Van: *
Verzonden: woensdag 11 mei 2022 16:26
Aan: IG Inspectie JenV
CC: *
Onderwerp: FW: brief inzake POV 2021
Urgentie: Hoog

Geachte heer Warffemius, geachte mevrouw *,
In reactie op uw schrijven en het verzoek de conceptbrief inzake POV 2021 te beoordelen
op feitelijke onjuistheden, kan ik u meedelen dat er door de politie geen feitelijke
onjuistheden zijn aangetroffen. Derhalve is er ook geen wederhoor tabel bijgevoegd.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hartelijke groet,
*
Adviseur

Werkdagen: ma, di, do en vrij
Politie l Staf Korpsleiding l Bestuursondersteuning l Cluster Parlementair & Bestuur
Nieuwe Uitleg 1 | 2514 BP | Den Haag
Postbus 17107 | 2502 CG | Den Haag

Van: *
Verzonden: vrijdag 22 april 2022 13:24:13 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen
Aan: *
CC: *
Onderwerp: brief inzake POV 2021
Geachte heren,
Hierbij stuur ik u namens dhr. Warffemius de brief inzake POV 2021, kortheidshalve verwijs
ik u naar de bijlagen.

Met vriendelijke groet,
*
managementondersteuner Inspecteur-Generaal Inspectie Justitie en Veiligheid
en plv. Inspecteur-Generaal Inspectie Justitie en Veiligheid

..................................................................................
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Inspectie Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noord-35e etage
Postbus 20301 | P.O. Box 20301 | 2500 EH | Den Haag | The Netherlands
..................................................................................
M +31*
(op woensdag ben ik afwezig)
www.inspectie-jenv.nl
secretariaatspostbus: *

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

