wob 

_,, . . e - DGLM 

l10.2 .e 



Groet, 
10.2. 
e 

10.2.e 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Directie Maritieme Zaken 
10.2.e 

Van: 10.2.e mindef.nl <10.2.e 

Verzonden: vrijdag 23 augustus 2019 09:37 
mindef.nl> 

Aan: 10.2.e 10.2.e minbuza.nl: 10.2.e minjenv.nl; 10.2.e - DGLM 
<10.2.e10.2 .e minienw.nl>; 10.2.e minaz.nl ; 10.2.e10.2.e minjenv.nl ; 

10.2.e minjenv.nl; 10.2.e minbuza.nl; 10.2.e mindef.nl 

CC: 10.2.e (10.2.e - DGLM <10.2.e minienw.nl>; 10.2.e 

- CEND-HDJZ <10.2.e minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ 
<10.2.e 

10.2.e 
minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ <10.2.e 

10.2.e - DGLM d0.2.e 
minienw.nl>; 

minienw.nl>; 10.2.e 

10.2.e - BSK <10.2.e 

Onderwerp: RE: Beroep 10.2.e 

Beste allen, 

Mindef heeft het verzoek van 10.2.e 

Met vriendelijke groet, 

10.2 

10.2.e ) mr. 10.2.e 

DCO ondersteuning Wob 

MDTN *10.2.e 

T +10.2.e 

M+10.2.e ~ 

minienw.nl> 

niet-t ijdig-beslissen Wob 

eveneens afgehandeld. 

Van: 10.2.e 10.2.e d 0.2.e 10.2.e minbuza.nl> 

Verzonden: vrijdag 23 august us 2019 09:14 
Aan: 10.2.e - BD/DWJZ/JZW d 0.2.e minjenv.nl>; 10.2.e 

DGLM' <10.2.e10.2.e minienw.ni>; 10.2.e <10.2.e mjnaz ol>; 

10.2.e - BD/DGM/DMB/JAZ d 0.2.e10.2.e minjenv.nl>; 10.2.e ~ -

BD/DGM/ BIM <,1 0.2.e minjenv.nl>; 10.2.e d0.2.e mjnbuza ol>; 10.2.e 

BS/AL/DCO d 0.2.e mindef.nl>; 10.2.e ~-~-_ _..: BS/AL/DCO/DCO 10.2. 
<10.2.e mindef.nl> 

cc: 10.2.e po.2.e - DGLM d0.2.e 7 
- CEND-HDJZ d0.2.e minienw.ni>; 10.2.e 

minienw.ni>; 10.2.e 

- HBJZ 
<i.10.2.e minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ <10.2.e mioieow ol>; 



10.2.e 10.2.e - DGLM < 10.2.e minienw.nl>; 10.2.e 
10.2.e - BSK <10.2.e 

Onderwerp: RE: Beroep 10.2.e 
mioieow ol> 

niet-tijdig-beslissen Wob 

Beste allen, 

BZ heeft de Wob-verzoeken afgehandeld. 

Groet, 
10.2.e 

From: 10.2.e - BD/DWJZ/JZW <10.2.e 

Sent: donderdag 22 augustus 2019 18:10 
minjenv.nl> 

To: 10.2.e - DGLM' <10.2.e10.2.e minienw.nl>;~0.2.e 

<10.2.e minaz.nl>; 10.2.e - BD/DGM/DMB/JAZ 

<10.2.e10.2.e minjenv.nl>; 10.2.e - BD/ DGM/BIM <10.2.e 

10.2.e 10.2.e d0.2.e 10.2.e minbuza.nl>; 10.2.e <10.2.e 

10.2.e mindef.nl; 10.2.e mindef.nl 

minjenv.nl>; 

minbuza.nl>; 

Cc: 10.2.e (10.2.e - DGLM <10.2.e 

- CEND-HDJZ <10.2.e minienw.nl>; 10.2.e 

minienw.nl>; 10.2.e 

- HBJZ 
<10.2.e 

10.2.e 
minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ <10.2.e 

10.2.e - DGLM d0.2.e 

10.2.e - BSK <10.2.e minienw.nl> 

Subject: RE: Beroep 10.2.e niet-t ijdig-beslissen Wob 

10.2.g 

Groet, 
10. 
2 
mr. drs. 10.2.e 

10.2.e 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid 

Turf markt 147 1 2511 DP I Den Haag 1 13e etage 

Postbus 20301 1 2500 EH I Den Haag 

T 10.2.e 
E 10.2.e minvenj.nl 

minienw.nl>; 

minienw.nl>; 10.2.e 



Van: 10.2.e - DGLM [mailto 10.2.e10.2.e minienw.nl] 
Verzonaen: ooncrercrag LL augustus 2019 l .:S:sz 
Aan: 10.2.e 10.2.e - BD/DWJZ/JZW; 10.2.e 
BD/ DGM/DMB/JAL; 10.2.e - BU/ ÜGM/BIM; 10.2.eîtJ.2.e mmbuza.nr ; 
rt 0.2.e minbuza.nr ; 1 u.L..e mindef.n1; 1 u.L..e mindef.nl 
u;: rn.2.e (10.2.e - DGLM; 10.2.e - CEND-HDJZ; rn.2.e 
HBJ2:; 10.2.e - tlBJZ; 10.2.e 1u.2.e - DGLM; 10.2.e 
10.2. - BSK e 

unaerwerp: RE: Beroep 10.2.e niet-tijdig-beslissen Wob 

Dank voor je reactie. 

Vóór de zitting bij elkaar komen gaat door de vakantie van 10.2.e niet lukken, maar ik zal ons 

secretariaat vragen om een overleg te plannen voor begin september. 

Aan de collega's van Defensie: ik heb zojuist jullie emailadressen ontvangen. Zouden jullie naar 

onderstaand verzoek (mail van 10.06 uur) w illen kij ken? 

Groet, 
10.2. 

Van: Hf.2 .e <10.2.e minaz.nl> 

Verzonden: donderdag 22 augustus 2019 10:39 

Aan: - DGLM < · · · · minienw.nl>; tf.2 .e 

<10.2.e minjenv.nl>; Hf.2 .e10.2.e minvenj .nl' 

minjenv.nl' 

d0.2.e10.2.e minvenj.nl>; 10.2.e - BD/DGM/BIM ' "'"î tf.2 .e minjenv.nl>; 

10.2.e 10.2.e minbuza.nl' <10.2.e 10.2.e minbuza.nl>; 10.2.e minbuza .nl' 

d0.2.e minbuza.nl>; 10.2.e minbuza.nl' <10.2.e mi I> 

CC: 10.2.e (10.2T - DGLM <10.2.e minienw.nl>; 

- CEND-HDJZ <10.2.e minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ 

minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ <10.2.e mi . I>; d0.2.e 

0.2.e 1tf.2 .e - DGLM <10.2.e minienw.nl>; 
10.2.e - BSK <10.2.e 

Onderwerp: RE: Beroep 10.2.e 

minienw.nl> 

niet-tijdig-beslissen Wob 

Bedankt voor je bericht. N.a.v. je vragen het volgende. 

T.a.v. het verzoek NGO-schepen. Het is nog onduidelijk wanneer w ij een besluit nemen. Voor de 

vakant ie is juist afgesproken dat l&W, J&V en AZ in august us bij elkaar zouden komen, als 

iedereen de inventarisatie gereed had, om de afdoening af te stemmen. Er zitten waarschijnlijk 

een hoop dubbelingen in i.v.m. mails die over en weer zijn gest uurd . Daarover heb ik afgelopen 



maandag bijgaande mail gestuurd, maar daarop is nog niet gereageerd (ook i.v.m. de vakantie 

van een aantal mensen). 

M .b.t. je vraag over de ingebrekestellingen: die heeft AZ ontvangen, maar er is geen beroep niet

tijdig beslissen ingesteld bij AZ. Op het verzoek migratietop is inmiddels beslist. Er zou dus nog 

wel een beroep niet-tijdig beslissen NGO schepen kunnen binnenkomen. 

Het lij kt me, zeker gezien de zitting 3 september, goed om spoedig bij elkaar te komen om af te 

stemmen. Neemt l&W daarvoor het init iat ief? 

10.2.e 

Kabinet Minister-President 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 1 2513 AA I Den Haag 
Postbus 20001 1 2500 EA I Den Haag 

E-mail : lU.L.e mioaz ol 

Van: 10.2.e - DGLM [~ 0.2.e10.2.e minienw.nl] 
Verzonaen: ooncrercrag LL augustus 2019 lU:Ub 
Aan: 10.2.e 10.2.e mjnjenv.nl; rn.2.e10.2.e minvenj.nl; tf.2.e 
- BD/ WM/ BlM; 10.2.e 10.2.e mmouza.n1; 10.2.e mmouza.nl ; 1u . ..::.e minouza.n1 
CC: rn.2.e ( I U.L.~ - DGLM; ·,u . ..::.~ - CEND-HUJL; 10.2.e 
HBJ2:; 10.2.e - tlBJZ; 10.2.e 1u.2.e - DGLM; 10.2.e 
10.2. - BSK e 

unaerwerp: Beroep 10.2.e niet-tijdig-beslissen Wob 

Beste allen, 

11.1, 10.2.e 



 

Alvast veel dank.
 
Met vriendelijke groet,

 
 
 

 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Maritieme Zaken

 

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
aansprakel jkheid voor schade, van we ke 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. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 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 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. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The 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

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 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. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The 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

10.2.

10.2.

10.2.e

10.2.e

10.2.e

11.1

.. _ ___ 



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

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 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. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The 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 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. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Doe 1186 

Van: 10.2.e ...:...D:G.U:1 
Aan: 10.2.e - BD/QGM/BIM 
Cc: 10.2.e 10 . ...:..BSK 
Onderwerp: RE: Motie 
Datum: dinsdag 6 augustus 2019 11:52:00 

Dank voor het toest uren van de link. Graag inderdaad J&V in de lead, en dan beantwoording 

mede namens minister van l&W (ik zal de beantwoording dan ook hier voorleggen bij de 

minister). 

De mot ie heeft raakvlakken met de motie die de PVV indiende (maar niet werden aangenomen) 

tijdens het VAO Maritiem, van 3 juli jl. (https:llwww.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail? 

id=20J 97J 42J 4&did=20J 9D29204): 

reeds openbaar 

React ie van minister van l&W 

(https://www.tweedekamer.nl/debat en vergadering/plenaire vergaderingen/deta ils?date=03-

07-7019#7019A07620): 

reeds openbaar 



Is het een idee dat j ij een eerste aanzet voor de brief maakt, met react ie vanuit J&V, waarin ik 

kan aanvullen vanuit l&W? 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Directie Maritieme Zaken 
tf.2.e 

- BD/DGM/BIM <10.2.e 

Verzonden: maandag 5 augustus 2019 16:54 
minjenv.nl> 

Aan: - DGLM < . . . . minienw.nl> 

Onderwerp: Motie 

Leuk dat we kennis hebben gemaakt vanmiddag. Hierbij de link naar het verslag van het 
AO, en de ingediende moties bij het VAO: 
https: //www,tweedekamer, □ 1/kamerstukken/pleoaire verslagen/detail/d897b734-7aa9-
4blc-a 1e6-79fc3e76d75d#id02f7992c 

De heer Emiel van Dijk (PW) : 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat Sea-Watch 3 nooit meer onder Nederlandse v lag m igranten op kan 
halen voor de Noord-Afrikaanse kust, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Stas had deze motie ontraden, maar de motie is toch aangenomen. Om antwoord te 
geven aan deze motie, zal er apart een brief naar de TK worden gestuurd. Zullen we hier 
morgen nog weer eventjes contact over hebben? Omdat de motie is ingediend bij de 
Stas, lijkt het me dat JenV in de lead is, maar ik hoor ook graag van jou wat je hiervan 
v indt! 

Met vriendelijke groet, 

tf.2.e 

10.2.e 
10.2.e 
Bureau I nternationaal Migrat iebeleid 

Ministerie van Justitie en Veiligheid ( Ministry of Justice and Security 
Directoraat-Generaal Migratie ( Directorate-General for Migration 
Directie Migratiebeleid ( Migration Policy Department 
Turfmarkt 147 1 2511 DP I Den Haag 1 

Postbus 20301 1 P.O. Box 20301 1 2500 EH I Den Haag I The Netherlands 

mmjenv .nl 
www ciiksoverhejd ol/veoi 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 

10.2.e 10.2 
10.2.e 
10.2.e 
RE: sea-watch 

...:..DfilM 

10.2.e ~ 

Datum: donderdag 1 augustus 2019 18:00:54 

Veel dank 10.2.e inderdaad gezien. 

11.1 

Groet, 10.2.e 

van: 10.2.e _ DGLM <10.2.e10.2.e 

Datum: donderdag 01 aug. 2019 17:05 
Aan: 1Q.2.e 10.2.e <10,2.e 10.2.e minbuza.nl> 

roiuienw nJ> 

Kopie: 1U.~.e <1U.Le minbuza.nl>, 10.2.e 
<10.2. 10.2.e minienw.nf> 

Onderwerp: RE: sea-watch 

Beste 10.2.e 

Doe 1194 

-DGB 
e 

Waarschijnlijk hadden jullie deze inmiddels al via een -andere weg ontvangen, maar hierbij voor 

de zekerheid: de uitspraak van het Gerechtshof van vandaag. 

Groet, 
10.2. 

Van: 10.2.e - DGB d0.2. 10.2.e 

Verzonden: maandag 29 juli 2019 17:37 

minienw.nl> 

Aan: 10.2.e 10.2.e <10.2.e 10.2.e minbuza.nl> 

CC: 10.2.e <10.2.e -~.._---" minbuza.nl>; 10.2.e 

<10.2.e10.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: sea-watch 

Hoi 10.2.e 
Dank en bij deze dan 10.2. in cc. 

a& -DGLM 

De uitspraak in hoqer beroep is op 1 augustus. Ik zal 10.2. vragen jullie hiervan op de hoogte 
te stellen. 11.1 
Groet 
10.2 

Van: 10.2.e 10.2.e <10.2.e 10.2.e minbuza.nl> 

Verzonden: maandag 29 juli 2019 17:24 
Aan: 10.2.e - DGB <10.2. 10.2.e 

CC: 10.2.e <10.2.e 

Onderwerp: RE: sea-watch 

Ha 10.2. 

minienw.nl> 

minbuza.nl> 



Wanneer verwachten jullie de uitspraak in hoger beroep? Binnenkort geloof ik? 

Hou me nog aa nbevolen voor het ema il-adres van ~ 0.2. 
we hem natuurlij k mee in de communicatie! 

Groet, 10.2.e 

From: tf.2 .e 

Sent: maandag 29 juli 2019 17:12 
To: 10.2.e l l0.2.e 

minbuza .nl> 
Subject: sea-watch 

l:lallo ~ 0.2 en 10.2.e 
11.1, 10.2.e 

Dank en groet 
tr.2 

minienw.nl> 

(zat niet in cc). Dan nemen 

Dit bericht kan infonnatie 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 
aansprakel jkheid voor schade, van weke 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. lf 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 trom the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Help save paper ! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan infonnatie 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 ve1wijderen. 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 message may contain infonnation that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by Inistake, you are requested to info1m 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. 



Doe 1199 

Van: Gjjsbers B CBáAiû · DGtM 
Aan: 10 .. e 10.2 . ..:.J::llllZ; 10. !·10.2. 10.2.e..:.J::llllZ; 10. ~.e 10.2 . ..:.J::llllZ; 10.2.e ~ 

10.2. ~ 10.2.e ...:...J.liili; 10.2.e ~ 10.2.e 1u . ..: 
~ 

Onderwerp: 
Da tum: 

FW: RlM: Uitspraak gerechtshof Den Haag: Sea-Watch krijgt meer tijd voor aanpassingen 
donderdag 1 augustus 2019 15:32:25 

Ter info, persreacties op uitspraak Hof inzake Sea-Watch 3. 

Gr, Brigit 

Van: 10.2.e @minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 1 augustus 2019 15:20 

Aan: Nieuwenhuizen, C. van (Cora) - DBO <10.2.e 
10.2.e 

'1J ,_ 

minienw .nl>; Veldhoven, 5. 



10.2.e 

Onderwerp: RTM: Uitspraak gerechtshof Den Haag: Sea-Watch krijgt meer t ijd voor 

aanpassingen 

De organisatie Sea-Watch, die v luchtelingen oppikt in de Middellandse Zee, kr ijgt tot aan 
het eind van het jaar de tijd om te voldoen aan strengere eisen van de overheid. Het 
gerechtshof Den Haag heeft de organisatie in het gelij k gesteld in haar verzoek om meer 
t ijd te kr ijgen voor de aanpassingen op haar schip. 

Volg aanvullingen via het Newsroom-dashboard. 

Wat valt op? 

• Vanmorgen om 10:00 uur heeft het gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan 
inzake Sea-Watch. 

• Tot nu toe is er weinig media-aandacht voor de uitspraak. 
• Diverse sites van landelij ke-en regionale dagbladen, en sites zoals van 

Schuttevaer.nl, nemen voornamelijk het ANP bericht volledig over. 
• Op rechtspraak.nl en nieuws.nl eigen artikelen. 
• De toon van de berichten is feitelij k/ informatief. 
• Uit de uitspraak blijkt de Sea-Watch tot 31 december van dit jaar de tijd krijgt 

om te voldoen aan de strengere eisen van de overheid. 
• Het gerechtshof heeft de organisatie in het gelijk gesteld in haar verzoek om 

meer t ijd te krijgen voor de aanpassen op de Sea-Watch 3. 
• Een woordvoerster van Sea-Watch zegt dat de organisatie blij is met de 

'overwinning' en hoopt dat het lukt de veranderingen tijd ig in te voeren. 
• Het hof gaat bij zijn beslissing uit van een gesprel< tussen Sea-Watch en het 

ministerie van IenW in januari, waarin ambtenaren zelf een overgangstermijn tot 
eind van dit jaar voorstelden. 

• Het argument van het ministerie dat er na dat overleg iets was veranderd 
waardoor het allemaal sneller moest, is door het hof van tafel geveegd. 

• Er zijn tot nu toe geen reacties vanuit de polit iek. 

Selectie nieuwssites: 



Selectie tweets:

reeds openbaar

reeds openbaar



Doe 1211 

Van: 10.2.e 10 . ...:...6SK 
Aa n: 10. !10.2. 10.2.e ..:..l:I.WZ. 
Cc: 10.2.e ...:....D:Ga; 10.2.e ~ 
Onderwerp: RE: Verslag gesprek SW 

Datum: dinsdag 30 juli 2019 13:07:32 
Bijlagen: Follow up meetjnq sw and Ienw J7 July 2012 aanyuHjnqen sw opm 1 .d9!:X 

Hoi rn.2.e 
Ik heb mijn opmerkingen in de bijlage geplaatst. 
Ik hoor het graag als je nog vragen hebt (we kunnen ook kort samen gaan zitten om de 
opmerkingen door te lopen) 

Groet, 
tr.2 

Van: ~tr.2.e10.2.e 10.2T - HBJZ / 10.2-:e-l tJ.2.e minienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 30 juli 2019 09:57 
Aan: 0.2.e 10.21 - BSK l l0.2. tJ.2.e 
CC: ~0.2.e - DGB <10.2. 10.2.e 

minienw.nl> 

Onderwerp: Verslag gesprek SW 

Hallo ~0.2. 

minienw.nl> 

minienw.nl>; rn.2T - DGLM 

Ik heb n.a.v. de opmerkingen van SW het verslag van 17 j uli aangepast. Zou jij willen meelezen 
of je denkt dat dit een goede weerspiegeling is van het gesprek? Daarbij heb ik op enkele 
punten een vraag aan je om eventueel het technische deel kort aan te vullen/ te controleren . 

Denk j e dat het lukt om vandaag of morgenochtend te reageren? Hopelij k kan het verslag dan 
morgen nog uit (via 10.2 of rn.2.e 

Groet, 
tr.2.e 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken 
Afdeling Lucht- en Scheepvaart 
Rijnstraat 8 1 2515 XP I Den Haag 
Postbus 20901 1 2500 EX I Den Haag 

M 
E lU.:.::.e lU.L minienm.nl 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Dat um: 

10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 

10 . ..:..llOO 
...:....QW:1 

..:...D:G.6 
RE: Nieuwe eisen Sea-Watch 3 

maandag 29 juli 2019 16:52:30 

Als deze week lukt graag 
1J.2 
e 

Van: rn.2.e roioieuw ui> 
Datum: maandag 29 jul. 2019 4:50 PM 
Aan: rn.2.e 10.2 - DBO <10. 10.2.e minienw.nl> 
Kopie: 10.2.e - DGB <iU.~. 1U.~.e minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Nietiwe eisen Sea-Watch 3 

Hoi rn.2 

Doe 1213 

Zou je het antwoord op de vraag hoeveel haast het heeft ook naar rn.2 willen sturen? Ik ben zelf 

morgen en woensdag afwezig, en rn.2 is vanaf donderdag ju ist afwezig, dus dan kan rn.2 -

indien nodig- er nog iets mee voordat hij op vakant ie gaat. 

Alvast bedankt ! 

- DGLM 

Verzonden: maandag 29 juli 2019 13:57 

Aan: - DBO 

Onderwerp: RE: Nieuwe eisen Sea-Watch 3 

Hoi rn.2 

minienw.nl> 

De minister had als reactie op de nota bij de 2 brieven aangegeven graag de stand van zaken van 

de gesprekken met de overige organisaties te ontvangen. I.v .m. afwezigheid de komende weken 

van collega's d ie betrokken zijn bij d ie gesprekken, hoop ik dat j ij weet hoeveel haast dit verzoek 

heeft. 

Overigens hebben we op elke maandag (9.30) en donderdag (9.00) een kernteamoverleg in de 

Waal zaal. Voel je vrij om een keer (of elke keer) aan te sluiten om de actuele ontwikkelingen te 

horen. 

Van: Hf.2 .e 10.2! - DBO <10.27 0.2.e mio ieow ol> 

Verzonden: maandag 29 juli 2019 12:54 

Aan: 0.2.e - DGLM <10.2.e10.2.e minienw.nl> 



CC: 10.2.e - DGB <10.2. 10.2.e 

Onderwerp: RE: Nieuwe eisen Sea-Watch 3 

Yes ik ga even woordvoering contacteren 
10.2 
e 

Van: 10.2.e _ DGLM <10.2.e10.2.e 
Datum: maandag 29 jul. 2019 12:52 PM 
Aan: 10.2.e 10.2 - DBO <10. 10.2.e 
Koph.•: 10.2.e - DGB <ÎU.:.!. 1U.Le 
Onderwerp: RE: Nieuwe eisen Sea-Watch 3 

Hoi 10.2 

miaieaw al> 

wiuienwnl> 

minienw.nl> 
minienw.nl> 

Brigit heeft getekend. We doen hem nu op papier op de post en sturen om 15.00 uur een mail 

met een scan van de brief naar Sea Watch. Komt dat nog uit met jouw planning? 

Gr, 10.2. 

Van: 10.2.e -DGLM 

Verzonden: maandag 29 juli 2019 11:01 
Aan: 10.2.e 10.2. - DBO <10.210.2.e minienw.nl> 

CC: 10.2.e - DGB <10.2. 10.2.e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Nieuwe eisen Sea-Watch 3 

Zoa ls het er nu naar uitziet moet 15.00 uur lukken. 

Van: 10.2.e 10.2. - DBO <10.210.2.e miaieaw al> 
Verzonden: maandag 29 juli 2019 10:48 
Aan: 10.2.e - DGLM d0.2.e10.2.e minienw.nb 

CC: 10.2.e - DGB <10.2. 10.2.e minienw.nb 

Onderwerp: RE: Nieuwe eisen Sea-Watch 3 

Dat is goed. Hoe laat ongeveer??? Ik hoop rond drie uur te verzenden 

van: 10.2.e _ DGLM <10.2.e10.2.e wiuienwnl> 
Datum: maandag 29 jul . 2019 10:45 AM 
Aan: 10.2.e 10.2 - DBO <10. 10.2.e minienw.nl> 
Kopie: 10.2.e - DGB <ÎU.:.!. 10.:.!.e minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Nieuwe eisen Sea-Watch 3 

Hoi 10.2 

Zullen wij een seintje geven als de brief aan Sea Watch hier ondertekend is (door Brigit) en klaar 
voor verzending? Dan kunnen we op hetzelfde tijdstip verzenden. 

Groet, 
10.2. 



Reeds beoordeeld in doc.495 

-

10.2.e 

10.2.e 
10.2.e10.2.e 

10.2.e 
10.2.e 

10.2.e 

10.2. 

10.2.e 

10.2 
e 

10.2.e 

10.2.e 
10.2.elU.L.e 

1U.~.e 
10. 10.2.e 
10.2 e 

10. 
2 

10.2 10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 
10.2. 10.2.e 

1U.~.e 
10. 10.2.e 
0.2.e 

10. 10.2. 
2 

10.2. 

10.2. 

e 

10.210.2.e 

10.2. 10.2.e 
10.2.e 

10.210.2.e 

10.2. 10.2.e 

10.2 10. 10.2.e 
10.2.e 

10.2. 10.2.e 
10.2.e e 

10.2.e 

10.2 10. 10.2.e 
2 

10.2.E10.2.e 
10.2.e 

10.2. 10.2.e 

10. 
2 

10.~.e 
10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e10.2.e 
10.2.e 

10.2.e 
10.2.e10.2.e 

10.2.e 1 U.2. 
10.L 

10.2.e 

10.2.e 
10.~ 1U.~.e 

10.2.e 10.2 
1U.~. 

10.2.e 

10.2. 



Doe 1220 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
10.2.e 

..:.lLI 
...:....QW:1 

RE: eerste opzet actielijst beleidswijziging 
vrijdag 26 j uli 2019 14:37: 12 

Je kan nog een aparte actie beoordelen bemanningsplannen en afgifte bemann ingscerti ficaat 
opnemen. Hieronder de laatste s. v .z.: 
Bemanningsplan: 
Op zondag 7 juli j l. heeft Sea-Watch ter beoordeling een bemanningsplan ingediend middels het 
daartoe bestemde aanvraagformu lier. 
Op maandag 15 ju li jl. heeft ILT die beoordeeld 
Op vrijdag 26 ju li heeft Sea-Watch n.a.v . onze opmerkingen een herziene bemanningsplan 
ingediend. 

Bemanningscertificaat: 
Nadat het bemanningsplan is goedgekeurd kan op basis daarvan het bemann ingscertificaat 
(MSMD - Minimum Safe Manning Document) worden opgemaakt en verstrekt. Daarvoor moet 
de scheepsbeheerder een apart aanvraagformulier indienen. Deze is ook ingediend (26 juli), 
echter is deze niet voorzien van handteken ing en datum. Sea Watch wordt hierop gewezen en 
verzocht om een ondertekend - en van datum voorziene aanvraagformulier voor het 
bemanningscertificaat in te dienen. 

minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 25 juli 2019 16:54 

Aan: . . e - HBJZ <10.2:eltf.2 .e minienw .nl>; 

<10.2.e 10.2.e minienw . - DGB <10.270.2.e 
0.2.e 10.2. - BSK l l . . .2.e minienw.nl>; 10.2.e 

d0.2.e 

CC: 10.2.e 
<10.2.e 
d0.2.e 
<10.2T 

10.2.e 

minienw.nl>; 
minienw.nl>; 10.2.e 

minienw.nl>; 

inienw.nl>; rn.2.e 
( .:z:e- - DGLM 

10.2.e - DGLM 

0.2 - DGLM <10.210.2.e 

Onderwerp: eerste opzet actielijst beleidswijziging 

Beste allen, 

- HBJZ 

minienw.nl>; 

- ILT 

minienw .nl> 

Bijgaand een eerste opzet voor een lijst van acties rondom de beleidswijziging. Graag bespreek ik 

maandagochtend t ijdens het kernteamoverleg met j ullie in hoeverre dit ons kan helpen en welke 

suggesties j ullie er event ueel bij hebben. 

Let nog niet teveel op de inhoud, dit zij n acties die ik in mijn 3 eerste werkdagen heb gehoord. 

De verdere vulling van het overzicht komt later. 

Groet, 
tr.2. 



Doe 1285 

Va n: 
Aan: 
Cc: 

10.2.e -ILT 
Diepenbeek E J va□ (Frank) -n I 
10.2.e 10.2.e ..:JU; 10.2.e 10.2. ~ ; 10.2.e 

Onderwerp: 
Datum: 

RE: Verslag zitting 10.2.e SeaWatch vovo niet tijdig beslissen Web-verzoeken 
dinsdag 3 september 2019 18:09:37 

Hoi Frank, 

Groet, 

10.2.e 

Van: Diepenbeek, F.J. van (Frank) - ILT <10.2.e 
Datum: dinsdag 03 sep. 2019 6:05 PM 
Aan: 10.2.e - ILT <10.2.e 
Kopie: 10.:L.e- 10.:L.e - ILT <10.2.e 10.:L.e 
~10.2.e ILenT.nl>, 10.2.e 
<10.2.e ilent.nl> 

ilent.nl> 
ILenT.nl> , 10 .2.e 
-ILT 

" ..:.lLI 

10.2.e - ILT 

Onderwerp: RE: Verslag zitting 10.2.e SeaWatch vovo niet tijdig beslissen Wob-verzoeken 

Hi 10.2.e , 

Van belang in het kader van WOB verzoek Sea Watch. 

Met vriendelijke groet, 
mr. F.J. (Frank) van Diepenbeek 

Directeur Omgeving en Dienstverlening/ plv. Inspecteur-Generaal 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Inspectie Leefomgeving en Transport 

Portefeuille Omgeving en Dienstverlening 

Rijnstraat 8 1 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16191 J 2500 BO J Den Haag 
Secretariaat 10.2.e J 10.2.e - J 10.2.e 

M10.2.e 
10.2.e 

http://www.ilent.nl 

Van: 10.2 .e 10.2.e -ILT <10.2.e 
Datum: dinsdag 03 sep. 2019 16:54 

TLenT ui> 

Aan: Diepenbeek, F.J. van (Frank) - ILT <10.2.e ilent.nl> 
Kopie: 10.2.e 10.2.e - ILT <10.:L.e 10.l.e ILenT.nl> 
Onderwerp: FW: Verslag zitting 10.2.e SeaWatch vovo niet tijdig beslissen Wob-verzoeken 

Hai Frank, 

Ik neem aan dat het ook nog wel via de "WOB" lijn binnenkomt, maar dan weet je er 



alvast van. Er wordt gesproken over "enige dmk richting IL T" ... 

Groeten, 
10.2.e 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

van: 10.2.e _ DGLM <10.2.e10.2.e 
Datum: dinsdag 03 sep. 2019 4:47 PM 

roiuienw nl> 

Aan: 10.2. ?1 0.2.e 10.2.e - HBJZ <10.2.e 10.2.e minienw.nl>, 10.2. 10.2.e _ HBJZ 
<10.2.e 10.2.e minienw.nl>, 10.2.e 10.2.e - ILT <10.2.e ILenT.nl>, 1U.L.e 
1u.L -DB0 <10.2.e minienw.n1>, 10.2.e 10.2. -BSK <10.2.10.2.e mjnjenwn)>, 

10.2.e - DGB <10.2. 10.2.e minienw.nl>, 10.2.e 10.2.e - DGB 
<10.2.e minienw.nl> 
Onderwerp: FW: Verslag zitting 10.2.e SeaWatch vovo niet tijdig beslissen Wob-verzoeken 

J er info , 
Tot hier reeds beoordeeld m doc.1099a 
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10.2.e 10.2 

10.2.e 

10.2. 

10.2. 

10.2.e 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Hai 10.2.e 

10.2.e 
10.2.e 

10.2. ~ 
~ 
~ 10.2.e 10.2.e 

RE: kwestie NGO schepen, waaronder Sea-Watch 3 
dinsdag 13 augustus 2019 10:14:22 

Doe 1288 

Ik begreep dat je al met 10-2.e overleg hebt gehad. Voor nu even geen verdere actie nodig, 
ik infonneer 10-2.e over het proces. 

Groeten, 
10.2.e 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

van: 10.2.e 10.2.e - ILT <10.2.e 
Datum: maandag 12 aug. 2019 11:36 AM 

ILenTnl> 

Aan: 10.2.e - ILT (10.2.e ILenT.nl) <10.2.e 
Kopie: 10.2.e 10.2.e - ILT <1U.Le 1U.:l.e ILenT.nl> 
Onderwerp: FW: kwestie NGO schepen, waaronder Sea-Watch 3 

Hai 10.2 . 

ILenT.nl> 

Gaarne even overleg over hoe we hier op gaan reageren. Inmiddels is de termijn van 15 augustus verschoven naar 31 

december, maar we moeten wel even een antwoord naar het OM sturen. 

Groeten, 

10.2. 
Reeds br:~M,-1-,,-1 in doc.1219 10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 
10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 10.2.e 



Van: 10.2.e 10 . ..=..ll.I 
Aan: 10.2.e 10.2..:.JLI; 10.2.e 10.2.e ..:.JLI; 10.2.e 

10.2.e ..:..U.J.; 10.2.e ..:..J.L.( 
Onderwerp: FW: SeaWatch vovo publ icatie 

Datum: dinsdag 7 mei 2019 17:47:00 

Bijlagen: iroaae001 oog 

Prioriteit: 
seawatcb yoyo publicatie uitspraak pdf 
Hoog 

is er al een communicatielijn binnen I& W af gesproken. 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

_ ILT ~ .2.E10.~10.2.e ILenT n]> 
Datum: dinsdag 07 mei 2019 5:28 PM 
Aan: rn.2.e -oi o.2. - ILT ~ .2.e ilent.nl>, tf.2 .e 
<"î tf.2 .e ILenT.nl>, NSI-TEZ-KV <1U.L.e ILenT.nl> 
Onderwerp: FW: SeaWatch vovo publicatie 

Ter info! 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: - ILT ~ · .e 
Datum: dinsdag 07 mei 2019 3:16 PM 

10.2.e - IL 
~ - . 0.~10.2.e ILenT.nl>, .e 
Kopie: l U.L.e - ILT <10.2.e 
<"î tf.2.e ilent.nl> 
Onderwerp: SeaWatch vovo publicatie 

Beste collega's, 

U&oî ol> 

ILenT.nl>, rn.2.e 
1U.L.e - ILT ~1U.L.e 

ilent.nl>, 10.2.e 

Doe 1310 

10.2 . ..=..ll.I; 10.2.e 

ILenT.nl> 
10.2.e _ ILT 

Hierbij de publicatie op rechtspraak.nl inzake SeaWatch 3, met de gelij k een weblink naar website van rechtspraak.nl. 

Onlangs het feit dat de rechter SeaWatch deels 'gelijk' heeft gegeven, is de belangrijkste vraag toch wel beantwoord -

namelijk dat de minister wettelijk gezien bevoegd was om zo'n regeling uit te vaard igen (dus winstpunt voor de minister). 

-Met vriendelijke groet, 

tf.2 .e 
.e 

Omgeving en Bestuur !Juridische Zaken 

Juridische Advisering Veiligheid 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Prioriteit: 

Hai Frank, 

10.2.e 10.2 . ..:.lLI 
Pieoenbeek E 1 van CEcank} - n I 
FW: graag akkoord op AO dossier 
dinsdag 23 april 2019 09:56:00 

03 Algemene redeneeclön AO certiftcerjng zeeschepen 23 april 20l9 ooçx 
01 Nota ter informatie dossier AQ Çertifjcerjng zeeschepen 23 april 2019 ooçx 
04 QandAs - aanleiding doelgroep proces normenkader en oyerjg oocx 
Hoog 

Doe 1320 

Dit is ook de laatste versie die ik heb. Ik ga nog even achter de definitieve stukken aan. 
Groeten, 
rt 0.2.e 

Verzonden: vrijdag 12 april 2019 16:10 

Aan: Diepenbeek, F.J . van (Frank) - ILT 

Onderwerp: FW: graag akkoord op AO dossier 

Urgentie: Hoog 
Hai Frank, 
Hierbij het verzoek om medeparaaf op het dossier dat richting de Minister gaat ter 
voorbereiding op het extra AO over de Beleidswijziging van 23 april a.s. 
Ik had nog commentaar op de Q&A's (17 en 19) en dit heeft rn.T.e1 al in HPRM aangepast (de 
aanpassingen staan in het document). 
Verder zag ik geen bijzonderheden. 
Terwijl ik met 10.2.e aan de telefoon zat, kwam van SeaWatch het verzoek binnen dat ze willen 
overvaren naar Corsica. Daar ga ik nu naar kijken. 
Groeten, 
tf.2.e 

Verzonden: vrijdag 12 april 2019 15:35 

A .e - ILT d 0.2.e 

- ILT < . . . 

minienw.nb 

Onderwerp: graag akkoord op AO dossier 

mioieow ol> 

- DGLM 
- DGLM 

Bijgaand de versie van het AO dossier (nota, redeneerlijn en q en a's) zoals die nu de lijn in is 
gegaan. Ju llie werken volgens mij niet met HPRM. Wil je per ma il medeparaaf (laten) geven? 
Graag je bijzondere aandacht voor de q en a's op p. 17, 19, 21, 22, 23, 
Wil je mij ook even appen als ILT akkoord is? 
Dank! 
rt 0.2.e 

:10.2.e 
Hoofd Zeevaart/ Head of Unit for Marit ime Shipping 
Secretaresse: 10.2.e tel. 10.2.e10.2.e 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
DG Luchtvaart en Maritieme Zaken 
Directie Marit ieme Zaken 
Afdeling Zeevaart 
Rijnstraat 8 1 Den Haag I The Netherlands 
Postbus 20901 1 2500 EX I Den Haag I The Netherlands 

M (f.2.e 
10.2. ~ ro inienw nl 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 

..:.lLI 
10.2 . ..:.lLI 

~ ; 10.2.e ..:.lLI 
FW: Vraag voor persvoorlichter/woordvoerder van de ILT 
vrijdag 19 april 2019 14:02:45 

Doe 1321 

(cc) neemt de honneurs waar. Neem rt 0.2.e ook even mee als er wat gaat 

Verzonden: vrijdag 19 april 2019 09:49 

Aan: 0.2.e - ILT 

Onderwerp: RE: Vraag voor persvoorlichter/woordvoerder van de ILT 
Hai rt0.2 . , 
I k begreep net van rt0.2.e dat jij de komende week op vakantie bent en er een corporate 
vervanger wordt geregela . 
Zodra j ij de naam hebt van die vervang!r, zou je mij die ook willen laten weten? 11 .1 

Dank en fijne vakantie ! 
Groeten, 
tf.2 .e 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Fyii 

10.2.e J10.2.e ~ 
10.2.e 10.2 . ..;;..lil 
FW: stukken kort geding. 
donderdag 18 april 2019 10:31:08 

Sea Watcb 3 Kadaster oxps 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.10-2-

o 

van: 10.2.e 10.2.e -ILT <10.2.e 
Datum: donderdag 18 apr. 2019 9:45 AM 
Aan: 101 2.e 10.2.e _ ILT <10.2.e 
Onderwerp: RE: stukken ko11 geding. 

Hoi 10.2.e 

ILeoiol> 

ILenT.nl> 

Hierbij het uit treksel uit Kadaster van SeaWatch 3. Een rescue vessel, sinds 2017. 

Ik hoop dat j e hiermee voldoende informatie hebt . 

Op 5-10-2017 is door ILT een Zeebrief voor Jachten afgegeven. 

Doe 1325 

Definitieve Zeebrief wordt pas afgegeven nadat het schip "gebrand" en "voltooid" (zie bovenste gegevens) is door het 

Kadaster. 

Groet 

10.2. 

Van: 10.2.e 10.2.e - ILT 
Verzonden: woensdag 17 april 2019 17:06 
Aan: 10.2.e 10.2.e - ILT 

Onderwerp: RE: stukken kort geding. 

Hallo 10.2.e 
11 .1 

Hoor graag 
Groet 10.2.e 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www blackberry com) 

Van: 10.2.e 10.2.e - ILT <10.2.e 

Datum: dinsdag 16 apr. 2019 9:43 PM 

A.an: 10.2.e 10.2.e - ILT <10.2.e 

Onderwerp: RE: stukken kort geding. 

Ha 10.2.e 

ILenT.nl> 

ILenT.nl> 

Ik kan pas donderdag voor je kij ken. Als je haast hebt, moet je je verzoek naar 

10.2.e ilent.nl sturen. 

Groet, 
10.2.e 



Verzonden met BlackBerry Work 

(www blackberry com) 

Datum: dinsdag 16 apr. 2019 4:49 PM 

Aan: . . e - ILT ~ 2.e 

Onderwerp: FW: stukken kort geding. 

Hoi 10.2.e 

■ 
Groet 10.2.e 

.e 
e 

Minm:erie van Infrastructuur en Waterstaat 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
TWO Orngevlng en Bestuur 
Afdeling Juridische Zaken 
Team Juridische Advisering Veiligheid 

ILenT.nl> 

ILenT.nl> 

Bezoekadres:Rijksinspectiekantoor West el ijke Parallelweg 4, 3331 EW Zwij ndrecht 

10.2.e 

T1tf.2.e 
F10.2.e 
10.2.e ~ 

Algemene informatie:r o.2T =:J 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 10.2. ~ 
10.2.e J10.2.e ~ 
RE: Aanvraag Sea-Watch 3 

woensdag 17 april 2019 17:19:00 

Je bedoelt om de definitieve zeebrief te krijgen? 

Doe 1326 

Volgens mij gaat er dan niks mee met de aanvraag (medewerkers kijken zelf in het Kadaster 
systeem). 
Maar ben benieuwd, wat je krijgt... 
Groeten, 
10.2.e 

Van: 10.2.e 10.2.e - ILT 

Verzonden: woensdag 17 april 2019 17:18 
Aan: 10.2.e 10.2.e - ILT 

Onderwerp: RE: Aanvraag Sea-Watch 3 
De datum die daarop vermeld staat is 15/4. 
Ik zoek het exemplaar dat bij de aanvraag is ingediend? 
Groeten 10.2.e 

Van: 10.2.e 10.2.e - I LT 
Verzonaen: woense1ag 11 april 2019 17:09 
Aan: 10.2.e 10.2.e - I LT 
Onderwerp: Kt:: Aanvraag Sea-Watch 3 
Die had het toch al? Van 10-2.e gekregen? 
Heb ik anders ook voor je. 
Groeten, 
10.2.e 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www blackbeny corn) 

V an: 10 .2.e 10.2.e - ILT <10.2.e 
Datum: woensdag 17 apr. 2019 5:06 PM 
Aan: 10.2.e 10.2. -ILT<10.2.e 
Onderwerp: RE: Aanvraag Sea-Watch 3 
Hoi 10.2.e 
Bedankt voor je mail. 

ILenT.nl> 

Ik mis het kadastraal bericht die heb ik nog even bij 10.2.e opgevraagd. 
Groet rn.2.e 

Van: 10.2.e 10.2.e - I LT 
Verzonaen: woenScJag 11 april 2019 16:36 
Aan: 10.2.e 10.2.e - I LT 
Onderwerp: Aanvraag :::,ea-Watch 3 
Urgentie: Hoog 
Hai 10.2.e 
Bij deze de originele aanvraag. 
Groeten, 
10.2.e 

10.2.e 

Afdeling Netwerk t ransport 
Directie Omgeving en Bestuur 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Bezoekadres: Rijksinspect iekantoor I Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW I Zwijndrecht 
Postadres: Postbus 16191 1 2500 BO I Den Haag 

T: 10.2.e ; 
M: 10.2.e ~ 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 10.2. ~ 
'.10.2.e CEP Amsterdam)" 
10.2.e 10.2.e -=-11.I; 10.2.e 
FW: Sea-watch 3 
woensdag 17 april 2019 09:25:00 

Geachte mevrouw 10.2.e , 
Zie onderstaande reactie. 
Met vriendelijke groeten, 
10.2.e 
10.2.e 

Afdeling Netwerk transport 
Directie Omgeving en Bestuur 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

1329 

(Functioneel parket} 

Bezoekadres: Rijksinspectiekantoor I Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW I Zwijndrecht 
Postadres: Postbus 16191 1 2500 BD I Den Haag 

T: 10.2.e 
M: 10.2.e 
10.L.e ilent.nl 
http://www. il ent. n 1 

Van: 10.2.e - ILT 

Verzonden: dinsdag 16 april 2019 16:24 

Aan: 10.2.e 10.2.e - ILT 

Onderwerp: RE: Sea-watch 3 
Hoi 10.2.e 
Aanwijzingen van economische delicten, dan wel verdenkingen van andere strafbare feiten zijn 
door de ILT niet gecontacteerd tijdens onze inspectie van 11 tot 13 februari 2019 aan boord van 
de Sea-Watch 3 te Catania, Italië. 
Met vriendel ijke groet 
10.2.e 

Teamleider 

Objectcontroles Scheepvaart 2 / Veilige Mobiliteit 
Veiligheid en Instituties 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW I Zwijndrecht 
Postbus 16191 1 2500 BD I Den Haag 

T 10.2.e 
M 10.2.e 
E l U.L.e ileD.t.D.l 
Van: 10.2.e 10,2.e - ILT <10.2.e 

Verzonden: dinsdag 16 april 2019 16:12 

Aan: 10.2.e - ILT <10.2.e 

Onderwerp: FW: Sea-watch 3 
Hai 10.2.e 

Gaarne aangeven of die zijn geconstateerd . 
Groeten, 
10.2.e 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www blackbeny com) 

ILenJ ol> 

ILenT.nb 

van: 10,2.e (FP Amsterdam) <10.2.e mn.nl> 



Datum: dinsdag 16 apr. 2019 4:07 PM 
Aan: rt 0.2.e 10.2.e _ ILT <,1 tf.2 .e. 
Kopie: 10.2.e 10.2.e - ILT <1U.L.e 

TI,enT ol> 
10.2.e ILenT.nl>, (Functioneel 

Parket) ~10.2.e om.nl> 
Onderwerp: RE: Sea-watch 3 
Geachte heer rt 0.2.e , 

Hartelijk dank voor het toest uren va n het rapport. Ik begrijp uit het rapport dat ILT een aa ntal 
veiligheidsrisico's heeft geconstateerd ten aanzien van het gebruik van de Sea Watch 3. In het 
rapport wordt niet in gegaa n op de vraag of spra ke is van aanwijzingen van economische 
delicten, dan wel va n een verdenking van andere strafbare fe iten. Kunt u mij aa ngeven of 
daarvan volgens ILT sprake is (geweest)? 
Waarvoor dank! 
Met vriendelijke groet, 
tf.2. i 

tf.2.e 
10.2.e 
Funct ioneeli)ärket Amsterdam 
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam I Postbus 779, 1000 AT Amsterdam 
T: 10.2.e 110.2.e 
F: 10.2.e 

sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print 

Van: 10.2.e 10.2.e - ILT [.ma.i1.tQJ10.2.e ILenT,nl] 
Verzonaen: maandag 15 april 2019 17:31 
Aan: 10.2.e (FP Amsterdam) 
CC: rt u . ..::.e 10.2.e - ILT 
Onderwerp: Kt:: :sea-watcn 3 
Geachte mevrouw rn.2.e , 
Met excuses voor de vertraagde notificatie van de beschikbaarheid van het rappo1t, stuur ik 
u de link waar het ILT rappo1t over de Sea-Watch 3 te vinden is : 

htq>s://www .riiksoverheid.nV documenten/kamerstukken/2019/04/0 l /uitwerking
beleidswiiziging-veiligheid-van-schepen-van-organisaties-met-ideele-doelstellingen 

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan verneem ik ze graag. 
Met vriendelijke groeten, 
tf.2.e 

Van: rn.2.e - ILT ~ .2.e ILenT.nl> 
Datum: dinsdag 19 nut. 2019 4 :45 PM 
Aan: rn.T.e (FP Amsterdam)' / 10.2.e om.nl> 
Kopie: 1U.L.e 10.2.e - ILT <1U.L.e ILenT.nl> 
Onderwerp: RE: Sea-watch 3 
Beste 10.2.e 
Het rapport van de IL T is aangeboden aan de Min ister, als opdrachtgever voor het onderzoek 
van de ILT. 
Zodra het rapport met derden gedeeld kan worden zorgen we voor een afschrift van het 
rapport. 
Met vriendelijke groet, 

rt 0.2 

Hoofd afdeling Netwerk Transport 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Inspect ie Leefomgeving en Tra nsport 



Portefeuille Omgeving en Best uur 

Rijnstraat 8 1 2515 XP I Den Haag 

Postbus 16191 1 2500 BD I Den Haag 

ilent.nl 

http-//www ileot al 

Van: Hf.2 .e (FP Amsterdam) <10.2.e om.nl> 

Verzonden: donderdag 7 maart 2019 15:14 
Aan: 0.2.e -oi o.2.e - ILT <10.2.e 10.2.e ILenT.nl> 

CC: ~0.2.e (Functioneel Parket Amsterdam) <10.2.e om.nl> 

Onderwerp: RE: Sea-watch 3 

Geachte mevrouw ~ 0.2.e 

Is het mogelijk mij te informeren over de stand van zaken met bet rekking tot de op het schip 

'Sea-Watch 3' uitgevoerde inspect ie? 

Waarvoor bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet , 
tf.2. i 

10.2.e 
10.2.e 
Funct ioneeli)ärket Amsterdam 
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam I Postbus 779, 1000 AT Amsterdam 
T: 10.2.e 110.2.e 
F: 10.2.e 

sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print 

Van: 10.2.e (FP Amsterdam) 
Verzonaen: maandag 11 februari 2019 17:51 
Aan: 10.2.e 10.2.e - ILT' 
Onderwerp: sea-watcn j 

Geachte mevrouw ~ 0.2.e 

Met betrekking tot de inspectie die ILT deze week uitvoert op het schip 'Sea-Watch 3', stuur ik u 

bijgevoegd verzoek. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
10.2.e 
Functioneel parket Amsterdam 
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam I Postbus 779, 1000 AT Amsterdam 
T : 10.2.e 110.2.e 
F : 10.2.e 

~ sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent 

of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden 

en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

Openbaar M inisterie 

This message may contain information t hat is not intended for you . lf you are not t he addressee 

or if t his message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete 

the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any 



kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Netherlands Public Prosecution Service

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
aansprakel jkheid voor schade, van we ke 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. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 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 bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden
en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten. 

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service



Van: 

Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2 .e 10.2. ~ 
10.2 .e ~ 
10.2 .e J 10.2.e ~ 
RE: IENW/ BSK-2019/ 161659 : Verweer 10.2 .e rb Gelderland (versie 5) 
donderdag 25 j uli 2019 15:59:00 

Doe 1390 

Bij lagen: Plaooioq afbandeHnq Wob-yerzoekeo PG! M MZ Belejdswjjziqjnq en Sea Watçh 2s oz 2019 docx 

Beste 10.2 . 

buiten reikwljdte verzoek 

◄--

Hierbij stuw- ik derhalve een update van onze planning. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 10 .2. e -BSK <10.2 .e minienw .nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 15:44 
Aan: 10.2.e 10.2.e - DGLM <1 0 .2 . ~ minienw.nl>; 10.2.e 
10.2.e - DGLM <10.2 .e minienw nl>; 10.2.e (10.2.e - DGLM 

<;,1U.2 .e minienw.nl>; 1U.2 .e 10.2 - DGLM <1U.2 1U.2.e minienw.nl>; 10.2 .e 
1U.2. - BSK <10.2 .e mi.nieuw nl>; Gijsbers, B. (Brigit) - DGLM 

«10.2 .E1U.2 .e minienw.nl> 
cc: 10.2 .e -HBJZ <10.2 .e minienw.nl>; 10.2 .e 10 .2 . - BSK 
<10.2.e minienw.nl> 2 
Onde1w e1p: FW: IENW/BSK-2019/161659 : Verweer 10.2 .e rb Gelderland (versie 5) 

Beste Collega's, 

Zie hier het getekende verweerschrift inzake 10.2 .e zoals vandaag per koerier verzonden aan de rechtbank. 

Zodra er op een beroep, respect. de beroepen, een uitspraak komt (deze zaken worden buiten zitting afgedaan) 
stuur ik die jullie toe. 

@ 10.2.e zodra je op één van deze zaken een Wob besluit hebt, wil je mij dat zsm digitaal toesturen ? 
Dan stuur ik het op mijn beurt zsm aan de rechtbank door. Dat scheelt de rechtbank werk en ons (hopelijk) geld 
en moeite. 

Wordt vervolgd, met vriendelijke groet, 10.2. 

-----Oorspronkelijk bericht----
Van: 10 .2.e 10.2 . - BSK<10.2 .e rninienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 09:50 
Aan: 10.2.e - BSK <1 0 .2 .e 1ninienw.nl> 
Onde1w e1p: IENW/BSK-2019/161659 : Ve1weer 10.2.e rb Gelderland (versie 5) 

Beste 10.2. 

Hierbij de gescande versie van het ve1w eerschrift. 

Groet, 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

10.2.e 10. ~ 
10.2.e ..:..esK 
RE: IENW/BSK/364225 : Beroep - 19/ 3632 - 10.2.e 
Middellandse Zee 
vrijdag 12 juli 2019 10:41:39 

Met dit verzoek is het kwait et compleet! 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Vai1: 10.2.e - BSK <1 0 .2.e minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 11 juli 201914:36 

Doe 1416 

- Niet tijdig beslissing Wob-verzoek NGO-schepen 

Aa.Il: 10.2.e 10.2 - DGLM <10.210.2.e minienw nl>; 10.2.e - CEND-HDJZ 
minienw nl>; <c10.2.e minienw nl>; 10.2.e 10.2.e - DGLM <10.2.e 

10.2.e 10.2.e - DGLM <10.2.e minienw.nl> 
CC: 10.2 .e 10.2. - HBJZ <10.2. i minienw nl>; 10.2.e 10.2. - BSK 
<10.2.e minienw.nl> 
Onde1w e1p : FW: IENW/BSK/364225 : Beroep - 19/3632 - 10.2.e 
NGO-schepen Middella.I1clse Zee 
Urgentie: Hoog 

Collega's, 

Deze neem ik ook voor mijn rekening; ik kom er bij jullie op temg. 

Met vriendelijke groet, 10.2. 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Va.Il: 10 .2.e 10.2 . - BSK<10.2.e minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 11 juli 2019 13:01 
Aa.Il: 10.2.e -BSK <1D.2.e minienw.nl>; 10.2.e 
<10.~. i 1ninienw nl> 
O11de1we1p : IENW/BSK/364225: Beroep - 19/3632 - 10.2.e 
schepen Midclellai1dse Zee 

Hoi 10.2. en 10.2. 

- Niet tijdig beslissing Wob-verzoek 

10.2. -HBJZ 

- Niet tijdig beslissing Wob-verzoek NGO-

Wij hebben nog een beroepszaak ontvai1gen Va.Il 10 .2 .e 
verzoek. 

over het niet tijdig beslissen Va.Il een Wob-

Groet, 
10.2 



Van: 10.2.e ...:...6SK 
Aan: 10.2.e ~ ; 10.2.e ..:....l::lfilZ 10. ~.e 

- CtNl)-HD I/" ~ 0.2.e 10.2 ~ ; 10 .2 .e 

Doe 1446 

10.2 . ..:..l:llllZ; 10.2.e 
...:..t1WZ 

Cc: 10.2.e 0'1 0.2.e ~ ; 10.2.e 10.2. ~ ; 10.2.e 1 0. ..-...Qfil.ti; 

Onderwerp: 
Datum: 
Prioriteit: 

l U. !10 .2 . lÜ.L.e ..:..tit!JZ. 
RE: 2 besluiten op Wob-verzoeken 10.2.e verzonden 
donderdag 19 december 2019 11:57:00 
Hoog 

Dank voor je bericht! 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 10 .2 .e - DGLM J'f 0.2 . 10.2T minienw nl> 
Verzonden: woensdag 18 december 2019 15: 18 
A - H minienw nl>; - HBJZ 
J1 . .e 10 .2 . minienw .e - CEND-HDJZ \ 10.2.e minienw.nl>; 

1U.~. -BS l l . . e minienw nl>) 0 .2T -BSK <1 0.2 .e minienw.nl>; 
10.2.e 10.2.e HÜnienw.nl> 

1U.~.e -DG .Le nume 
.e - DGLM \ 1 .. e . ·enw nl>; 1U.~.e GLM 

-~ 1U.2.e rninienw.nl>; 1U.~.e1U.~.e tf.2 .e - HB~ 1U.2.e 1 · ·enw.nl> 
Onderw erp: 2 besluiten op Wob-verzoeken 10.2.e verzonden 

Hoi allen, 

Vandaag zijn de 2 bijgevoegde Wob-besluiten verzonden. Daarmee zijn 3 van de 4 Wob-verzoeken van 
tf.2 .e afgehandeld. Hartelijk dank voor jullie bijdragen hieraan. 

10.2.e , 11.1 

Groet, 
tr.2. 



Doe 1508 

10.2.e - CEND-HDJZ 

Van: 10.2.e - HBJZ 
Verzonden: vrïda 15 november 2019 11 :59 
Aan: - CEND-HDJZ 

Onderwerp: RE: RONDZENDMAP-2019/11858 De deadline voor uw recordactie in HPRM is 
verstreken, MZ M.lenW / DGLM Wob-besluit NGO-schepen 

Ha rn.2.e 

Ik kan jouw opmerkingen met 1-pad niet lezen. 
Waren vooral aandachtspunten voor jou. Als jij het zo ok vindt, ben akkoord. 
Gtt rn.2 

e 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

Datum: vrijdag 15 nov. 2019 11:12 AM 
Aan: 10.2.e - HBJZ <10.2.e minienw.nl> 

minienw.nl> 

Onderwerp: FW: RONDZENDNM.P-2019/ 11858 De deadline voor uw recordactie in HPRM is verstreken, MZ M.lenW / 
DGLM Wob-besluit NGO-schepen 

Hi 10.2 

Ik zal de rz-map namens jou accorderen, nadat ik de aanpassingen heb doorgevoerd. 

Daarnaast zag ik dat je nog wat andere opmerkingen had. 
Voor antwoord zie de bijlage; ik heb in de kantlijn wat meer duiding gegeven. 

Zag dat er verderop in de tekst een opmerking was geplaatst over de relatie tussen twee zinnen. Kij k even of je je 
in het antwoord kunt v inden; anders moeten we dat nog aanpassen. 

Groet, 

Van: 10.2.e - HBJZ <10.2.e minienw.nl> 

Verzonden: vrijdag 15 november 2019 10:52 
Aan: 10.2.e - CEND-HDJZ < 10.2.e minienw .nl> 

Onderwerp: FW: RONDZENDMAP-2019/ 11858 De deadline voor uw recordactie in HPRM is verstreken, MZ M .lenW 
/ DGLM Wob-besluit NGO-schepen 

Ha rn.2.e 

Bijgaand nog een enkele opmerking / vraag in besluit. 



Ik 

Wat mij beti·eft mag j e na ve1werking opmerkingen mijn rondzendmap op akkoord zetten. Ik kan dat nu niet 
zelf doen. 

Git rn.2 
e 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: gmail 
Dato : vnJdag_!5 v. 2019 10:50 AM 
Aan: rn.T.e - HBJZ <10.2.e minienw.nl> 
Onderwerp: Re: RONDZENDMAP-2019/ 11858 De deadline voor uw recordactie in HPRM is verstreken, MZ M.IenW / 
DGLM Wob-besluit NGO-schepen 

> Op 15 nov. 2019, om 10:35 heeft 
> 
> <02. Wob-besluit NGO-schepen.DOCX> 

- HBJZ d 0.2.e minienw nl> het volgende geschreven: 

2 



Doe 1510 

10.2.e 

Van: 10.2.e - HBJZ 
Verzonden: 
Aan: 

maandaq 11 november 2019 08: 11 
1o.2.e - CEND-HDJZ 

Onderwerp: ·RE: Ter info: Wob-besluit NGO-schepen stand van zaken 

Hi, 
Prima. Laten we even kort overleg hebben. 
buiten reikwijdte verzoek ~-__;;~~§!tJ 
Groet, ·,u .L. 

0 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: 1110.2.e - CEND-HDJZ" <10-2-e minienw.nl> 
Verzonden: 11 nov. 2019 00:31 
Naar: 1110.2.e -HBJZ" < 10.2.e minienw .nl> 
Cc: 1110.2. i 10.2.e _ HBJZ" .J0.2.e 10.2.e minienw.nl> 

Ondêrwerp: RE: Ter info: Wob-besluit NGO-schepen stand van zaken 

Hi 10.2. 

11.1 

Groet, 

10.2. 

Van: 10.2.e - HBJZ <10.2.e minienw.nl> 
Verzonden: vrijdäg 8 novembêr 201917:31 
Aan: 10.2.e - CEND-HDJZ < 10.2.e minienw.nl> 
cc: 10.:.!.e 10.:.!.e - HBJZ < 10.2.e 10.2.eminienw.nl> 
Onlerwerp: RE: Ter info: Wob-besluit NGO-schepen stand van zaken 
Urgentie: Hoog 

Hi 10.2.e 




