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BZK aan AZ) 

ander onderwerp 

za 25 sep. 

Wel lastig dit...  10:38 

Eenheid van kabinetsbeleid is een 
belangrijk argument waar we 
veelvuldig op moeten vertrouwen, 
bijv. bij belang van de staat...  10:39 

donderdag 

ander onderwerp 



IAZ aan MP 

za 25 sep. 11:19 

a 	s 1"10  Ig zo 
Igevoelen MR' kunnen verstevigen 

co iceMP's (Kajsa/Carota) te 
Iteren. 

za 25 sep. 16:35 

• a Mark We hebben kamerbrief  
gemaakt dat nagenoeg gelijkluidend 
is aan verklaring. Enige toevoeging 
kan nog zijn, als ZMK snel besluiten 
tekent, dat ontslag ook is verleend. 
Akkoord met verzending? Gr 

Ja! 

Ja! 



EZK aan AZ 

za 25 sep. 

, ik zoek even contact met 01 
nay interview Stas. 

10.2e 

Verklaring gaat via RVD nu uit. Zal nog 
20-30 minuten duren schat ik in. 	v./ 

vw4IPM1111111111111 

Dank. 
10.2e , begrijp ik het goed dat 
minister EZK ontslagbrief moet tekenen? 
Mag ik ervan uitgaan dat jullie brief 
voorbereiden? 



(AZ aan mBZKI 

za 25 sep. 

Lukt het met het nummer? 

Mss al zicht op tijdstip communicatie? 

Nog niet. Laat je weten als ik moment 
heb. 	 _4;  

.111111•11.1. 

Dank. Graag. Kan ik paar mensen 

i,.
informeren. 

Verklaring is rand. Gaat nu via RVD uit. 
Zal nog 20-30 minuten duren denk ik. 

Dank! 



AZ aan mLNVI 

Verklaring is rond. Gaat nu via RVD uit. 
Zal nog 20-30 minuten duren denk ik. 

161111111011MM=11111 111ftlimanir 

Ter info. 

Oke. Dank. 



D o orgestuurd 
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IAZ intern 

ma 13 sep. 

ander onderwerp 

za 25 sep. 

Ha. Heb zo juist1O2e  en MP al even 
gesproken. Even afwachten wat 
mona doet nu. lk zit bij 1 O.2e 	Bel 
jezo. 	 10:41 

di 28 sep. 

Ging goed 14:34 



AZ intern 

[25-09-2021 11:30:44] Het is me wat: Berichten en gesprekken worden end-to-end versleuteld. 
Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp niet. 
[25-09-2021 11:30:44] 10.2e 	heeft deze groep aangemaakt 
[25-09-2021 11:33:04] 10.2e 	heeft u toegevoegd 
[25-09-2021 11:33:27] 10.2e 	heeft de groepsafbeelding gewijzigd 
[25-09-2021 11:33:43] 10.2e 	Maar even via deze appgroep een vinger ad pols houden 
[25-09-2021 11:36:17] 10.2e 	lk krijg inmiddels vragen van NOS en VK.. lk houd ze nog ff af. 
[25-09-2021 11:45:20] 10.2e 	 Met een beetje 'mazzel' komt het snel in beweging 
[25-09-2021 11:47:18] 10.2e 	heeft 1CL2e 	toegevoegd 
[25-09-2021 11:47:56] 10.2e 	10.2e ik voeg jou even toe. Gewoon voor de gezelligheid! 
[25-09-2021 11:48:59] 10.2e 	 Nou, het is me wat. 
[25-09-2021 12:28:07] 10.2e 	 lemand nog iets gehoord? 
[25-09-2021 12:28:14] 10.2e 	 Loopt nog 
[25-09-2021 12:28:20] 10.2e 	 Ok! 
[25-09-2021 12:56:44] 10.2e 	Er komt straks een verklaring waarin het feit dat het gegeven 
interview zich niet verdraagt met de eenheid vh kabinetsbesluit centraal staat. Wordt nu aan 
gewerkt. Wordt vervolgd 
[25-09-2021 12:57:30] 1°* 2e 	Ok. Wie is afzender? 
[25-09-2021 12:57:58] 1CL2e 	En ik welke vorm naar buiten? 
[25-09-2021 13:06:33] 1CL2e 	lk bel jullie zo even 
[25-09-2021 13:08:11] 1°.2e 	

10.2e / 10.2e 	belt je even: EZK totaal nergens op 
aangehaakt. Hem nog niet bijgepraat. 
[25-09-2021 13:19:45] 1CL2e 	

10.2e gesproken. Als ik mensen moet aanhaken: laat weten. 
Tot die tijd doe ik niets - geen dubbele Iijntjes 
[25-09-2021 13:20.21] 1̀12e 	Heb hem 1°.2e  gesproken en ook praktische kant geregeld ivm 
verzenden bericht. 
[25-09-2021 13:20:42] 1°.2e 	 Nou ik ben wel even benieuwd hoe het precies loopt 
[25-09-2021 13:20:51] 1°.2e 	Ok. DKK dus aangehaakt 1°.2e  ? 
[25-09-2021 13:24:26] 1°.2e 	Bijgepraat 
[25-09-2021 14:15:02]1°• 2e 	 Dilan zit morgen bij WNL, haar PA beide. Heb gevraagd of 
qa's even goed afgestemd worden met RVD. Zij komen dus nog op de lijn (voor zover niet al gebeurd) 
[25-09-2021 14:28:28]1(12e 	 Heb het ook SGEZK even gemeld zodat EZK woordvoering 
gealerteerd is. 
[25-09-2021 14:28:43]1°• 2e 	 Ok top 
[25-09-2021 14:29:26] 1°'2e 	lk bel EZK dir comm 
[25-09-2021 14:29:42]1°• 2e 	 Top 
[25-09-2021 14:29:56]1°•2e 	Verklaring gaat zo dadelijk uit 
[25-09-2021 14:29:58]1°• 2e  
https://twitter.com/wimjmvoermans/status/1441722217813868546?s=12  
[25-09-2021 14:40:19]1°• 2e 	lk hem binnen 
[25-09-2021 14:40:39] 1°.2e 	Top 
[25-09-2021 14:41:25]1(12e 	Leuk trouwens dat Stef Blok ook eens ee n keer wat anders gaat 
doen 
[25-09-2021 16:35:25]1(12e  
Sierk: is Conny actief? 
[25-09-2021 16:35:52]1(12e  
[25-09-2021 16:36:05] 1°.2e  
[25-09-2021 17:55:29] 1°.2e 
[25-09-2021 17:56:01] 1°.2e  

Straks nog communiqué DKK er achteraan. lk krijg dat gemaild. 

Mogelijk dat dat inderdaad snel kan. 
Krijg binnen kwartier tekst 
Communiqué gaat nu uit. 
Dit ook MP gemeld 



ander onderwerp 


