
1 2e

10 2 | 10 2eMll^ ^Q ^

Buiten bereik Wob verzoek

Vanif^^0K2| j~ 10 2e l@mmbuza nl

Datum dinsdag 30 okt 2018 6 50 AM

Aan RS tpj^@tninbuza nI DHA OS j@minbuza nl YAN AZ

10 ^ 10K^g [teminbiiza nl

KopLe [lQ 2H3j^O ^4l I n0 2e lteminbuza nl jfP^| 10 2e |^j g^e|
KLM 4 [1oj 2e Hgklm com

Onderwerp RE Passagierslijst BBJ gegevens van de CREW svp

iQ 2e |@mmbuza nl RSO AZI | I0 2e |@minbuza nl

I0 2e J 10 26 | 10 2e

Bestel 10 2~^

Kunnen wij de gegevens van de crew met speed ontvangen

We hebben deze dringend nodig voor MoFA en voor reserveringen van het hotel Voor reserveringen zullen we ook hun

paspoortgegevens nodig hebben

Vriendeliike groet

10 2e

Van RS

Verzonden woensdag 24 oktober 2018 21 23

Aan SHA AZ PEK AZ | ^ 2e k DHA AZ DHA OS YAN AZ RSO AZI

H0 j|^0 ^| 10 2e t2a ^ SPLNC KLM

Onderwerp FW Voorlopige Passagierslijst BBJ

Beste alien

Hierbij een voorlopige passagierslijst Daarbij komt nog de crew Bijgaand de scans van de paspoorten van de drie journalisten die

meereizen Ik stuur Dhaka nog apart even de gegevens van 10 2g

Met vriendelijke groet

10 2e

Secretariaatvan de Ministervoor Buitenlandse Handel

en Ontwikkelingsamenwerking

RijnstraatSi 2515 XP Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB Den Haag

T 317Q 348jl0 {2e[t
M 31 6| 10 2e I

1^ ^B^inbuza nl

www rii ksoverh el d n I

Fromif^ lO 2e |l|Q g^^
SjOOOOIensdag 24 oktober 2018 10 26 90085



To RS 1 ^ g®minbuza nl

Subject Voorlopige Passagierslijst BBJ

10 2e I
Zie hieronder voorlopige lijst Heb jij die namen var 0 2^n pers ook Ik zal nog even checken wie vanuit DHA en YAN meevliegen

Voorlopige Passagierslijst

AMS SHA

R [Sigrid Kaag

RSlI [1Q 29

10 26 10 {2ewv

DGBEB Hanneke Schuiling

DirDAO Peter Potman

Belmed

Pers 3x | 10] 2a Mo ^io 2ei

10 2®

10 2e

SHA DHA

R Sigrid Kaag}
10 2e 0 2^RS

10 2e I0 2eWV

DirDAO Peter Potman

Pers 3x | I0 2e ^|^@ ip 2e | ^2^0 2t[ 10 2e

DHA CB

R Sigrid Kaag

RS i 10 2e [ 2e

WV| [1Q 2e | 10 2e |[
DirDAO Peter Potman

Pers 3x | 10 2e |l^ 10 2e J t^0 2^0K2|
DSH HH | 10] 2a~r^
Voorstel vanuit post CdP

10 2e

I0 2g 10 {2e

CB DHA

Idem

DHA YAN

R Sigrid Kaag

RS I [1Q 2e p 2e

WV I 10M26 [ 10 2e |
DirDAO Peter Potman

Pers 3x

DSH HH

[10] 26 ^|^| 10K2e | ^0M2^0] 2^
10 2e I

10 2e

YAN NAP

R Sigrid Kaag

RSj [10] 2e |0 2e

wv 10 2e | l0 2e |j
DirDAO Peter Potman

Pers 3x | 10 2e |l^ io 2el

DSH HH | 10 2e |
Post CdP

10 {2e

NAP BRU

R Sigrid Kaag
10 2e 3 2eRS

•10 2e I0 2e
00001 90085
Dll urtu Peter Potman



Pers 3x | {10 2e |l|0 C2^ I0 2e

DSH HH | 10 2e

10 2e

00001 90085



I0 2e | ^0 2^ff I0 2e |[3 minbuza nl1

DHA CD^iO 2e |@minbuza nll COMf^^minbuza nl]
li0 2a

Sat 11 3 2018 6 16 37 PM

Subject RE Fotogralie tijdens bezoek minister Kaag aan Bangladesh
Received

To

10 2^0 2^ 1Q 2eCc gminbuza nl]
From

10 26

Sat 11 3 2018 6 16 43 PM

Dank je 10 ^
Ik geef dit door aanio 2e[ jullie zienhem maandag

Hartelijke groet
10 2e I

Van | 10 2e | [[Q ^]~| 1Q 2e |@ minbiiza nl

Datum zaterdag 03 nov 2018 10 27 PM

Aan I iQ 2e | i7~QO 2e |@minbiiza nl

Kopie DHA CDP | 10 2e |@minbuz^nl COM 0 2g| Smmbuza nl

Onderwerp RE Fotografie tijdens bezoek minister Kaag aan Bangladesh

10 2^10 2e 10 2e a minbiiza nl

Akkoord

Via mijn collega 10 2e an het COM secretariaat in CC} ontvang je nog de boekingsinstructies

Alvast voor de fotograaf graag de mooiste foto s zodra dat kan naar mijn collega I0 l2^] ook in CC mailen bij voorkeur via

WeTransfer Dan plaatsen wij de foto s in de zogeheten Flickr pagina van de minister

Nogmaals veel dank hartelijke groet

From I0 2e

Sent zaterdag 3 november 2018 12 09

To | l0 [2e |j[l0 2^ ^| 10 {2e

Cc DHA CDM °i ^^ |@minbuza nl

Subject FW Fotografie tijdens bezoek minister Kaag aan Bangladesh

®minbuza nl

^10 26^

Hieronder de offerte van

Ga je hiermee akkoord

10 2e

Vriendelijke groet

10 2e

I0 2e tl0 2ej[a xs4all nl

Datum zaterdag 03 nov 2018 3 16 PM

Aan I 10 2^

Onderwerp Fotografie tijdens bezoek minister Kaag aan Bangladesh

Van

10 2e xminbuza nl

Hallo {10 2e

De Fotografiekosten zijn 500 00 Euro excL 21 BTW

In Bangladesh betaald in BDT is defotografieopdracht 500 Euro

lPPP^ 3orziene extra uitgaven zullen bestaan uit transportkosten en evt hotelkosten 90087



Met vriendelijke groet

10 2e

Met vriendelijke groet Sincerely

10 26

Gulshan 2 Dhaka 1212

Bangladesh

Mail address

p o Sos l10 2«3
2500 DD DEN HAAG

The Netherlands

Mobil Phone 017 10 2e

101 26

e mai

cm

wwwf I0 2e [corn

00002 90087



10 2e 10 2eTo

10 10 2e 10 2eCc

10 2e | ^0 2€|
Wed 3 27 2019 6 01 06 PM

From

|l0 2e|
Subject RE Gesprek met| || korte opname

Received Wed 3 27 2019 6 01 07 PM

Prima Rond agendaoverleg proberen

10 2eFrom

Sent dinsdag 26 maart 2019 16 20

Tor| l0 2e ^h0 2d

10 10 {2eCc

Subject RE Gesprek met| 1Q 2e |[ korte opname

Ha 10^
Ik zou er graag met jullie even over dooipraten vrijdag

Twijfel sterk over het camera element

Hgr
10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry com

Van | 10 2e | [l0 2^H
Datum dinsdag 26 mrt 2019 7 36 AM

Aan
_

Kopie

Onderwerp Gesprek met iQ 2e [ korte opname

®mrabiiza nl

10 2e 10 2e

10 2e i0 2e l0 25^ 10 2e

Ha 10 2e

Om vast over na te denken |J I0 2e [Jwll dus nog graag sen keer met je praten Ze zou een deel daarvan ook het

liefst willen opnemen uitleggen wat je precies doet als RS wat je rol is in het team van de minister Dat verwerken

ze dan in de documentaire ais aanvuiiing op de nu ai iegendarische actiebeeiden van jou in Bangiadesh Myanmar
en Niger ©

Voigens I0 2e | is zo n korte opname met jou zeifs onontbeeriijk voor het verhaai in de fiim

Laat maar weten wat je wii We zouden voigende week vrijdag kunnen afspreken dan gaat R naar Jordanie en

hebben we onze handen even vrij Andere optie ergens woensdag of donderdag

Harteiijke groet

10 2e^

00003 90088



RSfP‘ ^@minbuza nl1

^ 2e ao 2e|ff I0 2e Ibminbuza nll

COMfiiO 2H@minbuza nl]
10 2^0

|i0 2e| Wed 11 7 2018 5 35 38 PM

Subject RE Info Zaventhem delegatie R vanuit Azie voor aankomst in Brussel op 8 november a s

Received

To

10 i 1C 2e 10 2eCc J

From

Wed 11 7 2018 5 35 40 PM

Dank

Zijn er ook gegevens van de chauffeur nodig

Ps M0 26^ik stuur het ook door naar de productie mensen

From | lOK2e | [lO f2^
Sent woensdag 7 november 2018 17 13

To COM ■tiP 2€^minbuza nl

5 minbuza nl

Subject RE Info Zaventhem delegatie R vanuit Azie voor aankomst in Brussel op 8 november a s

10 10 2e 10 26 10 2^10 2e

10 2e

Zal ik doen dank

Van COM ^10 2^@mitibuza nl

Datum woensdag 07 nov 2018 10 37 PM

Aan | i0 26 | [i0 2^ 10 tl0 26t ininbiiza nl10 2e 10 2e 10 2J10 26

10 2e @nimbiiza nl

Onderwerp FW Info Zaventhem delegatie R vanuit Azie voor aankomst in Brussel op 8 november a s

From RS

Sent woensdag 7 november 2018 17 06

To COM 1 0 2£^minbuza nl

Subject Info Zaventhem delegatie R vanuit Azie voor aankomst in Brussel op 8 november a s

Beste collega

I wordenHeb begrepen dat er 1 van de drie Journalisten mw^i0 2e in Brussel blijft De andere twee

opgehaald op vliegveld Zaventhem

10 2e

Juiste adres is

00004 90089
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Willen jullie dit doorgeven

Dank

Met vriendelijke greet

f10l 2e

10 2e

Secretariaat van de Minister voor Buitenlandse Handel

en Ontwikkelingsamenwerking

RijnstraatSl 2515 XP Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB Den Haag

T 3170 34

M 31 rrr

1^ ^B^inbuza nl

www rii ksoverh ei d n I

|l0 2O
Uttzwt^

00004 90089



10 2^0 2€| 10 2e gminbuza nl] COM[|io^@minbuza nl]To

From RS

Sent Thur 11 8 2018 12 52 48 PM

Subject RE journaliste | 10 2e

Received Thur 11 8 2018 12 52 49 PM

BestePo^

De journaliste kan niet mee bij R in de auto Kunnen jullie iets voor haar laten regelen Laat me even weten wat er geregeld

wordt is dan kan ik terugkoppeien naar Brussei

Dank

Met groet

10 2e

10 2^l0 2eFrom

Sent donderdag 8 november 2018 12 42

To RS 1 J ^@minbuza nl COM ^ 0 2eg minbuza nl

Subject RE journaliste 10 26

Dag 10 2«

Ze biijft In Brussel Als ze met R en de rest van de delegatle mee zou kunnen rijden zou dat heel fljn zijn

Zo niet laat het me weten dan moeten haar collega s iets regelen voor haar

Groet

10 2ej

From RS

Sent donderdag 8 november 2018 12 40

To COM ■^10 |2€gJrninbuza nl 10 2j10 2e 10 2e

Subject journaliste 10 2e

@minbuza nl

Beste||i0 2^

Weet jij of de journaliste die bij de delegatle van R In Brussel biijft op eigen gelegenheid naar het hotel in Brussel reist vanaf de

luchthaven of meerijdt met degene die de andere 2 journalisten komt ophalen en zich laat afzetten bij het hotel in Brussel

Of is het de bedoeling dat ze bij R en delegatle In de auto komt te zitten Ik hoor het graag^ Ivm e e a regelen in Brussel bij

aankomst vanavond

Dank alvast

Met groet

10 2e

10 2e

Rijnstraat l 2515 XP Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB Den Haag

T 3170 34^|I0K24
M 31 6| 10 26 ]

1^ ^i iinbu za nl

www rij ksoverh el d n I

00005 90090



RS P ^@minbuza nl1 DA0^Q 2feE minbuza nll DSH HH|| iQ 2e |@minbuza nll DSHjiOK^minbuza nll
CQM|]iQ 2^ S minbuza nl1

il0 2e | [l0 26|i 10 26 teminbuza nl] lO 2eMlOK2 M ^minbuza nl] | I0] 2e

10 5b l@minbuza nil
3W diplo visumbalie

Fri 11 2 2013 8 13 53 AM

Subject 3W Ophalen visa Bangladesh delegatie R

Fri 11 2 2018 8 19 00 AM

To

Cc

From

Sent

Received

Goedemorgen dames

Vanmiddag om 16 00 uur kunnen de paspoorten van R en haar delegatieleden worden opgehaald bij de ambassade van

Bangladesh Badhuisweg 77 in Den Haag

Het gaat om de paspoorten van de onderstaande collega s

DirectieNaam

Kaag S A M R

RS10 2e

COM

Potman P C DAO

DAO10 2e

DSH
I0 2e

COM journalist10 2e

COM journalistI0 {2e

COM journalist10 2e

Daar wij geen koerier hebben in de middag en ik vandaag een halve dag op kantoor ben vandaag wil Ik graag een beroep doen

op jullie flexibiliteit en vragen wie van jullie de paspoorten van de delegatieleden wil ophalen bij de ambassade Ik kan dan een

naam doorgeven bij mijn contactpersoon

Ik hoor graag van jullie

Met vriendelijke groet

10 2e

Consulair medewerker BackOffice Diplomatieke Paspoorten en Visa

3W I Werkenvoor Nederland WereldWijd | Diplomatieke dienstpaspoort en visumbalie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

T 31 0 70 348

10 {2e {g minbuza nlE

looooe 90136SSQ3W



COM^iO 2^@minbuza nn

3W diplo visumbalie

Tue 10 30 2018 3 03 20 PM

To

From

Ssiit

Subject FW 3W Verzoek om visumondersteuning aanvragen R en delegatie journalisten
Received Tue 10 30 2018 3 03 22 PM

IMG 4864 ipg

Ter info

From 3W diplo visumbalie

Sent woensdag 17 oktober 2018 07 49

To YAN AZ @minbuza nl

10 2 10 2e ®minbuza nl Jurgens Wouter 10 2« @minbuza nl

Subject RE 3W Verzoek om visumondersteuning aanvragen R en delegatie journalisten

Importance High

Cc

En ditmaal hetjuiste paspoortvan 10 2e I0 2i uan de VPRO

Groet

10 2e

From 3W diplo visumbalie

Sent woensdag 17 oktober 2018 06 57

To YAN AZ t10 2e @minbuza nl

1Q 2 I0 2e @minbuza nl Jurgens Wouter

Subject RE 3W Verzoek om visumondersteuning aanvragen R en delegatie Journalisten

Importance High

10 2e @minbuza nlCc

GQedemQrgen |l^ 2e^

Zie bijiagen

Groet

10 2e

From YAN AZ

Sent woensdag 17 oktober 2018 06 09

To 3W diplo visumbalie

10 ^ I0 2e [g minbuza nl Jurgens Wouter

Subject RE 3W Verzoek om visumondersteuning aanvragen R en delegatie Journalisten

10 2 @minbuza nl

10 2e @minbuza nlCc

Beste| l0 2e |

Dank we bereiden een note verbale voor Wij missen nog paspoort kopieen visumaanvraagformulieren van de volgende

personen zaten niet in de bijiage die je naar ons hebt gestuurd

Paspoortkopie
I0 2e10 2e

{NB ook niet van 10 10 2e maar is reeds in ons bezit

Visumaanvraagformulieren
10 2e

{VPRO crew

VPRO crew

VPRO crew

10 2e

10 2^l0 2g

10 I0 2e

Zou je deze naar ons toe kunnen sturen dan bundelen we alle gegevens als bijiage bij het note verbale

00007 90137



Met vriendelijke greet

|10 26 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Myanmar

No 84 9
^
Floor Pan Hlaing Street Sanchaung Township

Yangon Myanmar
ik

m M H95 9niO ^
£ \\ 10 2e l@mlnbuza nl

70 YEARS

THE NETHERLANDS MYANMAR

0f^ jOGulc” po

From 3W diplo visumbalie

Sent dinsdag 16 oktober 2018 16 22

To YAN AZ |10 2e @minbuza nl

Subject 3W Verzoek om visumondersteuning aanvragen R en delegatie { journalisten

Importance High

Beste collega s

Bij deze het verzoek om ondersteuning te bieden bij de visumaanvragen van R en haar delegatie plus de journalisten In de

bijiage scans van de note verbale visumaanvraagfomnulieren equipment list van de journalisten en de paspoorten

Alvast bedankt en ik hoor graag van jullie als de goedkeuring binnen is

Met vriendelijke giroet

10 2e

Consulair medewerker [BackOffice Diplomatieke Paspoorten en Visa

3W I Werkenvoor Nederland WereldWijd | Diplomatieke dienstpaspoort en visumbalie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 [ 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

10 {2e oiminbuza nlE

W3W I SS03W

Openingstijden balie op werkdagen van 9 00 12 30 uur telefonisch van 8 30 12 30 uur en van 13 30 17 00 uur

De balie Is gevestigd op de begane grond in de centrale hal [naast de receptie

Kijk op onze website voor de meest actuele visuminfoimatie 3W Onderwerpen Internationale dienstreizen

100007^ ^® ’ ®” Visa 90137



fiO 2e III I0 2e Ij^minbuza nll DHA CDPti iQK^e l@minbuza nn DHA AZ^ lQ 2e |@minbuza nll DHA O3n0 24
10 3 ioj 26 Il^min buza nl]

I0 2e [ ^0 2€| 10 2» l^minbuza nl]

COMplO 29^minbuza nl1

From 3W diplo visumbalie

Sant Fri 11 2 2013 7 56 23 AM

Subject RE 3W FYI submission of visa application H E Mrs Kaag Minister for Foreign Trade and Development Cooperation and

delegation
Received

To

I| ^minbuza nl1

10 | I0 2e l@minbuza nl] I0 2e 10 29 l^minbuza nl]Cc

Fri 11 2 2018 7 56 29 AM

Goedemorgen I0 {2e

Dank voor de terugkoppeling^ ik was er nog niet mee bekend

Ik heb zojulst een bericht gestuurd naar mijn contactpersoon bij de ambassade van Bangladesh en het verzoek bij hem

neergelegd om die goedkeuring z s m te geven voor de journalisten

Zodra ik meer weet hoor je van mij

Groetj

10 29

From I lQ 2e

Sent vrijdag 2 november 2018 03 24

To 3W diplo visumbalie

DHA OS 10 29 @minbuza nl

Cc | iP 2e | [lQ 2^ | 10 26 |giminbuza nl

COM £10 2€^minbuza nl

Subject RE 3W FYI submission of visa application H E Mrs Kaag Minister for Foreign Trade and Development Cooperation and

delegation

10 29 g minbuza nl DHA CDP j 10 2e | g minbuza nl DHA AZ | i0 2e ||g rninbuza nl

5 minbuza nl

10 ^ I0 2e |Siminbuza nl iQ 2e lQ 2e gminbuza nl

10 2910

Hi Ii0 2e

Aanvraag vergunning voor equipment van de crew ligt reeds weken bij MoFA hier^ we wachten nog steeds op

goedkeuring
De crew leden staan als leden van de delegatie aangemeld De apparatuurlijst is bij MoFa bekend hopelijk komt zondag
de goedkeuring voordat zij vertrekken met toestel van R

Groet

10 2e

Van 3W diplo visumbalie

Datum donderdag 01 nov 2018 11 42 PM

Aan 1Q 2e 1Q 2e |^ miiibiiza iil DHA CDP 10 2e fg minbuza nl DHA AZ 10 2e fS ininbuza nl

10 2l ’^ 2e @minbuza nl I I0 2e | j~ io 26 [l@inmbiiza nl

10 2e @miabiiza nl

Kopie I0 2e [ [l0 2^ I0 2e ^ minbuza tiL

COM l0 2^jig miiibuza nl

Onderwerp FW 3W FYI submission of visa application H E Mrs Kaag Minister for Foreign Trade and Development Cooperation
and delegation

Beste collega s

Onderstaand bericht kreeg ik eerder vanmiddag Er gaan drie journalisten mee met R naar Bangladesh Ik heb de equipment list

niet paraat [ben nu thuis ^ maar de collega s bij COM kunnen deze lijst vast doorsturen cc

Kunnen jullie s v p bij de lokale autoriteiten ter plaatse die autorisatie clearance regelen

Excuses voor het ongemak maar we hebben de paspoorten sinds gisteren nadat deze een tijdje bij de ambassade van Myanmar
hebben gelegen i v m een visumaanvraag

00008 90139



Met vriendelijke groet^

10 2e

Consulair medewerker [BackOffice Diplomatieke Paspoorten en Visa

3W I Werkenvoor Nederfand WereldWijd | Dipfomatleke dienstpaspoort en visumbalie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 3 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

T 31 0 70 348 hOK2e|
10 2e @minbuza nlE

W3W I SSQ3W

Openingstijden balie op werkdagen van 9 00 12 30 jur telefonisch van 8 30 12 30 uur en van 13 30 17 00 uur

De balls is gevestigd op de begane grond in de centrals hal naast de receptie

Kijk op onze website voor de meest actuele visuminformatie 3W Onderwerpen Internationale dienstreizen

Reisdocumenten Visa

Suggest eSf complimenten of klachten over onze dienstverlening Geef deze door via het I SSP of via|
D 2|^minbuza nl

b^for ywj print

5 mofa gov bdFrom

Sent donderdag 1 november 2018 17 43

To 3W diplo visumbalie 3W diplo visumbalie@minbuza nl

10 2e

S gmail comCc 10 2e

Subject Re 3W FYI submission of visa application H E Mrs Kaag Minister for Foreign Trade and Development Cooperation and

delegation

Dear iO 2Q

Regarding VISA for journalists cameraman we have separate visa category which is called J visa

Normally J visa needs 3 weeks time However for arranging J VISa we don’t have enough time now

We will consider I0 2e as delegation member and issue visa accordingly

Regarding permission of equipment list normally we send the list for clearance from Dhaka

That also needs three weeks min You please share the list with your Embassy in Dhaka to share with

Ministry ofForeign Affairs Dhaka to get necessary clearance if required

Best regards

10 2e

Best Regards

10 2e

Embassy of Bangladesh

Badhuisweg 77 2587 CD

The Hague Netherlands

lonnnp^fiQy2e^S mofa aov bd

weosiie www banaladeshembassv nl
90139



WX^minbuza nll DAO|0 ^minbuza nll DSH HH|| iQ 2e |@minbuza nll DSHjiOK^minbuza nll
CQMffiQ 2^ S rninbuza nl1

I0 2e ^^0 2e|j |10 26 [k minbuza nn iO 2eHiOM2»W i0 2e Ifeminbuza nll I i 2e

10 | y I0 2e |ta minbuza nl1 ^0 2e I
I J I0 2e J^minbuza nl] iQ 2^lp| |g |0 ^^QK2^ I0 2e T^minbuza nTTil i0 2e

[ lOM2e |S^minbuza nl1i10M2^ | I0i 2e ^|o i ^ {2|
From 3W diplo visumbalie

Ssnt Fri 11 2 2013 10 27 50 AM

Subject RE 3W Ophalen visa Bangladesh delegatie R

Fri 11 2 2018 10 27 51 AM

To

pp

^minbuza nl]10 29

10 {2e

Received

Beste college s^

10 2eCollega

paspoorten afgeven bij de betreffende directies

van DAO gaat vanmiddag de paspoorten ophalen bIj de ambassade van Bangladesh Zij zal de

@ I0 2e hieronder de contactpersonen van de andere directies Je kan gewoon bellen met de dames [desnoods via de

telefooncentrale op 99 als je de paspoorten wilt brengen ©

Naam houder paspoort Directie TelefoonnummerNaam contactpersoon

Kaag S A M Secretariaat R I0 2e10 2e

10 2® Secretariaat R10 2e

h0 2e|1Q 2e 2e 10 2e 10 2e COM

10 2e
^

10 2e COM10 2e

10 2e 10 2e COM10 2e

10 2e 10 2e COM10 2e

l0 2e b g g Q0K^s|
10 2e |of[10 2e

DSH DSH HH10 2e 10 2e

Veel succes straks en laat weten of het is gelukt Ik meld je nu aan bij de ambassade

Groet^

10 2e

From 3W diplo visumbalie

Sent vrijdag 2 november 2018 08 19

To RSC1 ^@minbuza nl DAO^0 { Pminbuza nl DSH HH 1P 2e @minbuza nl DSH tj0 2^minbuza nl COM

■^I0 2^^rninbuza nl

Cc 10 2e 10 2e 10 2e 3minbuza nl 10 2e |10 2e 10 2e @minbuza nl

®minbuza nl

Subject 3W Ophalen visa Bangladesh delegatie R

Importance High

10 2e

|10 2e

Goedemorgen dames

Vanmiddag om 16 00 uur kunnen de paspoorten van R en haar delegatieleden worden opgehaald bij de ambassade van

Bangladesh Badhuisweg 77 in Den Haag

t om de paspoorten van de onderstaande collega s
00009 90140



DirectieNaam

Kaag S A M R

RS10 2e

10 2e | 2e COM

Potman P C DAO

DAO10 2e

DSH10 2e

COM journalist10 2e

10 2« COM journalist

COM journalist10 2e

Daar wij geen koerier hebben In de mIddag en ik vandaag een halve dag op kantoor ben vandaag wil Ik graag een beroep doen

op jullie flexibiliteit en vragen wie van jullie de paspoorten van de delegatieleden wil ophalen bij de ambassade Ik kan dan een

naam doorgeven bIj mijn contactpersoon

Ik hoor graag van jullie

Met vriendelijke giroet

I0 2e

Consulair medewerker [BackOffice Diplomatieke Paspoorten en Visa

3W I Werkenvoor Nederland WereldWijd | Diplomatieke dienstpaspoort en visumbalie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat S [ 2515 XP 1 Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

T 31 0 70 348 10 2e

I0 2e @minbuza nlE

W3W I SS03W

Openingstijden balle op werkdagen van 9 00 12 30 jjr telefonisch van 8 30 12 30 uur en van 13 30 17 00 uur

De balle is gevestigd op de begane grond in de centrale hal naast de receptie

Kijk op onze website voor de meest actuele visuminformatie 3W Onderwerpen Internationale dienstreizen

Reisdocumenten Visa

Suggesties complimenten of k^u hten
D 2timinbuza nl

Geet deze door via hetover onze

^PTtiirk before ytnj prr t

00009 90140



COMfiO 2eia minbuza nnTo

10 | 10 2^ |gminbuza nl] l lQ 2e | [TQ 2e||| iQ 2e @minbuza nl1Cc

From

Sent

Subject RE 3W Terugkoppeling paspoort I0 2e

Fri 11 2 2018 8 28 01 AM

3W dlplo vlsumballe

Fri 11 2 2018 8 28 00 AM

Received

Ps Het gaat hier om I0 2e van de VPRO die met R meereist

From 3W diplo visumbalie

Sent vrijdag 2 november 2018 08 28

To COM 1 0 2€^minbuza nl

I0 2e 5 minbuza nl | 10 2e | [lC [26| j 10 2e @minbuza nlCc 10 ^

Subject 3W Terugkoppeling paspoort

Importance High

10 2e

Hoi 10 2e

10 2e krijgt een officieel visum in het huidige paspoort^ dus dat andere paspoort voor China hoef je niet hier in te

ieveren ©

Met vriendelijke groet^

10 2e

Consulair medewerker BackOffice Diplomatieke Paspoorten en Visa

3W I Werkenvoor Nederland WereldWijd | Diplomatieke dienstpaspoort en visumbalie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

T 31 0 70 348| 10 2^

10 2e Sminbuza nlE

W 3W I SSQ3W

Openingstijden balle op werkdagen van 9 00 12 30 uur telefonisch van 8 30 12 30 uur en van 13 30 17 00 uur

De balle is gevestigd op de begane grond in de centraie hai naast de receptie

Kijk op onze website voor de meest actuele visuminfbrmatie 3W Onderwerpen Internationale dienstreizen

Reisdocumenten Visa

Suggesties complimenten of klachten over onze dienstverlening Geef deze door via het Sejf Seryice_Portal SSP of via|
l n^mmhiiya nl

^Tli^bsfore yw prn

00010 90141



10 2e @minbuza nil I0 ^e L hO 2e|| 10 2eTo 3W diplo visumbalief|
iQ 2e | iO 2e|[j I0 2e | Sjminbuza nll CQM |10 2e| 3 minbuza nII
10 2e | ^0 2^

^

Thur 10 25 2018 2 32 23 PM

@min buza nl]
Cc

From

|10 26|
Subject RE 3W Visa Journalisten VPRO

Thur 10 25 2018 2 32 26 PMReceived

Dank| i0 2e

Ze hebben vanochtend alles ingeleverd bij het Chinese visum center Dank voor alle hulp

Groet

I0 2e|y

10 2eVan 3W diplo visum balie

Datum donderdag25 okt 2018 3 25 PM

Aan

Kopie | 1Q 2e [ [lO 2ej 10 2e @minbiiza iil 10 2e [Jl0 2^ j 10 2e ||g mmbuza n[ COM 0 2e|jgm[nbuza iil

Onderwerp RE 3W Visa Journalisten VPRO

@minbuza nl

10 2e i0 2e 10 2e @minbuza nl

Collega s

De journalisten van de VPRO kunnen hun visumaanvragen indienen bij het Visa Center Ik heb zojuist de bevestiging gehad van

de Chinese ambassade

Groet

I0 2e

From | lQ 2e ^|[lQ 2e

Sent donderdag 25 oktober 2018 04 34

To 3W diplo visumbalie

Cc I0 2e l0 [2e] C10] 2e @minbuza nl

Subject RE 3W Visa Journalisten VPRO

10 29 @minbuza nl

Dag [10 2e

Ik heb gisteren de journalisten succesvol aan kunnen melden bij het CHE Het is nu aan het CHE om de journalisten op tijd te

accrediteren Voor eigen documentatie zie de bijiages metde e mailcorrespondentie Van mijn telefonische gesprekken met

heb ik begrepen dat de visumaanvraagprocedure opgestart kan worden en dat zij deze week opnieuw een bezoek

aan de Chinese Ambassade zullen afleggen De journalisten zijn van mijn kant op de hoogte van de laatste ontwikkelingen Even

afwachten dus

10 2e

Groeten

I0 2e

From 3W diplo visumbalie

Sent woensdag 24 oktober 2018 17 32

10 2e |Jl0 2ej
Cc | lP 2e | [lO 2^ | 10 26T

Subject 3W Visa Journalisten VPRO

Importance High

10 2e [S minbuza nlTo

g minbuza nl

Hi| 10 2^
00011 90142



Heeft het gesprek inmiddels plaatsgevonden tussen jou en CUE inzake de journalisten die met R naar Shanghai afreizen Wat is

de laatste update

Met vriendelijke groet^

10 2e

Consulair medewerker BackOffice Diplomatieke Paspoorten en Visa

3W I Werken voor Nederland WereldWijd | Diplomatieke dienstpaspoort en visumbalie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 1 2500 EB | Den Haag

10 2e @minbuza nlE

W3W I SSQ3W

Openingstijden balie op werkdagen van 9 00 12 30 jjr telefonisch van 8 30 12 30 uur en van 13 30 17 00 uur

De balie is gevestigd op de begane grond in de centrale hal naast de receptie

Kijk op onze website voor de meest actuele visuminfbrmatie 3W Onderwerpen Internationale dienstreizen

Reisdocumenten Visa

Suggestles complimenten of klachten over onze dienstverlening Geef deze door via het SMlSeryice_Portal SSP of via|
1

bffc r jr j pi int

00011 90142



m i\ I0 2e Ifeminbuza nll | iQK2e | |To^f I0 2e ^minbuza nll COM||iO 2^^tninbuza nl] | iQ 2e

a minbuza nl1
10 2 [ |iO 24j Q0 2 ^Hnbuza nl] | I0 2e | | l0 2ej^|^

00 2e ^
Thur 11 1 2018 9 42 50 AM

To

10 2e

10 2eCc

From

Sent

Subject RE Fotograaf bezoek Myanmar
Received Thur 11 1 2018 9 42 52 AM

I I0 2e

Kan op Algemeen Voorlichtingsbeleid worden geboekt

Dank

From [
Sent donderdag 1 november 2018 09 42

To I0 [2e] l0 2€ 10M2e gminbuza nl COM ■4IOK2e 5 minbuza nl

Cc | 10 2e [ |l0 [2sj ^ 10 29

I0 2e

10 10 2e @minbuza nl 10 2e 1O 2«0IO 2@minbuza nl

10 2e

Subject RE Fotograaf bezoek Myanmar

prima

Peter Mollema

Directeur Communicatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Communicatie COM

Tel 31 0}6| 10 26

10 2e jgminbuza nl work

0 2t|giminbuza nl generaltk

From I0 2e l0 2«

Sent donderdag 1 november 2018 09 41

To Mollema^ Peter | ^minbuza nl COM ^t1Q 26^rninbuza nl

Cc | lOK2e l |iOK24 10 2e I0 2e @minbuza nl I0 2e 10 26QI0 2^g minbuza nl

10 2e

Subject FW Fotograaf bezoek Myanmar

Importance High

10 2e
Beste

Omdat ANP foto niet meegaat met de komende reis zijn we op zoekgegaan naar een alternatief om toch sterke en bruikbare

beelden van het bezoek van R aan Bangladesh en Myanmar te hebben die we ook met media kunnen delen zodat haar bezoek niet

ongemerkt voorbij gaat Ben je er akkoord mee dat we ter plaatse een goede fotograaf inhuren

Hieronder een voorstel van Myanmar vind ik prima keuze Voorstel van post Bangladesh voIgt nog

@dames hoe werkt dat met de boekingsinstructies Dat is voor mij nog altijd een onbekende wereld

Dank en hartelijke groet

100012 9014410 2e



Sent donderdag 1 november 2018 05 39

To 10 2B |10 2e | I0 2e gjTinbuzajTl 1D 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2b 10 2e

@minbuza nl

[S minbuza nl

10 2e 10 26 10 2e {10 2e@minbuza nlCc 10 26 10 {2e

10 2b g minbuza nl

Subject Fotograaf bezoek Myanmar

Beste f0 2s 3 i10 2B|

N a v ons gesprek gisteren zijn wij op zoek gegaan naar een lokale persfotograaf die we kunnen inhuren voor bezoek R aan

Myanmar We zijn uitgekomen bij photo journalist en documentary photographer I0 2e10 2e

Zijn professionele fees komen op USD 350 per dag { kosten accommodatie en 1 terugviucht NPT YAN wat op een totaal van

ongeveer USD 1000 zou komen voor deze assignment Hij zal snel leveren en free of copyright

Als jullie hier mee instemmen dan ontvangen wij ook graag jullie boekingsinstructies voor juiste afhandeling

Hartelijk dank

Groeten

10 2«

00012 90144



COM^iO 2^@minbuza nn

h0 2e|| I0 2e T^minbuza nll
10 2^0 2^

|l0 2e| Thur 10 25 2013 11 36 18 AM

Subject RE Urgent Dutch Minister visit

Received

10 10 2e 10 2e l l 10 2eTo

From

Thur 10 25 2018 11 36 19 AM

Heb ik al opgepakt

From COM

Sent donderdag 25 oktober 2018 10 44

10 10 2e 10 2e 10 2e l0 2^ I0 2e 5 minbuza nl 10 2 10 2eTor

10 2e @minbuza nl

Subject FW Urgent Dutch Minister visit

Importance High

From RS

Sent donderdag 25 oktober 2018 10 27

10 26 10 2e COM lOK2e|g minbuza nlTo

Subject FW Urgent Dutch Minister visit

Importance High

Beste alien

Ik stuur dit bericht even door zojuist ontvangen Ik weet niet of de beleidsmedewerkers van DAO dit moeten kunnen

beantwoorden anders kan COM dit doen

Met vriendelijke groet

10 2e

Secretariaat van de Minister voor Buitenlandse Handel

en OntwikkelingsameniAferking

Rijnstraat l 2515 XP Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB Den Haag

T 31

M 31
10 2e

1 ^ ^Brtiinbuza nl

www riiksoverheid nl

From DHA OS

Sent donderdag 25 oktober 2018 10 16

To I0 2e I [ I0 [2e ~^minbuza nl | 10 29

Cc 10 2e 10 2e gminbuza nl

Subject FW Urgent Dutch Minister visit

Importance High

@minbuza nl 1 CC t K^minbuza nl

@gmail com

10 2e

10 10 2®

reeds binnen dit verzoek openbaar

00013 90145



COM^iO 2^@minbuza nnTo

10 10 2eFrom

|10 2^ Mon 10 15 2018 10 30 03 AM

Subject FW equipment lijst| 10 29

Received Mon 10 15 2010 10 30 04 AM

Eauipinent liist pdf10 2«

10 2e 10 2e ®gmail com

Verzonden maandag 15 oktober 2018 11 29

Van

410 10 2« 10 2® 10 2i10 2e 10 2e Q minbuza nl 10 2e 10 2«Aan

I0 2e ®minbuza nl

Onderwerp equipment lijst I0 26|ge

enhierbij eenvoorbeeldvan de equipmentlijst van I0 2epe camera

dit is de versie die we net voor onze reis naar India hebben gebmikt
Let op onderste deel van geluidsman is niet geldig we reizen straks met een andere geluidsman10 2e

10 2e

greet
10 2e

00014 90401



COM^iO 2^@minbuza nn

From | i0 2e | |i0 ^
|i0 2e| Mon 10 22 2013 4 02 35 PM

Subject FW Hotels voor tv crew

Received

To

Mon 10 22 2018 4 02 36 PM

Dames

Kunnen we in dit geval via COM iets regelen
Ik loop zo even langs
10 2O

From J lQ 2e

Sent maandag 22 oktober 2018 15 22

Tq | 10 29 |^[i0 2^ ^ 10 {2e

I0 2e l@minbuza nl

10 2e 10 2e®minbuza nl @minbuza nl I0 2e

10 2e 10 2e @minbuza nl

S minbuza nl r 0 ^ 10 29cJ 10 29 10 2«10 2e | S minbuza nl | 10 29

10 29 10 29} 10 29 5 mmbuza nliOK2iO 2s^ 10 29

Subject RE Hotels voor tv crew

Beste 10 26i

We helpeti natuurlijk graag met de reservering Helaas moet alles 100 vooruit betaald worden vandaar onze vraag of

het niet praktischer is mbv onze contactpersoon en tegen hetzelfde gereduceerd tarief zelf te boeken om ingewikkelde
verrekeningen achteraf te voorkomen

Zo nief heb je een boekingsnummer waarop de betaling geboekt kan worden

Hartelijke groef
10 2e I

Sent with BlackBerry Work

www blackberrv com

From 10 29 10 2e 10 2e @mitibiiza nl

Date Monday Oct 22 2018 18 30

@mmbuza nl 10 2e @mmbuza nl 10 2eTo 10 2e10 2e

I0 2e10 2e iniiiTni7a nl

10 2e

@mmbuza nl10 2e

@Tnmbiiza ril J iQ 2e [
10 29 10 29 |@minbuza nl

@minbiiza nl I10 2g I0 2e i0 2 ]Cc 10 2e 10 2e

1 D 29^ 10 29

Subject RE Hotels voor tv crew

10 29Beste

Het is gebruikelijk dat de post ook de hotelkamers voor de meereizende journalisten reserveert Ze rekenen die dan zelf ter plaatse

af Hopelijk is deze constructie bij deze reis ook mogelijk

Zoals in andere mail al gemeld de documentairecrew bestaat uit 3 journalisten

en geluidsman

10 2910 29

een single roomI0 2e 10 2e

Veel dank alvast hartelijke greet
I0 2e

10 2eFrom

Sent maandag 22 oktober 2018 12 17

10 2910 2e 1D 2e @minbuza nl i10 29i10 29 S minbuza nl 10 29To

10 2e @minbuza nl

10 2e 10 2e s minbuza nl 10 29 I0 26S minbuza nlCc 10 2e 10 29

10 29 @minbuza nl

Subject RE Hotels voor tv crew

pool 5
bdriK

90403



10 2eFrom

Sent maandag 22 oktober 2018 12 09

To I
^

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

10 2e @minbuza nl

10 2e10 2« 1D 2e @minbuza nl 10 2« I0 2e5 minbuza nlCc 00 2e

j I0 2e @minbuza nl

Subject RE Hotels voor tv crew

Beste 10 2«

Er zijn op dit moment nog kamers beschikbaar in het Renaissance Shanghai Caohejing Hotel Indien de kamers zelf geboekt

worden dan raad ik aan direct contact op te nemen met Mrj 1Q 26 I0 2e @renaissancehotels com Director of Marketing

in het Renaissance Kosten voor een hotelkamer is RMB 2 200 16 6 toeslagen en BTW per kamer per nacht inclusief ontbijt voor

1 persoon

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag

Met vriendelijke groet

I0 2e

Office Manager

Economic and Commercial Affairs
|

T S6 21 220a lQ 2e|] M 86 139 1645 10 2e

@minbuza nl10 2eE

Consulate General of the Kingdom of the

Netherlands

10 F Tower B Dawning Center 500 Hongbaoshi Rd

I Changning district Shanghai 2Q110S

iHSOO^ I 201103

From 10 2e

Sent maandag 22 oktober 2018 17 39

10 2e10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nl |
S minbuza nl [

@minbuza nlTo

10 2e 10 2e10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e
_

I0 26Cc I

10 2e 10 2e@minbuza nl

Subject RE Hotels voor tv crew

@minbuza nl10 2e

Beste I0 2e

Delegatie zit in het Renaissance Shanghai Caoheijing Hotel Dit zit volgens mij vol

^ 10 2e jn jij dat bevestigen

Overigens moeten boekingen 100 vooruit betaald worden dus wellicht handiger als er zelf geboekt wordt

Moet nu de deur uit Morgen weer bereikbaar

Groeten

10 2e

00015 90403
10 2e



Sent maandag 22 oktober 2018 17 03

To C 0 2e I0 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e @minbuza nl

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl lQ 2e lO 26@minbuza nlCc 10 26

10 2e @minbuza nl

Subject FW Hotels voor tv crew

1D 2eHi

Zie hieronder verzoek om kamers te boeken voor de pers doen jullie dat of moeten ze dat zelf doen

Groet

10 2e

From | 10 2e | [IO 2^
Sent maandag 22 oktober 2018 10 57

To l0 2e 10 2e I0 2e giminbuza nl

Cc I 10K2e [ |10 [24 | [10 2e |@minbuza nl tl0 2i | 10 2e

Subject Hotels voor tv crew

10 26 @minbuza nl10 2e

I0 2e

10 26Beste

Even twee praktische punten

boeken van hotels voor de documentaireploeg die meereist naar China Bangladesh Myanmar Ze zijn met I n drieen

en geluidsman10 2e [l|0 2^n{^0 24|0 2fyI0 2e 10 2e 10 2e

een single room

Werken jullie in een SWR voor de reis en zo ja heb je vooKpO 2^ en mij een linkje

Bedankt en hartelijke groet

lO 20

00015 90403



COM^iO 2^@minbuza nn
10 26 [[ IO^^

To

From

|10 2^ Mon 10 15 2018 10 26 24 AM

Subject FW lijst
Received

epuioment Hist pages

Mon 10 15 2018 10 26 26 AM

Van | 1Q 2e ^|o ^ I0 2e ®gmail com

Verzonden maandag 15 oktober 2018 11 26

Aan 10 2a I | 10 2aQ|l|0 2^
I0 [2e feminbuza nl

Onderwerp Fwd lijst

10 2a 10 2a 10 2a 10 2a 5 minbuza nl 10 2a 10 2«

Ha iP 2e Hierbij alvast de apparatuurlijst van de geluidsman 10 2e

Forwarded message

@gmail comFrom 10 2e1

Date Mon Oct 15 2018 at 11 13 AM

Subject lijst

ToJ iQ 2e |@gmail com

Serial ruinber OriginDescription VAight \^us

• Sennhelser Radiopack 118537^15

transmitter

• annh«i»r Radiopsck loe€293090

Receiver

Sarnrtaser Radiopack 103740 490

transmitter

Serinh^ser RadiopaGK 104730302S

Receiver
■

Wireless Senken nie 190147

Wireless Sanken mic 194302

Sartken CS lemic

Sound Devices 633

0 Sk9 DH €1000 00

O Skg

DE €1000 000 kg

0 SKS

0 1kg
0 1kg
0 3 kg

NL €300

NL €300

€8002242

LL0S142S9004

NL

6kg USA €1249

00016 90404



^I0 2efe jiO 2e|^ I0 2e ffeminbuza nll C0MpiQM2^@minbuza nl1

DHA AZ[l 10 2e |@rninbu2a nl] YAN AZlI 1Q 2e |@minbuza nl1 | 1C» 2e | t10 2ej I0 2e

i0 2ei ^minbuza nl]^WW 2| iO 2en@minbuza nl]

From | l0 2e | ^0 2^
|i0 2e| Thur 10 11 2018 11 15 14 AM

Subject RE Paspoorten VPRO crew

Thur 10 11 2018 11 15 16 AM

To

Cc ^minbuza nl] i|i0 2e[i

Received

Dames^
Kunnen jullie dit aan| liO 2»T]doorgeven Ik weet niets van boekingsinstructies
Dank en hartelijke groet

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van p0 2e| |i0 2e[ | I0 2e @minbuza nl

Datum donderdag 11 okt 2Q1S 12 11 PM

Aan 10 2e
^

10 2e 10 2e @mmbuza nl

Kopie DHA AZ i0 2e]@niinbiiza nl YAN AZ I0 2e |@minbnza nl I0 2e [Kl0 {2e^
@minbiiza iil 10 2il|0 2^ 10 29 |@mrnbuza nl

10 2e S minbiiza nL {10 2e

I0 2e

Onderwerp FW Paspoorten VPRO crew

Yangon geeft aan dat ze kosten voor Journalisten voor kunnen schieten maar hebben dan wel een boekingsinstructie nodig Kun jij

deze even doorsturen

Dhaka geeft aan dat ze kunnen reserveren maar dat journalisten zelf moeten betalen bij het uitchecken

Greet

10 26

From Jurgens Wouter

Sent woensdag 10 oktober 2018 08 29

To |lQ 2^ jiO {2e^^| I0 [2e

{I0 2e feminbuza nl

| i0 2e |
Subject RE Paspoorten VPRO crew

5 minbuza nl i’ 0 ^l0 2 »10 2 10 2e5 minbuza nl

10 2e 10 2e ^minbuza nl YAN AZ ] 10 2e | S minbuza nlCc

Dag 10 2e

Dank hiervoor Wij zullen hen aanmelden als meereizende media Moet voor accreditatie

Verder kunnen wij hotels boeken en eventueel vluchten Als wij moeten betalen dan graag boekingsinstructies van

DVL ^

Dank

Wouter

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van |i0 2e|}i|i0 26[ | | 10 26 ||S minbiiza n[

jiotiiin dinsdag09 okt 2018 10 53 PM

00017
^

■

90407]S miabiiza til 10 2e10 2« g mmbiiza nl 0 2«p0 2j10 2e 10 2e



I0 2e I S Tnmbiiza ril

Onderwerp FW Paspoorten VPRO crew

Hey allemaal

Zie onderstaande mail van^^0 ^sn de bijgevoegde documenten van pers Heb al bij10 2 teangegeven dat ik nog even bij jullie
check of het klopt dat jullie hotels boeken en eventuele vluchten als we niet overal naartoe kunnen met regeringsvilegtuig

Klopt het dat jullie boeken hotels vluchten en achteraf de rekening doorsturen

Groet

[io 2©

From | l0 2e | [l0 2€|
Sent maandag 8 oktober 2018 12 26

To l0] 2e 10 2e I0 2e ^minbuza nl

10 2e [ 10 2eQ[^0 2^
Subject FW Paspoorten VPRO crew

I0 2e 10 2e 10 2e 10 2e [S minbuza nlCc

Beste ^I0 2e{

In de bijiage de persoonsgegevens van de driekoppige documentairecrew die meereist naar Shanghai Bangladesh Myanmar

Mogelijk komt er nog een fotograaf bij dat moet ik nog met R bespreken

Hoe gaat boeken hotels voor journalisten in z n werk Via jullie ambassade en dan na afloop de rekening doorsturen

Idem voor kosten voor eventuele binenlandse vlucht en

Hartelijke groet

00017 90407



I0 2eiil0 2e[ I0 2e @minbuza nllTo

10 2e | | 10 2ei0 2ti I I 10 2e 1 ^0^ 10 2e10 2eCc gminbuza nl]
From | i0 2e | ^0 2€|
|l0 2d Mon 10 8 2018 11 25 31 AM

Subject FW Paspoorten VPRO crew

Mon 10 8 2018 11 25 33 AMReceived

Doc 08 Oct 2018 1059 odf

Doc 08 Oct 2018 1103 Ddf

Paspoort 10 2e

Beste 10 2e

In de bijiage de persoonsgegevens van de driekoppige documentairecrew die meereist naar Shanghai Bangladesh Myanmar

Mogelijk komt er nog een fotograaf bij dat meet ik nog met R bespreken

Hoe gaat boeken hotels voor journalisten In z n werk Via jullie ambassade en dan na afloop de rekening doorsturen

Idem voor kosten voor eventuele binenlandse vlucht en

Hartelijke greet

00018 90426



10 2e 10 26i 10 2eTo g minbuza nll
10 2e | | 10 2e 2f 10 2eCc

From R

Sent Wed 7 3 2019 4 04 44 PM

Subject RE Aanmelden bezoekers

Received Wed 7 3 2019 4 04 00 PM

ze op te halen ©Okidoki ik vraag 10 2«

From | i0 2e | [10 12^
Sent Wednesday July 3 2019 17 04

To R

Cc I 10M2e | 10 2€^^^
Subject RE Aanmelden bezoekers

Prima Maar ze komen zonder camera © het is alleen even praten met R en woordvoerders PA

From RlQjj^hiinbuza nl

Sent woensdag 3 juli 2019 17 03

To | i0 2e | [l^ ^ lOM2^rig minbuza nl

lOMzV |J 10 2e{}[l|0 [2fjj
Subject RE Aanmelden bezoekers

10 2eCc

Hij[0 ^kan iemand zeophalen want vandaag kreeg 10 2e ite horen dat kamerbewaarders geen cameraploeg media people etc

mogen ophalen Vraag mij niet waarom zal ik tzt ff checken voor het hoe wat en waarom Mhg I0 2e

From | l0 2e | [l0 2^
Sent Wednesday July 3 2019 16 40

To RiQ l^hiinbuza nl

Subject Aanmelden bezoekers

Beste 10 2e

Morgenochtend komen documentairemaker 10 2e [ IO] 2^ 0 [2e [3rQducer 10 2e I0 [2e en filmeii I0 2f Q {2^[iangs bij R om even

over de documentaire te praten Zou JiJ ze bij de vip Ingang wlllen aanmelden Ik vermoed dat ze er rond 1145 u al zijn

Bedankt en hartelljke groet

00019 90586



10 2e 10 26i 10 2eTo ^minbuza nn
1Q 2[10 2e]ir 10 2e10 10 2e 10 2e 1^ 10 2eCc L @minbuza nl]

feminbuza nl] lijg^gminbuza nl]iD 29 10 2e I0 2e I0 2eJ
From R

Sent Thur 9 5 2019 3 46 41 PM

Subject RE Aanmelding filmploeg voor vrijdagochtend
Received Thur 9 5 2019 3 46 00 PM

ok

From | 10 2e | [IO 2e|
Sent Thursday September 5 2019 12 23

Tor R

10 ^10 2910 10 2« 10 2e 10 2«Cc

Subject RE Aanmelding filmploeg voor vrijdagochtend

{ipvCorrectie ze nemen een andere geluidsman mee 10 2e10 26

From l0 2e l0 2€

Sent donderdag 5 September 2019 11 49

To RIQ i|^hiinbuza nl

Cc | 10KM 10 2d I0 2eK

10 2e 10 {2e 10 2e@m inbuza nl I

@minbuza nl

Subject Aanmelding filmploeg voor vrijdagochtend

10 2e

Beste l0 2e

Met R besproken de filmploeg van de VPRO komt morgenochtend de CIDI besprekingfilmen Zou JiJ hen kunnen aanmelden Met

gaat om 10 2^ Q I0 i 2e ge en | 10 2e | Ze zijn er rond 8 30 uur

Bedankten hartelljke greet

00020 90587



I0 2e ^10 2i^tii 29 @vpro nl1To

From R

Ssnt Fri 1 26 2018 1 20 31 PM

Subject RE groeten uit Amsterdam

Received Fri 1 26 2018 1 20 00 PM

Goedemiddag

Ik heb een reservering om 20 00 uur voor drie personen gemaakt in restaurant Mama Kelly Saturnusstraat 100 in Den Haag

Met vriendelijke groet

10 2e

Ministervoor Bunenlandse Handel

en ontwikkelingssamenwetliing

Rijnstraat 812515 XP | Den Haag

Postbus 2006112500 EB | Den Haag

Tel 31 70 348tio [2e

E mani{^liiinbuza nl

www riiksouerheid nl

From | 10 2e |l^i 10K2e ]| vpro nI]

Sent dinsdag 23 januari 2018 09 56

To R

Subject RE groeten uit Amsterdam

Prima dan wachten we dat even af

Bedankt alvast en met vriendelijke groet
I0 2e

Van R [| lQ 2e | g minbuza nl1

Verzonden dinsdag 23 januari 2018 9 47

Aan | [lQ 2e ^[^ijlOK2e|||g vpro nl

Onderwerp RE groeten uit Amsterdam

Beste {I0 2e

Afspraakstaat nog steeds Sigrid is een paar dagen op reis Ik hoop je in loop van de week door te kunnen geven in welk restaurant

jullie elkaar zullen zien

Groet

10 2e

FromirfioM^^i 10K2e ^vpro nl]

Sent maandag 22 januari 2018 22 15

To r 0 2 giminbuza nl

Subject Re groeten uit Amsterdam

00021 90589



Voor de zekerheid wil ik even dubbel checken of onze eet afspraak voor maandag 29 januarl met de minister nog steeds

staat En zo ja is er al een suggestie voor een locatie

Wij zien er naar uit

Met vriendel i]ke groet
I0 [2e |j^fen^i0 2^0]^

Van Rl9[^@hiinbuza nl

Verzonden dinsdag 9 januari 2018 14 40

Aan | 10 2e ]]l[^
Onderwerp RE groeten uit Amsterdam

Zou eventueel maandag 29 januari om 20 00 uur kunnen in Den Haag

Vanaf 5 februari is de minister op reis

Greet

10 2e

From | 10 2e |l^i 10 2e jgvpro nl]

Sent vrijdag 5 januari 2018 21 22

Tod 0 2 giminbuza nl

Subject Re groeten uit Amsterdam

10 2e
buiten bereik

Is er wellicht nog een andere optie In de agenda voor 12 feb

Met vriendelilke groet
10 2e

Van^l Q 2 @minbuza nl

Verzonden donderdag 4 januari 2018 12 07

Aan | 10 2b ]]i[^
Onderwerp RE groeten uit Amsterdam

Dank voor uw bericht

Zou woensdag 31 januari om 19 30 uur schikken In Den Haag De minister heefttot 19 00 uur een afspraak In Rotterdam

Met vriendelijke groet

10 2e

Minister voor Bunenlanifse Hanifei

en Ontwikkelingssamenwerking

nunstraat 812515 XP | Den Haag
Posuns 2006112500 EB | Den Haag

Tei 31 70 3flB| iQ 26

E mang|i |@lninhHza nl

www rijksowerheiJ ni

00021 90589



From 10 2e l0 29| 10 2e @ypro nl]

Sent zondag 31 decern ber 2017 16 31

To iQM2^rr inbuza nl

Subject Re groeten uit Amsterdam

Beste 10 2e

Dank voor uw respons Net op de valreep van het jaar nog even een berichtje
Met lijkt ons heel leuk om een eetafspraakte maken met de minister

Wij zijn heel flexibel in januari en tot 12 feb eigenlijk altijd wel beschikbaar mits we het op tijd weten

Rond de 12e feb moet Ik waarschijnlijk weer op pad voorTegenlicht Daarvoor dus in Amsterdam maar we kunnen evt

ook naar Den Haag komen als dat beter schikt

Alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar

Met vriendelijke greet
10 2e [ 2dlO 2d

Van i|0 2^minbuza nl

Verzonden vrijdag 22 december 2017 14 18

Aan | 10K2a t]l[^
Onderwerp FW groeten uit Amsterdam

Geachte f10 f29l

buiten bereik

Graag zou de minister een eetafspraak willen plannen in Amsterdam

Kunt u mij laten weten welke data u schikken in februari

{Ik ben 2 januari weer op kantoor

Met vriendelijke groet

10 2e

Minister voor Bultenlandse Handel

en ontwikkeiingssamenweming

Bijnstraat 812515 XP | Den Haag

Postbns 2006112500 EB | Den Haag

Tel 31 7a 34l i0 2e

E maH^minliuza nl

www rNKsowerhe1d nl

10 {2e ^10 2e

10 2e

00021 90589



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 ofmessages

00021 90589



I0 2e | fi^t I0 2e feminbuza nnTo

I10 10 2e 10 2e 10 2e 10 2eCc Jl
l@minbuza nl] I 10 2e l@minbuza nl]I0 2e 10 2e 10 2e

From R

Sent Thur 7 11 2019 6 28 35 AM

Subject RE Maandag filmploeg bij R langs
Thur 7 11 2019 6 28 00 AMReceived

H|lOK2^^staat genoteerd Mhg 10 2e

From | 10 2e | [IO 2e|
Sent Wednesday July 10 2019 22 58

Tor R

10 10 2« 10 2® 10 2e 10 2«Cc

Subject Maandag filmploeg bIj R langs

Beste 10 2e

10 2eZou je vast ^met potlood In de agenda van komende maandagmiddag wlllen opnemen dat de filmploeg van

filmen Bij haar thuis of met honden wandelen Heeft R vandaag met | 10 2e | jesproken Precieze info voIgt nog maar voor nu is

het het handigste om 15 18 uur aan te houden

bij R komt

Bedankt en hartelljke groet

10 2eA

00022 90591



10 2e 10 2e^l0 2i 10 2eTo

10 2e | h0 2^^ 10 2eCc gjmiriDuza nij

From R

Sent Fri 3 30 2019 1 08 25 PM

Subject RE I0 2e | dinsdag
Received Ff\8 30 2019 1 08 00 PM

Vooroverlea speech CIDI I 3 September

Zie email in bijiage

10 2e ^| 10 2^|0 2^
Sent Friday August 30 2019 14 00

To R

Cc | 10 2e | [i^
Subjectr I0 2e pinsdag

From

Even voor alle zekerheid wie zijn allemaal uitgenodigd voor de bespreeksessie over de CIDI lezing a s dinsdag

Dan kunnen we die allemaal netjes informeren over documentaireploeg die komtfilmen

10^26

00023 90592



10 2e I | 10 2e^[l|0 2| 10 2eTo

From R

Ssnt Fri 7 12 2019 1 27 49 PM

Subject RE || iQ 2inimaandag
Received Fri 7 12 2019 1 27 00 PM

ok

1Q 2e ^| 10 2eQ|Q 2^
Sent Friday July 12 2019 14 21

To R

Subject 10 2e maandag

From

Afspraakfilmploeg mag verplaats naar 17 00 tot 1830

Dus rondom gesprek 10 2e

00024 90593



lOK2e tif^|il0 29@vpro nnTo

From

Ssnt

Subject RE A^praak met mw Kaag op 13 juli om 20 30 uur

Thur 7 12 2018 8 51 00 AM

R

Thur 7 12 2018 8 51 17AM

Received

Dag 10 2e

Afspraak is vrijdag 13 juli om 20 15 uur in Scheveningen Ik laat nog welke bij welke strandtent jullie elkaar zullen ontmoeten

Groet

10 2e

From

Sent dinsdag lOJuli 2018 10 33

To R

Subject Re Afspraak met mw Kaag op 13 Juli om 20 30 uur

Beste 10 2e

Ik Wilde ven dubbel checken of de afspraak voor vrijdag 13 Juli a s om 20 30 uur in Den Haag nog staat En of er al zicht is op een

locatie

{ik wil ook graag even meegeven dat a Is het allemaal te krap wordt op vrijdag de 13® ik ook nog op zon 15® ma 16® of di 17® zou

kunnen zowel overdag als in de avond

Met vriendelijke groet

10 26

Van R1Qt^^hiinbuza nl

Datum maandag 2 juli 2018 13 09

Aan | iQ] 2e HQK^i0] 26|c5 vpro nl

Onderwerp Afspraak met mw Kaag op 13 juli om 20 30 uur

Geachte 10 2e

Ik kan de afspraak op 13 Juli om 20 30 uur bevestigen Ik laat u nog weten waar u elkaar zult ontmoeten

Met vriendelijke groet

10 2e

M n stervoor Bunenlanilse Handel

en Ontwikkelingssamenweiking

Rijnstraat 812515 XP | Den Haag

Posttius 2006112500 EBI Den Haag

Tel 31 70 34101^^
E man^jx^mlnbuzaji
www riJksouerhefd nl

l00025 e paper Do you really need to printthis email 90641



10 2e [^0 2p0 2e^vnrn nl1To

10 2e | h0 2ei 10 2eCc minbuza nl]
From

Sent

Subject RE kennismakingsafspraak
Received

10 2e

ri 3 9 2018 11 48 20 AM

Fri 3 9 2018 11 48 21 AM

Dag 10 2e

Dank voor je mail en verzoek

We komen er binnenkort op terug

Je voorstel is zeker interessant Maar er liggen nu twee verzoeken voor een documentaire plus ook nog een verzoek voor een boek

over de minister We zullen dus moeten kiezen

Met vriendelijke groeten

10 2e

woordvoerder

From | 10 2e | 5 vpro nl]

Sent vrijdag 9 maart 2018 11 21

f10 2e

Subject KennismaKingsarspraak

To

Beste 10 2e

Via Sigrid Kaag kreeg ik uw naam door als woordvoerder van de minister

Ik ben documentairemaker bij de VPRO Televisie en al jarenlang verbonden als vaste redacteur programmamaker

bij Tegenlicht
Voor dit programma maakte ik eind 2015 een portret van Sigrid toen zlj nog werkzaam was voor de VN in Libanon zie

onder

https www vpro nl programma5 tegenlicht kiik afleveringen 2015 2016 onderhandelaar in oorlogstiid html

Inmiddels is zij naar Nederland gekomen en begonnen aan een hele nieuwe stap in haar carriere

We hebben het met elkaar gehad over de mogelijkheid om opnieuw een filmisch portret te maken van haar huidige
werkzaamheden als minister Daarbij verwees zij mi] door naar u als vaste woordvoerder en persvoorlichter op het

ministerie

Graag zou ik een keer langskomen op het ministerie om kenniste maken en van gedachten te wisselen Hopelijk lukt dat

ergens komende weken

ik ben tot 9 april in Nederland en daarna weer op pad voor Tegenlicht

Met vriendelijke greet
I0 [2e |j^

[mobile OSP

■00026— 90642



10 2e | ^0 2^ff 10 2eTo fS minbu7a nn

10 2e U 1O ^e0MO 2i 10 2e L 10 2e
_

1Q 2e 10 2eCc I
^minbuza nl] ^0 2^ | i0 2^|0K^iOK2e | | l0 2e I0 2e 10 2e ^minbuza nl]

From R

Sent

Subject RE Maandag filmploeg bij R langs
Thur 7 11 2019 6 28 00 AM

Thur 7 11 2019 6 28 35 AM

Received

Hi iOK2€^ taat genoteerd Mhg 10 2e

From | 10 2e | [IO 2e|
Sent Wednesday July 10 2019 22 58

To R

10 2e [ | 10 2» [l|0 2^j| 10K2e | 10 2

Subject Maandag filmploeg bIj R langs

10 2e 10 29 10 2e i0 2OI0 {2sCc

BesterTlO 2ey

Zou je vast ^met potlood in de agenda van komende maandagmiddag willen opnemen dat de filmploeg van l0K2e [l|0 2^ij r komt

filmen Bij haar thuis of met honden wandelen Heeft R vandaag met | 10 2e | besproken Precieze info voIgt nog maar voor nu is

het het handigste om 15 18 uur aan te houden

Bedankt en hartelijke groet

■»

00027 90643



10 2e 10 2e^l0 2i 10 2eTo

10 2e | h0 2e|| 10 2eCc minbuza nl]
From R

Sent Fri 3 30 2019 1 03 25 PM

Subject RE | I0 2e Qclinsdag
Received Fri 8 30 2019 1 08 00 PM

Vooroverlea speech CIDI I 3 September

Zie email in bijiage

10 2e ^| 10 2^|0 2^
Sent Friday August 30 2019 14 00

To R

Cc | 10 2e | [i^
Subject I0 2e dinsdag

From

Even voor alle zekerheid wie zijn allemaal uitgenodigd voor de bespreeksessie over de CIDI lezing a s dinsdag

Dan kunnen we die allemaal netjes informeren over documentaireploeg die komtfilmen

10^

00028 90644



I0 2e [^ I0 2e |@gmail coml [i^ | 10 2€«[1^^ io^
From | lO 2e | ^ o 2j
|i0 2e| Mon 9 10 2018 9 51 06 PM

Subject Contact

Received

To @minbuza nl]

Mon 9 10 2018 9 51 08 PM

Bestell lQ f2e | en| I0 2e

Bij deze koppel ik jullie graag in een poging om nog deze week tot een afspraak te komen

Hartelijke groet

|lOK2et|

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

00029 90694



I0 2e | i0 2^^ I0 2e |@minbuza nn
I0 2e | ^Q 2^ io 2e Tl minbuza nl1

Mon 9 10 2018 5 09 48 PM

To

Cc

From

|10 26|
Subject
Received

10 2e

Mon 9 10 2018 5 10 03 PM

Dag||n»Ps|
Nog neei even over de afspraak met I

Ik begrijp de gedachte dat het handig zou zijn als we elkaar volgende week dinsdag spreken omdat hij dan toch daar is en

wij ook maar de ervaring leert dat als ik aan het draaien ben ik in een andere modus zit dan wanneer ik alleen in Den Haag
ben voor research Dan ben rk met mijn hoofd bij andere zaken

Dus het zou misschien toch handiger zijn als ik | i0 2e |zelf even kan contacten om te zien of ie deze week nog ergens een

gaatje heeft

Ik hoop dat hij daar begrijp voor heeft

1C 2e

Met vriendeliike groet
10 2e I I

00030 90695



Toj^ ^0 2^t I0 2e gjtninbuza nll

T0K2e
Tue 5 1 2018 8 51 51 AM

Subject FW voorstel VPRO TV

Received

To

From

Sent

Tue 5 1 2018 8 51 52 AM

Wil ji] haaraub bellen

Thanks

10 29

From I0 2e l0 2s

Sent Tuesday May 01 2018 9 50 55 AM

To 1Q 2e

Subject voorstel VPRO TV

Beste ^ io 2e

Wij hadden vorige maand contact Begrijp dat jullie een drukke periode achter de rug hebben met vele reizen Vroeg me af

of jullie inmiddels al in de gelegenheid zijn geweest om e e a te bespreken met betrekking tot de voorliggende

filmplannen en of hieral enige duidelijkover is

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e
Van

Verzondenr donderdag 12 april 2018 05 51

Aan | 10 2e {i0 2b

CC | iO 2e | [lO 2€|
Onderwerp RE kennismakingsafspraak

Dag 10 2e

Je hoort voor het eind van de maand

Om twee redenen

Zowel het voorstel van jou als de andere documentairemaker ziet er in prindpe veelbelovend uit Het is dus een lastige

beslissing
De maanden maart en april zijn ontzettend drukke reismaanden Dat betekent dat we een aantal beslissingen die niet

heel urgent zijn en waarvoor we even willen gaan zitten even voor ons ult schuiven

Hopelijk heb je dus nog even geduld

Greet uit Beijing

I 10 2e I

From | lOK2e |0 2^
Sent dinsdag 10 april 2018 9 15 40

To 10 2e

Siqqo3i Re kennismakingsafepraak 90697



Dag I 10 2e

We hebben alweer enige tijd geleden elkaar ontmoet toen ik bij jullie op bezoek was op het ministerie

We hebben toen een interessant gesprekgehad over een mogelijke documentaire over minister Kaag en haar team van

medewerkers voor de VPRO

Ik vroeg me af of er inmiddels al wat meer zicht is op de situatie

Wij zouden komende dagen nog contact hebben Ik vertrek vandaag voor 2 weken naar Koeweit en ben 23 april weer

terug

Hopelijk kunnen we tegen die tijd weer even contact houden en mocht er ai eerder bericht zijn dan verneem ik dat

natuurlijkgraag via de email

Me vriendelijke groet

10 26

1Q f2el
Van

Verzondenr vrijdag 9 maart2018 11 48

Aan | l0 2e N0 2k

10 26

CC | 1C 2e [ [lO 2€|

Onderwerp RE kennismakingsafspraak

] 10 2e

Dank voor je mail en verzoek

We komen er binnenkort op terug
Je voorstel is zeker interessant Maar er liggen nu twee verzoeken voor een documentaire plus ook nog een verzoek voor een boek

over de minister We zullen dus moeten kiezen

Met vriendelijke groeten
I0 2e

woordvoerder

From lQ 2e | ^0 2^p 10 26

Sent vrijdag 9 maart 2018

^vpro nl]

To[ 10172

Subject kennismakingsafspraak

Beste 10 2e

Via Sigrid Kaag kreeg ik uw naam door als woordvoerder van de minister

Ik ben documentairemaker bij de VPRO Televisie en ai jareniang verbonden ais vaste redacteur programmamaker
hii Tocrenlicht
00031 90697

t programma maakte ik eind 2015 een portret van Sigrid toen zij nog werkzaam was voor de VN in LibanonKJ ^l KJ I



onder

https www vpro nl programina5 tegenlicht kiik afleveringen 2015 2016 onderhandelaar in oorlogstiid htmll

Inmiddeis is zij naar Nederiand gekomen en begonnen aan een heie nieuwe stap in haar carriere

We hebben het met eikaar gehad over de mogeiijkheid om opnieuw een filmisch portret te maken van haar huidige
werkzaamheden als minister Daarbij verwees zij mi] door naar u ais vaste woordvoerder en persvoorlichter op het

ministerie

Graag zou ik een keer langskomen op het ministerie om kenniste maken en van gedachten te wisseien Hopeiijk lukt dat

ergens komende weken

ik ben tot 9 april in Nederiand en daarna weer op pad voorTegenlicht

Met vriendeiijke groet
I0 [2e |j^

fmobiler ^
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00031 90697



I0 2e [^iO 2e|@vpro nl1To

I I I0 2e I0 2e 1bminbuza nl1 ^^1Q 2e I | 10 2ei0 2

I0 2 ^i0 2^deh^ien com]

From |{1QH2e | flOM^
|i0 2e| Mon 9 10 2018 3 34 52 PM

Subject Prinsjesdag
Received

10 2eCc

Mon 9 10 2018 3 34 00 PM

Beste I0 2e

Zoals vanmiddag besproken hier de planning voor Prinsjesdag 18 September {graag vertrouwelijk houden

8 10 u Kapper en visagie {minister
1030 u Interreligieuze bezinningsbijeenkomst Srote Kerk meer info https prinsiesdagviering nl home

I0 2e

11 30 12 40 u ontvangst in de Statenzaal ik verwacht niet dat jullie daar kunnen filmen

12 45 13 00 u begeleiding naar Rolzaal idem

13 00 13 50 u Verenigde Vergadering van de Staten Generaal {oftewel de Troon rede Ridderzaal

Uitloop uit Ridderzaal {moeten we checken of dat is te filmen

14 15 u lunch niet toegankelijk
15 30 17 30 u Prinsjesdagborrel VNO NCW rond 16 15 u radio interview ter plaatse

Zou je per onderdeel kunnen aangeven of en wat waarom jullie willen filmen Korte toelichting volstaat ikzal dit overzicht dan

met de minister delen zodat ze kan aangeven wat ze wel niet wil Op basis daarvan kijken we dan weer verder

Zoals gezegd proberen we dinsdag ook een kennismakingsgesprek met

regelen

politiek adviseur van de minister te10 2e

Hartelijke groet

00032 90698



10 2eTo @minbuza nl]
^0 2e | ^Q 2^ I0 2e ^minbuza nll

From | i0 2e | ^0 2€|
|iO 26| Fri 3 30 2018 4 15 50 PM

Cc

Subject RE keuze documentairemakers

Received Fri 3 30 2018 4 15 00 PM

Ziet er goed uit 10 2e heb slechts een paar kleine dingen veranderd

onze info enige wat nog in m n aantekeningen stond is dat ze beiden verwachten dat financiering van docu geen probleem is

10 2e Niet voor R maar voor

Harteiijke groet

Even het volgendeil0 2^ten ik hebben dus onlangs gesproken met tweegoeie documentairemakers die graag een portret van jou

wiilen maken

10 2e i0 2^an de VPRO je kent haar ze heeft eerder een verhaai met jou gemaakt voor Tegeniicht link

https www vpro nl programmas tegenlicht kijk bundeis makers shuchen tan html

10 2e die samenwerkt met I0 2e is een zeifstandige producent die nauwe banden onderhoudt met KRO NCRV ze

hebben een reeks documentaires gemaakt waarvan er verschillende prijzen hebben gekregen link 10 2®

Ze maken alie drie een zeer serieuze indruk Ze vertonen overeenkomsten in wat ze wilien maar er zijn ook verschilien in hoe ze

werken

Bij 10 2e is de insteek journaiistieker Wat erop neerkomt dat ze naast registreren ook interviews met Jou wii maken voor haar

verhaai Bij i0 {2e en i0 2e is het voor 90 of meer registreren van wat er gebeurt Interviews komen veei minder vaak voor

Een ander praktisch onderscheid is dat 10 2e | in principe met een camerman en een geiuidsman werkt drie personen dus

10 2e an 10 2e verken aitijd 10 2« i0 2e doet cameralH^M^^Ugeiuid Als de situatie daarom vraagt kunnen beiden ookvolstaan

met alieen een cameraman

Beiden staan open voor suggesties van onze kant voor het thema waarbij ze jou in beeld wilien brengen Sterker nog ze

verwachten van ons input voor een beleidsonderwerp en of een reis die zich ieent voor een documental re waarbij enige spanning

en visualisering belangrijk is

Zowel 10 2e als

kunnen doen lets anders dan eindredactie Ze zijn ook bereid om te overleggen over hettijdstip van uitzending voor of na

verkiezingen bijvoorbeeld

ijn bereid om ons inzage te geven in de montage voorafgaand aan uitzending zodat we suggestie10 2e

Latenwe snel bespreken of en hoe we verder gaan

10 2e

From

Sent dinsdag 27 maart 2018 00 02

To | 10 2e | ^0 2^
Cc | l0 2e [ |l0 i2^
Subject RE keuze documentairemakers

10 2e

Prima

No rush

10 2e

From I i0 2e | [i^
00033aandag 26 maart 2018 23 42 52 90699



To 101 26

Cc 1 10 2e ^[|l0 ^
Subject RE keuze documentairemakers

Ha 10 2e

Ja sorry was hier nog niet aan toegekomen Was vorige week end te druk met voorbereidingen reis Ik wil er graag nog naar

kijken heb m n aanteken ingen thuis liggen d us a Is het ook donderdag kan dan kijk ik bij terugkomst

Groet

fo^i

10 2eFrom

Sent maandag 26 maart 2018 21 21

To | lP C2e | [lO 2^ [
Cc | 10K2e [ |lOK24
Subject keuze documentairemakers

10 26 g minbuza nl

10 2e pminbuza nl

Ha [iO 26p Even iet opgetikt over ons gesprek met de documentairemakers lie hieronder Wiljij even kijken en zo nodig aanvuffen

Stuur ik het woensdagavond naar R Thanksp0 {26

Even het volgende [i0 2^ en ik hebben dus onlangs gesproken met twee goeie documentaire makers die graag een portret van jou

willen maken

^
10 2e i0 2 g M0 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

Beiden of alledrie maken een zeer serieuze indruk Beiden vertonen overeenkomsten in wat ze willen maar er zijn ook verschillen

in hoe ze werken

Bij I I0 2e I is de insteek journalistieker Wat erop neerkomt dat ze naast registreren ook interviews met jou wil maken voor haar

s het voor 90 of meer registreren van wat er gebeurt Interviews komen veel minder vaak voorverhaal Bij 10 2e

Een ander praktisch onderscheid is dat 10 2e in principe met een camerman en een geluidsman werkt {drie personen dus

Als de situatie daarom vraagt kunnen beiden ookvolstaan10 2e Itferken altijd als duo j[
met alleen een cameraman

10 2«

Beiden staan open voor suggesties van onze kant voor het thema waarbij ze jou in beeld willen brengen Sterker nog ze

verwachten van ons input voor een beleidsonderwerp en of een reis dat zich leent voor een documentaire waarbij enige spanning

en visualisering belangrijk is

Zowe I I0 2e I a I s

suggestie kunnen doen iets anders dan eindredactie Ze zijn ook bereid om te overleggen over het tijdstip van uitzending {voor

of na verkiezingen bijvoorbeeld

10K26 zijn bereid om onze inzagete geven in de montage voorafgaand aan uitzending zodat we

Latenwe snel bespreken of en hoe we verder gaan

10 2e

00033 90699



Toj^ fi^r I0 2e ISminbuza nll
10 2e ilQ 2fe

—

Tue 5 15 2013 12 58 33 PM

Subject Re Uitnodiging perspresentatie beleidsnota van Minister Kaag
Received

To

From

10 |2«}

Tue 5 15 2018 12 58 39 PM

Dankvoor je antwoordfo ^

Ik heb me aangemeld voor de presentatie b io 2« us we zijn sowieso aanwezig en hebben daarna de hele middag de tijd
dus zou fijn zijn als we ergens in de ioop van die middag even een nadere kennismaking kunnen hebben met de minister

dan hebben we dat maar gehad En dan kunnen wi] ookverder met uitwerken van een plan Weilicht kunnen we dan ook

meteen even kijken of er een datum te prikken is voor aisjuilie weerterug zijn van alie reizen

Tot vrijdag en met vriendelijke greet

10 2e

Van | 10 2e | |t0 2^
Verzonden dinsdag 15 mei 2018 11 54

Aan | 110 2b ]||[^
Onderwerp FW Uitnodiging perspresentatie beleidsnota van Minister Kaag

Beste 10 2e |

Ais het goed is heb je onderstaande uitnodiging ook ontvangen ik kijk nog of we ergens na afloop van de perspresentatie een

moment kunnen prikken voor nadere kennismaking met de minister Zodra ik daar meer duideiijkheid over heb laat ik het je

weten

Harteiijke groet

From 10 2e

Sent maandag 14 mei 2018 10 58

Cc | 10 2e | [i^ [ 10 2e

Subject Uitnodiging perspresentatie beleidsnota van Minister Kaag

Beste journalisten

Graageven hetvolgende

Komende vrijdagmiddag 18 mei presenteert minister Kaagvoor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar nieuwe

beleidsnota

Dat zal gebeuren in perscentrum Nieuwspoort aansluitend op de wekelijkse persconferentie van de minister president
De m inister zal haar nota kort toelichten en vervolgens jullie vragen beantwoorden

De bijeenkomst vindt plaats in zaal Wandelgangen 2 gelegen naast de zaal waar de minister president even daarvoor met de pers

heeft gesproken

De nota is vrijdagmorgen onder embargo al in te zien Graag horen we of jullie deze dan al willen ontvangen en of aanwezig zullen

zijn bij de persconferentie Jullie kunnen je opgeven bij collega 10 2e10 2e
10 2e

Met vriendelijke groeten

10 2e

iQQQ“2^oerders
minister Kaag

buiLciiiandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
90700



I0 2e ti^0 2^ I0 2e Ja minbuza nll
Q 2^ iO 2e 10 2^g dehaaien coml

I0 2e ^^
|l0 2e| Sun 6 17 2013 12 27 17 PM

Subject Re vervolg filmplan VPRO

Sun 6 17 2018 12 27 22 PM

To

10 2eCc @min buza nl]
From

Received

Pag |l0 2e^^

Hartelijkdan voor deze up date En wi] begrijpen al jullle overwegingen natuurlijk Daarom Is het ook goed om elkaar wat

uitgebreider te spreken zodat we over en weer kunnen polsen hoe we dit verder gaan invullen Voor ons is het

belangrijkste te weten dat de intentie er is Over de details en verder invuiling hopen we graag met juilie verder te praten

Ais het niet meer gaat iukken om voor half juli elkaar te treffen dan moeten we maar kijken of we ergenseind augustus

begin September een afspraak kunnen maken Ik ben tot eind augustus op vakantie}

Ik weet niet of juliie ai enig inzicht hebben in de agenda voor September opening General Assembly UN in de week van 18

September b v Mocht dat bv een van de eerste reis opties worden dan zou het handig zijn om dit al rulm te voren te

weten want zoiets moeten wij ook productioneel voorbereiden Zou dit evt een optie zijn denk je

Laten we in leder geval nog even contact houden in jull voordat iedereen met reces gaat

Met vriendelijke groet

10 2e

\

Van ’I0 2e l0 26 10 2e @minbuza nl

Verzonden woensdag 13 juni 2018 17 28

AamJ [10 2e

CC[ Q] 2u^]dehaaien cQm

Onderwerp RE vervolg filmplan VPRO

10 2e

Beste 10 2e

Op deze mail had ik nog niet specifiekgereageerd zag ik

Eerst een algemene opmerking hetfilmisch portret moet echt over de minister gaan Het ligt voor de hand dat tijdens de opnames

ook leden van het kernteam in beeld komen Het is goed om dittzt met alle direct betrokkenen expliciet te bespreken Het

registreren van natuurlijke momenten waarop we bij de minister zijn met haar overleggen en bijvoorbeeld meereizen lijkt me

prima Waj_ 10 2« _^n mi] betreft werken we daar zo ruimhartig mogelijk aan mee Maar ikschat in dat we niet echt willen

meedoen aan aparte interviews opnames waarin we ons uitlaten over de minister oid Enfin dit bespreken we later nog met

elkaar

I0 2e 10 2Dan het kernteam Dat bestaat behalve uit de minister uit twee particulier secretarissen

dlO 2e5 politiek assistant 10 2e van D66 in dit geval twee woordvoerders 10 2e en twee secretaresses

I0 2e

00035 ^ voor juilie om vastte weten de samenstelling van het kernteam zal de komende tijd helaas helaas veranderen9Q701



gaan stoppen verkt nog tot 1 oktober als woordvoerder Zodra ik meer weet over zijn10 2e

opvolging en de andere opvolgers laat ik het weten

Hartelijke greet

From 10 2e [ I0 {2e x vpro nl]
Sent vrijdag 25 mei 2018 H 4

^

To 10 2e 10 2€ 10 2e @minbuza nl

Subject vervolgfilmplan VPRO

Pag|lQ 2egl

Lees net in de krant dat de India reis toch weer anders verlopen is vanwege het MR17 onderzoek Zijn jullie nu toch

weer op kantoor in De Haag of nog steeds op reis

Even kort nog naar aanleiding van het voorzetje dat ikzojuist naar jullie gemaild heb zoals afgesproken
Uiteraard zien wij uit naar jullie respons hierop maar voor nu even een praktische vraag Als we het hebben over het

team rondom de minister ik meen dat de minister zelf er ook een voorstander is om in een portret over haar ook het

team om haar heen te betrekken welke personen zijn dat dan Ik neem aan jij en io 2e maar misschien zou je even

een korte schets kunnen geven van team om haar heen en wat hun functies zijn uiteraard blijft dit binnenskamers en

is dit alleen bedoeld voor mijn research op dit moment

Ik kom graag binnenkort een keer langs bij jullie op het departement om handen te schudden met het team ook los van

onze vervolgafspraak met de minister

Viet vriendelijke groet
10 2e

disclaimer

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

abusievelijkaan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het berichtteverwijderen 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 electronictransmission of messages

00035 90701



I0 2e | ^0 26[ I0 2e | jminbuza nl]
10 2e ilQ 2^ ^

|i0 2e| Thur 3 15 2016 9 57 22 PM

Subject Re Vrijdag
Received

To

From

Thur 3 15 2018 9 57 25 PM

Prima ik zal er zijn om 11 45 uur

Van L| 10 2e Hl0 24 1

Verzonden donderdag 15 maart 2018 17 02

Aan | 10 2e |0 2b

CC 10 2e

0 WC I |J e TVCi VI IJ u ag

Bestel 10 2e

Rond 11 45 uur kbmt het beste uit Ikzal je naam doorgeven aan de receptie

Ad res Rijnstraat 8 Den Haag glazen gebouw naast het Centraal Station

Tot morgen hartelijke greet

From r i0M^^^ I0 2e [jDypro nl]

Sent donderdag 15 maart 2018 10 37

To | 10 2e l h0 2d nl

Cc 10 2e

Subject Re Vrijdag

Beste i0 2ete

Dank voor je bericht Ik heb inderdaad vorige week contact gehad met jouw college

langs a s vrijdag op het ministerie om kennis te maken

Ik kom graag10 2e

Ik kan a s vrijdag 16 maart rond die tijd in Den Haag zijn dus laat maar weten hoe en waar dan zorg ik dat Ik er ben

Met vriendeliike groet
10 2e

mobile 06 io 2e

Van | i0 2e | [l0 2^
Verzonden woensdag 14 maart 2018 18 13

Aan I 10 2e |0 2^
CC

10 2e j minbuza nl

10 2

Onderwerp Vrijdag

Dag I0 2e [j

Mijn collega
0 2e krertelde me over je plannen voor een filmisch portret van minister Kaag Komt het uit om bijvoorbeeid

komende vrijdag langs te komen om met kennis te maken en doorte praten overje verzoek
10 2e

Wij zouden rond 11 30 uur kunnen bij voorkeur op het ministerie van BZ bij het Centraal Station

Hartelijke groet

Woordvoerder minister Kaag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking}

|00036 je van Buitenlandse Zaken 90702



Oirectie Communicatie

RijnstraatS | 2515 XP Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

T070 34SKlO 2ej
M 316j 10 2e

0 10 2e ^minbuza nl

Help save paper Do you really need to print this email

DIt bericht kan Informatle bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijkaan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht teverwijderen 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 electronictransmission of messages

disclaimer

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

abusievelijkaan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht teverwijderen 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 electronictransmission of messages

00036 90702



10 2e | ^0^ I0 2e 1@minbuza nn | iQ 2e | |T^|| I0 2e

[1 ^Q] 2^] 10 26 PX^

10 2e L pj^^ 10 2e pTqi ^iminbuza nl]
10 2e

10 2e

Ti0 2^ ^0 2^
|l0 2e| Mon 9 17 2013 2 58 52 PM

Subject Abel Herzberg lezing
Received

From

Mon 9 17 2018 2 59 06 PM

DajjlOKZeli
Wij zouden ook nog even contact houden over de Abel Herzberglezing
Helaas ben ik er niet op die dag 30 September maar ben wel zeer geinteresseerd in de tekst Zou jij mij deze nog aan mij
en aan de producer willen mailen zodra hij beschikbaar is10 2e

En voor de zekerheid wil ik nog even melden dat ik komende tijd niet op mijn VPRO email te bereiken zal zijn maar alleen

op dit mailadres 10 2e
10 2«

Hartelijk dank alvast

10 2e n

00037 90703



Siqrid KaadiQ ^ffeminbuza nn 10 2e I0 2a l@minbuza nll 10 2eTo

10 2a 1Q 2e 10 2e 10 2e 10 2e1 L
I0 2a |^minbuza nl] | J@minbuza nl]I0 2e I0 l0 2a I0 2a10

10 2a

Fromi | i0 26 | ^0 2e|
|10 24 Mon 9 17 2013 2 51 03 PM

Subject Morgen geen opnamen door

Received

10 2e

Mon 9 17 20182 51 00™

Ter info 10 2e 0

plannen nu eerst een persoonlijk gesprek tussen jou en | 10 2» | in ter voorbereiding op de filmdocumentaire Op basis daarvan

kijken we verder naar potentiele draaidagen

en haar producent hebben alles afwegende besloten om niet morgen al opnames met Je te maken We

00038 90705



I0 2e [ ^0 2^ff I0 2e |@minbuza nll
1Q ^^ @minbuza nl1

Fromi 1 1Q 12^

|l0 2e| Thur 10 4 2018 9 26 24 AM

Subject opzet VPRO documentaire

Received

opzet documentaire VPRO docx

I0 l0 2e 10 2e l l 10 2eTo

Thur 10 4 2018 9 26 38 AM

BesteflO^ | 10 2e [^ jl0 2e

Zoals beloofd hierblj eeo beknopte versie van het filmplan zoals wlj dat voor ogen hebben

Met vriendelijke greet
I0 2e

00039 90706



Beste io 2e

Zoals beloofd hierbij een beknopte versie van ons voorstel waarin opgenomen een

aantal thema s die voor ons de leidraad zullen vormen voor deze film

Wat wij voor ogen hebben is een persoonlijk portret van de Minister voor Buitenlandse

Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag^ waarbij we de minister over een

langere periode willen volgen zowel bij haar werkzaamheden op het ministerie alsook

tijdens haar werkbezoeken in het veld In dit portret willen we laten zien hoe zij de

wereld afreist op zoek naar oplossingen voor de steeds grotere en ingewikkeld
wordende vraagstukken van onze tijd zoals migratie de handhaving van stabiliteit en

veiligheid een eerlijke verdeling van rijkdom in de wereld en eerlijke
handelsverhoudingen

Wij zijn het ministerie van hoop is een van de uitspraken die ons heeft geinspireerd

Wij hopen in deze film te laten zien hoe zij deze gedachte omzet in praktisch beleid We

zijn benieuwd naar welke doelen zij zichzelf stelt de komende paar jaar en wat zij zou

willen achterlaten Wat is de boodschap die zij als minister zou willen nalaten

De reden waarom wij over een langere periode met de minister willen meelopen is dat

deze film geen momentopname is maar eerder een procesfilm waarbij we genoeg adem

hebben om bepaalde ontwikkelingen te volgen Dus voorbij de waan van de dag en de

korte nieuws quotes Wij hopen hiermee een dieper inzicht te verschaffen in de inhoud

van het politieke werk en de complexiteit te laten zien van de achterliggende politieke

processen

Behalve een portret van een minister is deze film ook een inkijkje in de machinekamer

van de politiek We willen laten zien hoe de politiek functioneert waarbij de minister

leidend is maar daarnaast ook het team om haar heen een rol heeft omdat politiek nou

eenmaal team work is

Daarnaast willen we in deze film ook een breder beeld schetsen van de minister als

persoon We willen haar persoonlijk leren kennen om meer inzicht te krijgen in haar

gedachtengoed en de visie van waaruit zij haar beleid vormgeeft Hoe hebben de

ervaringen die zij in haar leven heeft opgedaan haar blik op de wereld gevormd Voor

dit meer persoonlijke deel van de film zouden we momenten willen vinden buiten het

werk om waardoor we haar ook als ‘mens beter leren kennen Ter vergelijking zie het

portret van Frans Timmermans De Europeaan

https www 2doc nl documentaires series 2doc 2Q16 november de europeaan html

Tenslotte is Vrouwelijk leiderschap ook een belangrijk onderliggend thema in deze film

Voor veel jongeren is zij een rolmodel Door haar stijl van leidinggeven inspireert ze een

ele nieuw generatie We hopen in de film ook hier iets van te late zien aan de hand van

momentopnamens uit haar professionele en persoonlijk leven Zoals zij zelf al aanhaalde

in de Abel Herzberg lezing ik ben vrouw Katholiek opgevoed Een Nederlander Mijn

enige nationaliteit Ik was diplomate en nu politica Een echtgenote en moeder van vier

kinderen Via al deze facetten hopen wij een gelaagd en veelzijdig beeld neer te zetten

van de minister

De documentaire wordt gemaakt in opdracht van de VPRO i s m de Human

00040 90734



De regie zal in handen zijn van VPRO10 2e

00040 90734



To pite^hiinbuzanll
liO^ F^r I0 2e a minbuza nll l 1Q^

10 12^3 I
|l0 2e| Mon 9 17 2013 2 50 20 PM

Subject Re Afepraak met minister Kaag op 2 oktober

Mon 9 17 2018 2 50 24 PM

I0 2eCc ggmail com]
From

Received

Beste[ M^

Omdat ik vanaf woe 19 sept tot en met ma 1 oktober op reis ben in India kun je mij in deze period het beste mailen op m ijn andere

mailadres I0 2e pgmail com

Dit is de email die ik altijd overal kan openen de vpro email wil nog wel eens vastlopen

Dus graag al het mail contact via de gmail laten lopen

Alvast hartelijk dank

10 2e

Van R

Datum maandag 17 September 2018 15 16

Aan | iQ3 2e [ |
CC i i0 2e |^^i0 2ej^
Onderwerp Afspraak met minister Kaag op 2 oktober

Dag I0 2e

Afspraak met Sigrid zou kunnen op 2 oktober om 09 00 uur Ikgeef t z t nog de plaats door

Groet

10 2e

10 2e

Minister voor Buitenlandse Handel

en Ontwikkelingssamenwerking

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Tel 3l 70 348|{10 2e

E m aQlf @m i n buza n I

www riiksoverheid nl

Help save paperl Do you really need to printthis email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijkaan 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

00041 90707



■J^WjtehiinbuzarnJlTo

eMg^vpro nl] | lOM26 | [i^10 2e I I0 2eCc l@minbuza nl]

|l0 2e| Mon 9 17 2013 3 01 19 PM

Subject Re Afepraak met minister Kaag op 2 oktober

Mon 9 17 2018 3 01 34 PM

From

Received

OK hartelijk dank

On Mon Sep 17 2018 at 3 54 PIv^io K ^^^toiinbnza nl wrote

Dag I0 2e

Ik heb een uur gereserveerd kleine uitloop is mogelijk

Groet

10 2e

l0 2Bn^pro nlFrom

Sent maandag 17 September 2OI8 15 47

To m Q|itehiiiibuza i^

lOK2e

@minbuza nlCc 1{iO 2B |JiO 2ei

Subject Re Afspraak met minister Kaag op 2 oktober

10 2b

Dag I 10 2e

Hartelijk dank voor deze snelle bevestiging

Ik zet dinsdag 2 oktober 9 00 uur in mijn agenda en tot hoe laat heeft ze de tijd

Metvriendelijke groet

10 2«

Vanjiq l3tehiinbviza iil

Datum maandag 17 September 2018 15 16

Aan | iOK2e \
CC i 1Q] 26 |jl0] 26^^
Onderwerp Afspraak met minister Kaag op 2 oktober

ii0 2e @vpro nl

@minbuza nl10 2e

D«
I m

{2e
00042 90708



Afspraak met Sigrid zou kunnen op 2 oktober om 09 00 uur Ik geef t z t nog de plaats door

Groet

10 2e

10 2e

Minister voor Buitenlandse Handel

en Ontwikkelingssamenwerking

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Tel 31 70 348[i^PH^^

E mai l ^ t f^minbuza nl

www riiksoverheid nl

Help save paper Do you really need to print this email
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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
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I0 2e 1 |iO 26j@dehaaien com1To

1Q 2 Q 2^ I0 2e ltg minbuza nn I iQ 2e10 10 2e f10 2Cc Jl
jO 2H 10 2» |@gmail com] | I0 2e 1i0 2^dehaaien com]

From | l0 2e | [l0 2g|
|i0 2e| Fri 9 14 2018 12 06 51 PM

Subject RE draaidag 18 September
Fri 9 14 2018 12 06 00 PMReceived

Prinsiesdao

Mededeling aan redacties Persreaeling Prinsiesdag 2018

Bestei10 2ei

Insgelijks

iOK2e sn ik hebben elkaar net ook weer even gesproken over dinsdag Over de accreditatie |l0 26|jhad betrokkene M0 2€

10 2e I daarover gisteren benaderd maar ze heeft nog geen reactie ontvangen {zie mail Ik doe er ook een mail over de

persregellng bij die naar media Is gestuurd De termijn Is al verstreken daarom Is het handig dat jullle zelf contact opnemen met

10 2ej Hopelijk valt er nog iets te regelen

Hartelljke greet

10 26

From ^i0 2e^ 2e

Sent donderdag 13 September 2018 22 26

To | 1Q 2g | [lO 2^
Il0 i0 |2e 10 2 10 26 10 2e 10 2eCc

Subject RE draaidag 18 September

Beste|io 2e^

Allereerst aangenaam kermis te maken Via|| io 2e ||heb ik vernomen dat we op Prinsjesdag Sigrid Kaag { op genoemde
momenten mogen filmen Hartelijk dank voor alle voorbereidingen en het meedenken faciliteren van ons bezoek

Fijn dat de kapper al gesproken is Morgen ochtend zal ik de kapper en de kerk bellen Ik zal je laten weten wat de reactie is

Ook zal ik nadat er meer duidelijkheid is j|iQ 24 bellen mailen om door de logistieke voorbereidingen been te gaan Waar

parkeren we hebben we passen nodig ivm security waar spreken jullie af etc

De namen van de crew zijn als voIgt
riP t2e Cameraman

geluidsman
io 2e |[ Regisseur

10 26

Ik spreek maandag einde dag met io 2e | de hele dag door en zal jullie desgewenst meenemen in onze briefing naar de

crew

Met vriendelijke groet

|10 2gg 2^

00043 90709



DE HkKIEN ^
DOCUMEhJTAIRE TV ^

{10 2e

10 2e

M 31 0 61 10 2er
T 31 0 Q 1Q f2ey

www dehadieri com

www akula nl

Cnjquiiisweg 111 G

1019 AG Amsterdam

On 11 Sep 2018 18 00 0200 | io 26 [ ^ioK2e| io 2e g minbijza nl wrote

Beste I0 2e

Dank voor je reactie Ik ga je verzoeken voorleggen aan de minister

Hartelijke groet

fr0 24

From I0 2e I0 2e [5 gmail com

Sent dinsdag 11 septem ber 2018 15 51

To I0 [2 l0 2ei 10 2e pminbuza nl

Cc jl0 2e^ 2e ^l0 [29^dehaaien com | 10 29]^[l0 2^HI bminbuza nl 10 10 2e 10 2e

10 2e

Subject Re draaidag 18 September

Beste io 2ei

Sorry dat ik nu pas reageer maar de mail met he programma is op en of andere manier niet bij mij terecht gekomen

Hoe dan ook zoals beloofd meteen even mijn reactie

Wij zouden graag het hele ochtend programma tot aan de lunch willen meelopen met de camera als dat kan

Dus vanaf da kapper tot aan de Statenzaal Als er momenten zijn waargeen camera bij mag zijn dan trekken wij ons

uiteraard terug
dus de lunch zelf en evt momenten in de Statenzaal Als we wel bij de troonreden mogen zijn zou dat natuurlijk fantastisch

zijn

Het middagprogramma na de lunch zullen wij niet meedraaien omdat wij de volgende dag om 7 uurop Schiphol moeten zijn
voor vertrek naar India Dus we moeten die middag avond nog een voorbereiden voor deze reis

Ik maak even gebruik van deze gelegenheid om een verzoek neerte leggen bij de minister voor een 1 op 1 onderhoud met

haar op een moment dat haar schikt voor onze research Het zou fijn zijn als er gelegenheid is om een uur of 2 vrijblijvend
met haar te kunnen door bomen over hoe zij haar vak ziet de achtergronden van haar ministerschap hoe zij haar rol ziet

haar persoonlijke motivatie etc

Dit puurter achtergrond info en als research

Ik had gehoopt dat we dit nog voor de 19e sept zouden kunnen realiseren maar als dat niet schikt kunnen we misschien

naar een datum begin oktober kijken als ik weer terug ben uit India ik land 1 oktober op Schiphol Liefst een moment zo

snel mogelijk na 1 okt

We kunnen hiervoor in Den Haag afepreken op een plek die haar het beste schikt en het liefste prive dus niet op kantoor en

zonder collega s erbij zodat we vrijuit met elkaar kunnen praten Nogmaals dit is echt alleen ter achtergond om elkaar nog
beter te leren kennen en ook om haar de gelengenheid te geven om haar gedachtes over deze film naar mij toe te kunnen

ventileren

00043 90709



Hartelijk dank nogmaals vooralle hulp tot nu toe en zie uit naarde 18e

met vriendeliike groet
D 10 2e

On Tue Sep 11 2018 at 3 33 PM

Dagll 10 2 I

10 2^10 2€ 10 2e @minbuza nl wrote

i|l0 2€^]ieeft je gister onderstaande mail gestuurd Denkdat je deze bedoelt

Groeten

10 2efe

Beste io 2e

Zoals vanmiddag besproken hierde planning voor Prinsjesdag 18 September graag vertrouwelijk houden

8 10 u Kapperen visagie minister en haardochter

10 30 u Interreligieuze bezinningsbijeenkomst Grote Kerk meer info httDs yprinsiesdaavierinq niyhome

11 30 12 40 u ontvangst in de Statenzaal ik verwacht niet dat jullie daar kunnen filmen

12 45 13 00 u begeleiding naar Rolzaal idem

13 00 13 50 u Verenigde Vergadering van de Staten Generaal oftewel de Troonrede Ridderzaal

Uitloop uit Ridderzaal moeten we checken of dat is te filmen

14 15 u lunch niettoegankelijk
15 30 17 30 u Prinsjesdagborrel VNO NCW rond 16 15 u radio interview ter plaatse

Zou je per onderdeel kunnen aangeven of en watywaarom jullie willen filmen Korle toelichting volstaat ik zal dit overzicht

dan met de ministerdelen zodatze kan aangeven watze weiyniet wil Op basis daarvan kijken we dan weerverder

Zoals gezegd proberen we dinsdag ook een kennismakingsgesprek met

minister te regelen
politiek adviseurvan de10 2e

Hartelijke groet

10 2ei

From 10 2« i

Sent dinsdag 11 September 2018 14 56

10 4o 2Hj1
Cc l| | l0 [29|@deha3ien cQm 10 29 yi0 2€ 10 2e g minbuza nl

Subject Re draaldag 18 September

10 29 g gmail com

@minbuza nlTo

DagHio 2e^en jio 24

Vroeg me even af of jullie al nieuws hebben over het schema voor de18e Prinsjesdag met de minister

Zodra er een schema ligt dan horen wij dat graag en zullen daar dan zoals afgesproken op reageren

Hartelijk dank alvast

en met vriendelijke groet

10 26

On Mon Sep 10 2018 at 3 32 PM 10 2^0 2^ ^ io 2e

Dank [ I0 2e i I0 2€|beltje zo nog even over de 18® hoe en wat

000431 aangenaam kennis te maken via de mall

Siminbijza nl wrote

90709



Zal later deze week een tijdsplanning voor Prinsjesdag sturen Heel fijn als je de gegevens van de crew door kan geven Dan

kan Ik dat gaan overleggen met de RVD voor de beveiliging e d

Groeten

10 2e

From | lQ 2e \ \ io 2e n^Jamail
Sent maandag 10 September 2018 15 01

Tq ^10 26^ 26 I |lQ 2ej|adehgaien cQm | 10K2^1Q 2^] | 10] 2e

Subject draaidag 18 September

com

s minbuza nl

Bestet|io 24 pestejio 24

Hierblj koppel Ik jullle even aan elkaar zodat jullie direct contact kunnen houden overproductionele en logistieke zaken

op onze draaidag van dinsdag 18 September Prinsjesdag

Als er al een programme ligt voor die dac |io 2^ tan zou het fijn zijn om dat met ons te delen zodat we weten om welke

tijdsplanning het gaat en wat de locaties zijn

Ook is het fijn om te weten welke delen van de stad die dag onbegaanbaarzijn

|i0 2et kan jou i i g alvast de namen doorgeven van de crew en andere personalia die jullie nodig hebben

Met vriendelijke groet
10 2e I I
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i iO 2e [pjeerstekamer nll ’Q 2a []g eerstekamer nl1

^ 2e | ^0 2e|r I0 2e teminbuza nll
~

10 2^0 24
•

|l0 2e| Thur 9 13 2018 5 45 55 PM

Subject Prinsjesdag
Received

To

10 i 1Q 2e 10 2eCc

From

Thur 9 13 2018 5 45 57 PM

Dag ji^

Ik kreeg je telefonisch niet te pakken dus even via de mail Tijdens Prinsjesdag voIgt een cameraploeg van de VPRO minister Kaag

Nou wil Ik even bij jou checken of zij ook de in of uitloop van de minister bij de Statenzaal en Ridderzaal zouden kunnen filmen ZiJ

zijn nog niet geaccrediteerd ik hoop dat het mogelijk is om dat alsnog te regelen

Alvast dank voor je hulp

Met vriendelijke groet

|lO 2e|KTiT2
Woordvoerder

Ministerie van Buitenlandse Zaken

T 31 0 70 348[10 2el

M 31 0 6| I0 2e

10 2e @minbuza nl

00044 90735



10 2e

^ 2e | ^0 2e|

|10 2^ Mon 9 10 2018 9 19 52 PM

Subject RE [
Received

To @minbuza nl]
From

Mon 9 10 2018 9 19 52 PM

Oke

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Datum maandag 10 sep 2Q18 1Q Q9 PM

Aan | 10 2e L [l^r
“

Onderwerp RE

10 2e t tnitibiiza nl

10 2e ^miiibiiza nl

10 2e

Ja geefMn e mail maar

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

VaD | 10 2e L [lO 2^}
Datum maandag 10 sen 201S 9 5S PM

Aan C|iO 2^jtidK^^^
Onderwerp RE

10 2e x mmbuza nl

10 2e ^minbuzajii
10 26

Ergens donderdag Hoe laat komt jou nit Dan check ik dat bij i0 2e ’

Of zal ik je direct met haar koppelen zodat jullie onderling afspraak kuimen maken

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van t^ {l0^g^ 10 2e @mmbuza nl

Datum maandag 10 sep 2018 6 55 PM

Aan | i0 2e [ [[b ^ I0 2e r^inmbuza nl

Onderwerp RE 10 2e

Ok prima dan deze week

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Van | 1Q 2e L [1Q 2€j
Datum maandag m sep 2018 6 12 PM

Aan C|iO 2^jtio 5]i^K^
Onderwerp FW

10 2e Sjninbuzajd

I0 2e @mmbuza nl

10 2e

Ha 10 2e

Zie hieronder mailtje van de documentairemaker Ik had haar vanmiddag gebeld en besproken dat we het beste op Prmsjesdag iets

kunnen regelen Maar ze wil liever op een ander moment iets met je afspreken
Harteliike groet
10 2e^

From | 1Q 2e | Q 2^
S 00045andag 10 September 2018 18 10

To | io 26 LJTo ^

90710



cc | iq 2g

Subject 10 2e

DagPl3

Nog heel even over de afspraak met
Ik begrijp de gedachte dat het handig zou zijn als we elkaar volgende week dinsdag spreken omdat hij dan toch daar is en

wij ook^ maar de ervaring leert dat als ik aan het draaien ben ik in een andere modus zit dan wanneer ik alleen in Den

Haag ben voor research Dan ben ik met mijn hoofd bij andere zaken

Dus het zou misschien tochhandiger zijn als ik 10 2 elf even kan contacten om te zien ofie deze week nog eigens een

gaatje heeft

Ik hoop dat hij daar begrijp voor heeft

10 2e

Metvriendelijke sroet

I0 [2e I

00045 90710



10 2e 10 2e 10 2e l^minhuyg nilTo

1O 2e0WO 2f
I0 2a |[|i0 2^dehaaien com] I—

From
^

| { i0 2^

lio^ Tue 9 11 2018 8 26 17 PM

I I 10 2e 10 2e1Q 2e 10 2e aiminbuza nl1 M 24Cc

Subject Re Reis vertrouwelijk
Received Tue 9 11 2018 8 26 29 PM

Prima dank voor de infomiatie

Houdje ons op de hoogte

On Tue Sep 11 2018 at 5 57 PM| iO 2e HiO 2e 10 2« g niinbiiza nl wrote

Best^ I0 2e

Ook deze mail had ik naar je vpro adres gestuurd zag ik net

Laatste info er bestaat een kans dat de reis wordt opgeknipt In dat geval is Shanghai van 5 6 november en

Bangladesh Myanmar bijvoorbeeld van 10 12 november Maar niets is nog zeker helaas © Zodra ik meer weet hoor je
het

Hartelijke groet

10] 2e[^

From | {I0 2e [ji0 2ei

Sent maandag 10 septernberZQlS 16 35

^
iOK2e ^j^| iQ 2e |^ pro_nl

Ccj l0 2eig0 i2g I0 [2e I

To

[ I
@minbnza nl p0 2e|| io 2e f^ip 2ejg jehaaieh cQm

10 2e |J10 2e

10 {2e

SiiDjecr Keis vertrouwelijk

Beste io 2e

De reis waar we over spraken staat nu gepland van zaterdag 3 november \Jm zaterdag 10 november Volgorde Shanghai
Bangladesh en Myanmar

Programma is nog in ontwrkkeling ook de vertrektijden zijn nog niet bekend

Het is wel goed om zo spoedig mogelijk jullie persoonsgegevens inclusief paspoortscan te ontvangen In het besef dat het

nog onder voorbehoud is maar dan kunnen de ambassades en andere BZ collega’s aan de slag

Dank weer hartelijke groet

00046 90711



10K2ej
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I0 2e | ^0 26^ I0 2e @minbuza nll
10 2e ilQ 2ft I

|i0 2e| Thur 9 13 201S 8 41 52 PM

Subject Re Update voor Prinsjesdag
Received

To

From

Thur 9 13 2018 8 42 03 PM

Hartelijk dank voor deze informatie

Onze producer I io 2e zal morgenochtend contact opnemen met zowel de kapper als met de organisatie van de Grote

Kerk

Nog even over de kapper Is het goed als we daar ongeveer een halfuur voordat ze klaar is ons daar melden Dan kunnen we

alles technischvoorbereiden en voor het draaienvan de shots daarhebben we toch ook eenbeetje tijd nodig Hoop dat datin

orde is

We spreken elkaar in ieder geval maandag maar mocht je morgen al meer feed back hebben laat je ons dan weten

Fijne avond nog
10 2e I I

On Thu Sep 13 2018 at 6 55 PM[00^ io^ 10 2e @minbuza nl wrote

Best^ I0 2e

Zoals vanmiddag besproken hierbij enkele gegevens ter voorbereiding op Prinsjesdag

Kapper visagle

Adres 10 2e io 26

070 10 2e

Kapper hee P 2e io 2e

Ik heb ze gesproken ze vinden het prima dat jullie aan het einde opnames maken Ik heb aangekondigd dat jij
log belt om officieel toestemming te vragen10 2e

Interreligleuze bezlnnlngsbijeenkomst

Grote Kerk Den Haag

Adres Rond de Grote Kerk 12

Zie https prinsiesdagviering nl home

070 I 10 2e

£ 2^prinsj e sdagviering nl

wij hebben verder geen contact gehad met de organisatie over jullie eventuele aanwezigheid

00047 90712



Stuur jij de namenvan de crew aan ons door Dank

Hartelijke groet

20^6

Help save paper Do you really need to print this email
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aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het
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I0 2e [^0 2| I0 2e |@gmail coml

From | l0 2e | ^0 2j
|i0 2e| Tue 10 30 2013 9 12 55 PM

Subject Bagage labelen

Received

To

Tue 10 30 2018 9 12 00 PM

Beste I0 2e

En ter aanvulling op ons gesprek net hier alvast een praktisch verzoek van onze ambassades van de te bezoeken landen graag alle

bagage duidelijk labelen aan de buitenkant zodat ze dit na aankomst snel en volledig kunnen afhandelen

GeefJiJ dit door aan de hele crew

Hartelijkegroet

i0 2e

00048 90796



i iO 2e @gmail com[ ^Q 2eTo ggmail com]
I0 2e | ^0 2e|t I0 2e ^minbuza nll

COM
^

Fri 10 19 2018 11 33 03 AM

Cc

From

Sent

Subject Diplomatieke nota voor visum van China

Received Fri 10 19 2018 11 33 04 AM

181019 Note verbale iournalisten visum China pdf

Beste {I0 2e

Hierbij de diplomatieke nota voor jullie visum naar China

Ik hoop dat deze zo in orde is

Mocht er nog vragen zijn neem gerust contact met mij op

Met vriendelijke greet Kind regards

10 2e 10 2e

10 2e

Directie Communicatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

TOO 31 70 348| 10 2e

|I0 2^ rninbuza nl

Werkdagen ma di do vr

00049 90797



3W I Legalisation Diplomatic Passports and Visa Section

Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands

The Hague

The 3W I Legalisation Diplomatic Passports and Visa Section of the Ministry of Foreign Affairs

of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Embassy of the People s

Republic of China and has the honour to request the Embassy to issue a journalist visa to

10 2e

10 2e

10 2e

They will accompany Her Excellency Mrs Kaag Minister for Foreign Trade and Development of

the Kingdom of the Netherlands on her official visit to the People s Republic of China from 3 to

5 November 2018

The 3W 1 Legalisation Diplomatic Passports and Visa Section of the Ministry of Foreign Affairs

of the Kingdom of the Netherlands avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of

the People s Republic of China the assurances of its highest consideration

The Hague October 18 2018

To the Embassy of the People s Republic of China

The Hague

o JL
Za

10 2e

00050 90843



[10 2e^ [OO^ra
@minbuza nl1

^
I lO 2e [ ^0 24 lO 2e ^minbuza nll | 1Q 2e10 2eTo

I10 2e| 10 2e

10 2^ [j0 2^
|10 26| Mon 10 15 2013 10 29 14 AM

Subject equipment lijst |i0K2^0 2^
Received

From

Mon 10 15 2018 10 29 36 AM

I0 2e I Equipment liist odf

enhierbij eenvoorbeeldvati de equipmentlijstvan ’OM2^|o 124 fcameral
dit is de versie die we netvoor onze reis naar India hebben gebruikt

Let op onderste deel van geluidsman is niet geldig we reizen straks met een andere geluidsman10 {2e
T

10 2e

groet

10 2e

00051 90798



10 ^ I0 2e l^minbuza nlliJToj^
10 2e I

Potman Petei I0 2e l^minbuza nll

tl0] 2e| {lQK2infaminbi5aTiml0 2^ 1

l@minbuza nl]

j0K2^1|0 2§ {i0 2e |@minbuza nl]
From | io 26 | |ioj^

1|10 24 Sun 11 4 2013 5 14 23 PM

Subject Fimploeg mee
Received

To

10 2e

10 i 10 2e I0 2egiminbuza nl] gminbuza nl]

Sun 11 4 2018 5 14 00 PM

Beste allemaal^

Zoals jullie weten^ reist er de komende daqen een filmploeq met ons mee Die bestaat uit

io 2e jiO [^en geluidsman
io 2e I Ze volgen R een jaar lang om een filmdocumentaire te maken^ die over ongeveer 1^5 jaar moet

uitkomen Dit is de eerste keer dat ze op reis meegaan om daarvoor opnamen te maker Ik zal hen

begeleiden

documentairemaker iOK^e 10 2e 10 2e

Onze intentie is dat we hen tijdens het project zoveel mogelijk willen faciliteren maar dat we per keer

dag en onderdeel bekijken en bespreken wat de mogelijkheden beperkingen en wederzijdse wensen zijn
Dat contact loopt via mij De ploeg wil zo min mogelijk tot last zijn en als een fly on the wall te werk

gaan

De cameraploeg richt zich vooral op R Maar omdat|| io 2e | de machinekamer van de politiek in beeld

wil brengen zullen ze soms ook opnamen maken van de medewerkers om R been Even een overlegje
met ambtenaren of de CdP een kort shot van een stukken lezende minister in het vliegtuig of van de

woordvoerder die een filmpje met R opneemt daar moet je aan denken Er valt altijd over te praten
maar ik hoop dat jullie er geen bezwaar tegen hebben en dat een en ander zo spontaan en soepel
mogelijk en met wederzijds plezier zal verlopen

Laat me vooral weten als er toch dingen ziin waar iullie moeite mee hebben of tegenaan lopen En

schroom vooral niet om tijdens de reis met|| | ]i0 2^|i0 2e

betrouwbare mensen die zich terughoudend opstellen en geen nieuwsjournalisten die mogelijk uit zijn op

een sappige quote van een ambtenaar Gesprekken zijn sowieso off the record en helper hen om een

goed beeld te krijgen van het werk van een minister politicus en in dit geval haar entourage

te praten Het zijn prettige

Veel dank alvast voor jullie medewerking en flexibiliteit Op een mooie reis

Tot vanavond of morgen later deze week hartelijke groet

10 2e I

00052 90799



10 10 2e 10 2e I I 10 2^0 2 I0 2e |@minbuza nn | lQ 2eTo

h0 2e||| I0 2e rt minbuza nl1
I0 2eFrom

|iO 26| Mon 10 15 2018 10 25 30 AM

Subject Fwd lijst
Received

epuioment Hist pages

Mon 10 15 2018 10 25 47 AM

Hierbij alvast de apparatuurlijst van de geluidsman I0 2e

Forwarded message

I0 2e @gmail comFrom

Date ivion ucr i2 zuic ai ii l3 AM

Subject lijst
ToH I0 2e a gmail com

OriginDesgriptipn Sarijl nymbar Vt^ight Valua

Sernhei»er Radiopaek 1185379315

transmitter

Ssnnheissr Radiopack 1056293090

Receiver

Sannhejsar Radiopack 1067405490

transmitter

Sennheiser Radiopack tW7303025

Fteoeiver

Wireless S^inkefi mlc 190147
■

Wireless Sanken mic T94382

Sanken CS lerrIc
~

Sound devices 633

0 5 kg OE 51000 00

0 5kg

DE €1000 000 5kg

0 5kg

0 1kg
0 1kg
0 3 kg

ML €300

NL €300

2242

LL0514289004

NL €800

€12496kg USA

00053 90801



3jgmail coml iO 2etiSe |j I0 2e l@mac com1 | lOK2e [ fro [2ej|| I0] 2e @minbuza nllI0 2eTo

10 2e I

|i0 2e| Thur 11 1 2018 12 03 58 PM

Subject Fwd T l Geluidsman apparatuur
Received

From

Thur 11 1 2018 12 04 13 PM

10 2e

Kijk svp even naar onderstaande correspondentie tussen ministerie en de man van de ambassade Bangladesh
er is blijkbaar verwarring of ze nu alle info vanjouw binnenhebben over de zenders die jij gaat meenemen

Zou je ze opnieuw willen mailen met alle info compleet alle serienummers

Het heeft te maken met him security protocol

Ze hebben deze info vandaag nodig dus er is wel wat haast bij

Als je ze mailt stuur deze mail dan ook even naar mij in een CC

groet
10 2e

Forwarded message
10 10 2eFrom

Date Thu Nov 1 2018 at 11 35^AM

Subject RE T l Geluidsman apparatuur
To YAN AZ 1 |@minbuza nl

j^Tninbiiza nl ^minbuza nlCc 10 26 10 26 10 26 10 2e10 2

@minbuza nl @gmail com I i^ 2e f j gmail com10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e
10 2e ■liiuu^ctTTir

Is dit nu allemaal in orde Ik geefhet directe email adres van de geluidsman en de documentairemaker hopelijk zijn dan
alle onduidelijkheden op te lossen

Ik zit in Londen dus ik wil er graag tussenuit

I0 2e 2e

I0 2e ~l@gmail com
10 2e @gmail com

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van YAN AZ j I0 2e |@minbuza nl

Datam maandag 29 okt 2018 2 55 AM

Aan
_

Kopie

i0 i0 2e 10 2e

10 2e iQ 2e |@mmbuza nl I0 2e 10 26@mmbuza nl
10 2

10 2e r tninbuza nl

Onderwerp RE T l Geluidsman apparatuur

Beste

00054 90802
Dank heb j e ook de serienummers van de extra transmitter en receiver



wij hebben nu geregistreerd

Transmitter 1185379315 en 1007406490

Receiver 1066293090 en 1047303028

Dank

Met greet

i10 2eie

10 2«From

Sent vrijdag 26 oktober 2018 21 08

To YAN AZ 0Q 2a @mmbuza nl DHA AZ 1Q f2e] f^minbuzELnl

j 10 2e ]@tninbuza nl |

Subject T I Geluidsman apparatmir

\mH2 10 2e @mmbuzanl | 10 2e

]fl minbuza nl10 2e10 {2

10 [10 2eFrom

Sent vrijdag 26 oktober 2018 16 25

0 2e g mmbuza nl

Cc I QQ 2e M 10 2e gTmnbiiza nl
_

^minbuza nl

Subject RE Urgent Dutch Minister visit

10 2e 10 2e ^minbuza nlTo

10 2^10 2410 2e 10 2e @minbuza nl | 10 2e [^10 2^
10 2«

Allen

Hieronder info van de geluidsman over de zenders

Im mailing you on behalf of| I0 2e The equipment list must be adjusted

I am taking 3 transmitters and 3 receivers on the following Frequenties

1 1

00054
62b iUU

90802



2 2

632 800

5 4

652 800

From DHA OS

Sent donderdag 25 oktober2018 10 16

f I0 2e ^mmbuza nl

10 2e I Km^^uza til

Subject FW Urgent Dutch Minister visk—

Importance High

[10] 2| 10 2e bminbuza nl RS[jlft [^minbuza nl

10 2e I g gmail com

I0 2eTo

Cc I0 2e 10 i

URGENT info request

To receive approval on equipment for Press delegation

We need a response to the following

@mofa gov bdFrom

Sent Thursday October 25 2018 1 24 PM

10 26

10 2e @mmbuza nl DHA OS dha os@minbuza nlTo

Subject Urgent Dutch Minister visit

Dear 10 2e

Please provide the information by today with me and protocol visit section we need to share with BTRC

Mail form BTRC

1 There are 2 Transmitter and 2 Receiver you mentioned in your letter total quantity is 4 radio equipment

2 ^PQ 41o not mentioned any required frequency which are need to operate the radio equipment 90802



3 Please provide the brochure technical information ofthe radio equipment

This is for your urgent necessary action

With respectful regards

10 26

Ministry of Foreign Affairs

Dhaka Bangladesh
TelJ I0 2e^ I Fax |
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iOK26 __l@gmail com]10 2eTo

From | l0 2e | ^0 2e|

|i0 2e| Fri 11 2 2013 3 19 47 PM

Subject Kledingadvies
Received Fri 11 2 2018 3 19 00 PM

Bestel M0 2e |
Hier nog wat kledingadvies voor de komende dagen Geef jij het door aan de anderen

Hartelijke greet

Bangladesh

Kleding omgevingsadvies

Cox s Bazar en Chittagong zijn tropisch warm Dhaka is overdag warm s avonds koelt het enigszins af Broeken mogen

ook liever geen strakke broeken geen legging achtige soorten Jurken kunnen ook over de knie Niette korte mouwen

bovenarmen bedekt

• In de kampen schoenen worden uitgedaan bij betreden van prive ruimten en zaaitjes In de hutten wordt op de grond

gezeten op rieten matten er is nauwelijks meubilair

• Als het regent kunnen de onverharde paden en wegen in het kamp glad zijn op sommige plaatsen zijn bamboetrappen

aangelegd om lopen klimmen te vergemakkelijken Ambassadeauto heeft enkele paren laarzen mee voor de zekerheid

• Dhaka is ernstig vervuild personen met gevoelige luchtwegen kunnen hier last van hebben

Myanmar Pagode bezoek

V meet lets floor length zijn qua kleding Lange broek mag Korte en lange mouwen mogen beide

V Schoenen moetje ook ultdoen in de pagode

00055 90803



lOK2e ||sajminbuza nll10 2e 10 2eTo

10 2e im2

|i0 2e| Tue 10 23 2018 9 27 56 PM

Subject Re Adieu God

Received

From

Tue 10 23 2018 9 28 16 PM

j4^0 2€j Interessant gesprekDank

Mooie uitzending Was ze er zelf ook tevreden over En jij

en weer een hele andere kant

zo

vpr

disclaimer

Van | i0 2e | |i0 f2^p
Datum dinsdag 23 oktober 2018 18 21

Aan | io 2e ]|o^
Onderwerp RE Adieu God

He 10 2e

Ik heb helaas geen apart bestandje maar je kunt de uitzending wel terugkijken via bijvoorbeeld

https www uitzendinggemist net aflevering 452148 Adieu_God html

Hartelijke groet

H|10M2^

From I I0 2e |i|0 2^
Sent maandag 22 oktober 2018 20 14

Tq | 10 29 | [i^
Subject Adieu God

Ha|l0 2€ ^
Heb het toch even opgezocht op uitzending gemist maar kan alleen aan hele korte versie vinden van 1 5 minuut

Ik vind het wel interessant om ook deze kant van haar te leren kennen en ben heel benieuwd naar haar verhaal

Hebben jullie misschien een link naar de lange versie van deze uitzending

Groet

10 29

r

disclaimer

00056 90805



nO 2e I [OO^ggl
|l0 2ep I0 2e j@minbuza nl1

|l0 2e| Sun 10 14 2013 6 35 04 PM

Subject Re a^praken visa

Received

I I I0 2e [ fo^ I0 2e | ^minbuza nl] | lQ 2e10 2eTo

Sun 10 14 2018 6 35 47 PM

Dag|| 10 2e |
Even een mailtje om te laten weten dat wij de visumformulieren zo goed en kwaad als het ging hebben ingevuld en morgen

uitgeprint mee zullen nemen pasfoto s up loaden lukte niet dus die nemen we mee

Voor het Chinese joumalisten visum hebben wij een adres in China nodig en een uitnodigingsbriefvan het ministerie

de rest vd spullen equipment lijsten etc nemen we morgen ook mee

Wij zijn er om 13 00 uur

I0 2e

On Fri Oct 12 2018 at 6 31 PM| io 2e S‘gmail cQm wrote10 2e

Dankje jij ook goed weekend

I0 2eOn Fri Oct 12 2018 at 6 21 PM 10 2e wrote

Maandag doen we alles in 1 keer

Fijn weekend

tl0 2e

Van I0 2e [l|0 2^^ 10 2e |@gmail com

Verzonden vrijdag 12 oktober2018 18 20

Aan | lQK2e |JlOK24^ ^
CC | 10 2b L[|10 24^| 10 2e [^mmFuzan^ 10 2e Jl0 [2ef^ 10 2e []5 minbuza nl

I t10 2e
•

Onderwerp Re afspraken visa

10 2e

10 26

^tninbuza nl

OK dank ie|| iP ^^ | |Wij gaan het formulier van Bangladesh zelf on line invullen dit weekend

Maandag nemen we alles mee paspoorten pasfoto^s apparatuurlijsten en het ingevulde online formulier voor Bangladesh

Ofheb j e dingen al eerder dit weekend nodig

00057 90806



On Fri Oct 12 2018 at 5 56 PM 10 2e [| 10 26^^0 2^ I0 2e wrote

Het blijft een nogal ingewikkeld geheel maar

Myanmar is hier zoveel mogelijk ingevuld offline Die kunnen jullie maandag verder invullen

Bangladesh moeten jullie online doen want daar moet digitale pasfoto bij Wei uitprinten en maandag meenemen dan kan het

uilgeprinte formulier mee met alle aanvrag^

brief voor tweede paspoort is hier aangevraagd maandag moet blijken of dat lukt

Sterkte

10 2e^

Van 10 2e [j0 2^»j 10 2e

Verzonden vrijdag 12 oktober2018 11 33

[10] 2^Ji0 2€C|I^ |
CC |00 2B yi0 2Bp 10M2 |g minbuza nl t10 2e [^10 [29M Q0 2e

‘ 10 2b gmmbuzaml
Onderwerp Re afspraken visa

@gmai com

10 2eAan

10 2e
‘fl minbuza nl

Ha iOK2e i

Dank voor de informatie

We zullen a s maandag de fysieke pasfoto’s meenemen en de digitale versie naar jullie mailen zo ook de aparatuurlijsten

Is het de bedoeling dat wij ook online de visum aanvraagformulierennugaan invullen ofwordt dat deel door Jullie
visumdienst afgehandeld

Het is mogelijk om een tweede paspoort aan te vragen als het eerste paspoort bij een ander consulaat ligt maar dan hebben

wij een schriftelijke verklaring nodig van die ambassade waar het paspoort op dat moment ligt waarin dat wordt

bevestigd

Met die brief kunnen wij dan hier op afdeling burgerzaken zonder een fysiek le paspoort de aanvraag voor 2e paspoort in

gang zetten en zodra die binnen is daarmee naar het Chinese consulaat in Den Haag gaan Zou jij dit aan jullie visum
mensen kunnen voorleggen

^^00057 90806



10 2e

AIs wij a s maandag een verklaring op papier k

On Fri Oct 12 2018 at 11 22 AM 10 2e 10 2e wrote

HallcQ 10 2e □

Zoals zojuist telefonisch besproken

Wij vullen alvast zoveel raogelijk in voor de visa van Myanmar en Bangladesh

Jullie zijn hier alle drie a s maandag 15 oktober rond 1300 unr

Kunnen dan formulieren afinaken tek^en en paspoorten afgeven

Paspoorten moeten nog 6 maanden geldig zijn

Jullie regelen zelf visa voor China

Let op in de bijl^en nog alle extra vereisten voor de visa zoals pasfoto’s ook DIGITALE pasfoto’s mail die naar ons een

overzicht van de apparatuur en een brief van de VPRO

Dat moet er maandag ook allemaal zijn en daama hopen we er het beste van

00057 90806

Info over het vluchtschema regelen wij



Groeten

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzenderte melden enhet bericht teverwijderen 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 ofmessages

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 wordtuverzocht dat aan de afzenderte melden enhet bericht teverwijderen 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 ofmessages

00057 90806



I0 2e \i^C {24 I0 2e ^minbuza nll
I0 2e I ^I0 2e [| 10 2^ @ininbuza nn I0 2e I@minbuza nl1
10 2^ ^0 2^i

^

|l0 2e| Wed 10 24 2013 8 50 27 AM

Subject Re FW Reis minister Kaag China Myanmar en Bangladesh 3 9 november a s

Received

To

Cc

From

Wed 10 24 2018 8 50 48 AM

Bestefio^
Ik heb deze ochtend telefonisch contact gehad metClMIIlLlop de ambassade en met zijn hulp alles ingevuld
Dus de aanvraag voor de pers accreditatie voor de Expo in Shanghai is nu in behandeling

metvr groet
I0 2e

@minbuza nl wroteOn Tue Oct 23 2018 at 1 20 PM d0 2e | \m2e\ 10 2e

Dag I 10 2e

Zoals net telefonisch besproken in de bijlage de Excel die je in moet vullen voor jullie drie Hieronder de mail vanmijn
collega i0 2e met verdere uitleg

Ter info met MOFCOM wordt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken bedoeld

Jullie slapen in het Renaissance Hotel

klopt het dat dit dan de enige manier is waarop ze zich moeten aanmelden

Als je vragen hebt weet je ons te vinden

Groet

i0 2ete

From

Sent dinsdag 23 oktober2Q18 12 40

To I I0 2e

Subject RE Reis minister Kaag China Myanmar en Bangladesh 3 9 november a s

10 2 | | 10 2e

@minbiiza nl | io 2e |JiO 2ei @minbiiza nl10 2e 10 2e

Zie correspondentie hieronder van MOFCOM en de bijlage NB dit is voor de registratie van de ioumalisten bij de Expo
nietvoor het visum Indien de joumalisten ditzsm kunnen toesturen dankunnen wij de registratie nog regelen

We hebben de volgende informatie nodig vertaling gemarkeerde inhoud in het excelbestand

CQQQ^gTit van de delegatie land van de delegatie documenttype joumalisEi^f^iE^X nummer wordt niet toegelifgQgQy
rnaar waarschijnlijk in de reeks van journalist die zich in een keer aanmelden 1 van de 4 2 van de 4 etc Chinese iiaam



aditemaam NL voomaam NL volledige naam op paspoort niet meer dan 20 tokens gesladit nationaliteit

geboortedatum documenttype paspoort dus documentnummer paspoortnummer organisatie werktitel plaats van

verslag shanghai national conventionand exhibition center 4^ 1J staat al in het document

NB de eerste regel is een voorbeeld Wij kunnen voor een Chinese vertaling zorgen als dat door MOFCOM wordt

verzocht

Ik hier een snelle vertaling gemaakt in het Nederlands van de word file instructies

Instructies voor het invullen van het registratieforaiulier
1 Het gearceerde gebied in de tabel is vereist en de andere zijn optioneel
2 Chinese naam Chinese naam is gespatieerd met een halve breedte

3 Engelse achtemaam en Engelse naam Engelse achtemaam of Engelse naam wordt gescheiden door spaties
4 Geslacht de standaard is mannelijk” en vrouwelijk”
5 De datumklasse moet worden ingevuldvolgens het standaard 8 cijferige formaat van het jaar de maand en de dag

bijvoorbeeld 20090420
6 Contactnummer vul het netmimmer het mimmer in

7 Verblijf in China vul alstublieft het specifieke adres in zoals Kamer 2210 Gebouw 1 Huating Hotel

Verzoek om foto s

1 wordt de foto genoemd met de naam ID nummer bijvoorbeeld
Mary Smithl50402198XXXXXXXXX

2 Foto en tabel moeten in dezelfde map worden geplaatst Elke persoon moet een aparte map hebben dus niet meerdere

joumalisten in 1 excel bestand

3 De naam is beperkt tot 20 tokens Als deze wordt overschreden moet de gebruiker de korte naam invullenbij het

invoeren en deze gebruiken
4 De vereisten voor de foto’s zijn als volgt
a resolutie 3 4 hoger dan of gelijk aan 480x640 DPI en lager dan of gelijk aan 2160x3240 met een DPI van 300 of

lager
b achtergrondkleur contrasterend met de kleding
c geen hoofddeksel

d recente foto s

e geen Photoshop
f make up indien nodig

g formaat jpg

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

00058 90807
ssage may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message waoTmo OC^llL



[10 2e | | 10K2e^^^ I I 10 2e Q0K2e10 2eCc ^minbuza nl]
10 2e | h0 2€ff 10 2e

^

|l0 2e| Mon 10 3 2013 10 19 27 AM

Subject Re Reis persoonsgegevens vertrouwelijk
Received

To TTTTJ

From

Mon 10 8 2018 10 19 33 AM

Dag^1Q 2e^
Ik mail je in ieder geval alvast onze paspoort gegevens dan heb je die bij de hand

Als je ons op de hoogte wilt houden zodra er meer duidelijkheid is dan zou dat fijn zijn Wij hebben op dit moment een

gelimiteerd budget omdat de tweede financieringsronde nog moet worden afgerond maar dit zou geen probleem moeten

zijn als we inderdaad met het regeringsvliegtuig meekunnen
Ik wacht verdere informatie van j ouw kant even af

Vr Groet

I0 2e r

Op 8 okt 2018 om 11 12 heefti io 26 Ltio 2e| @minbuza nl het volgende geschrevem10 2e

Bestel 10 2e f
Wist ik het maar © Veel is afhankelijk van de besluiten daarover Zodra ik meer weet laat ik het weten

10g2e Regeringstoestel zou qua kosten gunstiger zijn voor jullie

In afwachting van besluit ontvang ik wel graag tsrj liefst vandaag nog jullie gegevens zodat de ambassades ermee

aan de slag kunnen

Naam geboortedatum paspoortnummer Handigste is om foto van paspoort te mailen dan hebben we dat vast bij

de hand

Bedankt en hartelijke groet

From | 10 2e ^|^ | 10 2e

Sent vrijdag 5 oktober 2018 17 55

To 10 2e 10 2€ 10 2e Dminbuza nl

Subject Re Reis persoonsgegevens vertrouwelijk

pgmail com

Beste i0 2e e

Ik wil ng even reageren op jouw mail over de reis naar Shanghai Bangladesh Myanmar Wij zijn inprincipe
zeker geiteresseerd om mee te reizen

Wel heeft onze producei 70 2e wat praktische vragen zoals wat zijn de reis en verblijfkosten die hieraan

verbonden zijn Reizen wij mee met het regeringsvliegtuig of wordt er van ons verwacht dat we eigen tickets

boeken En hoe zit dat met hotels

En welke gegevens hebben jullie precies van ons nodig
Laat ons even weten hoe dringend jullie e e a nodig hebben en dan zullen wij proberen om daar aan

tegemoet te komen

Goed weekend alvast

10 2e

On Thu Oct 4 2018 at 4 07 PM | io 2e Hio 2e minbuza nl wrote10 2e

Beste I0 2e

00059 90810



Toch even via de mail dan heb je de gegevens bij de hand

De reis naar Shanghai Bangladesh Myanmar gaat door We moeten zo snel mogelijk namen doorgeven aan onze

ambassades Ik realiseer me dat we nog definitieve besluiten moeten nemen over de documentaire meereizen

maar onder dat voorbehoud Is het goed toch vast een en ander in gang te zetten

Voor jullle info hlerblj de data uit het conceptprogramma

Zaterdag 3 november vertrek vanuit Nederland in avond

Zondag 4 november Shanghai

Maandag 5 november Shanghai en eind van de dag vertrek naar Dhaka

Dinsdag 6 november Dhaka en in avond vertrek naar Yangon

Woensdag 7 november Myanmar Yangon en Rakhine State en in avond naar Naypyidaw

Donderdag 8 november Naypyidaw en Yangon en nachtviucht terug naar Nederland

Precieze programme en info over vluchten hotels volgen op een later moment Het is nu van belang om te weten of

jullie mee zouden willen reizen met het oog op de filmdocumentaire en zo ja om

ontvangen Nogmaals onder voorbehoud van final akkoord minister en logistieke mogelijkheden Maar de

ambassades moeten er snel mee aan de slag

jullle persoonsgegevens te

Dank alvast voor je reactie hartelijke groet

10 2«^e
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Dit bericht kan infomiatie 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 aansprakelijkheidvoor schade van welke aard ook die verbandhoudt

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

aansprakelijkheld 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

00059 90810



10 2e | fl^ff 10 2e 10 2e 10 2ejl0 2i 10 2e l l 10 2eTo gminbuza nl]
|i^ 10 ^ gjminbuza nn

10 2^ [j0 2^
I0 2e| Fri 10 12 2018 8 13 44 AM

From

Subject reis Myanmar Bangladesh China

Received Fri 10 12 2018 3 14 05 AM

Goedemorgen lOK2g o 2^lQ 2e

Ik kreeg net bericht door dat jullie de visa procedures voor Myanmar en Bangladesh willen opstarten en

daarvoor onze paspoorten en apparatuurlijst nodig hebben

Wanneer precies de cameraman is momenteel nog op reis en komt zondag temg met zijn paspoort Ik zal ook even

checkenhoe we het paspoortvan iP 2e geluidsman en mijzelfbij jullie kuiuien krijgeii Apparatuur lijstenvaii P 2elen
I0 2e |zullen we dan ook meesturen

Hoe zit het met visa voor China

staan de data al vast 3 9 nov

en is er al meer duidelijkheid of het het regeringstoestel wordt ofiets anders

Is het handig om zo even te bellen hierover

Metvriendelijke groet
10 2e [ I

00060 90811



10 2e 10 2e^l0 2i f10 2eTo

nO 26 | ^Q 2^ 10 2e

From | i0 2e | ^0 2€|r
|iO 26| Fri 11 23 2018 3 51 00 PM

Subject || I0 2e

Received

Cc gmlnbuza nl]

rew NY

Fri 11 23 2018 3 50 00 PM

Ha 10 2« 0

Ik heb net vast met R besproken wat ze ervan zou vinden ah 10 2e crew meereist naar New York voor opnamen in

Veillgheidsraad achter de schermen Vlndt R prima Ik heb dat net ookdoorgegeven aan| iQ 2e | zij hebben Interesse en gaan nu

kijken of het uitkomt etc 10 2e |aat na het weekend weten of ze erop ingaan Zo ja dan moeten ze accreditatie regelen En van

onze kant moet er vast ook nog het een en ander worden geregeld om te zorgen dat ze ter plaatse als onderdeel van de delegatie

mogen meehobbelen Verder moeten we kijken wat R nog meer gaat doen in NY en die donderdag in Geneve Maar dat is voor

latere zorg

Weet dat 10 2e ook nog graag een research gesprek met R wil ter afronding van het bezoek aan Myanmar Zoals ik al vertelde

dat zouden we aanvankelijk in het vliegtuig terug doen maar daar is het niet meer van gekomen was verkeerde moment

10 2e ivil dat gesprek eventueel alleen met microfoon opnameapparaat doen dus zonder camera Ze wilde daarvoor een aparte

afspraak maken een dezer weken Maar het lijkt mij het beste en handigste om dat dan ook onderweg of in NY te doen

Ik heb I0 2e [trouwens ook uitgenodigd om donderdagavond te komen filmen in deTweede Kamer als R haar begroting

verdedigt Ze kijken of dat kan er gelden nogal wat beperkingen in het Kamergebouw daar weet je alles van © Ter info R vindt

dit ok maar ze wil wel dat filmploeg dan zo onopvallend mogelijk opereert heb ikal tegen I0 2e \ rezegd

Als NY serieus wordt moeten we ook I0 2eier nog even bij betrekken zodat hij weet dat de ploeg meereist Maandag verder

Hartelijke groet

00061 90812



COM^iO 2^@minbuza nnTo

^minbuza nl]10 10 2eCc

10 2e | ^0 2€|
Thur 10 18 2018 5 23 39 PM

From

|l0 2e|
Subject uitnodigingsbrie{roo 2e [J
Received Thur 10 18 2018 5 23 00 PM

Ha 10 2e

I0 2e j jo 2^belde Ze moeten uiterlijk morgen hun visumaanvraag voor Shanghai inleveren maar ze hebben nog

de uitnodigingsbrief van BZ nodig waarover ze eerder mailde Inclusief data van uitkomst op wiens uitnodiging ze

er zijn etc

Zou jij nog eens willen nagaan bij onze visumcollega hoe ver het ermee staat

Veel dank hartelijke groet

10 2eie

00062 90813



[10 2e 1 ^0^ 10] 2e Tbminbuza nll | n0] 2e | | 10 [29j}^|^
h0 2e| | I0 2e fominb^a nlli^NM^^ QQ ^^ T^^ ^4ibdehaaien com1

i0 29 rt^3 2^ ^^

|iO 29| Tue 10 16 2013 3 56 49 PM

Subject uitnodigingsbrief vanuit Ministerie voor aanvraag visum Chna

Received

10 2e l l 10 2eTo

From

Tue 10 16 2018 3 57 03 PM

Beste allemaal

Wij hebben net nog even gecheckt bij onze visumdienst welke gegevens er in de briefzouten moeten worden opgenomen

die jullie vanuit het ministerie verzorgen als onze uitnodigingsbrief
dat zijn
de reis en verblijfdata in China

het verblijfadres in Shanghai
en de reden van de reis en het feit dat wij deel uitmaken van jullie delegatie

Wij zullen onze aanvraag zo snel mogelijk bij het Chinese consulaat indienen uiterlijk as maandag dus hopen jullie brief

een dezer dagen te mogen ontvangen

Alvast hartelijk dank
met vriendeliike groet

10 2e I I

00063 90814



10 2e | ^0 26{ 10 2eTo lminbuza nl]
10 2eFrom

|10 2^ Wed 11 21 2018 10 44 13 PM

Subject vervolg a^praak
Received Wed 11 21 2018 10 44 41 PM

Dagti0 29l2e
Ik vroeg me at of het een idee is om alvast in de agenda te kijken wanneer we onze veivolgafspraak met jou £

inplannen^ en de afspraak voor mijn research gesprek met Sigrid
Heb jij al zicht op de agenda voor komende dagen
En weet jij wanneer de uitnodiging voor het Cidi is gepland

I0 2e ullen

Dank alvast en met groet
10 2e n

00064 90815



10 2e I0 2e @minbuza nllTo

10 2e | h0 2e|
Thur 11 29 2018 5 56 11 PM

From

10 |2«}

Subject Aanmelding
Received Thur 11 29 2018 5 56 12 PM

Be6te| l0 2e

Het gaat om

ervrond 20 uur is

Dank voor het doorgeven hartelijke groet
10 2ej^

Ze komt als gast van ons dus van woordvoerder io 2e^ io 2e ik kom haar ophalen als ze10 2e

00065 90998



10 2e | ^0 26 I0 2e I Iminbuza nll lQ 2e | | l0 29jp|0 2

I0 2e I l^^familie netl

I0 2eTo J
lQ 2e M0K2e

10 29 [^0 2^
^

10 29| Wed 12 19 2018 12 08 05 PM

From

Subject afspraak 16 jan en de beste wensen

Received Wed 12 19 2018 12 08 21 PM

BesteHlO 2e io| lO 2e |
Voordat we allemaal met kerstreces gaan wil ik jullie nog even een laatste berichtje sturenvan onze kant

De door jullie voorgestelde datum van 16 jan wil ik bij deze graag bevestigen

Mijn nieuwe producer io 2e \j 10 26 | omt dan mee om zich voor te stellen

Ik denk dat dat ook een goed moment is om even met zijn alien te evalueren Wat hebben we opgedaan uit de proefopnamen
en hoe gaan we verder

Inmiddels is de hele financiering van de film ook rond we hebben gisteren bericht gehad dat alle aangevraagde
subisidiegelden zijn toegekend door het Filmfonds dus dat is ook fijn

Mochten jullie niets te doen hebben met de kerstdagen
hierbij nog wat linkjes naar documentaires die interessant zijn om te bekijken als voorbeeld Wellicht kunnen we aan de

hand hieivan ons gesprek voeren in januari

De Europeaan over Frans Timmermans

https vw^\nv vpro nbprogrammas 2dQc 2Q16 de europeaan html

Floortje Dessing in Myanmar

https www npQstart nl floortie en de ambassadenrs Q6 12 2Q18 BV 1Q139QQ56

QQ 2e I leeft de documentaire over Timmerman geproduceerd dus die kan van alles vertellen over hun werkwijzeI0 2e

UC UJU

Hopelijk kunnen we in januari ook de actuele stand van de agenda weer even doomemen En mocht er voor j anuari al meer

duidelijkheid zijn over het reisschema voor jan feb 2Q19 mail ons dan even Dat is zeer welkom ivm onze planningen hier

Alvast de allerbeste wensen ook namens voor jullie allemaal

Wij zien uit naar een mooie samenwerking in 2019

10 2e

00066 90999



I0 2e | fl^^ I0 2e feminbuza nl] | 10 2e | | 10 2ej^|^
10 2e ilQ 2fe

|i0 2e| Wed 11 23 2018 9 29 57 AM

Subject donderdagavond
Received

10 2eTo

From

Wed 11 28 2018 9 30 10 AM

DagtlO [29tio [| 10M2e |
Nog even ter aanvulling op onze afspraak morgenavond in het Tweede Kamer gebouw bij de patat balie

Ik heb net contact gehad met afdeling persvoorlichting Tweede Kamer over toegang tot het gebouw voor mij Omdat ik niet

kom om te draaien o i d zeggen zij dat het niet via hen gaat maar via de beveiliging
Hun advies is dat jullie morgenavond mij even aanmelden bij de beveiliging of even ophalenmet jullie pasje die mij dan

hopelijk naar binnen zal laten

Is dit inderdaad de manier

Ik ben morgen tot een uur of 18 bezig in H sum dus kan rond 19 00 a 20 00 uur er zijn
Zal ik even Appen als ik vertrek

groet en tot morgen^
10 2e |]

00067 91000



I I 10 2e [ ^0^ 10K2e10 2e I | 10 2e^[l|0 2^
|l0 2e|[ | I0 2e |@minbuza nl1

■

10 2^ rt^3 2^
|iO 26| Wed 1 9 2019 10 46 32 AM

Subject iQ 2e

Received

10 2e lminbuza nl]To

From

Wed 1 9 2019 10 46 42 AM

D^g[] i 0 {2ej|l 0 2e] |i o [2e |

Even een kort vraagje tussendoor

l0 2^uggereerde voor het kerstreces dat het een goed idee zou zijn als ikookeven contact zou opnemen met

ook met hem om stand van zaken door te nemen

10 2« om

Ik heb I0 2e a I een keer uitgebreid gesproken maar dat was vorig jaar hebben Jullie voor mij zijn contact gegevens zodat ik hem

hiervdor kan benaderen Of hoe kan ik dat het beste doen

Alvast dank en met vriendelijke greet

10 2e

t vV

r

\\wii

disclaimer

00068 91001



IT0 2e | [l0M2^r lOK2e @minbuza nll
~

10 2e

|i0 2e| Sun 1 27 2019 6 46 21 PM

Subject Even contact maandag
Received

To

From

Sun 1 27 2019 6 46 31 PM

Dag l0 2€|

Sorry dat ik je stoor tijdens de vrije zondagavond maar ik

hoop dat je hem morgenochtend pas leest

dus ik stuur je deze mail in de10 26

Wetende dat Jullie nog volop bezig zijn met de samenstelling van het programma voor Niger hoop ik dat we morgen in de loop van

de middag even telefonisch contact kunnen hebben over de Niger reis

Het zou fijn zijn om toch even alvast over de mogelijke plannen te hebben zodat ik me zowel inhoudelijk als ook productioneel kan

voorbereiden {ik heb daar wat tijd voor nodig

Lukt om einde van de middag rond uur of 5 even te bellen Dat zou fijn zijn

Alvast danken groet

J 10 2e

to

r
r
e

Wlrnm

disclaimer

00069 91002



10 2e | fl^[ 10 2e 10 10 2e 10 2e l l 10 2eTo gminbuza nl]
10 2e @minbuza nn

I0 2eFronir

|iO 26| Fri 2 8 2019 1 00 37 PM

Subject Niger reis

Received Fri 2 8 2019 1 00 52 PM

Da£h0 2

Naar aanleiding van onze ontmoeting afgelopen dinsdag op het departement waarbij we ook even inzicht konden krijgen in het

programma voor de reis heb ik nog een paar foliow up vragen

• Ik begrijp dat we op de 1® dag aanwezig mogen zijn bij het diner in Viila Diouf Is het ai bekend of de minister hier een

woordje gaat zeggen

Zo ja dan zou het natuurlijk ontzettend ieuk zijn als we dat moment kunnen vastieggen en daarna zulien we ons

discreet terugtrekken Is dit mogeiijkdenk je

• Ons verzoekom sommige trajecten met de minister mee te rljden In haar auto zai ik voorai aan julile overlaten { het zou

mooi zijn om alieen met de camera aanwezigte zijn dus aileen 1 persoon in de auto ais de minister haar briefing krijgt op

weg naar Makalondi over de situatie aan de grens en zou het mooi zijn om nog een keertijdens een tranfser met haar in de

auto te zitten waarbij ik ook mee rijd dus 2 personen zodat ik haar een of twee vragen kan steiien onderweg
• Hoop dat we een paar momenten tussendoor kunnen vinden om met de minister te refiecteren op wat we gaan zien of

hebben gezien dit kan ook in hotei na afioop vd dag

• Verder een verzoek van I0 26 i26 en geiuidsman I0 2e een piekje is in de voorste voigauto mogen hebben zodat ie

goede shots kan maken ais we onderweg zijn

• Wij hebben trouwens ook eigen fixer met auto in Niamey tot onze beschikking het zou handig kunnen zijn om ook die in

de buunt te hebben weilicht achter het konvooi aan te iaten rijden zodat wij als de situatie zlch daarvoor ieent op

sommige plekken even kunnen achterbiijven om onze shots te maken en om daarna zo snei mogeiijk weer aan te sluiten bij

het konvooi als we de shots gemaakt hebben dit hoeft elke keer maar misschien op 1 a 2 momenten

Tot zover ik neem aan dat jullie razend druk zijn vandaag

We hebben vast nog wel contact voor vertrek

Vriendeliike groet

10 2e

kX

r
r

m
WWfnu

disclaimer

00070 91004



lO 2e | [lOM2^[| lOM2e |@minbuza nll

i iOK2e I i0 2e @defe milie net1 1 10 2e | [l0 2e|[| 10 2e

To

10 2e ICc inbuza nl]
I0 |2e

Ti0 2» i^Q 2^
I0 2d Thur 3 7 2019 9 14 38 PM

From

Subject Re Bezoekje as dinsdag 19 maart

Received Thur 3 7 2019 9 14 49 PM

Pa^0 2^

Laten we dan proberen om het de dinsdag daarop te plannen de 19® maart

Kunnen we dan wel as maandag contact hebben zoals afgesproken om de andere zaken die nog uitstaan even doorte nemen

Anders loopt het allemaal weer uit en de maand maart is zo voorbij

wij hopen nog steeds dat we in de maanden maart april mei juni het belangrijkste deel kunnen draaien voor deze film

Hartelijke greet en goed weekend

10 2e

mmuS

n

llVuS^

disclaimer

Van | 10 2e | |l0 2ep
Datum donderdag 7 maart 2019 11 41

Aan | 00 2e |j^
»| 10 2e [^10 2e^’ ^

10 2g | 10 2»] [^0 2fCC 10 2b

Onderwerp RE Bezoekje as dinsdag 19 maart

Ha 10J 2b

Het zit niet helemaal mee Ik had er totaal niet aan gedacht toen we elkaar spraken maar ik moet komende dinsdag de hele dag

naar een Brexit training Geldt ook voor i0 2e| 10 2e jn CC de opvolger vani10 2e^
We gaan op zoek naar een nieuwe datum om elkaar te treffen Komen nog terug op dinsdag vragenuurtje

Hartelijke groet

From

Sent donderdag 7 maart 2019 10 04

To | l0 [2e]| [l^ | [10 2 ^^ |00 2bq|i^
10 2eCr

Bezoekje as dinsdag 19 maart
91006



Best [I0 2df’ l0 2e

lO 2e en ik zijn voornemens om as dinsdag de 12® even een dagje Den Haag te doen het zou mooi zijn als we dan even de routine

kunnen meemaken van het vragenuurtje de looproutes vanuit het ministerie etc we zouden dan wellicht meteen even handen

kunnen schdden met de opvoigster van 1 Q ^s

|l0 2^telde voor om a s maandagmiddag contact te houden om te horen of er vragen zijn voor de minster komende dinsdag

En mochten er geen vragen zijn voor R die dag misschien kunnen we dan toch even de looproute doen

I0 2e heeft contact gehad met persvoorlichtingTweede Kamer deze meldden dat wij dan als gast moeten worden aanmeld

door Jullie zodat we een dagpasje kunnen krijgen voor het Tweede Kamergebouw

Maandag even contact hierover

Harteliike groet

10 26

i

disclaimer

Help save paper Do you really need to printthis email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijkaan 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

00071 91006



10 10 2e 10 2eTo

@minbuza nn I iQ 2e ltiO 2e fevDro nll | 10 2 Q 2^ I0 2e10 2e 10 2eCc gminbuza nl]
10 2» | |10 2^]| 10 2 I ^minbuza nl]

From

|i0 2e| Tue 1 29 2019 11 47 15 AM

Subject Re Enkele vragen over Niger Mali documentaire

Tue 1 29 2019 11 47 29 AM

10 {2e

Received

Zeer bedatilqj00 |2^Ik zal i0 2e ontacteti en uiteraard op basis van vertrouwelijkheid zoals we hebben afgesproken

I0 l0 2eOn Tue Jan 29 2019 at 11 38 AM wrote

Hallol lQ 2e ^ hallo

Hlerblj koppel ik jullie even aan elkaar || 1Q 26 je kunt 10 2e alles vragen over Niger en de reis zodat je je goed kunt

voorbereiden

We weten over en weer van elkaar dat de al eerder gemaakte afspraken over vertrouwelijkheid gelden dus jullie kunnen vrijuit

spreken

10 26 316 10 2e

10 26 316 10 2e

Groet

i0 2e

i0 2ej| 10^

Woordvoerder minister Kaag

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

316 10 2e

10 2e

10 2e

00072 91007



Van I0 2e l0 2e

Verzonden vrijdag 25 januari 2019 21 38

Aan 10 2« 10 2e 10 2 I0 2e3 minbuzg nl

gminbuza nl

4 2^minbuza nl COM «^IO {2€g rninbuza nl

@minbuza nl

Onderwerp FW Enkelevragen over Niger Mali documentaire

S minbuza nl

10 2e I0 2e 10 2eCC DAF

10 10 2e 10 2e 10 2|10 2e

10 26

Bestef‘ ^5 2e
er 10 2e

Bij deze in de bijiage de paspoortgegevens van de drie journalisten documentaireploeg

Zie hieronder de mail van hun producer met name zijn vragen over aanvraag visa en hotel I0 2s lOMZe 1 10X26
10 2e

Ik het I0 2e an ons secretariaat in de CCgezet dan weten we elkaar snel te vinden bij vragen

Ik ben aan het kijken of er nog een journalist is die ter plaatse verslag wil doen Laat ik zsm weten

Goed weekend hartelijke groet

||io 24

I0 2e g defamilie netFrom 10 2e

Bestg 1P 2e|

Het team Is compleet Ditmaal met een andere maar zeer gewaardeerde geluidsman^ 10 2e

Nu het team compleet is ga ik snel aan slag met de filmaccredltatie De visa kan ik eventueel ook zelf regelen maar ik

vraag me af of dat handig is Als wij officieel deel uitmaken van de delegatie is het dan handiger om alle visa tegelijk

met die van jullie te verkrijgen Dat zou het proces bi] binnenkomst in Niger misschien wat versoepelen In dat geval
kan ik de paspoorten altijd even langs brengen Laat me maar weten wat jullie voorkeur heeft

Fijn dat het hotel geregeld wordt Het gaat bij ons inderdaad om twee kamers Of wij langer blijven hangt even af van het

oroeramma in Niger Het is wel onze intentie om wat langer te blijven Zouden onze kamers voor die dagen voorloois in

Q9^Z unnen Van 12 tot 16 februari Als wij langer blijven vliegen we waarschijnlijk op 16 februari weer terug n JP®^



Nederland

In de bijiage vind je de scans van de paspoorten van I0 2e ^^10 26^

Veel groeten

10 2e

10 26

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan inforaiatie 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 bet bericht te verwijderen De Staat

aativaardt geeti aatisprakelijkheid 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

00072 91007



I0 2e | fl^j I0 2e l^minbuza nl] | 10 2e | | 10 2ej^|^
10 2e ilQ 2^

|i0 2e| Fri 2 22 2019 5 24 40 PM

Subject Re Follow up

Received

10 2eTo

From

Fri 2 22 2019 5 24 50 PM

Klinkt goed

Tot volgende week dan

Goed weekend alvast

10 2e

s3ii

iU ar
r 5

disclaimer

Van | 10 2e | |l0 2ep’
Datum vrijdag 22 februarl 2019 11 51

Aan | 1Q 2e ||^j | 10 2e [ | 10 2ey[j^^
Onderwerp RE Follow up

Ha 10 2e

Ja gelukkig wel En zijn jullie weer een beetje bijgekomen van de mooie trip

We zijn van plan om volgende week een uitgebreidere planning te maken voor de komende maanden met potentiele

film mom enten inclusief een bijpraatsessie met de minister en {I0 2e ik en suggesties voor meer privemomenten Laten we op

basis daarvan dan wat afspreken om een en ander door te spreken

Hattelijke groet ook aan||lPK2ei
io 2^

Sent vrijdag 22 februari 2019 09 37

To | 10 [2e]| [l0 2^ I 10] 2a |00 2eQ|l^
Subject Follow up

Da^10 2€

Alweer helemaal op de been na onze Niger reis

Misschien een goed moment om weer update te krijgen van de agenda voor de komende weken

Zowel wat betreft de reisagenda alsook de momneten in Den Haag op het Departement

00073^® proberen om deze maand ookalvastte kijken of ereen mogelijkheid is om buiten kantooruren iets te plannen heg ioCQ
wandelen met de bond oid



Ik hoor graag van jullie

Met vriendelijke greet

10 2e

disclaimer

Help save paper Do you really need to printthis 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 verwljderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berlchten

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

00073 91009



I0 2e | fl0j^ I0 2e ^minbuza nll | iQ 2e I0 2eCc ^minbuza nl]
10 26 | | 10 2ei0 2l

io 2^
—

Tue 1 8 2019 11 38 36 AM

10 2eTo I
From

10 26

Subject Re gelukkig nieuwjaar
Received Tue 1 8 2019 11 38 41 AM

Dag| 10 2e |
Dank je well

En dank voor deze snelle reactie

We gaan er voor nu dan even vanuit dat we niet in de startblokken hoeven voor januari totdat er tegenbericht komt

Wij zijn er volgende week de 16e

Groet

[ 10 2e

Op 8jan 2019 om 11 34 heefti [ | i0 26i|f

geschreven

het volgende10 2e

Ha 10 2e

Jullie ook een mooi nieuwjaar gewenst

De reisagenda van januari is NU leeg er waren plannen maar die zijn veranderd en die veranderen misschien weer

terug

Februari wellicht Afrika maar data en landen nog erg onzeker en eind maart silicon valley een handelsmissie

16 januari zijn jullie nog steeds van harte welkom © dan hopelijk wat meer duidelijkheid

Groeten

i0 2e^

Van iO 2» fflO 2H| 10 26

Verzonden dinsdag 8 januari 2019 10 30

Aan 10 2e IO 2€ 10 2e @minbuza nl | 10 2e | 10 2g ||0 2^i
n I0 2e |@minbuza nl

@gmail com

10 2e 10 2e 10 2e

Onderwerp geiuKKig nieuwjaar

Beste 10 2e 10 2e s I0 2e

Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar van ons allemaal

mooi en mstig kerstreces achter de rug hebben

I0 2e Hoop dat jullie een

Wil in ieder geval alvast even dubbel checken of onze afspraak voor volgende week woe 16 Jan 11 uur nog

steeds staat

En weet niet in hoeverre er al zicht is op de reisagenda voor januari maar het zou heel handig zijn om
daarover al iets te vememen ook als het nog onder voorbehoud is Staan er al reizen uit voor deze maand

vriendehike groet
10 2e I

00074 91010



noj^ |i^H I0 2e l@minbuza nll
I0 2e I0 2e l^minbuza nl]

I0 |2e

From | 10 2» [^0 2^
|i0 2e| Mon 2 4 2019 4 09 28 PM

Subject Re Niger reis

Received

To

10 2^ h0 ^defamilie net1 1 iQ 2e |Cc

J

Mon 2 4 2019 4 09 44 PM

TO
V

ro

|\vvf8^f||

disclaimer

Van I ioK2e |^o {2^
Datum maandag 4februan 2019 16 08

CC 1 ii0 2e i|io 24
Onderwerp Re Niger reis

»| 10 2^ L| 10 29]^^10 2e

OK dank voor de up date 10 2€j lukt het om morgen voor de lunch even contact te hebben

ik heb vanaf 12 30 uur een lange vergadering en hoop dat we elkaar voor die tijd even kunnen spreken

Van ’| 10 2e |^ |l0 2ep’
Datum maandag 4 februari 2019 16 06

Aan | iQ] 2e |j^]
CC I 10 2e [ lTo] 2e|r
Onderwerp RE Niger reis

10 2e
I 10 26

Ha 10 2e

Sorry dat we je geduld wat op de proef moeten stellen Maar ook wij hebben veel informatie nog niet Ik ben ermee bezig Intern en

hoop morgen een update voor je te hebben En antwoord op de andere vragen ©

Hartelljke greet

From

Sent maandag 4 februari 2019 08 50

To | 10 [29]| jl^ | I10 2e ^ | 10 2€ ||0 2^
Cc | lQK2e |^ |i0 [24
Subject Niger reis

I0 2e

Goedemorger l0 2« jl0 l0 2e

00075 91011



Wij vroegen ons af of er inmiddels a I meer informatie is over het program ma voor de Niger reis

Zou fijn om een update te krijgen

En [0^^e hadden het vorig weekend over een mogelijkheid om iets mee te pakken van de voorbereidingen op deze reis is er

inderdaad deze week nog iets gepland teleconferentie

We hebben vast nog contact

Met vriendelijke groet

n io 2e n

m
m

r

disclaimer

Help save paper Do you really need to printthis email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijkaan 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

00075 91011



I0 2e | ^0 2^ff I0 2e l^minbuza nll

nOM2e \

Wed 3 13 2019 10 53 18 AM

Subject Re Persuitnodiging
Received

To

I0 2ej 5defamilie net] lQ 2e | | l0 2efl|0 2^ 10 2eCc
TV

From

10 26

Wed 3 13 2019 10 53 28 AM

Beste[10 2e^

Heb jij de lijst die wij bespraken per telefoon afgelopen dinsdag ook nog ergens op papier
Zo ja zou je die dan met ons willen delen zodat ook wij weer een actueel schema hebben

Verder wilde ik je vragen of ik de contact gegevens mag hebben vafi 10 2e |o 2e

ons graag een keer wil bijpraten over wat hij allemaal doet als PA Misschien is hij er volgende week dinsd^ 19 mrt als we toch

naar Den Haag komen voor het vragenuurlje

]Hij heeft al een paar keer gezegd dat ie

En jouw voorstel om zo snel mogelijk een keer af te spreken met jou f7j i0K2e]|~|jf met R erbij lijkt mij heel zinvol

Volgende week misschien enige dag dat ik dan niet zou kunnen is op vrijdag 22 maart

Hoop dat het gaat lukken voordat ze weer op reis gaat

Wartpliilfp

10 2e

J

_ n

disclaimer

Van 1 i0 2e |JiO f2^r

Datum zaterdag 9 maart 2019 22 42

Aan | |^
CC 1 I0 2e

Onderwerp RE Persuitnodiging

|10 2e

Oke PS ze zit zo in Oog op morgen Luistertip

Van i0K2e ^|0 2^ iji0 26 g vpro nl

Datum zaterdag 09 mrt 2019 10 41 PM

Aan | 10 {2e t [l0 2^ ^ 110] 2 ^minbuza nl

Kopie | f10jf2e jlO 2e|g defamiUe net I0 2e 10 2^j0 2^
Onderwerp Re Persuitnodiging

00076

10 2e

91012
ikt interessant Ik ga even overleggen of dat gaat lukken en laat je weten Maar als je ons alvast op de lijst kunt zetten ZuuDai j^Lii iijii



zijn

r

disclaimer

Van 1 i0 2e |JiOK2e|
Datum zaterdag 9 maart 2019 15 10

Aan j io ^e

CC ]|
Onderwerp Persuitnodiging

I0 2e 10 2e J 10 {2el|^0 2ft

Beste I0 2e

Kometide woensdag gaan ministers Kaag en Blok naar een fenyterminal ter voorbereiding op de Brexit Ik weet niet of

het voor jullie interessantkan zijn Maar ik stuur je de persuitnodigir^ toch maar door Het aantal plaatsen is beperkt ik

weet niet hoeveel media zich al hebben aangemeld |0^ 29 | al de minister begeleiden

Goed weekeinde hartelijke groet

i10 26b

Uitnodiging media

Minister Blok en minister Kaag bij ferryterminal Vlaardingen voor logistieke oplossingen Brexit

Op woensdag 13 maart bezoeken minister Blok en minister Kaag de fenyterminal van DFDS in Vlaardingen om het zogenoemde Portbasesysteem
voor Nederlandse havens en fenies te bekijken en transporteurs op te roepen zich verder voor te bereiden Gebniik van het Portbasesysteem dat

fenymaatschappijen straks verplicht stellen zorgt ervoor dat lading ook na de Brexit snel via Nederlandse havens vervoerd kan worden

Ferrymaatschappijen de Douane beiangenorganisaties Portbase en de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam hebben het beproefde
systeem samen geschikt geraaakt voor vervoer met de feny Tijdens de bijeenkomst wordt een uitleg gegeven over bet Portbasesysteem
Daamaast geeft minister Biok een update over de laatste stand van zaken rondom de Brexit onderhandelingen en vertelt minister Kaag over de

effecten daarvan op de handel voor Nederlandse bedrijven Aan de bijeenkomst nemen ook vertegenwoordigers van de Douane NVWA

Koninklijke Marediaussee Zeehavenpoiitie en Rijkswaterstaat deel

Gedurende de bijeenkomst wordt een feny in real time geladen met vrachtwagens U kunt ter plekke zien hoe dat in zijn werk gaat en u krijgt een

uitleg wat er na Brexit gaat veranderen Ook zai het speciaie Brexit teara van de Douane inforraatie geven aan wachtende chauffeurs zodat zij met

behulp van Portbase ooknade Brexit vlot de ferry op en af kunnen rijden Deze campagne van de Douane vindt piaats bij deferryterminals in

Hoekvan Holland Rotterdam en IJrauiden

Graag nodigen we iemand van uw redactie uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn Er is beperkte piaats en we vragen u daarom een persoon

per medium te sturen Geef het graag aan als u een cameraman wiitmeenemen

]00076amma 91012



BINNEN kantine DFDS

Start do05

Welkom en uitleg logistiek proces fenytermiiial door directeur DFDS

Minister Blok BZ over laatste stand van zaken Brexit

Minister Kaag BHOS over effecten handel door Brexit

Presentatie Portbasesysteera
Korte reacties Douane NVWA RWS Kmar

Praktische informatie over 1 op 1 interviews en betreden buitenruimte

woordvoerder BZ13 00

13 00 13 02

13 05 13 10

13 10

13 15 13 25

13 25 13 35

13 35

10 2e

13 15

13 40

BUITEN fenytmninal

Wandelen naar toegangspoort waar vrachtwagens terrein opkomen en flyers van de Douane krijgen
Gelegenbeid ora beeld te maken

Wandeling over terminalterrein naarlocatie waar vrachtwagens defeny inrijden
Gelegenheid voor 1 op 1 interviews met ministers en deelnemers bijeenkomst Achtergrond feny vrachtwagens
Einde bijeenkomst

13 40 13 50

13 50 14 00

14 00 14 10

14 10 15 00

15 00

Aanmelden aantal plaatspn hpnprlftl
^

U kunt zich aanmelden bij | 1Q ^[ghvdm nl

Wij horen graag uiterlijk maandag 11 maart of u aanwezig bent

In verband met veiligheidsvoorschriften is het aantal plekken beperkt

Meer informatie

flOlfZe Kwoordvoerderministerievan BuitenlandseZaken iQ 2e fg minbuza nl of 06 1 I0 2e

I0 2e [l5 belastingdienst nl of OffliT I0 2e10 2e

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 Ifyou 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 Ifyou 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 inherentin the electronic transmission ofmessages

00076 91012



10 2e | 10 2^ 10 2eTo Bminbuza nl]

Jlminbuza nl] i0 2e ImM Bdefamilie netl I iQ 2e | [ 10^^ I0 2e10 26 | ^Q 2^j 10 2eCc

I0 |2e

Ti0 2» i^Q 2^
I0 2d Thur 1 31 2019 9 25 36 PM

From

Subject Re Reis Niger
Received Thur 1 31 2019 9 25 55 PM

Dag io^e

Dank voor je bericht en hoop dat je weer een beetje op de been bent

We hebben Inderdaad zelf tickets geboekt op diezelfde datum met Air France dus geen mlsverstand daarover het is wei handig

om even te dubbel checken of het inderdaad dezelfde vlucht is

Ik zal vragen aan onze producer I0 2e om onze vlucht gegevens door te geven aan l0 2e^^^

Het gaat ons er Inderdaad om hoe we bij aankomst door de douane been gaan als we bij aankomst gezamenlljk door de douane

been gaan is dat het gemakkelijkste ivm met onze apparatuur

Mocht dit niet mogelijk zijn laat ons dan weten dan regelen we zelf een pick up op het vliegveld En ook eigen busje voor vervoer

naar het hotel

Wat betreft de voorbereidende meeting dat is natuurlijk het aardigste met de minister erbij Maar als dat niet gaat gebeuren voor

vertrek dan is het misschien aardig om zo n video conference te filmen hangt een beetje er vanaf wie daarbij aanwezig zijn bv

I0 2e en de andere stafleden die ook mee op reis gaan

Als jij daar meer info over hebt zullen we dan even bellen mailen

Vriendelij ke greet

10 2e

m
n

disclaimer

Van ’| i0 2e | |i0 2^p
Datum donderdag 31 januari 2019 20 45

Aan I io 2e |j^
CC I io 2e

Onderwerp RE Reis Niger

»| 10 2e ^ | 10 2e] |^0 2ft10 2e

Beste M0 2e

Tai nia tse maken jullie onderdeel uit van de delegatie omdat dat qua logistiek en richting autoritelten het handigste is

PPP7Z tijdens de reis been en terug
91013



Ik weet niet of we dezelfde vluchten hebben BZ heeft in elk geval geen vliegtickets voor jullie geboekt ik hoop niet dat hierover

een misverstand is ontstaan Het kan natuurlijkzo zijn dat jullie zowel op de vlucht vanuit Adam naar Parijs en van Parijs naar

Niamay in hetzelfde toestel zitten Maar formeel reizen we dan apart dus geen gezamenlijkvertrek vanuit de vip lounge dit keer

©

Je vraag over de aankomst op Niamey en de douane speel ik voor de zekerheid door naar onze ambassade Daarvoor is het wel

nodig om te weten welke vluchten jullie nemen

Op het filmen van een voorbereidende meeting kom ik nog terug Voor zover ik weet is zo n overleg nog niet gepland En als er

nog een videoconferentie met Niger komt zal de minister daar niet bij zijn Dat is ook niet gebruikelijk Zij krijgt het reisdossier

enkele dagen voorvertrek

Als we nog een videoconferentie inplannen om de laatste dingen door te spreken zonder minister dus zou dat voor jullie dan wel

lets zijn om op te nemen

Was het al gelukt trouwens om met n0 2e
g spreken over de reis

Hartelijke groet

Il0 2e e

From I I0 2e |i|0 2^
Sent donderdag 31 januari 2019 13 04

I0 2e I | 1O 2e0|l|O 2^j| lO 2e | |lO 2^
Cc | 10 2e | |10 124
Subject Reis Niger

To

10 2e

Beste | iO 2e |io^f^e^[lO 2e|

Even ter voorbereiding op de aanstaande reis naar Niger even paar vragen

1 Reizen wij mee als onderdeel van de officiele delegatie

Zo ja kunnen we dan bij aankomst op de luchthaven van Niamey ook samen met de delegatie door de douane heen gaan

en op die manier en onze equipment inklaren {net zoals dat gegaan is bij de reis naar Myanmar Hebben jullie daarvoor

equipment lijsten nodig van camera en geluid

2 En hoe gaat het bij vertrek vanaf Schiphol Vertrekken jullie weer vanaf de vip lounge of gaan we dit keer via de gewone

route de KLM AIrFrance incheck balie in de vertrekhal en via de gewone douane

En we hebben het eerder gehad over de mogelijkheid om lets van de voorbereidingen mee te nemen voordat we het vliegtuig in

gaan dus de voorbereidende meetings op het deoartement

B v een meeting met de minister en haar staf 0 2e Jde woordvoerder en andere stafleden om het programme voor Niger

te bespreken

Hebben jullie nog zo n moment volgende week waar wij evt bij kunnen zijn met de camera

Alva St dank voor deze info en met vr groet

10 2e

00077 91013



iO 2e | ^OK26^ iOM2e raminbuza nll
10 2e ilQ 2fe ^

|i0 2e| Fri 12 14 2013 4 00 50 PM

Subject Re vraagje | iQM2e [
Received

To

From

8 4 01 06 PMTTZTT^fTZU

01 10 2^iank voor de antwoorden hier kan ik wel wat mee in ieder geval voor de planning van januari en februari

Houd je me op de hoogte zodra er meer duidelijkheid is over deze reisdata

10 2e
En ik leg woe 16 janvoor aanmijn produce]
Ik spreek haar as maandag dus dan kan ik dit ook bevestigen

Goed weekend alvast

10 2e

On Fri Dec 14 2018 at 3 54 PM| ^0 2e | iQ 2e 10 2e @minbuza nl wrote

Hi I0 2e

y^ 2e

Excuses voor de vertraging Gemakshalve geef ik hieronder per deel een reactie © Op een rustiger moment maken we nog wel

een overzichtelijker lijstjevoor langer in het jaar en heel veel is nog onzeker in beweging dus dat is niet handig

Hartelijke groet

|l0 2^ 0 2e

From | 10] 2a ^|oj^ I0 [2e]

Sent vrijdag 14 december 2018 09 01

To | l0 2e [ [l^ || 10 2^j jj

Subject Re vraagie] iQ 2e

pgmail com

minbuza nl

Da^ilP 2eb

Ik begrijp het De belangrijkste vraag op dit moment voor ons ivm met de planning voor volgendjaar dat zijn de reisdata

voor januari

En als het kan de reisdata voor februari maarvooral januari is vangrootste belang zodat ik ervoor kanzorgen dat ik die

vrij houd

Hr»nn Hat wc daaT vandaag iets over kunne vememen want ik moet bij VPRO evt aantal dingen verschuiven als dat

9P9Z lat moet deze week nog worden doorgegeven
^



Sprekenwe elkaar nog evenvandaag

groet

I0 2e

Hadagfl° 2sj^

Sorry voor het storen tijdens het Kamerdebat

Ik wil alleen even lets bij jou checken Zit met eenhijgende producer inmijn nek die van alles wil plannen voor januari en

februari 2019 en ik wil de periodes waarin we mogelijkerwijs op reis gaan met jullie i i g vrijhouden zodat we ook

daadwerkelijk mee kunnen en niet moeten afzeggen zoals laatst bij het VN bezoek

Jullie beginnen weer na het kerst reces in de week van 14 j an klopt |

Zullen we dan in die week or^e meetii^ beleggen waarin we weer even de draad oppakken agenda s checken en mijn
nieuwe producei I0 2e

^
iQ 2e al aanschuiven

Zouden Jullie alvast naar een mogelijke datum in agenda kunnen kijken £|illen we woensdag 16 januari proberei ^

all i0 2e die dag in de burnt is en er bij kan zijn dan zou dat natuurlijk helemaal ideaal zijn

vraag 2 Davos staat in de week van 21 jan 22 25 jan Klopt

Klopt het dat er daarvoor waarschijnlijk geen reis meer staat gepland geen reis gepland

Dat als e^ereisd wordt in jan naar Isreal Palestijnse gebieden zoals jij aangaf Reis Midden Oosten nog niet bekend

wanneer

dat dan pas na 25 jan zal zijn Ofgaatze voor Davos 22jan nog op reis

gepland 11 en 12 febniar|
vraa^S^^^t

het dat de Mali Niger reis ergens intweede helft van feb 2019 valt

alles ondervoorbehouduiteraard omhoeveel dagen denk je dat dat mw weg gaat 4 a 5 dagen zoiets Zou ervan

uitgaan dat het langer dan 2 dagen wordt mogeliik 5

februari informele Raad Buitenlan aken Handel in Roemenie

V100078 komend jaar nogeen Libie conferentie op het programma waar Sigrid regelmatig naar toe gaat zijng i q | 4
data van bekend en is dat ook niet interessant voor de film Weten we nog niets van vorige keer viel ze ook in voor Blok



Ok dat was het

Sorry voor het storen nogmaals

Hoop dat we hier nog even contact over kunnen hebben vandaag

Groet

Q0 2e b 2e

On Thu Dec 13 2018 at 4 21 PM| 00 ^e |jiO 2e 2 Tninbuza nl wrote10 26

Ha 10 26

Ik kom er zsm bij je op terug Er spelen vandaag even wat andere dingen die nogal tijd kosten

Hartelijke groet

f0 2^

From I0 2e [i|0 2^ I0 2e | g gmail com

Sent donderdag 13 december 2018 10 46

To | l0 [2e [ [l^j | 10 {2e

Subject vraagje 40 2e \

g minbuza nl

Ha dag

Sorry voor het storen tijdens het Kamerdebat

Ik wil alleen even lets bij jou checken Zit met eenhijgende producer in mijn nek die van alles wil plannen voor januari en

februari 2019 en ik wil de periodes waarin we mogelijkerwijs op reis gaan met jullie i i g viijhouden zodat we ook

daadwerkelijk mee kunnen en niet moeten afzeggen zoals laatst bij het VN bezoek

Jullie beginnen weer na het kerst reces in de week van 14 j an klopt

Zullen we dan in die week onze meeting beleggen waarin we weer even de draad oppakken agenda s checken en mijn
producer C t 2e {io 2e al aanschuiven

00078
^

91014



Zouden jullie alvast naar een mogelijke datum in agenda kunnen kijken

als Sigrid die dag in de buurt is en er bij kan zijn dan zou dat natuurlijk helemaal ideaal zijn

vraag 2 ’’Davos staat in de week van 21 jan 22 25 jan

Klopt het dat er daarvoor waarschijnlijk geen reis meer staat gepland

Dat als er gereisd wordt in jan naar Isreal Palestijnse gebieden zoals jij aangaf

dat dan pas na 25 jan zal zijn Ofgaatze voor Davos 22jan nog op reis

vraag 3 Klopt het dat de Mali Niger reis ergens in tweede helft van feb 2019 valt

alles onder voorbehoud uiteraard om hoeveel dagen denk je dat dat mw weg gaat 4 a 5 dagen zoiets

vraag 4 staat er komend jaar nogeen Libie conferentie op het programma waar Sigrid regelmatig naar toe gaat zijn dar al

data van bekend en is dat ook niet interessant voor de film

Ok dat was het

Sorry voor het storen nogmaals

Hoop dat we hier nog even contact over kunnen hebben vandaag

Groet

10 2e

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 uverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen 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
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10 2e | ^0 26[ 10 2e

10 2e ilQ 2ff
|i0 2e| Mon 3 4 2019 9 06 14 PM

Subject Re

Received

To gminbuza nl]
V

From

Mon 3 4 2019 9 06 43 PM

OK dank zullen we dan na 15 uur even bellen

En mochtje eerder al gegevens hebben over het reis schema zou je die dan alvast willen mailen

Alvast dank en hartelijke groet
1D 2e Ij I

@minbuza nl wroteOn Mon Mar 4 2019 at 1 57 PM| iO 2e UiO 2e^ 10 2e

Ha 10 2e

Morgenmiddag komt het beste uit vandaag zit nogal vol

Hartelijke greet

IO 2e3e

From I0 26 p|0 2ffl I0 2e l@gmaii com

Sent maandag 4 maart 2019 12 18

To I0 2e 10 2e \ 10 2e @mlnbuza nl

Subject

Ha 1t 2e J

Zullen wij proberen om een dezer dagen even contact te hebben

Vandaag of morgen Heb je dan een momentje

Dank alvast en groet

10 2e

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

0b079 ® kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages 91015



I0 2e ^0 2^ I0 2e |@minbuza nll
10 2e ^

TW37TZ7ZlJT9~3TTZ7rei^M
10 2« L

To

From

Ssnt

Subject
Received Tue 3 12 2019 3 12 49 PM

FYI Laatste mailwisseling met | 1^ 2^ | over docu R

Lijkt me prima zo

Groet tot binnenkort

| 10 2e |

QO geM|j^ 10 47 PM

Dag io 2e L wij hebben elkaar alweer enige tijd geleden ontmoet op het ministerie om over het documentaire plan te

spreken over minister Kaag Inmiddels hebben we de hele financiering rond en zijn we al aan de slaggegaan maar ik

vroeg me af of jij tijd zou hebben om een keer met mi] te sparren over deze film Ik weet dat ji] inmiddels wat meer op

afstand zit maar metjouwtelevisie ervaring lijkt het me enormfijn om het eens met jou over dit project te hebben Als

een soort adviseur op de achtergrond Zou jij daar tijd voor hebben en voel je daarvoor Ik zou het zeer waarderen Met

groetj lOMZe I

10 2e 12 19 PM

Ha 1Q 29 ^Qoi dat jullie al aan het draaien zijn Ikaarzel om op jouw verzoek in te gaan Om reden dat ik nog steeds in

dienst ben van het ministerie zij het niet meer als woordvoerder van een minister Dat maakt het denk ik wat te

ingewikkeld Het zou anders liggen als ik elders in dienst zou zijn Hopelijk heb je begrip voor mijn motieven Groet

succes met de docu| 10 29 I
I0 2e •Q 2 ifeentthe following message at 9 06 PM

10 2e 11^ 9 06 PM

Dag| iQ 2fe Inatuurlijk heb ik begrip voor jouw overweging Ik wist ook niet precies in welke hoedanigheid jij nog
verbonden bent aan het ministerie Dank in ieder geval voor je reactie en wellicht komen we elkaar nog eens tegen

tijdens een van onze bezoeken aan het departement of in de wandelgangen Hartelijke groe]^ io 2e p

00080 91016



10 2e ilQ 2ff
Wed 3 20 2019 12 31 16 PM

Wed 3 20 2019 12 31 35 PM

10 2e 10 2e 10 2ejl0 2i 10 2eTo 5minbuza nl]
From

10 |2«}

Received

Dajtl0 2e|[10 ^ 1Q 2e

Wij hebbengister met| iPK^^ | 2ven een rondje gelopen inhet Tweede Kamer gebouw om de looproutes te verkennenvoor

hetvragenuurtje op de dinsdag Dat was heel nuttig en we zijn in overlagen metpersvoorlichting Tweede Kamer over de

benodigde pasjes daar voor

Wij gaan nu nit van ma 1 april om een dag op het departement bij jullie op kantoor te kunnen volgen met de camera en di 2

april als dat van toepassing is om het vragenuurtje op de dinsdag en alles wat daar bij komt kijken voorbereiding
verplaatsing van departement naar Kamergebouw etc te kunnen volgen

Verder sprak ik met 00 2e^over de andere dingen die wij graag voor de maanden april mei juni zouden willen uitzetten Hij
vroeg me om en heel concreet lijstje op te stellen zodat jullie daarmee aan de slag kunnen gaan en hierbij ook met

voorstellen kunnen komen over concrete data

Ik zal dat lijstje morgen maken en naar jullie mailen dan kunnen we daar hopelijk contact over houden

Het zou fijn zijn als we ook even contact kiinne leggen met|
research Hoe kan ik het beste contact met hem onderhouderi

er voorbereiding op de 2 draaidagen in april en als

Verder zijn wij vanavondmet de camera bij de uitslagenavondvan D 66 in Den Bosch Dus dat wordt spannend

Hopelijk houden we deze week nog even contact

Met vriendellike groet

00081 91017



I0 2e | fl^[| I0 2e | bminbuza nll | 1Q 2e | | 10 29j^|^
10 2e ilQ 2^

^

|i0 29| Fri 6 14 2019 7 57 12 AM

Subject draaidag vanavond

Received

10 2eTo

From

Fri 6 14 2019 7 57 25 AM

DagtiO 29jT^ iO 2e [

Nog even een paar praktische dingetjes voor vanavond

wij beginnen in Den Haag en rijden dan mee met de camera vanaf huis tot aan de locatie in Rotterdam we hebben

ongeveer 15 20 minuten nodig om alles technisch voor te bereiden voordat we in de dienstauto vertrekken dus misschien

fijn als we iets eerder kurnien arriveren om dit te doen 21 45 uur

wil de vriendin die mee rijdt wel of niet in beeld

hoe lang duurt het ritje vanaf huis Sigrid tot huis vriendin

Als dit maar een kort ritje is dan is het misschien een idee als ik eerst een stuk met Sigrid meerijd in de auto om paar

vragen te stellen dan kan ze even uitleggen waar ze naar toe gaat etc j ^l^M^zit danvoorin ik achterin naast Sigrid En dat

we dan onderweg even een stop maken zodat ik kan uitstappen en van plaats kan wisselen met vriendin Vriendin kan dan

eerste deel van de rit in onze auto meerijden die achter de dienstauto aanrijdt We hebben dit vorige keer ook zo gedaan met
io 26 Itoen we naar Tilburg gingen

Graag nog even contact hierover

harteliike groet
I 10 2e I I

00082 91142



{I0 2e [ 0j^ I0 2e |@minbuza nll | I0 2e | | lO 29j^|^
10 2e [lQ 2fi

|i0 29| Wed 5 29 2019 4 23 12 PM

Subject draaidagen documentaire Kaag
Received

10 2eTo

From

Wed 5 29 2019 4 23 25 PM

Beste 0 f2e o d iO 2e [

Op de valreep voor he Hemelvaartweekend nog even een laatste bericht van onze kant

Ik vroeg me af of jullie al eenrecentere planning hebben doorgekregen voor 3 4 juni
en vooral voor de maandag 3 juni

Als ik het goed begrijp is het allemaal het nog zeer onduidelijk wat wij precies kiinnen doen op die maandag ten aanzien van

het bezoek van Pompeo
Voor ons zou het alleen interessant zijn om deze dag te komen draaien als we echt aanwezig kunnen zijn bij de momenten

dat Sigrid hem ontmoet en dan niet meteen tegen een dichte deur aankijken Als ik met een kleine camera zou komen kan ik

dit alleen draaien als zij gezenderd wil worden anders heb ik geen geluid
Mocht dit niet haalbaar zijn dan kunnen we denk beter besluiten om die dag niet te draaien

Ten aanzien van dinsdag 4 juni begrijp ik dat alles wat er in de zaal gebeurt aan speeches etc al door 5 camera s wordt

opgenomen door jullie collega s Van dit materiaal zouden wij gebruik kunnen maken werd mij verteld dus hetheeft denk ik

weinig zin om daar ook nog eens met onze eigen camera rond te lopen Het back stage gedeelte de voorbereidingen van

Sigrid en evt guest speaker Maxima vooraf achter de schermen zou aardig kunnen zijn voor ons om te volgen maar ook

hiervoor geldt dat we dit alleen kunnen draaien als zij gezenderd wil worden En ook daar zouden wij dan echt wat ruimte

moeten krijgen om dit te kunnen draaien anders levert het te weinig op

Ik weet niet in hoeverre dit haalbaar is ivm security en protocol Ik wil dit even hiervan laten afhangen

Zaterdag 15 juni Nacht vd Vluchteling heb ik in ieder geval alvast in agenda gezet

Voorbereidingen met Sigrid vanaf de middag avond en dan methaar naar Rotterdam waar zij het startshot geeft
Het zou fijn zijn als we die middag even een gesprek kunnen hebben op camera maar dit hoeft dus zeker niet het enige grote
interview moment te zijn
Sterker nog ik zou willen voorstellen om we dit soort momenten door het jaar heen te plannen zodat er ook ontwikkeling in

de gesprekken kan zitten

Ander mooi moment hiervoor is het einde van het politieke jaar dus vlak voor haar reces

Tot zover

We hebben hopelijk nog contact en goed weekend

10 2e

00083 91143



iO 2e UiO 26j I0 2e |@minbuza nll | lQK2e } i0 29ji0 2i 10 2e | [10 2^ | 10 2eTo

1O 20 10 2e inbuza nl]
10 2^ [j0 2^

I0 2e| Sat 5 11 2019 7 25 48 AM

From

Subject meeting a^elopen vrijdag Kaag film

Received Sat 5 11 2019 7 26 02 AM

Beste ’0 2eg en anderen

Fijn dat we even met zijn alien hebben kunnen zitten afgelopen vrijdag
Naar aanleiding van de mogelijke prive momenten die overtafel zijn gegaan heb ik even een lijstje gemaakt zodat we

kunnen kijken of we hier ook lets van kunnen gaan inplannen

Ik heb even een top tien gemaakt

23 mei Sigrid komt die dag s ochtend terug uit Pariis

Met haar mee stemmen in Den Haag s avonds| io ^e | regbrengen naar Schiphol

{io 2e ophalen van Schiphol hij komt thuis uit Zuid Atrika wanneer isdit

Wandelen met de honden

Nacht vd vluchteling 15 juni train ngen voorafgaand als we ook de trainingsmomenten daarvoor kunnen

meenemen dan kunnen we echt een verhaallijn opbouwen hiermee

Bezoek vrienden uit| i0 12^yiieze zomer wanneer

September Prinsjesdag deze dag meemaken inclusief kapper en andere voorbereidingen wellicht weer met

dochter

Daarnaast willen we ook een keer buiten de 4 muren van het ministerie rustig een gesprek met haar voeren op

een moment dat zij niet onder tijdsdruk staat van een agenda met afspraken dus thuis of op een plek waar zfj
zich prettig voelt kan ook buiten zijn op strand als ze aan het wandelen is met de bond We willen dan met haar

reflecteren over wat haar missie is zoals we dat gisteren hebben besproken n a v Rode Hoed lezing waarom

ze destijds besloten heeft om terug te keren naar Nederland etc

Zullen we proberen om hiervoor ook snel een datum te vinden Wellicht volgend weekend

En dan nog even over a s maandag Ik begrijp dat er om 9 15 uur een ontmoeting staat met de Amerikaanse

ambassadeur Ik hoop dat we ook echt een deel hiervan mogen filmen zodat we wel kunnen laten zien dat het ergens

over gaat de GES meeting
Gaan jullie die dag ook even met het R team bij elkaar zitten om de agenda door te spreken zou wel fijn zijn als we dat

even mee kunnen pakken op camera

En jammer dat de meeting met Stef Blok Is komen te vervallen ik hoop dat we een ander moment kunnen vinden om dit

een keerte doen wellicht een andere maandag inplannen

Goed weekend nog en tot maandagl
10 2e

00084 91145



10K2 l@minbuza nll I I0 2e] | | iO [29j}^|^i10 2e 110 2e 10 2e | [10 2^ | 10 2eTo

10 Z| 10 2e @minbuza nl1
10 29 [^0 2^

10 29| Wed 5 8 2019 8 51 00 AM

Fro^

Subject optreden vandaag Uva

Received Wed 5 8 2019 8 51 30 AM

DagBlQ 2e

Ik zou je nog even benchten over jullie aanbod om vandaag het optreden op de UvA te komen filmen

We hebben besloten om dat nu evenniet te doen enerzijds omdat het productioneel voor ons een beetje te kort dag is

anderzijds omdat we heel erg d behoefte hebben om eerst even goed met elkaar om de tafel te zitten a s vrijdag om te

bespreken hoe we verder gaan bij het draaien van deze documentaire Dat is voor ons het allerbelangrijkste op dit moment

10 2e

Om even alvast een voorbeeld te geven de geplande draaidag die voor ons ligt 13 mei hele dag op het Departement Wij

zijn blij dat we een hele dag kunnen meelopen met Sigrid en ik begrijp dat er een drukke agenda is die dag met veel

meetings en een bewindspersonen overleg We hadden het er al even over Voor de film heeft het weinig zin als het bij die

draaidag alleen blijft bij het fihnen van handen schudden en dan gaat de deur dicht Ik hoop dat we Sigrid die dag echt

kunnen volgen in al haar ontmoetingen en ergens bij kunnen zijn met de camera ook al weet ik hoe gecompliceerd dat

soms is uiteraard met de afspraak dat alles wat wij draaien binnenskamers blijft en dat alles wat in de uiteindelijk versie

van de film komt eerst door jullie bekeken kan worden

Op die manier kom je tot een echte film die ergens over gaat en heb je hetgevoel dat je ’ergens bij bent zie ook als

voorbeeld The Feminister waar de fimploeg bijna als een soort meubelstuk overal bij aanwezig is anders zijn we hezig
met een oppervlakkige tv reportage en dat is is juist niet wat we willen

Dit is even ’food for thought en ik hoop dat we a s vrijdag hier verder over kunnen spreken met elkaar

Tot vrijdag en we houden nog wel even contact over de details deze week

Hartelijke groet
10 2e

00085 91146



10 2e | [l0 2^ff 10K2e l@minbuza nll I 10 2e] | | 1Q [29j}^|^
10 2e ilQ 2fi~

|i0 2a| Wed 6 5 2019 10 44 49 AM

Subject Planning documentaire

Received

10 2eTo

From

Wed 6 5 2019 10 44 57 AM

Beste lO 2^jov|nO 2e

Hebben jullie een mooie conferentie achter de rug

Het is jammer dat wij zo weinig hebben kunnen draaien op de G ES maar dat heb ik gisteren al besproken met 10 2e

Omdat de GES althans voor ons weinig heeft opgeleverd is het des te belangrijker om de laatste draaidagen die ons nog resten

voor het reces optimaal in te zetten voor de dingen die nog liggen Met name de Nacht van de Vluchteling op 15 Juni en maar nog

belangrijker het voeren van een gesprek met Sigrid

{iets dat we inmiddels al 8 maanden proberen te plannen sinds onze reis naar Myanmar en wat er nog steeds niets van

gekomen is

Misschien goed om nog even wat mee te geven over dat gesprek omdat ik begrijp dat dit een steeds groter ding wordt voor jullie
en voor de minister terwiji het dat helemaal niet is Met dit gesprek bedoel ik niet een uur lang een officieel ‘sit down interview^

waarin zij in een keer alles foutloos moet vertellen het is geen gesprek met de m inister president ik zie het veel meer als even

bijkletsen over hoe de dingen zijn gegaan Dit is iets wat we door de hele draaiperiode been zouden moeten doen momenten

vangen waarin zij even kan uitleggen waar ze mee bezig is en waarom Het kunnen korte momenten zijn die we even meepakken

tijdens een rit in de auto of aan het einde van een dag op een terras bij het hotel zoals we gedaan hebben In Niger of soms

langere momenten waarbij ze de tijd krijgt om te reflecteren op wat zij als minislter aan het doen is

Je hebt dit soort nakaart momenten nodig in een film het zijn hele belangrijke momenten omdat je daarmee voeling houdt met

de hoofd persoon En het geeft ook een verloop aan in detijd je moet het dus meerdere malen doen en niet alles in een keer

Toen wij in Libanon met haar filmden hebben we dit steeds zo gedaan zonder enig probleem Toen lukte het dus wel

Ik hoop dat we dit In Nederland en op reis ook kunnen doen anders heb Ik alleen een hele serle beelden van een vergaderende en

rondviiegende m inister waarbij de kijker geen een idee heeft wat ze aan het doen is of waarom

Kortom ik hoop echt dat het lukt om voor het reces en zeker niet erna zo n ^bijpraat moment te kunnen inplannen met de

voeten in het zand even nakaarten hoe het afgelopen jaar voor haar is verlopen | iOK2e | stelde voor om dit op de 15® te doen Als ze

daar geen zin heeft op die dag hoop ik nog steeds dat we de 15e wel vanuit haar huis kunnen beginnen om ook alle

voorbereidingen mee te maken voor haar wandeltocht Als het niet lukt om tijd te vinden hiervoor op de 15® op dan hoop ik echt

dat we een ander moment kunnen vinden voor het reces Want als ook dit weer wordt overgeheveld tot na de zomer tegen die

tijd zit ik al ruim 10 maanden wachten op een gesprek dan begin ikecht de moed en het vertrouwen in deze film te verliezen

Excuus voor deze lange mail

Ik hoop dat we hier donderdag zoals afgesproken even over kunnen bellen

Met vriendelijke groet

fl 10 2e □

iLi r
u

msi

00086 91147



M0 2e | ^0 2^|| I0 2e |@minbuza nll

10X2^1 Q 2^i I0 2e n@minbuza nll
I0 2a |[| iOK2e [^defeimilie net]

10 2^ \
|i0 2e| Mon 5 20 2019 5 34 12 PM

Subject Re Aanmelden voor GES

Received

To

10 i 1C 2e 10 2e l l 1Q 2eCc

From

Mon 5 20 2019 5 34 20 PM

Dankje^^^
Ik heb hem doorgestuurd naa 10 2e an productie bij ons op kantoor

Zij zal ons aanmelden

Zij heeft ook wat meer gedetailleerde info nodig voor Schiphol

Hebben jullie wellicht al een vluchtnummer en maatschappij dan kunnen we daarmee de permit voor Schiphol in gang gaan

zetten

Hierbij hebben jullie ook elkaars email dus wellicht kan 10 2e hierover direct contact houden met jullie {ik ben zelf morgen de

hele dag op pad en niet in de buurt van computer

Alva St da n k e n groet
10 2e

mm9 m

disclaimer

Van ’| iO 2e | |iO f26p
Datum maandag 20 mei 2019 15 12

Aan | io] 2e [
CC | 1Q 2e Jj
Onderwerp Aanmelden voor GES

10 10 2e 10 2ei10 2e

Beste 10 2e

We hadden het er eerder over dat het voor jullie interessant kan zijn om tijdens de Global Entrepreneurship Summit opnamen te

maken Jullie moeten je daarvoor aanmelden Dat kan via https www ges2019 org newsroom press accreditation

Mogelijk dat we jullie ook nog op andere manier moeten aanmelden als jullie de minister op bepaalde momenten filmend willen

volgen Dat moeten we apart nog een keer bespreken Goed om nu eerst de ofFiciele accreditatie voor jullie ploeg te regelen

p\ the
way dinsdag 28 mei organiseren we een persbriefing over de GES met minister Kaag en ambassadeur Hoekstra Om 3

PPP§7et World Forum Jullie krijgen daarvoor nog een aparte uitnodiging
91148



Hartelijke greet

ifoM^

Help save paper Do you really need to printthis 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

00087 91148



[{I0 2e [_ |i0 24 I0 2e ^@minbuza nl]
10 2e f

|i0 2e| Fri 4 5 2019 10 49 34 AM

Subject Re Achterqrondgesprek | I0 2e H
Fri 4 5 2019 10 49 49 AM

10 10 2e 10 2eTo @minbuza nl]
From

Received

Dadti0 2e^
Ik begrijp het en dank voor dit bericht

Misschien is het dan toch het beste om te kijken of we binnenkort komende weken een aantal data kunnen vastleggen om

de momenten buiten kantoor te filmen dus de wandeling of een moment in het weekend

Kunnen wij het lijstje waarjij en io 2e |aan werken binnenkort tegemoet zien En wanneer gaan we het gesprek daarover

plannen

Hartelijke groet en goed weekend

10 2e I I
10 2e

On Thu Apr 4 2019 at 12 32 PM| i0 2e LQ0 2e I0 2e @minbuza nl wrote

Ha I0 2e

Update van onze kant de minister vindt het prima om een keen het maandagochtendritueel agendaoverleg met klein team en

daarna overleg met de directeuren generaal te filmen We gaan nog wel checken of alle andere betrokkenen dat ook willen laten

we nog weten

Maandag 8 april gaat helaas niet lukken Zoals de planning er nu uitziet zijn minister particulier secretaris en 10 2e pas in de

nacht van zondag op maandag te rug van hun reis naar Jordan le We gaan ervan uit dat van dat ochtendoverleg maandag niet veel

terecht komt Dus we zoeken een nieuwe datum

Over de Wereldbank ze is daar volgende week vrijdag en zaterdag tot halverwege de middag het programme zit propvol er is

weinig tot geen moment voor reflectie aparte opname En verder is het vooral zaaitje in meeting uit Paar toespraken en panels

geen grote speech Het is ook kort dag om nog een en ander te regelen voor jullie en bovendien gelden er ter plekke nogal wat

restrlctles om te filmen Eerlijk gezegd lijkt het me voor jullie beter en zinvoller om de minister in September tijdens een deel van

de algemene vergadering van de VN te volgen Dan kun je het Internationale karakter nog beter in beeld brengen en dat is gezien

haar eerdere functies nog meer haar natuurlijke terrain Bovendien kunnen we jullie komst en bijbehorende accreditatie dan

tijdiger regelen

Hartelijke groet

I0 2e

From I I0 2e \

SfQQQooSdag 2 april 2019 10 32

To i^ ^A^s 10 2e|i^ ninbuza nl

10 2e g gmail com

91149
10 10 2e 10 2e @minbuza nl



Subject Re Achtergrondgesprek

Dafi|io 2ej

Fijn dat we gisteren nog even met iQ 2a | [lebben kunnen praten en ook zijn visie in het geheel nog hebben kunnen

horen

Even vooruitkijkend in de agenda ik hoop heel erg dat we voor het filmen van de maandagochtend vergadering kunnen

koersen op maandag 8 april ik zie in de reisagenda dat Sigrid dat ze het weekend daarop 12 13 14 april naar de

Wereldbank in Washington gaat enkan me voorstellen dat de maandagochtend vergadering de week daarop 15 april
om die reden misschien niet doorgaat Als we zouden moeten doorschuiven naar nog een week later dan komen we nit

op ma 22 april en dan is het Pasen

Dus de maandag 8 april is eigenlijk de enige optie die we nog hebben deze maand ik hoop van harte dat we dit onderdeel

niet nog een hele maand hoeven door te schuiven want dan komen wij wel een beetje in de problemen

Hoorde van I0 2e dat ze die dag 8 april daama een drukke dag heeft in de Kamer

Wat ons betreft zouden we ons dan alleen op die ochtendvergadering met het team willen richten en wie weet kunnen we

wat algemene shots maken op het Departement en in de Kamer maar daar kunnen we het nog over hebben

Tweede reden waarom ma 8 april een goed moment is dat we dan hopelijk nog netj [ kunnen zien zie aanschuift

bij deze vergadering Het is voor de film heel fijn als we toch nog een paar shots hebben van|] ^P 2e | op kantoor

gewoon voor het beeld

Tweede punt waarover ik je nog wilde polsenis hetbezoek aan de Wereldbank Misschien toch interessant om die reis mee

te maken vanwege het Internationale karakter Hoe kunnen we iets meer te weten komen van haar programma daar en de

mogelijkheden om te fihnen Is het een idee om lie vaak mee is geweest even hierover te polsen10 {2e

Alvast dank en groet

10 2e

Dat zou ons nog net de kans kunnen geven om | i0 2e | als ie er dan is toch nog even te zien tijdens deze vergadering
dat is film heel fijn en

On Fri Mar 29 2019 at 5 16 PM| iQ 2e | iQ 2e @minbuza nl wroteI0 2e

Prima staat genoteerd Half uur

00088 weekend tot maandag 91149



2^e

From 10 2^ | i| I0 2e @gmail com
Sent vrijdag 29 maart 2019 17 05

TQ n 10 2e fjlO 2e j 1Q 2e

Subject Re Achtergrondgesprejj | I0 2e

@minbuza iil

Dank voor je aiitwoordiLaten we as maandag doen om 15 30 mir

Goed weekend en tot maandag

Metvriendelijke groet

10 2e

Verstuurd vanaf mijn iPhonem

Op 29 mrt 2019 om 16 09heeft| 00 26 |JiO 2ei @minbuza nl het volgende geschreven10 2e

Beste Cl0 2e

We zouden nog even terugkomen op je verzoek om nog een keer met particulier secretaris

te spreken Hij is daartoe bereid maar alleen op achtergrondbasis Dat zou komende maandag om

15 30 uur kunnen of donderdag om 10 30 uur Laat nog even weten op welk moment je zou kunnen

10 2e

We hebben ook nagedacht over je voorstel om

camera te interviewen Dat is geen goed idee Zoals we aan het begin van onze samenwerking al

hebben afgesproken is het filmen van de ambtenaren in actie geen probleem Maar de afepraak was

en blijftdatze niet sprekend in beeld komen met a parte interviews Uitzonderingen zijn natuurlijkde
momenten in het voorbijgaan of in overleg actie met de minister zoals bijvoorbeeld tijdens de reis in

Bangladesh en Myanmar

10 2e prekend op te voeren en hem dus op

Hartelijke groet

10 2ei 10 2e

Woordvoerder minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Communicatie

Rijnstraat 8 | Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag
00088 91149



T 31 70 348 10 2e

M 31 6 10 26

10 2e @minbuza nl

Help save paper Do you really need to print this email
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10 2e J10 2e 10 2eTo 5minbuza nl]
10 2e rt0 2^

I0 |2d Fri4 19 2019 9 59 41 AM

From

Subject Re afepraak voor overleg
Received Fri 4 19 2019 9 59 52 AM

Dag i0 29^
Dank voorje mail Laten we dan inderdaad kijken of we zo snel mogelijk na Pasen een datum kunnen prikken hiervoor

hopelijk ook in aanwezigheid ook van de minister enl 1 ^ 29

Wij zijn vanaf 21 29 april op paasvakantie maar daama weer beschikbaar heb voorlopig alleen op 9 mei in de middag een

afspraak staan die ik niet kanverzetten

Tot wanneer loopt jullie paasreces

Jullie ook mooie paasdagen gewensf
10 2e I I

On Thu Apr 18 2019 at 1 41 PM iQ 2e | ji0 2e I0 2e @minbuza nl wrotei

Beste {10 2e

Het lijkt ons een goed idee om de koppen snel bij elkaar te steken Je hebt gelijk dat er ruis op de lljn
zit^ maar het is beter om dat face to face te bespreken dan via email

Los daarvan zijn we het over Jemen denk ik echt niet eens het was om diverse redenen een bewuste

keuze om die reis met de NOS te doen En er zullen meer reizen zijn waar we andere journalisten
meenemen en er voor jullie geen plek is Dat is per keer een afweging en die hebben we in het geval
van Jemen bewust gemaakt Zoals van de week al even besproken als duidelijk is dat we er alsnog
been gaan laten we het in vertrouwen reis mag niet van te voren bekend worden weten zodat jullie
er eventueel vast op eigen gelegenheid been kunnen reizen

Ook dit lijkt ons een goed agendapunt als we elkaar spreken We staan zeker open voor een gesprek
Daarbij willen we ook de lijst van potentiele opnamemomenten doornemen Maar die lijst willen we

zoals eerder aangegeven eerst met de minister en| io 2e | bespreken Het is nog niet duidelijk wanneer
we daar tijd voor hebben hopelijk na de paasdagen Zodra we meet weten melden we ons om een

datum te prikken voor ons gesprek

Mooie paasdagen hartelijke groet

10 2ej {10 2e

From 10 2 M0 2^ I0 2e

Sent donderdag IS april 2019 10 31

To|| 10 2e ^ ^^ ^| 10M2ern minbuza nl 10 2e ^ | 10 2eQ|l|0 2^

SiQQO093^spraak voor overleg

Sgmail com

{10 2e

91150



Beste 10 2e 10 10 2e

Dank voor het informeren gisteren over de situatie met betrekking tot de minister Laten we hopen dat

ze er snel weer bovenop is

Natuurlijk was ik enigszins verbaasd over het feit dat ik gisteren en passant te horen kreeg dat er een

reis naar Jemen was gepland en dat wij niet uitgenodigd zijn om mee te gaan Des te verbazender

omdat wij al vanaf vorig jaar regelmatig met jullie contact hebben over het reisschema waarbij deze

reis ook steeds aan de orde kwam en de minister in het interview dat wij met haar draaide in Niger
over Jemen als reisdoel heeft gesproken Het is jammer dat jullie ons niet geinformeerd hebben

sterker nog jullie hadden eigenlijk al in het vliegtuig moeten zitten met de minister en de NOS ploeg
ware de minister niet ziek geworden

Maar het gaat me niet alleen om de reis naar Jemen er is een algemene bezorgdheid aan onze kant over

het feit dat er te veel afstand is tussen ons en het team rondom de minister en te weinig toegang
waardoor wij ons zorgen maken over de documentaire die wij tot stand proberen te brengen

De minister heeft ons niet lang geleden een Zweedse documentaire aanbevolen The Feminister

https www moviesthatmatter nl festival programma filmprogramma film 2613 feminister 2C

the

In deze film wordt de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Margot Wallstrom gedurende een

langere perioden gevolgd door een film team

De minister mailde mij een link van deze film ter inspiratie” voegde ze er aan toe En na het zien van

deze film ben ik het geheel met haar eens dit is zoals we ook onze film zouden willen maken Ik zal

jullie beiden zo snel mogelijk een link mailen zodat ook jullie de inhoud van de film kennen

Wat deze documentaire zo bijzonder maakt is dat hij tot stand gekomen is op basis van een volstrekt

vertrouwen tussen de filmploeg en de minister en haar medewerkers De filmmakers krijgen

optimale toegang tot de minister zelfs als er geheime onderhandelingen met Noord Korea

plaatsvinden zijn zij er met de camera bij De minister en haar medewerkers kunnen deze toegang

verlenen omdat er absolute zekerheid bestaat dat de filmploeg niets naar buiten zal brengen van wat

er zich afspeelt totdat de eindversie van de film door alle partijen goedgekeurd is Het levert een

unieke kijk in de machinekamer van de politiek Het is precies de soort film die wij en wellicht de

minister zelf voor ogen hebben te maken Daarover hebben wij nooit enig misverstand laten

bestaan

Na een aantal maanden draaien moet ik concluderen dat we er nog niet echt er in geslaagd zijn om dit

voornemen waar te maken Sterker nog ik maak me zorgen dat als we op deze voet doorgaan we een

00089 ^^^ ^^^^ film maken En ik voel er niets voor om een onvolledige film te maken waar uiteing ^ 5q



niemand blij mee is

Natuurlijkbegrijp ik heel goed dat jullie op het departement onder grote werkdruk staan Maar ik wil

graag benadrukken dat dit niet alleen onze film is Dit is vooral ookjullie film en de film van Sigrid
We kunnen hem alleen maar samen maken en zullen dus ook samen moeten kijken hoe we dit voor

elkaar kunnen krijgen Daarvoor is het wellicht nodig om uit het vaste stramien stappen het betekent

meer openheid en op een andere maner omgaan met de aanwezigheid van een filmploeg Er is een

groot verschil tussen het maken van een nieuwsreportage en de werkwijze van een documentaire

Hier zou ik graag met jullie over willen spreken om te kijken hoe we dit gezamenlijk kunnen

bereiken

Het is soms beter om niet alles op te schrijven omdat in een gesprek de dingen met veel meer nuances

en vriendelijkheid besproken kunnen worden Het is daarom van groot belang dat wij snel aan tafel

gaan zitten om te kijken waar we staan en hoe we dit project kunnen vlottrekken

Wij zijn rond de Paasdagen met het gezin een week op vakantie van de 21®^® tot de 29^^® april Daarna

zijn wij weer beschikbaar op elk moment voor overleg hopelijk in aanwezigheid van de minister

Laten we proberen om nu alvast een datum te vinden waarop we dit gesprek kunnen voeren

Met vriendelijke greet

10 2e
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10M2e

r 10 2e h
^

Wed 1 S 2020 5 51 04 PM

Subject Re Automatisch antwoord Tweede paspoort^^^^
Wed 1 8 2020 5 51 09 PM

To gminbuza nl]
From

10 |2«}

Received

Ok duidelijk Dank tot zover Gaat er nog andere media mee op deze reis

Verstnurd vanaf mijn iPhone

Op 8 jan 2020 om 15 11 heeft | 1 LQhetvolgende geschreven

Ha I0 2e

Dank alvast voor de digitale paspoorten en foto s

Over de lijst

aanmelden als journalisten

doel opnamen maken van het bezoekdat minister Kaag brengt zoiets ik zai onze mensen vragen dat nog even te

checken

hotel weet ik nog niet zai ik ookaan onze college s vragen ook wie er hotel boekt voor meereizende media

Hartelijke groet

dio^

From |1 10 2e ^
Sent woensdag 8 januari 2020 12 27

Subject Re Automatisch antwoord Tweede paspoor1 [£ 2^

Ha l0 2^ik heb je net onze paspoorten en pasfoto s gemailed Over de vragenlijst heb ik nog wat vragen Die zai ik je

zo nog even malien voordat ik alles in kan vullen Gaan we als journalisten of als member of delegation’ wat is

onze purpose of visit En wat is adres van hotel

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 8 jan 2020 om 12 02 heeft|| 10 29 [l0 2^ 10 2e 5 minbuza nl het volgende geschreven

Ik ben er donderdag weer

Tot die tijd graag mijn collega s
10 2e iOK2e [ gminbuza nl en

benaderen Of het

10 29

[ 10 2e 10 26 10 2610 26

secretariaat io 26@rninbuza nl secretariaat 3170348 io 2e

Hartelijke groet

ni0 2e^

Help save paperl Do you really need to print this email
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iO 2e Hfi^| I0 2e aminbuza nll
10 2e ilQ 2fe

—

Fri 4 12 2019 1 54 09 PM

To

From

|10 2^
Subject Re boodschappenlijstje

Fri 4 12 2019 1 54 20 PMReceived

Primp 10 2e^
we spreken elkaar dinsdag en goed weekend alvast

@minbuza nl wroteOn Fri Apr 12 2019 at 11 34 AM|Q0 2e L i0M2e 10 2e

Ha I0 2e

Laten we volgende weekcontact hebben Hopelijk heb ikdinsdagmiddag meer duidelijkheid

Er liggen vandaag teveel andere dingen op ons bordje

Hartelijke groet

I0 2e

From I0 2e [l|0 2^j I0 2e |@gmail com

Sent donderdag 11 april 2019 09 06

To
_

l0 [2e] j^l0 2€ 10M2e g minbuza nl

Subject Re boodschappenlijstje

Dag i0 2e

Ik dacht ik probeer het maar weer even Zullen we vandaag of morgen weer even contact hebben over uitslaande zaken

Zoals het lijstje dat jullie zouden opstellen vanjullie kant en de mogelijkheid om evenbij elkaar te komen om ditte

bespreken in aanwezigheid van de minister

Zou fijn zijn als dit nog Inkken voor het paasreces

Hoop j e nog even te spreken voor het weekend

Hartelijke groet

10 2e

On Fri Mar 22 2019 at 1 33 PM | iQ 2e | iQ 2e g minbnza nl wrote10 2e

Beste n0 2e

00091 voor dit overzicht Daar bouwen wij op voort We proberen volgende week van onze kant wat op papier te hebiQ1152



10 2e|js t m donderdag met de minister op reis Ik laat nog weten wanneer we het beste kunnen afspreken

Voor de zekerheid 1 en 2 april staan nog niet vast De agenda van de minister wijzigt nogal eens en zoals het er nu naar uitziet

zijn we bijvoorbeeld op 2 april in Brussel Laat ik nog weten

Hartelijke groet

From rOQ ^e |^^K^ 10 2e

Sent vrijdag 22 maart 2019 13 15

To | 10 [2e ^jl0 2^ ^| 10 {2e |Wm inbuza nl | 10 2e ^
Subject boodschappeniijsije

@gmall com

10 2e

Dag|l0 2e 10M] 10 26 ^

Zoals beloofd mail ik jullie hierbij ons lijstje voor de opnameti die we graag de komende maatiden april mei jutii juli nog

zouden willen maken

een aantal dagen op het departement waaronder

maandag 1 april weekoverleg met staf en alles wat er de rest van die dag zich afspeelt rondom de minister en haar staf

dinsdag 2 april voorbereiding en optredenbij vragenuur^e als dit aan de orde is

is het mogelijk om een aantal mensen uit haar staf te volgen bij him voorbereidingen en of overleg met de minister zoals

Jdit om te laten zien dat zij niet alleen opereert maar dat er een heel team van mensen om haar heen^ 10 2e ^
zit

zou het mogelijk zijn om de minister een keer te volgen bij het bewindspersonenoverleg op donderdagavond

de minister volgen naar een Kamerdebat inclusief de voorbereidingen als dit zich voordoet

00091 Q1 1
minister mee in de auto op weg naar de Minister Raad op vrijdag inclusief de voorbereidingen die hieraan



gaan

Verder hebben we met elkaar besproken dat hetvoor deze film vangrootbelang is om ook iets te laten zienvan haar leven

buiten het Departement Dus iets meer te laten ziea van haar leven als bewoner van Den Haag van haar drukke leven

als werkende moeder van haar gezinsleven b v een zondagochtend met het gezin wandeling met de honden op het

strand uit winkelen met haar dochter

Ik hoop dat we komende week kunnen overleggen hoe we dit het beste kunnen inplannen omdat ik begrijp dat ze een

drukke agenda heeft Misschien kan zij zelf het beste aangeven wat voor haar de beste momenten hiervoor zijn de
komende weken

Ik wil vooral meegeven dat we voor een documentaire van 60 70 minuten een aantal van dit soort scenes nodig hebben

zodat we een volledig beeld kunnen neerzetten in de film We willen deze scenes plaatsen tegenover de hectische

momenten die we al gedraaid hebben op reis

Daamaast hebben we ook een aantal momenten nodig waarop we mstig met haar kunnen reflecteren op hoe zij in haar

ministerschap staat en hoe zij in het leven staat

Dit zijn gesprekken waar we echt even de tijd voor moeten nemen

Over de reis agenda houd ik graag nog contact

Ik denk dat we zeker nog 2 reizen zouden willen meemaken dus we moeten goed overleggen welke dat zijn

Onze planning is dat we in de maanden april mei juni juli het grootste deel van deze opnamen hopen binnen te halen zodat

we na de zomer kunnen overzien wat we nog missen en dan in September en oktober de laatste opnamen kunnen maken

Hopelijk zijn we dan we dan in november december zover dat we kunnen beginnen aan de montage

Ik weet hoe dmk jnllie zijn zeker na het onverwachts wegvallen van va maar hoop dat we komende week toch

even kunnen overleggen over hoe we e e a gaan aanpakken en inplannen

Goed weekend alvast en hartelijke groet

10 2e

H00091 e paper Do you really need to print this email 91152



10 2e | [l0M2^[| 10K2eTo ^minbuza nll
10 10 2e 10 2e 10 2^10 2e 1Q 2eCc Jl @minbuza nl]

I0 2eFrom

|iO 26| Thur 7 11 2019 10 21 11 PM

Subject Re Documentaire Kaag
Received Thur 7 11 2019 10 21 26 PM

DagtlQ 2e^
Ik heb het idee dat er onderhand een soort spraakverwarririg is ontstaan over wat we zouden kiinnen doen a s maandag of

een andere dag
Wij kregen in eerste instantie bericht door via Sigrid dat het leuk zou zijn om iets met de kinderen te filmen omdat er

vrienden vanuil i0 2e over waren Leuk dacht ik dacht ik gaan we doen

Hoe wat en waar dat maakt mij niet eens zo veel uit het leek me een leuk idee een familie momentje
Ik heb de indruk dat er vervolgens wat mis op lijn is gekomen doordat er heen en weer is gemailed waardoor er wellicht

van allerlei misverstanden zijn ontstaan Eigenlijk is dit ook reden waarom ik denk dat het soms is het handiger als ik even

direct met haar kan schakelen want dan kan zij direct aan mij laten weten wat zij wel en niet wil Mij maakt het n l helemaal

niet uit ik ga alleen in op een ideetje dat geopperd werd

Laten we het vooral niet te ingewikkeld maken
Als Sigrid aan mij kan laten weten wat ze wel en niet wil dan komen we er vast wel uit En misschien in dit geval toch

handig als rk daarover even direct met haar kan communiceren want anders wordt het allemaal veel te ingewikkeld lijkt
me

harteliike groet

10 2e

On Thu Jul 11 2019 at 11 04 PM| iQ 2e | i0 2e^ j I0 2e @minbuza nl wrote

Beste io 2e

We hebben inmiddels meer duidelijkheid over maandag Het gaat helaas niet de kant op die jij voor

ogen had De minister weet niet of en wanneer de kinderen en eventuele loges maandag thuis zijn En

los daarvan heeft ze met haar suggestie vorige week ook niet willen zeggen dat jullie de kinderen met

camera kunnen volgen en of spreken zonder dat ze er zelf bij is Dus apart opnamen maken van de

kinderen of met hen op stap gaan is niet de bedoeling Het is ook niet duidelijk of de kinderen dat

zouden willen Zoals het er nu naar uitziet is er maandag nog geen moment voorzien dat de minister

samen met de kinderen thuis is

De minister denkt er wel aan om maandagmiddag met de honden te gaan wandelen Ze stelt voor dat

jullie dat kunnen filmen De vraag aan jou is dan of dat voor jullie de moeite waard is of dat we zo^n

moment beter kunnen bewaren tot na haar vakantie waarbij het eventueel is te combineren met de

opname van een gesprek Een en ander is nog onder voorbehoud van haar verdere werk afspraken

maandag Maar laat vooral vast weten of dit iets zou zijn of dat je het Never na de vakantie doet

Hartelijke greet

1C J^£K^ 2e

00092^^8 n CC houden in je reactie omdat ik ook morgen nog de hele dag een training buiten de deur doegi 153



From I0 2e t 10 2e jggmail
Sent dinsdag 9 juli 2019 17 19

To | l0 [2e]| [l0 2^ ^ 10M2e [
Subject Re Docutnentaire Kaag

com

10M 10 2d I0 2eminbuza nl

Ok dank voor de datum vh Kamerdebat

Wij hoeven niet bij haar werkafspraak te zijn als dat in haar agenda staat maandagavond

Maar zou wel fijn zijn als we haar toch even zien in combinatie met de kinderen

Laten we even kijken wat zij maandag en evt dinsdag hebben staan en dan kijken we wat het beste moment is om bij

aanwezig te zijn met de camera Wellicht gaan ze samen eten o i d

On Tue Jul 9 2019 at 4 40 PM | iQ 2e | i0 2e fl minbnza nl wrote10 2e

Oke ik ga het na

Maandagavond heeft ze sowieso een werkgerelateerde afspraak met een ambassadeur} waarbij niet kan worden gefilmd

lets anders voor jullie planning het Kamerdebat over brief kwestie Mali staat inmiddels gepland op 3 oktober van 10 13 uur

Hartelijjke groet

^0^

From I M0 2e \
Sent dinsdag 9

To | l0 [2e]| [l^
“

Subject Re Documentaire Kaag

10 2e @gmaiLcom
Tm

{10 2e 5 minbuza nl

Ha even voor alle duidelijkheid het lijkt mij het mooiste om Sigrid te zien samen met haar kinderen en vrienden om

ook een beetje familieleven te laten zien Kan me voorstellen dat ze niet de hele avond daarbij wil blijven zitten Of

wel dus we zouden eerst bij hen thuis kiinne beginnen met Sigrid en de de kinderen en vrienden en kan me

0QQg2
tsll6ti we dan met het clubje kinderen nog mee ergens naar to gaan o i d

91153



On Tue Jul 9 2019 at 1 41 PM| iQM2e L iO 29 10 2e Sininbuza nl wrote

Oke dus j e wil vooral de kinderen met him vrienden filmen Weet niet of de minister dat ook bedoelde toen ze

suggestie deed maai ik ga het checken

Graag Q0 2e |n CC houden ik ben de komende drie dagen lastig bereikbaar

S Smail coinVan 10 2e s 10 2e

Datum dinsdag 09 jul 2019 11 25 AM

Aan | 10 2e [ [l0 2^ ^ 10 2e j®minbuza^

Onderwerp Re Documentaire Kaag

Dag|ti0 2e

Ok dank voor de info mbt Jemen Dat is ook pas in September dus we hebben nog even de tijd

Wat betreft filmopnamen met de kinderen van Sigrid zal ik dan voorlopig uitgaan van ma 15 juli

Ik begrijp dat het vrienden zijn uit i0 2e die op dit moment logeren in Den Haag bij Sigrid

Het lijkt mij wel heel leuk om dit mee te nemen in de film zodat we hen ook wat beter leren kennen

Het lijkt me het meest logische dat we wel vanuit het ouderlijk huis beginnen dus vanuit

Sigrid dan hopelijk thuis is zodat we wel ze we even samen kunnen zien

en dat10 2e

Ik weet niet him plannen zijn voor die avond we zouden op gegeven moment wel met him de stad in kunnen gaan
o i d

Als ze van plan zijn om naar concert te gaan wordt het voor ons iets gecompliceerder want dan moeten we daar

natuiirlijk eerst toestemming voor regelen om binnen te komen met de camera etc

Voor ons zou het iets handiger zijn om gewoon ergens in Den Haag op een terras te eindigen zodat we geen gedoe
krijgen met toestemmingen regelen

Het is goed dat we hier nu al even contact over hebben zodat wij dit kunnen voorbereiden

groet

00092 26 91153



On Tue Jul 9 2019 at 11 14 AM | iQ 2e L 10 2e Sminbuza nl wrote

10 2e ]

Eerste punt loopt nog we moeten eerst duidelijkheid krijgen over datum reisschema en hoeveelheid beschikbare plaatsen in

vliegtuig Ik verwacht daar volgende week meer over te weten Journaalcollega blijkt deze week bovendien vrij te zijn Zodra ik

meer weet laat ik het weten

Ik heb nog geen duidelijkheid over dat mogelijke filmmoment Begreep al wel dat het niet deze week of komend weekend is

dus op vroegst maandag Ik ga het bij haar checken 10 2e

10 26

Wat zouden juilie precies wilien fiimen Op z n best iopen er wat kinderen rond in het huis en Sigrid zei vorige week ook nog

dat ze iiever niet in huis wii filmen Kortom is dit wel een fragment dat echt interessant is voor juilie

Hartelijke groet

From I M0 2e \
Sent dinsdag 9 lull 2019 10 08

To I0 [2e] l0 2€ 10 2e [g minbuza nl

Subject Documentaire Kaag

10 2e @gmail com

Dad i0 2e

Ik vroeg me af ofjij nog contact hebt gehadmet onze collega’s bij het joumaal om ze te polsen over de Jemen reis Ofis

dat allemaal nog te vroeg

En verder vroeg ik me af of jij nog iets vemomen hebt van Sigrid over een mogelijk datum voor het filmen bij haar thuis

met de vrienden nit I0 2e Ik begreep dat die er alleen nog t m komend weekend 13 14 juli zijn

^00092^^^ ^ en hartelijk groet
91153
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^minbuza nn10 2e | ^0 2^ff 10 2eTo

10 2e | | 10 2e 2l

n|^ iOK2e l^minbuza nl^
Fr^nr 1 10 2^ ^0K2^
lio^ Fri 4 26 2019 9 01 58 PM

I I iQ 2e I0 2e I a minbuza nl1 ^^I0 2eCci

Subject Re Gesprek en filmopties ■ vertrouwelijk
Received Fri 4 26 2019 9 02 04 PM

Dag| i0 2e

Zeer bedankt voor je mail en uitgebreide lijst metmogelijke draaidagen
Ik zetvrijdag 10 mei 14 30 uur in agenda en hoop dat we dan met deze lijst in de hand verder kunnen praten
Heb Jullie een link gestuurd van een Zweedse docnmentaire The Feminister die Sigridzelf kortgeledennoemde ter

inspiratie
Misschien is het een goed idee om daar even naar te kijken als Jullie tijd hebben dan kunnen we het samen hebben over de

werkwijze die is toegepast in deze film

Kijk uit naar ons gesprek
Hartelijke groet

10 2e M

On Fri Apr 26 2019 at 4 14 PM | 1Q 2 |JiO 2eH iQ 2e @minbuza nl wrote

Bests I0 2e

Hopelijk hebben jullie een mooie vakantie achter de rug op het moment dat je dit leest

We hebben jullie lijstje en wensen en onze ideeen en agenda s voor de komende tijd bij elkaar gelegd Op basis

daarvan komen we tot onderstaand overzicht dat we ook in grote lijnen met de minister hebben besproken Lijkt
ons een mooie lijst^ maar je weet inmiddels dat de agenda van de minister snel kan veranderen

We spreken een en ander graag met je jullie door Wat ons betreft kan dat op vrijdag 10 mei 14 30 uur op het

ministerie We hebben aansluitend een half uur in de agenda van de minister gepland zodat je ook met haar en

ons de belangrijkste dingen kunt bespreken Dit achtergrondgesprek is off the record bedoeld voor je research en

dus ook zonder camera Eerder afspreken lukt niet ivm de vakantieperiode en agenda afepraken die al staan

Hieronder hebben we ook voor jullie planning potentiele opnamemomenten voor de komende weken op een rijtje

gezet

Tot snel hartelijke groet

10K2epe

Data mogelijke opnamemomenten

Woensdag 8 mei

13 00 uur Discussiebijeenkomst interview met studenten UvA

Zaterdao 11 mei

11 00 uur In gesprek met CDJA communicatiemuseum in Den Haag
00093 91155



Zondag 12 mei

09 00 uur WNL op Zondag Vondel Amsterdam

Maandag 13 mei oa filmen op ministerie

09 30 uur intern agenda en uitnodigingenoverleg met R team

10 00 uur intern R teamoverleg met met DG s

Bewindspersonenstaf alleen loopje naar binnen geen opname staf

Mogelijk andere af^praken die dag

18 00 uur Theaterdebat over vrouwenkiesrecht Amsterdam

Dinsdaa 14 mei

14 00 uur Mogelijk vragenuurtje in Tweede Kamer

16 30 uur Kamerdebat algemeen overleg RBZ OS

20 00 uur Politiek cafe ProDemos Dudok^ Den Haag

Woensdaa 15 mei

Tijdstip voIgt bezoek Brainport Eindhoven

s avonds Europaspeech in Maastricht D66 campagne

Donderdag 16 mei

Brussel RBZ OS

Vrildag 17 mei

Ministerraad voorbereiding en in auto erheen etc

Zondag 19 mei

15 30 uur Operatie Interview De Balie

Dinsdaa 21 mei

14 00 uur Mogelijk vragenuurtje in Tweede Kamer

00093 9115516 30 uur Algemeen overleg RBZ Handel



In avond vertrek vanaf Schiphol naar Parijs voor OECD woensdag

Donderdaa 23 mei

Ondertekening metaalconvenant

Maandaa 3 iuni dinsdaa 4 iuni en woensdag 5 iuni

Global Entrepreneurship Summit Den Haag met oa Pompeo en Ivanka Trump

Donderdaa 6 iuni

10 00 uur ontmoeting met VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen op BZ

Vriidaa 7 iuni t m 11 iuni

Handelsreis Japan | i0 2e | gaat mee

Zaterdao 15 iuni op zondaa 16 iuni

Nacht van de vluchteling nog onzeker

Dinsdaa 8 en woensdag 9 oktober

Internationale conferentie psychosociale zorg conferentie

23 t m 27 September

AWN New York

8 September

CIDI lezing

November

begrotingsbehandeling achter de schermen

Nog te bekijken in te plannen

00093 91155



Bewindspersonenoverleg op donderdagavond

Privemomenten wandeling met honden op het strand

druk leven als werkende moeder

gezinsleven

Reizen

Nigeria Mali 24 en 25 juni en of

Turkije 4 en 5 juli of

Israel Palestijnse Gebieden 2 t m 6 September

Jemen nog geen datum bekend filmploeg op eigen gelegenheid

Opname reflectie gesprek op hoe Kaag in haar ministerschap en leven staat
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aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het
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to you by mistake^ you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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I0 2e | fi^t I0 2e ||^minbuza nllTo

10 2e | | 10 2ei0 2fi 10 2eCc

10 2^ ^0 2^
|iO 26| Mon 7 1 2019 8 53 27 PM

From

Subject Re laatste overleg voor reces

Received Mon 7 1 2019 8 53 34 PM

Dagln P4T
Dank voor je bericht

Ja als zij a s donderdag kan om 12 uur laten we dat dan maar doen want ik begrijp dat er daama geen moment meer is dat

zij zou kunnen

De minister heeft dan een kwartier de tijd en jullie wellicht iets langer zodat we nog even kunnen doorpraten daama

En hoe zit dat met het mogelijke Kamer debat

Als dat ook opa donderdag valt heeft zij dan wel tijd om af te spreken op die dag

Laten we morgen even contact houden

Vriendeliike groet
10 2e I I

On Mon Jul 1 2019 at 5 22 PM | iO 2e |^jiQ 2e ®minbuza nl wrote10 2e

Ha 10 2e

Ja was een mooie reis vooral binnenland Mali kleurrijke mensen in helaas vaak belabberde leefomstandigheden

De laatste twee weken zitten nogal vol het is dus een puzzel om een kort gesprek in te plannen Maar we komen onder

voorbehoud van wijzigingen in de agenda uit op komende donderdag4 juM om 12 uur Ongeveer een kwartier Zou dat

uitkomen

De data die jij voorstelt vallen af omdat de minister dan met reces en in het buitenland is {niet New Yorkoverigens

Mali

Inhoudelijk wil ik je graag nog wijzen op een kwestie die deze week in de Kamer speelt en mogelijk interessant kan zijn voor jullie

film De minister stuurt morgen een brief naar de Kamer over Mali Is nu nog vertrouwelijk dus ik kan je nog niet bijpraten Maar

de Telegraaf had er pas een berichtje over https www telegraaf nl nieuws 1799182550 fraude hulpgeld mali brief niet

openbaar

Ligt overigens genuanceerder en is minder geheimzinnig dan wordt gesuggereerd de minister wilde de kwestie eerst bespreken

met de autoriteiten in Mali Dat is vorige week gebeurd We houden er rekening mee dat er nav de brief deze week een debat

voIgt Dat kan morgenmiddag al zijn of woensdag of donderdag Preciezer weten we het helaas nog niet

«««V iide week is de minister overigens in Nigeria gaat om een handelsmissie van maandag t m woensdag 10 2e gaat m
UUUy4 yllob

van de hoed en de randVVCCL



Hartelijke greet

1Q f2el

|10 2^

From li0 2a [i|0 2^ 10 2e @gmail com

Sent donderdag 27 juni 2019 16 35

To 10 [29 10 2€ [ 10 {2e [g minbuza nl

Subject Re laatste overleg voor reces

DagtlQ 2e

Hoop dat het het mooi bezoek was aan Male en Burkina

Wij wachten even afwaar jullie mee komen Wij zouden de 19e vroeg in de ochtend kunnen of aan einde vd middag na uur

of 16

Maar ik kan me herinneren dat ze de 19e naar New York zou vliegen

Donderdag de 18e kunnen wij in principe de hele dag

De week daarop vanaf22 Juli zijn wij op zomervakantie dus hoop dat het lukt om elkaar nog voor die tijd te treffen

Hartelijke groet

10 2e

On Thu Jun 27 2019 at 3 24 PM | io 2e Hio 2e 4 @minbuza nl wrote10 2e

Ha 10 2e

Inderdaad op reis Afgelopen dagen in Burkina Faso en Mali We zIjn nu in Geneve Grand Bargain zie tweet minister en

00094an is de minister in Brussel 91156



Ik ga de agenda checken en kijken wat mogelijk is Goed om jullie voorkeur vastte weten

Zodra ik meer weet meld Ik me

Hartelljke greet

From | I0 2e [i|0 2^ I0 2e

Sent maandag 24 juni 2019 14 06

To | l0 [2e |i[l^ ^ 10 2e [^minbuza nl | 10 2e ^ | 10 2eQ|^
Subject laatste overleg voor reces

5 gmail com

10 2e

l|^

DagrtlQ 2ef[^ 10 2e

Ik weet niet ofjullie op dit moment op reis zijn waarschijnlijk wel maar misschien is het een goed idee om alvast te

kijken of we een datum kunnen inplannen voor een laatse overleg voordat iedereen met reces gaat zoals Sigrid
voorstelde

Mijn producer iQ 2e j 10 2^ zou daar ook graag bij aanwezig zijn^ zodat we met zijn alien gezamenlijk onze

werkafspraken kunnen herbevestigen

Wij hopen dat Sigrid daar ook bij aanwezig kan zijn

Ik begreep dat 18 19 juli de laatste werkdagen zijn op het Departement en ook de laatste Minister Raad in die week valt

Is het een idee om te kijken ofwe op de 18e of de 19e einde van de dag een tijdstip in agenda kunnen zetten

Hartelijke groet

I0 2e
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I0 f2e I0 2e I0 2e @defeimilie netl | iQ 2e [ [lO 2e^|| I0 2a |@minbuza nll
I0 2e lQ 2e I0 2e @defeimilie netl |
10 2^ | I

|l0 2e| Tue 1 23 2020 6 10 55 PM

Subject Re Productionele info documentaire VPRO minister Kaag
Tue 1 28 2020 6 11 05 PM

Cc

To

From

Received

Hi I0 [2e zie de attachment niet van het schema dat
jP ^^| vandaag stuurde Jij wel Zou je dit schema nog een keer aan

mij Kiinneii mailen svp

Dank alvast

Vexstnurd vanaf mijn iPhone

Op 28 jan 2020 om 17 00 heeftl no 2e Lvt 2e^hetvolgende geschreven

10 2e 0 2eDa

Hierbij hetvoorlopige programma met namen en locaties

We zijn hard op zoek naar een aantal momenten voor jullie om R te spreken

Dat is een hele puzzel maar we doen ons best om jullie zo goed mogelijk te kunnen faciliteren

Daarnaast vroeg ik me af wat jullie vluchttijden zijn weten jullie dat a I

Hoor graag als jullie nog vragen hebben

Groet

10 2ef

From | l0 2» || 1Q 2e

Sent vrijdag 24 januari 2020 14 45

To I 10 2e | [l0 2^
Subject RE Productionele Info documentaire VPRO minister Kaag

Hoi |i0 2^

Voor de zekerheld hebben we wel een fixer in optie mochten I0 2e K2e^l0 2e en keer op locatie vooruit reizen naar

de volgende afspraak die op jullie planning staat

Het is voor ons inhoudelijk nog een beetje zoeken wat we draaien vandaar dat eventuele locatie namen van

bijvoorbeeld de universiteiten het veldbezoek e d heel fijn is om te weten

Is er een mogelijkheid dat je me hierover informeert voor maandag Maandagochtend hebben we een telefonische

bespreking met onze fixer en het is fijn als we dan wat namen hebben van de locaties {ook logistiekgezien

Hoor het graag hoeft nog niet lets definitiefs te zijn maar een aantal locatie namen zou ons erg helpen

In de bijiage stuur ik je alvast de namen van de fixer in Israel

niet kan {maar daar gaan we niet van uit

indien hijn zijn assistent10 2e 10 2e

Met vriendelijke groet en alvast veel dank

10 2e 10 2e

Producer De Familie Film TV

10 {2e
XTUTfZB

00095 91157
Van 10 2e 10 2e} I0 2e s minbuza nl



Verzonden woensdag 22 januari 2020 17 28

Aan C 0 2e l10 C2e j 10 2e @defgmilie net

CC | lO C2e | [lO [2£| Tj I0 [2e ^@mlnbuza nl

Onderwerp RE Produciioneie info documentaire VPRO minister Kaag

Nog even een nabrander waarschijnlijk zijn [l0 2^ 10]| lOMZe onderdeel van de stoet en is een fixer dus niet

noodzakelijk Tenzij IO 2e
io

10 2e langer dan het bezoek van R willen blijven

From lQ 2e | |10 2^
Sent woensdag 22 januari 2020 17 22

To 10 2e 10 2e _C 10 2e gdefamilie net

Cc | l0 2e 0 i^
Subject RE Productionele info documentaire VPRO minister Kaag

10 2e @minbuza nl

Een fixer op locatie kan natuurlijk makkelijker Maar in Gaza is het lastiger om los van de delegatie te bewegen reizen

From 10 2e 10 2e 10 2e defamilie net

Sent woensdag 22 januari 2020 17 17

To I [10 2e | [[t0 2^
Subject RE ProductL n n T^^

I0 2e gminbuza nl

Tientaire VPRO minister Kaag

Hoil|l0 2e^e]
In hoeverre kunnen wij dat nog zelf regelen We kunnen namelijk wel een fixer op locatie in Gaza regelen

Ik zal je morgen de gegevens doorgeven van de fixer in Israel

Groet

10 26 10 26

Producer De Familie Film TV

10 2e defamWe net

Van I I0 2e | |l0 f2^
Verzonden woensdag 22 jamlr
Aan I0 2e 10 2e ~] 10 2e g defamilie net

Onderwerp RE Productionele ihfo documentaire VPRO minister Kaag

10 2e g minbuza nl

an zuzu

minbuza nl10 2e

10 2eDa

Ik ga er achteraan

Een belangriik ding fixer kan dan niet naar Gaza want daarvoor zijn de permits al ingediend
10 2^ 2e |l0 26 in gegevens hebben we in goede orde ontvangen

Ik hoop snel bij je terug te komen met een gedetailleerd programme

Groet

iio 2H£T

From | 10 2e || 1Q 2e

Sent woensdag 22 januari 2020 ii 4

To I C10 2e

Subject RE Productionele info documentaire VPRO minister Kaag

10 2e ^defamilie net

{10 2e pminbuza nl

Hoi i0 2e£e

00095 91157
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Universiteiten en de lunch plaats bijvoorbeeld

Wij zullen deze dagen werken met een eigen fixer producer op locatie Indien alles bekend kan ik je alle

persoonsgegevens en perspassen doorsturen

t^rngMpg

10 {2e

Van I I0 2e | |10 2^
Verzonden dinsdag 21 januari 2020 17 03

Aan l0 2e l10 2e f 10 2e ~^defamilie net

CC | lO 2e | [lOK^
Onderwerp RE l^roductionele info documentaire VPRO minister Kaag

10 2e 5 minbuza nl

I0 2e g‘minbuza nl

Dag 10 2e

Hierbij een zeer globaal programma

Zodra ik een gedetailleerdere versie heb zal ik het met je delen

Hartelijke greet

» 2e

Maandag 3 februari

Kick off met economische missie

YadVashem^ kranslegging

Ontmoeting met minister van Economie en s middags waarschijnlijk met minister van Buitenlandse Zaken TBC

Bezoek aan waterproject

Trade receptie

Dinsdag 4 februari

Speech op high school of universltelt over intemationale diplomatie en klimaatverandering

Ontmoeting met vrouwelijke ondernemers

Bezoek aan de technion met delegatie uit Noord Brabant

Bezoek aan Philips Medical

Near Ramallah

Woensdag 5 februari

Ontbijt in Ramallah met Nederlandse bedrijven

Ontmoeting met vrouwelijke ondernemers en Bank of Palestine

Ontmoeting met de premiervan de Palestijnse autoriteit Shtayyeh TBC

Trade Lunch

Veldbezoeken FAO water en andere projecten

College tour met Palestijnse Jeugd in Ramallah

Donderdag 6 februari

Veidbezoek aan Gaza diverse projecten^ wordt nog Ingevuld

Ontmoeting met Nederlandse gemeenschap in Gaza

Terug naar Oost Jeruzalem^ bezoek aan basketbali project verzoening

00095rom\ | l0 2e | I0 2e

Sent dinsdag 21 januari 2020 1

I0 2e j defamilie net 91157



To I 10 2e \[\i0]{2^{ 10 2e pminbuza nl

Subject RE Productionele info documentaire VPRO minister Kaag

Indien er een globaal programma van de dag beschikbaar is^ zou dat heel ergfijn zijn

Hoeft niet gedetailleerd hoor maar als er iets is wat je met mij zou kunnen delen heel graag

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e

Producer De Familie Film TV

EHHhe

Van I I0 2e | |10 2€^K
Verzonden woensdag 15 januari 2020 11 28

Aan | lP 2e || 1Q 2e

CC | 10 [29 [ [’0^
Onderwerp RE Productionele info documentaire VPRO minister Kaag

Z minbuza nl10 2e

I0 2e pdefamilie net

t minbuza nl10 2e

Dag I0 2e

Zoals ook met I0 2e | besproken zal de minister ook 2® of in de nacht van 2 op 3 inviiegen

Maar het is nog onduidelijk welke vlucht ze precies neemt Het programme begint maandagochtend vroeg

Jullie doen er dus goed aan om op 2 feb in te vliegen

Mochten er nog vragen zijn hoor ik het well

Groet

|10 24 2

From 10 2^ 10 2e l0 2e 5idefamilie net

Sent woensdag 15 januari 0 n

To I C1Q 29 | [[1Q 2^
Subject RE Productionele info documentaire VPRO minister Kaag

10 2e Pminbuza nl

Hi[IO 2^9

Indien je de vluchtgegevens hebt zou je die mij ook willen doorsturen

En wat betreft de hotelreservering op zondag 2 februari vliegt de minister dan ookal in of een dag later

Ik hoor graag Met groet

10 2e 10 2e

Producer De Familie Film TV

10 {2e
V

Van I 10M2e

Verzonden dinsdag 14 januari 2020 17 36

Aan C P 2e I0 2e { lOMSe ^defamilie net

CC 10 [29]^{10 2^ {10 2e] |giminbuza nl

Onderwerp RE Productionele info documentaire VPRO minister Kaag

10 2e @minbuza nl

Da gC ii9 2e

00095 91157
krijg de hotels toch nog door vandaag



Zondag 2 feb t m dinsdag 4 feb Carlton Hotel in Tel Aviv

Dinsdag 4 feb t m woensdag 3 feb het Millennium hotel in Ramallah

Woensdag 3 feb t m vrijdag 5 feb het American Colony in Jerusalem

Hoorgraag als Je nog lets nodig hebt

10 2efe

From I0 2e | |10 2^
Sent dinsdag 14 januari 2020 17 23

To | 10 2e || 10 {2e | fl 10 2e fedefamille net

Cc | 10 2e | [ 0 2€|1| [10 29

Subject RE ProauLLiuiieie imudocumentaire VPRO minister Kaag

Pminbuza nl

Dag 10 2e

Inderdaad Het programme van de minister is vanaf maandag 3 feb t m donderdag 6 feb

Maar goed om in ieder geval op zondag 2 feb aan te komen in Tel Aviv

Mijn vraag voor hotels etc staat uit zodra ik die gegevens heb zet ik ze door Ik ga ervan uit dat ik die morgen

ontvang

Groet

hO^e

From | lOK2e || I0 2e | f| lQ 2^ ^efamilie net

Sent dinsdag 14 januari 2020 17 22

To I [10 29 | [i^ || 10 2eT
Subject RE Productionele info documentaire VPRO minister Kaag

a minbuza nl

Hi rt0^^^

Dank voor het onderstaande Ik hoor het graag zodat we ook de tickets voot lO 2^jiO | ^0 2e in optie kunnen

zetten Waarschijnlijk een dag eerder dan maandag de 3®

Met groet

10 2e 10 2®

Producer De Familie Film TV

10 2e 10 2e fdefarrjilie net

Van | 1Q 26 | |1Q 2^ | I0 2e |@minbuza nl

Verzonden vrijdag 10 januari 2020 18 27

Aan | l0 2e || [10 2e | ||ri0 2e | ^defamilie net

CC | 10 2e | [lO 2€|Q 10 1^

Onderwerp RE Productionele info documentaire VPRO minister Kaag

minbuza nl

Beste 10 2e

Hartelijkdank voor je mail

Ik zal maandag of dinsdag op je mail terugkomen met antwoorden

Op dit moment hebben we ook nog niet alle gegevens paraat

Ik kom er zo snel mogelijk op terug

Hartelijke groet

00095 91157
»|i0 2«ij1



From I0 2e I0 2e l0 2e Bdefamilie net

Sent vrijdag 10 janu^Q2Q 13 54
^

To I 1Q 29

Subject Productionele info docunnentaire VPRO minister Kaag

10 2e g minbuza nl

Goedenniddagjl0 2^

We hebben elkaar nog niet eerder gesproken maar eerder heb ik contact gehad meti [l0 2^i|o j l0 2e jn verband met

onze documentaire over minister Kaag door regisseur 10 2e IO 2^

r 10 2« Iwas al in contact met ilQ 26^ oor de toegang tot Gaza maar begreep dat hij afwezig was dus graag even de

mail naar jou Ben jij in de gelegenheid om mij de exacte informatie voor deze reis door te mailen Vluchtgegevens^

data hotel Dan kunnen wij ook het boekingsproces in gang zetten voor 10 2e “^n cameraman I0 2f 0 {2e

Zie graag een reactie tegemoet Met groet

10 2e 10 2e

Producer De Familie Film TV

] 10 2e ^defamille net
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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

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

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

Help save paper Do you really need to print this email

Di00095it kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk91157



10 2e 10 2e I0 2e l@minbuza nllTo

10 2e 10 2^From

|i0 2e| Wed 1 S 2020 11 21 10 AM

Subject Re WAT te doen voor toegang tot Gaza meereizende pers reis

Received Wed 1 8 2020 11 21 20 AM

Ha l0 2^ dank voor je bericht

I0 2e

Ik begrijp dat jullie inhoudelijk nog niet veel nieuws hebben maar voor onze productie zou het wel fijn zijn om contact te houden

met degene die deze reis organiseert m b t r de gereserveerde vluchten zodat we kunnen proberen om dezelfde vlucht te

reserveren voordat alles vol zit

Zou onze producer I0 2e daarover contact kunnen houden met iemand van jullie

Alvast hartelijkdank en laten we donderdag of vrijdag even contact houden

ook over zaterdag IS Jan onze draaidag met de honden staat nog steeds

Harteliike groet

10 2g le

Van | 10 2e |^ |l0 2ep
Datum woensdag 8 januari 2020 om 09 51

Aan | iQ] 2e |j^]
CC i |10] 2 J 10 {2e {||^
Onderwerp WAT te doen voor toegang tot Gaza meereizende pers reis

Ha 10 2e

Inhoudelijk heb ik nog geen nieuwe info over het voorgenomen bezoek aan Israel en Palestijnse gebieden Maar om eventueel mee

te gaan naar Gaza moeten we zo spoedig mogelljk permits aanvragen

Voor de aanvraag hebben we het volgende nodig

1 Scan van paspoort persoonlijke data pagina in PDF FILE NB Houd er rekening mee dat er geen stempels visa in het

paspoort staan van landen waarmee ISR geen vrede heeft gesloten

2 Scan van paspoortfoto in KLEUR in JPEG FILE

3 Ingevuld informatieformulier zie in bijiage

Kunnen jullie dit naar mij mailen Dan stuur ik het door naar de juiste persoon bij onze vertegenwoordiging in Ramallah

Hartelijke groet

Help save paper Do you really need to printthis email
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■gminbuza nl] | I0 [2e] | | lQ [29j}^|^~lO 2e |Joj^ 10 ^ 10 2e | [10 2^ | 10 2eTo

1[^ 10 2e ^inouza nij
10 29 [j0 2^

10 2«| Fri4 19 2019 10 12 20 AM

From

Subject Vimeo The Feminister

Received Fri 4 19 2019 10 12 30 AM

https vimeo com 325445979

pw TFEMTV834040

Hierbij zoals beloofd een Vimeo fink naar de korte versle van de documentaire over de Zweedse minister van

Buitlandse Zaken Margot V\fellstrom

Hopelijk kunnen we naar aanlelding van dit voorbeeld verder praten over onze film {je kunt hem het beste

z s m even down London want deze link verloopt na een aantal dagen

Veel kllkniezier tijdens de Paasdagen
10 2e I

00097 91160



10 2e I | 10 2ej[l[0^10 2e | ^0 26 10 2e 10 2eTo lminbuza nl]
10 2e 1Q 2 }From

|10 2^ Tue 8 20 2019 9 59 54 AM

Subject VPRO documentaire

Received Tue 8 20 2019 10 00 16 AM

Goedemorgen jiO 26|[io j lOK2e |
Hebben jullie een leKJcere vaicantie gehad
En is iedereen inmiddels alweer terug op de basis

Ik mail jullie even om de draad weer op te pakken na het zomerreces

Zullen we een dezer dagen even contact hebben over wat er de komende tijd uitstaat

Uit mijn hoofd dacht ik me te herinneren dat we voor volgende week een ontspannen gesprek met Sigrid in de planning
hadden staan en ik heb zondag 8 September CIDI lezing in agenda staan Klopt dit allemaal nog steeds Of zijn er nog

nieuwe ontwikkelingen

Even bellen of mailen vandaag ofmorgen

Hartelijke groet

10 2e

00098 91161



10 2e I [ 10^^ I I l0 2e | |T^f I0 2e feminbuza nl]I0 2eTo

10 2e

|i0 2e| Wed 3 26 2020 8 28 48 AM

Subject follow up documentaire

Received

From

Wed 8 26 2020 8 29 02 AM

Dag | i0 2e | en ^0 2e^
Naar aanleiding van ons telefoongesprek vorige week hierbij een overzichtje van de zaken die we besproken hebben en waar

wij graag van op de hoogte gehouden zouden willen worden ivm met evt opnames

vervolg CETA debat Eerste Kamer

debat over financiering BHOS n a v discussie vlak voor reces wordt dit een Kamer debat of een AO

debat over financiering Palestijnse hulporganisaties in Palestijnse gebieden Kamerdebat ofAO

Als er nog onverwachte ontwikkelingen zijn zouden wij daar natuurlijk ook graag tijdig van op de hoogte gehouden willen

worden

Bij alle bovenstaande momenten is het voor ons altijd interessanter als we ook de aanloop naar zo n debat mee kunnen

nemen dus de interne voorbereidingen Het gaat ons meer om het proces dan alleen het moment zelf En natuurlijk moeten
we dan ook vooraf overleggen hoe en waar we met de camera aanwezig kunnen zijn in de zaal en evt de ministerskamer

en welke voorbereidingen we hiervoor tijdig moeten treffen

Daamaast zouden we ook graag nog een keer wat algemene opnames willen maken op het departement en daar omheen dat

zijn shots die we nog nodig hebben voor de montage Dit zijn algemene kantoor schots exterieurs^ wellicht nog een poging
om inloop MR te doen Dat soort dingen
Ik hoop dat we daar apart een dag voor kunnen inplannen in goed overleg

Wellicht ook handig om een update te krijgen van de actuele reisagenda

Hartelijke groet
10 2e I

00099 91238



10 2e 10 2e 10 2e 10 {2eTo @denhaag nl] @minbuza nl]
10 2eO0 2effl 10 2eCc gminbuza nl]

I0 l0 2eFrom

|iO 26| Wed 12 9 2020 5 34 24 PM

Subject FW defilm

Received Wed 12 9 2020 5 34 25 PM

We gaan dus zo bellen En de feiten liggen opnieuw anders er is dus al voorvertoning geweest voordat we hebben kunnen kijken

Is niet OK to say the least

10 2e 10 2b @defamilie netFrom

Sentr woensdag 9 decern ber 2020 17 28

10 2e

|gvpro nl10 10 2e 10 2e 10 2e 0To

Subject Re de fllmi

Jagraag io 2e niimmer

Outlook voor iOS downloaden

10 10 2e 10 2e

Verzonden Wednesday December 9 2020 5 24 22 PM

Aan 10 26 MiOK2Bbvpro nl10 2B lOMZe g defamille net

Onderwerp RE de film

We spreken elkaar straks Bel Ik 10 2« lummer

En SIgrid heeft de film gezlen dus die route Is daarmee door de feiten afgesloten

I0 2efee^

10 2e I0 2e 5 defamilie netFrom

Sent woensdag 9 december 2020 16 48

10 26 |^^l_0 p_elg vpro nl10 10 26 10 26To

Subject defilm

Best 10 2b
e

We spreken elkaar waarschijnlijk nog straks als jg I0 2e | ook belt

Wat ik je graag nog meegeef is dat defilm al naar een aantal journalisten is gegaan omdat we anders de langere termijn denk aan

gidsen niet haalden

En zoals je hebt gezien wordt er ook al over geschreven Ik denk dat het ’t slimst is dat Sigrid de film niet heeft gezien

Weet dat wij een paar jaar geleden die documentaire overTImmermans hebben gemaakt en Timmermans heeft de film bewust

niet van tevoren willen zien zodat hi] zich er ook van kon distantieren

Nu ik spreek je straks

Hartelijke greet 10 2e

DE FAMILIE
FI LM T V

1 i

I V i M 1
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I0 2e | fi^^ mW @minbuza nll | I0 2^0 ^j lOK2e
I0 2e |y^0 2e jWdefeimilie netl [

I0 2e I r

|l0 2e| Thur 1 30 2020 12 03 26 PM

Subject Israel reis

Received

To ^minbuza nl]
Cc

From

Thur 1 30 2020 12 03 39 PM

Dagi1Q 2e t^JlO 26|

Nog even een paar laatste vragen over het schema dat jullie ons stuurde

omdat wij nu gezamenlijk reizen en aankomen a s zondag in Tel Aviv vroeg ik me af ofwij ook samen door de douane

gaan dat zou wel zo handig zijn
Wij gaan na aankomst meteen door naar het hotel en dus niet mee naar het Design Museum

wij zullen op woe 5 feb in Ramallah een eigen fixer met auto en een tolk vertaler meenemen ivm het Arabisch De naam

van de fixer is

Als jullie meer info van hen nodig hebben zoals ID cards laal ons uan weien

en de naam van de vertaalster isI0 2e I0 2e

over de mogelijke momenten om mee te rijden in de auto

ik zie een lange rit staan op dinsdag 4 feb naar Haifa om 10 15

Dit zou wellicht een goed moment zijn om mee te rijden

zoals gezegd aan einde van de dag ergens even napraten in hotel is ook een goede optie voor ons Lieft doen we beien dus

een rit mee en een keer rustig bijpraten aan einde vd dag Misschien de laatste dag van bezoek meest geschikt hiervoor

verder zou het fijn zijn om nog even door het het schema te gaan om te bespreken waar wij wefniet bij aanwezig mogen
zijn dat is soms niet helemaal duidelijk

Heb jij tijdn^ ^^ jm hier nog even over te bellenvoor jouw veitrek

Wellicht morgenochtend even vrijdag

Hartelijke groet
10 2e I

00101 91242



I0 2e | ^0 2^j^ I0 2e ^minbuza nll

Sioerd^a iQ 2e @tweedekamer nll
I0 2e I

Tue 12 8 2020 10 48 23 AM

To

Cc

From

Sent

Subject Mail docu

Received Tue 12 8 2020 10 48 27 AM

Bestel 10 2e Ml0 2e^

Nogmaals veel dank voor de voorvertoning gisteren En voor het portret dat jullie van Sigrid hebben gemaakt Gisteren hebben we

veel punten doorgesproken Voor het overzicht van ons allemaal hebben we die hier nog even onder elkaar gezet

10 2e en die van D66 {SjoerdjlO 2eJVoor de zuiverheid van rollen maken we een onderscheid tussen de punten van BZ

Wij hebben geen invioed op elkaars punten die zijn ieder voor eigen rekening

BZ

D66

• Autogordel
• Jetten noemde nri n naam niet eruit

• Niet die beelden uit overleg waarin ze klaagt over Kamerleden parlementair onjuist
• TeamKaag

’

Is verwarrend omdat het echte TeamKaag die club van 3 000 mensen Is die zlchzelf heeft opgerlcht Betere

benaming is voorbereidingsteam kandidaatstelling
• Shot van haar telefoon met whatsappconversaties bij kapper eruit

• Er moeten data bij pre corona shots

• Champagneshot Niger
• TOEGEVOEG D Quote waarin Sigrid zegt 10 26

10 2e

En dan van onze kant nog een meer wezenlijk punt waar Sigrid en wij na een nachtje slapen alleen maar meer van doordrongen

zijn geraakt Er moet echt iets in de documentaire over haar idealen over het waarom van de stap die ze zet Nu zit dat er helemaal

niet in Het lijsttrekkerschap wordt nu platgeslagen tot een kort moment met Eva Jinek aan de kade het oefenen van de opkomst

op Papendal en de LINDA shoot Die leegheld doet echt geen recht aan haar inhoudelijk gedreven keuze om dit avontuur aan te

gaan

Het is bij Sigrid en dat weten jullie ook veel meer dan niet weglopen niet wegkijken Het gaat om het tegengaan van

polarisatie om de Nederlandse samenleving om een stem tegen de politiekvan Wilders om visle en perspectlef voor Nederland

enfin jullie weten dat als geen ander En er zijn veel momenten waar jullie ook met eigen camera bij waren dat ze daar over

spreekt in Jeruzalem in haar speech op Papendal in het interview met Eva Jinek in het ik ga ervoor gesprek op de

zondagochtend Nu is de knip te groot en te onduidelijk een vrouw die wikt en weegt en ineens doet ze het toch

Tot slot Jullie zeiden gisteren geen beelden van bijvoorbeeld 10 2e te willen gebruiken omdat jullie er zelf niet bij waren en de

NPO stream geen optie is voor jullie Bij het stukje over Moria gebruiken jullie echter wel die NPO stream Dus dat kan geen

belemmering zijn lijkt ons

Hartelijkegroet

00102 91243



10 2e | fl^|l I0 2e ^minbuza nll | 1Q 2e | |T^^ I0 2e

10 2e rtQ 2^
^ [

|i0 2e| Thur 1 30 2020 12 37 27 PM

Subject nog een verzoekje
Received

To lminbuza nl]
From

Thur 1 30 2020 12 37 39 PM

Halloj^0 2e^
Ik richt me nu maar even tot jou
Voor de college tour op woe 5 feb bij de AL Qattan Foundation zouden wij ook graag onze arabische tolk meenemen

Haar naam is

Is het mogelijk om haar ook op de gastenlijst te zetten zodat ze in ieder geval met ons mee naar binnen kan die avond

10 2e

Mocht je meer info van haar nodig hebben dankan ik je haar ID sturen

Hartelijke groet
10 2e n

00103 91244



I0 2e |0 2| I0 2e |@tweedekamer nn
lQ [2e] 0 || lO {26^@vpro nl1 I0 ^e [|g icloud corriri 0 ] ^sr@icloud cor^ lOM2e [ |lO 2e| lQ 2e] @minbuza nl1 [lO] 2N

I0 2e @minbuza nl] Sjoerdsma S| io 2e Stweedekamernl] 10 2» | i0 2e @defeimilie net]
I0 2e ~|

^ ’

|i0 2e| Wed 12 9 2020 2 05 30 PM

Subject Re Aandachtspunten documentaire navvoorvertoning
Wed 12 9 2020 2 06 40 PM

10 10 2e 10 2eTo

Cc

I0 |2e

From

Received

Beste allen^

Dankvoor jullie snelle reacties

Weet dat wij het ook heel vervelend vinden maar helaas werkt jullie aanbod niet[ i0 26 Daar hebben wij gisteren echt ook heel

uitgebreid naar gekeken en vanochtend weer in totaal gaat het om een dikke 4 minuten verdeeld over drie scenes waarin

lichaamstaal en het praten in beeld van wezenlijk belang is De eerste keer is zelfs het eerste interviewmoment in defilm Om 4

minuten een minister naar buiten te zien kijken en audio onderte steken is totaal ongeloofwaardig Het spijt ons oprecht
Wat we kunnen aanbieden is een disclaimer aan het eind van de film waarin lets staat als Sigrid Kaag heeft kennis genomen van de

beelden en is zich ervan bewust datzij onterecht geen autogordel droeg tijdens de opnamen Zij biedt hiervoor haar excuus aan

i10 2ei Sigrid zegt inderdaad niet meer dal

gemonteerd terwiji ze door Jinek wordt gei nterviewd
^

Ik wil echt duidelijk inzetten op de waarden voor de houding in de politiek echt praten Durven te praten over perspectief^ te leiden

en niet weg te kijken en niet de onderbuik laten praten en Nederland uit de crisis hefpen

en over de missie hebben we het volgende gevonden enI0 2e

Hartelijke groet 10 2«

DE FAMILIE
FILM TV

SCllOLieN6l USSlRAAT4l5S I IWl amster am

C C6C3 33 03 I INFO^OEFAMHIE NET | WWW CEFAMILIE NET

Van io 2e | io 2e| io 2e |@tweedekamer nl

Datum woensdag 9 december 2020 orn 11 38

Aan j io 2e 10 2e
XI

^io {2e|@vprQ nl 11 io 2e l@ldoud eom”

Fmmbuza nl”

io 2e |^aeTamiiie net I io 2e [

I iQ] 2e |@iclQud cQm ^ iQ PgM io 2g 4 5 minbuza nl [

Q i0 [2e g rriinbuza nl p 1Q] 2 ^tweedekamer nl 10] 2 |@tweedekamer nl
^

\~ iP 2e @defamilie net

Onderwerp Re Aandachtspunten documentaire navvoorvertoning

I0 2eCC

10 2e

10 2e

Dag io 2e en team

Dank voorde mall en de aanpassingen die zljn gedaan Zeer gewaardeerd

Blijven er voor ons drie punten over

• De autogordel Het moge duidelijk zijn dat wij hier de college s van BZ zeer ondersteunen in hun pleidooi Niemand noch

wij noch jullie als makers hebben er baat bij dat deze docu de herinnering in gaat als autogordelgate Dat zou dood en

doodzonde zijn van drie jaar werk

• Voor de zekerheid de opmerking over 10 2e s er hoe jammer jullie dat ook vinden wel uit We lezen jullie mail als dat

dat zo is maar checken het toch even voor zekerheid Vanmorgen nog met Sigrid over gehad ze wil die echt niet ivm zijn

privacy Graag bevestiging hiervan

• Het feit dat er nul zinnen over haar idealen waarom in zitten is voor ons ook een heftig punt Jullie willen een fair beeld

_an Sigrid neerzetten een eerlijk portret Dat heeft plussen en mlnnen zo hoort dat ook Maar zo n portret kan niet b»«ffan
Xtsnder enige aandacht voor waarom zij tot deze stap naar het partijieiderschap is gekomen We vragen echt niet om et

00104 91245



allerlei partijpropaganda in te monteren totaal niet Maar een enkele zin of passage uit een van de vele gesprekken die

10 2e jhierover op camera met Sigrid heeft gehad kan op een zeer natuurlijke wijze een plek krijgen in de documentaire

Dan hoef je nog niet eens je toevlucht te nemen tot bijvoorbeeld de Papendalspeech die jullie ook zelf hebben gefilmd en

blijf je dus weg van D66 als partij Want voor de duidelijkheid het gaat ons niet om D66 maar om dat enig recht wordt

gedaan aan Sigrid s inhoudelijken maatschappelijk gedreven keuze

We rekenen erop dat jullie hier oog voor hebben

Met vriendelijke greet

10 2e

D66 fractieTweede Kamer

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

OeJ 10 2e I
10 2e g tweedekamer nl

pminbuza
nl hetvolgende geschreven{10 {10 2eOp 9 dec 2020 om 11 27 heeft 10 2e

Hallo 10 2e

Ik mail je over het BZgedeelte daarzijn nu de meeste punten opgelost waarvoorveel dank

Het autogordel probleem is niet opgelost en ik snap jullie punt hieronder dat er ook geen opiossingen via editing

mogelijk zijn

Mijn voorspelling is dat bij uitzending de hele documentaire wordt gereduceerd tot maar ze had geen gordel om en

dat is doodzonde van jullie jarenlange werk en niet ook goed voor de minister

Ik stuur je hier ook even een van de nieuwsberichten nav een vergelijkbaar geval met minister Wiebes

https www rtlnieuws nl nieuws politiek artikel 4864156 minister wiebes door het stof na ophef over niet dragen

gordel

Kortom het is heel vervelend maar die shots moeten eruit

Dat stelt jullie voor behoorliike oroblemen vandaar dit aanbod zoals ook dooK iO 2gfel gesuggereerd maandagavond
We gaan met de minister erj i0 2e^
die manier kunnen jullie het audio van de eerder shots behouden

e komende dagen nieuwe autorijshots opnemen waarbij ze uit het raam kijkt Op

Blijft over dat er ook een gordelloos shot is metlO^ ^^die wel een gordel draagt Ik kan me niet goed meer

herinneren hoe cruciaal het audio daar was

We kunnen de draaidag op korte termijn inplannen

Groeten ook namens i0 2^
i0 2e |

10 2e 10 2e Ddefamilie netFrom

Sent woensdag 9 decern ber 2020 10 19

10 2e 10 2e g tweedekamer nl ^0 2e Q 10 29jg vpro nl lOKZe gicloud comTo 10 2

Cc ] lO 2e |XlO 2^

1|0 2^
i[1Q 29 gdefamilie net

Si00104Re Aandachtspunten documentaire navvoorvertoning

10 2e 10 10 2e 10 2e 10 2eJ gTn1nbuza nl

g minbuza nl Sjoerdsma S10 2e 10 2e 5 tweedeka mer nl 10 26

91245



Niet onbelangrijk fijn als jullle ulterlljk rond middaguur kunnen reageren dit is onze laatste montagedag dank

Hartelijke groet^ 10 2e

image001 jpg

10 2e io 2e adefamilie netVan

Datum woensdag 9 december 2020 om 08 05

Aan [| io ^e H ~fStweedekamer nl | COM^e

n I @iclQud cQin

Cc|io ^g| io 2ei^ 10 26 feminbuza nl | iQ 2e]

[ io 2e l@minbuza nl

I 10M26 @tweedekamer nl I

Onderwerp Re Aandachtspunten documentaire navvoorvertoning

] io 26|@vpro nl [ QQ 26 @lclQud cQm

10 2e gminbuza nl i0 2e

@minbuza nl r io 2e tweedekamer nl10 2e

10 2« @defamilie net

Goedemorgen allemaal

Inderdaad goed om de film eergisteren met zijn alien te zien Hieronder per punt onze opmerkingen

En excuus voor dit ietwat verlate bericht maar om met het slechte nieuws te beginnen
wat voor ons het ingewikkeldst was en wat we niet op kunnen lessen is de autogordel Zoals je weet hadden we dat

graag gedaan Maar we hebben er gisteren twee gespecialiseerde bedrijven naar laten kijken en wat je er ook aan

doet het blijft zichtbaar zelfs na 30 dagen SFX bewerking serieus voorstel van een van hen Behalve dat Sigrid in de

film de gordel overal ter wereld niet om heeft is het voor de scenes die wij in Nederland gefilmd hebben ondoenlijk

er iets aan te doen {geen idee of je er iets aan hebt maar bij bijna alle auto interviews mag de riem niet om omdat

dietegen de microfoon aan schuurt hoofdsteunen worden soms ookverwijderd ramen worden beplakt

binnenspiegels worden versteld etc We gaan de scenes ook niet verwijderen want dan dondert de film in elkaar

Voor de andere punten zie hieronder in groen

Hartelijke greet 10 2e

Van iOK2e | io 2^ 10 2^ | ptweedekamer nl

Datum dinsdag 8 december 2020 orn 12 02

Aan io 2e io 2e @vpro nl p 0 J 2e ^icloud com io 2e @icloud com | io 2e

I I io 2e I pdefamllle net

CC |i0K2g|{i0 2e]^ 10 {2 |c@minbuza nl | iQ 2e]

[ 10 2b @minbuza nl p i0 2e @minbuza nl j 10 2 |@tweedekamer nl

io 2e @tweedekamer nl

Onderwerp Aandachtspunten documentaire nav voorvertoning

10 2B @minbuza nl i0 2e

Beste I0 f2e

Nogmaals veel dank voor de voorvertoning gisteren En voor het portret dat jnllie van Sigrid hebben gemaakt Gisteren

hd ben we veel punten doorgesproken Voor het overzicht van ons allemaal hebben we die hier nog even onder elkaar

gezet

Voor de zuiverheid van rollen maken we een onderscheid tussen de punten van BZ iQ 2e |en die van D66

00104 I0 2e Wij hebben geen invloed op elkaars punten die zijn ieder voor eigen rekening 91245



We horen ook graag tijdig wat er wel of niet met deze punten en verzoeken is gedaan Wanneer verwachten jullie

daar een terugkoppeling van te kunnen geven

BZ

I0 2«i heckt nog bij hen verwacht dat deze beelden wel kunnen we horen het graag eind10 2g

deze week uiterlijk

in minimaal drie fragmenten heeft Kaag geen autogordel om moet worden aangepast zal anders leiden tot

publicitair gedoe zie hierboven

Minister van Hoop {moet worden ze wordt minister van hoop genoemd was destijds kop formulering van interview

in Volkskrant we passen de V O aan

op circa 23 min 30 champagne biJ ontvangst door autoriteiten Niger suggestie om gevulde champagneglazen eruit

te monteren of in spreektekst te zeggen wat een contrast in een van de armste landen ter wereld wordt de

minister met champagne ontvangen aangepast er staan in het totaalshot bubbel glaasjes op tafel maar er wordt

niets meer ingeschonken En wat versterkt dat Sigrid er niets mee van doen heeft is dat er wordt gezegd Nederland is

hier voor het eerst bij

de scene bij de begrotingsbehandeling het afzeiken van de moties graag onschuldiger beelden daarvan zonder

commentaar van de minister op Kamerleden Zie dit vimeolinkje Alle directe verwijzingen van Sigrid naar partijen

verwijderd en dat mens in begin Nu alleen wat algemene ergernis

https vimeo com 488577668

ww De Familie

ongeveer op 1 uur en 4 minuten shots van herkenbare ambtenaar in beeld in leeg pand bij voorkeur ander beeld

omdat deze ambtenaar daar geen toestemming voor heeft kunnen geven verwijderd

rond 59 min 30 zegt Kaag bij de kapper dat ik geen steun krijg van het kabinet^ {graag schrappen context uitspraak

is niet duidelijk wat daardoor een politiek onhandig beeld opievert verwijderd

D66

Jetten noemde m n naam niet^ eruit verwijderd

TeamKaag is verwarrend omdat het echte TeamKaag die club van 3 000 mensen is die zichzelf heeft opgericht

Betere benaming is voorbereidingsteam kandidaatstelling we passen de V O aan

Shot van haar telefoon met whatsappconversaties bij kapper eruit gebeurt in post productie

Er moeten data bij pre corona shots passen we aan gebeurt in postproductie

TOEGEVOEGDTOVGiSTEREN 10 2e

10 2e

En dan van onze kant nog een meer wezenlijk punt waar Sigrid en wij na een nachtje slapen alleen maar meer van

doordrongen zijn geraakt Er moet edit iets in de documentaire over haar idealen over het waarom van de stap die ze

zet Nu zit dat er helemaal niet in Het lijsttrekkerschap wordt nu platgeslagen tot een kort moment met Eva Jinek aan

de kade het oefenen van de opkomst op Papendal en de LINDA shoot Die ‘leegheid’ doet echt geen recht aan haar

inhoudelijk gedreven keuze om dit avontuur aan te gaan

Het is bij Sigrid en dat weten jullie ook veel meer dan ‘niet weglopen niet wegkijken’ Het gaat om hettegengaan
van polarisatie om de Nederlandse samenleving om een st^ tegen de politiek van Wilders om visie en perspectief
voor Nederland enfin jullie weten dat als geen ander En er zijn veel momenten waar jullie ook met eigen camera bij
waren dat ze daar over spreekt in Jeruzalem in haar speech op Papendal in het interview met Eva Jinek in het ik ga

ervoor gesprek op de zondagochtend Nu is de knip te groot en te onduidelijk een vrouw die wikt en weegt m ineens

doetze hettoch

Dit voor ons heftig punt moeten we echt naar kijken want als we dat hadden willen vertellen in deze opzet had het

er wel ingezeten Dat merkten we ookgisteren in de montage Sigrid ertl0 2e hadden er bovendien ooktotaal geen

problemen mee

Tot slot jullie zeiden gisteren geen beelden vanbijvoorbeeld I0 2e te willen gebruiken omdat jullie er zelf niet bij
waren en de NPO stream geen optie is voor jullie Bij het stukje over Moria gebruiken jullie echter wel die NPO

stream Dus dat kan geen belemmering zijn lijkt ons No comment want niet onze keuze

00104 91245



I0 2e 10 2d ~5 tweedekamer nlVan 10 24
Datum dinsdag 8 december 2020 om 12 02

Aan 10 2e [ [I0 2e^vpro nl iO 2e pidoud com i0 2e |@icloud com | 10 2e

n OPK^g Jpdefamilie net

CC ii0 ggB{i0 2eip I0 {2e lc5 minbuza nl J| iQ 2e]

n {I0 2e rfeminbuza nl
’

@minbuza nl [ iQ 2e ]10 10 2e

t5 minbuza nl10 [2« I0 2e stweedekamer nl

^ io 2e |@tweedekamer nl

Onderwerp Aandachtspunten documentaire nav voorvertoning

Bested 10 2» ^10X24^^

Nogmaals veel dank voor de voorvertoning gisteren En voor het portret dat jullie van Sigrid hebben gemaakt

Gisteren hebben we veel punten doorgesproken Voor het overzicht van ons allemaal hebben we die hier nog even

onder elkaar gezet

Voor de zuiverheid van rollen maken we een onderscheid tussen de punten van BZ

]Wij hebben geen invioed op elkaars punten die zijn ieder voor eigen rekening

I0 2e en die van D66

10 2e

We horen ook graag tijdig wat er wel of niet met deze punten en verzoeken is gedaan Wanneer verwachten jullie

daar een terugkoppeling van te kunnen geven

BZ

I0 2€^ heckt nog bij hen verwacht dat deze beelden wel kunnen

in minimaal drie fragmenten heeft Kaag geen autogordel om moet worden aangepast zal anders leiden tot

publicitair gedoe

Minister van Hoop moet worden ze wordt m inister van hoop genoemd was destijds kop formulering van interview

in Volkskrant

op circa 23 min 30 champagne biJ ontvangst door autoriteiten Niger suggestie om gevulde cham pagneglazen eruit

te monteren of in spreektekst te zeggen wat een contrast in een van de armste landen ter wereld wordt de

minister met champagne ontvangen

de scene bij de begrotingsbehandeling het afzeiken van de moties graag onschuldiger beelden daarvan zonder

commentaar van de minister op Kamerleden

ongeveer op 1 uur en 4 minuten shots van herkenbare am btenaar in beeld in leeg pand bij voorkeur ander beeld

omdat deze ambtenaar daar geen toestemming voor heeft kunnen geven

rond 59 min 30 zegt Kaag bij de kapper dat ik geen steun krijg van het kabinet graag schrappen context uitspraak

is niet duidelijk wat daardoor een politiek onhandig beeld opievert

10 2g

D66

Jetten noemde m n naam niet eruit

TeamKaag is verwarrend omdat het echte TeamKaag die club van 3 000 mensen is die zichzelf heeft opgericht
Betere benaming is voorbereidingsteam kandidaatstelling

Shot van haar telefoon met whatsappconversaties bij kapper eruit

Er moeten data bij pre corona shots

TOEGEVOEGDTOV GISTEREN Quote waarin Sigrid zegt dat 10 2e

10 2e

En dan van onze kant nog een meer wezenlijk punt waar Sigrid en wij na een nachtje slapen alleen maar meer van

doordrongen zijn geraakt Er moet echt iets in de documentaire over haar idealen over het waarom van de stap die

ze zet Nu zit dat er helemaal niet in Het lijsttrekkerschap wordt nu platgeslagen tot een kort moment met Eva Jinek

aan de kade het oefenen van de opkomst op Papendal en de LINDA shoot Die leegheid doet echt geen recht aan

haar inhoudelijk gedreven keuze om dit avontuur aan te gaan

Het is bij Sigrid en dat weten Jullie ook veel meer dan niet weglopen niet wegkijken Het gaat om het tegengaan

yan polarisatie om de Nederlandse samenleving om een stem tegen de politiek van Wilders om visle en perspectlef

Toor Nederland enfin jullie weten dat als geen ander En er zijn veel momenten waar jullie ook met eigen camera bij
00104 91245



waren dat ze daar over spreekt in Jeruzalem in haar speech op Papendal in het interview met Eva Jinek in het ik ga

ervoor gesprekop de zondagochtend Nu is de knipte groot en te onduidelijk een vrouw die wikt en weegt en

ineens doet ze het toch

Tot slot jullie zeiden gisteren geen beelden van bijvoorbeeld Herzberg te willen gebruiken omdat jullie er zelf niet bij
waren en de NPO stream geen optie is voor Jullie Bij het stukje over Moria gebruiken Jullie echter wel die NPO

stream Dus dat kan geen belemmering zijn lijkt ons

Hartelijke groet

10 2e

D66 fractie Tweede Kamer

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

06 1 10 2e

10 2e gtweedeka mer nlia

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

00104 91245



10 2e i 10 2eTo @gmail coml
10 ^ 10 2e | I 10 2eCc

From | i0 2e | ri0 2€|

|iO 26| Thur 7 9 2020 1 39 54 PM

Subject RE Dagt|iO 2e0iO j iO 2e |
Received Thur 7 9 2020 1 39 00 PM

Ha 10 2e

Ja jullievallen metdeneus inde boter {qua D66 past mooi in de verhaallijn lijkt me Via 10 2e hoorden we dat jullie in de

afgelopen maanden diverse opnamen hadden gemaakt We zijn benieuwd naar het resultaat tzt

Wij gaan hier richting zomerstop iQ 2e | is a I vrij vanaf 3 augustus is hij er weer en houd ik het een maandje voor gezien

De komende dagen staan er geen bijzondere dingen meer op de agenda vrijdag de laatste ministerraad en dan geleidelijk het reces

in

Zullen we anders begin volgende week nog even bellen Komt beter uit dan vandaag of morgen

Hartelijke groet ook aar| [0^j hopelijk gaat zijn herstel voorspoedig

10 2€^

From L i0 2^
Sent woensdag 8 juli 2020 15 15

To I0 [2e] l0 2€

~

10M26j^^^^^minbuza nl

Subject Dag ^0 [2^lQ l0 2e

10 2e fegmail com

10M 10 2« I0 2e

Hoe is het op het Departement

We hebben al even geen contact meer gehad met elkaar We hebben nog wel gedraaid na de Corona stop maar vooral in

het kader van de partij
Inmiddels is het reces alweer in aantocht dus ik dacht ik laat nog even wat van me horen

Ik weet niet of er nog belangrijke zaken in de agenda staan de komende tijd
En tot wanneer jullie nog te bereiken zijn Ik begrijp dat as vrijdag de laatste MR is

Betekent dit dat alles bij jullie jullie vanafvolgende week op slot gaat
En is het al bekend van wanneer tot wanneer de minister op vakantie is

Zou fijn zijn om nog even contact te hebben voor de vakantie

Harteliike aroel

10 2e I

00105 91246



10 10 2e 10 2eTo 5minbuza nl]
10 2e | ^0 2e|M 10 2eCc ^minbuza nl]

i0 2eFrom

|iO 26| Thur 11 19 2020 10 42 00 AM

Subject Re documentaire Sigrid Kaag draaidag dienst auto

Thur 11 19 2020 10 42 07 AMReceived

OK I0 2e

I0 2e geeft net alleen aan dat een eerder moment fijner zou zijn vanwege de montage

Zou het morgen ook nog kunnen of begin voigende week 23 24e

Groet

I0 2e

producer De Famflie Film TV

31f 10 2^ {10 2e @defamilie net

DE FAMILIE
FI LMt TV

WWW DEFAMILIE NET
5CHOLLENBPUG5TPAAT d BG

1D9I EX AMSTERDAM

^ 31 0 20 663 33 03

n WWW FACEBOOK COM DEFAMILIE

I^^DEFAMiLIEFILMTV

10 10 2« 10 2e [6 minbuza nl

Verzondenr woensdag 18 november 2020 16 30

10 2e ffldefamilie net

Sminbuza nl

I0 2eAan

CC ^I0 [2e |^{[l0 l2€|}^ {I0 l2e]

Onderwerp RE documentaire Sigrid Kaag draaidag dienst auto

Laten we in elk geval de 27® nov aivast boeken Dat is dan vanaf half elf met 1 van de twee chauffeurs

Jullie filmen dan al de inloop ministerraad en kunnen aansluitend snelwegshots maken

[10 2e

I0 2e |@defamilie net

Sent woensdag 18 november 2020 16 12

To

Subject documentaire Sigrid Kaag draaidag dienst auto

10 2eFrom

10 10 2e 10 2d @minbuza nl

Dai

via I I0 2e I begreep ik dat Jullie elkaar a I even hebben gesproken over de rijshots in de dienstauto zonder Sigrid

Ikneem het even over

Na overleg met de editor blijkt dat er een aantal shots wenselijkzijn om in de montage tussen de al eerder opgenomen interviews

te monteren Idealiter draaien we een keer met de huidige chauffeur en dienstauto tussen 15u en 18u zodat we daglicht en

schemerlicht mee kunnen nemen

Misschien lets te veel gevraagd op kort termijn maar zou Je kunnen kijken in overleg met| 10K2e ^f er ergens een optie mogelijk is

Mag eventueel ook in het weekend en het gaat dus om rij shots vanuit de auto dus Sigrid hoeft hier niet bij aanwezig te zijn

IqoI 06 ^®^ graag 91247



Groet

10 2e

producer De Familie Film TV

I pdefamilie net

DE FAMILIE
FtLM^TV

WWW DEFAMILIE NET
A bc

JO MvECDAM

i i l 3

nV WW fP
“

FP O COM TEFAMilIF

^ FflMVJ

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzenderte melden enhet bericht teverwijderen 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

00106 91247



@minbuza nn [10 2e 10 2e 10 2e I0 f2e I fedefeimilie netl | lO 2e

@min buza nl] l iQ ^e |

To

I0 2e |[] i0 2e |@defeimilie net1

|i0 2e|g I0 2e feminbuza nl]

lQMlO 2e 10 2e

10K2eFrom

|i0 2e| Mon 12 7 2020 11 55 18 AM

Subject Re maandag 7 december documentaire Sigrid Kaag
Mon 12 7 2020 11 55 29 AMReceived

Ha 10 2e

Ik wll nog even melden datilQ] 2e]inatuurll]k van harte welkom Is Ik denk zelfs dat het goed zou zijn a Is ze erblj is omdat zij toch

weer een andere bilk heeft en ik zou het natuurlijk ook leuk vinden om haar nog even te zien

Kljk maar

Tot vanavond

I0 2e 10 2« @minbuza nlVan

Datum maandag 7 december zuzu om

Aan r io 2e [[5^defainilie net
1° 29 l@minbuza iil l° 2e f

i0 2e I ^^defamilie net I
minbuza nl j lOK2a

Onderwerp RE maandag t december documentaire Sigrid Kaag

10 2e 10 2e 10 10 {2e

I0 2e @vpro nl

Ok dank dan doen we zeslI^X^^

10 2e I0 2e 5defamllle netFrom

Sent maandag 7 december 2020 10 30

10 2e l@defamllle net

10 2a @minbuza nl 10 2e IO 2s| 10 2e @minbuza nl 10 2e p0 2e@vpro nl

Subject Re maandag 7 december documentaire Sigrid Kaag

10 126 I0 2e 10 26 10 1 10 126 10 26 h5 minbuza nlTo

Ga dan even uit van 6 want wij zijn met 4 en 10 totaal kan

{18 nov gal 10 126 aan dat jullie met max 5 zouden zijn

Sminbuza iil
^

^minbuza iilVan 10 2e 10 2e

Datum maandag 7 december 2020 om 10 27

Aan I0 2e ltedefamilie net

|iO 26l@vprQ nl

iQ 2e @defamilie net

i^iinbuza nl |i 0 2ej[ i^ 2e

O^naerwerp maandag 7 december documentaire Sigrid Kaag

10 2e 10 2e

teniiiibuza nl10 {2e 10 2e

Ha Sigrid wll ledereen graag mee dus als jullie aangeven wat het maximum Is dan kijken wlj wie gaat

I0 2€

10 2e 10 2e @defamilie netFrom

Sent maandag 7 december 2020 10 27

10 2e S minbuza nl 10 2e 10 2e @defamilie net

10 2e @minbuz3 nl I0 l2e ll0 26 10 2e gminbuza nl 10 2e ^^10 2e|g vprQ nl

Subject Re maandag 7 december documentaire Sigrid Kaag

I0 2e 10 10 2e ^ 10 2e ^To

Dag I 10 26

Dit zijn wel heel veel mensen Wij leggen graag de film voor aan Sigrid | 10 2e p 2 jl0 2^ |en aan Jou en 10 26

Hoor graag nog even

Hartelijke groet I0 2e

00107 91248



DEFAMILIE
FILMfi^TV

5CH01 1 ENBRUGS5UAAT 1 | 1091 eXAMSIERDAM

3‘ 0 70 6^3 33 03 I INFOC DEFAWIi E N£T I WWW DtfAMIUE NET

I0 2e inbuza til” I0 2e @minbiiza iilVan

Datum maandag december 2020 om 10 20

Aan ■ io 2e l@defamilie net J| iOK^e

I0 [2e ]^lOK2aJiWpro nl

I0 2e E defainilie iiet

gminbuza nl iio 2e i| 10 2610 2e 10 2e

I0 2e ^miiibuza nl

CC

Onderwerp RE maandag 7 december documentaire SigridKaag

10 2e

10K2e
Dank wij waren van plan in totaal met pax 7 te komen kan dat Dank en

Sigrid
10 2«

Sjoerd

10 2e

10 26 I0 2a @defamilie netFrom

Sent vrijdag 4 december 2020 17 40

IW 10 2e l@minbuza nl

feminbuza nl | 10 2e | jjl0 2e^vpro nl

{10 2e |bdefamilie net

I0 2e 10 10 2e 10 2e g minbuza nl 10 2e i0 2eTo

10 2e

10 2Cc

Subject Re maandag 7 december documentaire Sigrid Kaag

Dag alien

Ter bevestiging hierbij de adresgegevens voor de viewing van a s maandag 7 december

Locatie Het Nutshuis zaal Filmkiuis

Riviervismarkt 5

2513 AM Den Haag

Inloop vanaf 19 45u start 20 00u en na het zien van de film is er tijd om na te praten in de foyer

Met vriendelijke groet

10 2e

producer De Familie Film TV

adefamilie net31

{I0 2e fl0 2e g defamilie netVan

V
00107

n’ dinsdag24 november 2020 14 47

Adn i

91248
10 2e I0 2e 10 10 2e 10 2e@minbuza nl Bminbuza nl



5minbuza nl 10 2 d10K2e^ypro nlCC | 10 2e | [lO 2^
Onderwerp Re rriaanaag aecember documentaire Sigrid itaag

10 2« 10 2e ®defamilie netI0 2e

we kunnen ook voor eten zorgen dat biedt het Nutshuis ook dan zouden we eerder kunnen starten bv 19 uur Zeg het maar

10 2e

@minbiiza tLl”

Datiitri HinsHag 74 nfWRmbpr 9070 oni

5 minbiiza tLlVan C 10 2e 10 2e

iz io

|[a defamilie net | iQ 2e iS minbiiza iil10 2eAain

I0] 2e rfcminbuza nl

10 2e

1^10j 2eJjvpr^10 2e 10 2e

defamilie net

Onderwerp RE maandag 7 december documentaire Sigrid Kaag

10 26

Allen

Dan graag 7 december om 20 uur Moeten we dan eventueel commentaar ook direct aanleveren of kunnen we daar nog nachtje

over slapen

I0 2e

10 2e 10 2e @defamilie netFrom

Sent maandag 23 novemb r n n 1

10 10 2e 10 2e 10 2e 10 2eg minbuza nl S minbuza nlTo

Cc I0 2e l0 [2e 10] 2e @minbuza nl lOK^e 7jlO 2e@ypro nl

g minbuza nl

Subject maandag 7 december documentaire Sigrid Kaag

Importance High

10 2e ^ I0 2e @defamilie net [i0 2^
|10 2e 10 2«

Beste mensen

maandag 7 december hebben we een filmzaal gereserveerd tussen 17 22 uur kunnen we daarterecht Nutshuis Riviervismarkt 5

2513 AM Den Haag

Hoor graag wat schiktl

Hartelijke greet

I0 2e

DEFAMILIE
FILM TV

5CHOLLEN8RUGSTSAA1 a 8G I I091 £ AMSrERDAM

0 20 6f 3 33 C3 I ir\JFO s IJEFAMII lt NEt I WWWDEEAMILIE NET

I0 2e ®defamilie netVan 10 2e

Datum maandag 23 november 2020 om 09 50

Aan | i0 |2e

C^10 2eH 10 2e [ ^tj 10] 2e |@miiibuza nl^
■ ^0 2e

fg aetamiiie net I

dnaerweip Re update docm

^ninbnza nl

T 10 2e |[ tl0 2elfeypro nl

1

10 2e

Sminbuza nr @minbuza nl10 2e 10 {2e

oigiiu Kaaglicllldlic

Da^_0£K2^hoop dat dat lukt zondag 6 december of maandag 7 december einde dag begin avond want 4 december inderdaad

geen optie meer Later kan niet want dat gaat de film de postproductie in Hoor het graag

00107

Hartelijke groet

91248
10 2e



DE FAMILIE
FILM TV

SCHOlLENliftuGSilJAAi J G I lCf 1 gX AMSIEROAM

^35 0^20 6t3 33 03 E iMFOC niHFAMtvC Mil I WWW DtfAMiLIE NfT

10 @minbuza nlVan | iQ 2fe

Datuni^vriidag 20 november 2020 om 14 23

Aan

ccjjio^ | 10 2e ^ j 10 26

~

10 ^6 [gdefamilie net

Onderwerp RE update documentaire SigndKaag

10 2e

10 2e j^defamilie net

ti0 2e| fevpro nlniiiibuza nl 10 2e 10 26

^minbuza nr fl minbuza nl10 2e 10 2e

Pat moei fl03 2 dan goedvinden want daar staan partijdingen nu

I0 2e h 1

I0 2e |gdefarr ilie netI0 2efrom

Sent vrijdag 20 novem ber 2020 14 01

10 2«10 10 2e g minbuza nlTo

Cc 10 2e 1Q 26 { 10 2e 1D 2e ^I0 2e|gvpro nl 10 2e 10 2g gdefamilie net ^0 2gminbuza nl

iiminbuza nlI0 2e 10 2d

Subject Re upaate oocumentaire Sigrid Kaag

Dag 10 26

Stel dat dat niet lukt zou maandag 7 dec einde middag begin avond ook een optie kunnen zijn

Hoor het graag

10 2eHartelijke greet

DE FAMILIE
FI LM JrTV

Sr ■ 1

• ■

A 1 ‘■r

i t i v tI ■ w

@minbuza nlVan | iQ 2fe

Datum donderdag i november 2U2U om

Aa^
rd jlQ 2e|J 10 26 f Se

I0 2e gdefamilie net

Onderweip RE update documentaire Jdignd Kaag

10 2eH

i0 2e @defamilie net

I@minl3uzari1
j

I0 2e
~

ti0 2effevpro nl10 2e 10 26

i minbuza nr l@minbuza nl10 2e 10 2e

Vrijdagmiddag na de ministerraad dus uur of 4

10 2^ 10 2e gdefamilie netFrom

Sent woensdag 18 november 2020 17 58

10 10 2e minbuza nl

I0 2e | ji0K^tfpro nl

To 10 2«

I0 2e igidefamilie net i0 2eCc I0 2e i0 26 10 2 10 2eI n III uuz i» 111^

10 2e 10 2« g minbuza nl

Subject Re update documentaire Sigrid Kaag

00107 91248



Gaan we organiseren 10 2^ welke dagen en tijden 3 6 dec schikken Wij gaan een zaaitje zoeken Greet 10 2e

]5 niinbuza nlVan | i0 2e

Datum woensdag 18 november 2020 om 16 32

Aa^ QP 2e P I0 2e |@defamilie net

cdT 0 2€ |tlO 2e | 2e |@minbuza nl J~Q0K2e f [Jl0] 2el@vpro nl

gdefamilie net j 00 2e |@mmbuza nr

Onderwerp RE update documemaire i^ignd Kaag

10 2e

@minbuza rLl10 2e

Net even met lOK2e | overlegd laten we dit in Den Haag doen Op het ministerie is niet handig is er bveen filmhuis of zaaitje in

Den Haag beschikbaar We zijn met max 5 mensen inclusief minister

[10 2e]|

10 2e 10 2e @defamilie netFrom

Sent woensdag 18 november 2020 08 44

10 10 2e 1@minbuza nlTo 10 26

Cc | 10 2e | [i0 2g|]j I 1Q 2e g rninbuza nl | 10 ^^ f
10M2e 1^ 00 2e r£minbuza nl

Subject Re update documentaire Sigrid Kaag

10 2e @vpro nl 10 2e 10 2e @defamilie net 10 26

Dag l0 2e

Dank ook weer voor je mail Een link sturen in deze fase doen we beslist niet Zonder uitzondering kijken we een film live met de

betreffende personen Laat weten wat een mogelijke dag en tijd is dan komen we langs Hoor graag wat de opties zijn

10 2eHartelijke groet

DEFAMILIE
FI LM

IiI r {y Af^tsusOAV
■

PAM • ‘ fll WWV DEFAI 1 i •

^mbuza nlVan ||M0 29

Datum dinsdag 17 november 2020 om 18 26

Aan

CC [iO 2^ |ilO 2g | ]
^o ^6 z cletamilie net ^_

Onderwerp RE update documentaire bignd Kaag

10 2e1i

io ^e gdefaTnilie net

^minbuza nl 10 2e i [I_tl0 29j~bvnro n1

@mmbuza nr

10 2e

10 2e

Sbfliinbiiza nl10 2e 10 {2e

He 10 2e

Dank voor de update Mooi dat het einde in zicht is we zijn heel benieuwd

Logistiek hebben we een probleem Voor de minister is het op 3 en 4 december sowieso niet te doen uur heen anderhalf uur

kijken half uur bespreken uur terug en ik vrees ook voor 6 december

Het is verreweg het makkelijkste als jullie een wetransfer sturen zodat we hier in Den Haag kunnen kijken Uiteraard spreken we

dan af dat we die versie alleen met de relevante mensen bekijken 10 2e ik en ook de minister Die versie zal niet buiten die

kring terechtkomen in die zin hebben we de afgelopen tijd gelukkig genoeg wederzijds vertrouwen opgebouwd

Doordat we altijd goed hebben samengewerkt verwacht ik overigens geen grote showstopers maar het is volgens de afspraken die

OOl 07^^ begin hebben gemaakt wel van belang om goed te kunnen kijken of er scenes bij zijn die mogelijk problemen
91248
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Groeten

io 2n

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

I0 2e I0 2e Bdefamilie netVan

Datum dinsdag 17 nov 2020 1 57 PM

Aan

KopieiMOK^g^ llQ 2^^| 1Q] 2e ^minbuza nl Tl 10 26

10 2e

10 C10 2e 10 2e x minbuza FLl^

10 2e j defamilie net ii~0 2^j10 2e ^vpro nl 10 2e

10 2e mTTdbuza rl

Onderwerp Re update documentaire Sigrid Kaag

Dag| l0 24^

Dankvoor je mail

Fijn van die laatste shots en we hebben gelukkig ondanks COVID nog een mooie LINDA fotoshoot die we mee kunnen nemen

5 december Dat stemmen we af met | 1Q 2e nmet wie

er gedraaid wordt voor defilm

En dat moet ook wel want de week ervoor is de film af op deze scene na Vanaf 7 december gaat de film in postproductie wordt

de film afgewerkt op beeld en geluld

We willen jullie graag u it nodigen om donderdag 3 dec of vrijdag 4 dec de film te bekijken Zondag 6 december kan ook voor ons en

an LINDA contact heeft Dit is tevens het allerlaatste wat10 2e

uiteraard is einde dag of avond ook seen probleem We hebben een mooie ruimte beschikbaar bij de VPRO in Hilversum Houdt

rekening met een filmlengte van iets minder dan anderhalf uur Hoor graag of dit lukken gaatl

Hartelijke greet

10 26

DEFAMILIE
FILMdrTV

I
’ • J E I lOSI • X AMiTE

I ’ M i t ViV iV OEFAf tll II M

@minbiizanlVantkio^
Datiinii wosTUaQcj^ ii Tiovcnirjcr zuzu oiii loi^o

Aan

10 {2e

10 2« I0 2e S defamilie net

l^rninlinzn ti1 10 {2e i

2 Tninbuza nl’

^iO 26|@ Tjro nlCC l 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

5 minbiiza rLl1 10 26 10 2e 10 2e

6^cietamilie net T

OndeiiYerp RE update documeniaire oigna Kaag

Hallo 10 2e

Dank voor je maiitje We hebben met 10 2e inmiddels de laatste afspraken gemaakt voor shots rondom in het ministerie en de

Ministerraad — ^

Over de eindmontage wanneer heb je die voorvertoning precies in gedachten Hier breekt vanaf 18 dec de kerstvakantie aan met

|00107 erde beschikbaarheid var| l^iQ 2g fen mezelf en ook van de minister trouwens 91248



Mocht het nodig zijn om shots te vervangen of te schrappen daar gaan we niet vanuit maar de mogelijkheid moet er wel zijn dan

moeten we datdus voordietijd aangeven anders hebben jullie geen uitwijkmogelijkheid

Groeten

ll0 2e j

10 2e 10 2s @defamilie netFrom

Sent woensdag 4 november 2020 l4 40

10 10 2e 10 2« @minbuza nl

Cc | iQ 2e | [lO C2^ | I0 2e |^minbuza nl | I0 2e \ | |i0 2e|^vpro nl

Subject update documentaire Sigrid Kaag

To

10 2e ‘I0 2e g defamilie net

Dag I0 2» 2e

Ik hoop dat het jou en de jouwen goed gaat in deze bizarre tijden

Hoorde van[ I0 2e ^at je benieuwd was naar de voortgang van defilm we zijn nog drukdoende met laatste draaidagen en de

montage Dat is door COVID nog geen sinecure maar dat komt goed

Ik weet niet of we al gecommuniceerd hadden dat de documentaire zondag 3 januari 2021 wordt uitgezonden op NP02 Dat is zo

ongeveer de laatste datum die de NPO wil besteden aan een film over een verkiesbare politicus v66r de verkiezingen

10j 2e

Uiteraard laten we jullie de film zien voor hij wordt uitgezonden Dat zal nog even duren want we zijn nog lang niet klaar lets

anders is dat we dan een live vertoning organiseren waar liefst Sigrid zelf lC [iQ 2^] en een iemand van D 66 bij aanwezig is

Ondanks COVID doen we dit gelukkig nog steeds met onze filmprojecten terneer dat er altijd wel een zaal is te vinden waar je met

ruime afstand van elkaar kunt kijken

Wij kunnen sowieso een ruimte bij de VPRO in Hilversum of in Amsterdam reserveren tegen die tijd maar wellicht hebben jullie

een grote ruimte met een grote televisie beschikbaar waar we met een paar mensen terecht kunnen Ik hoor het graag

Tot zover vast take care

Hartelijke greet

I0 2e

DE FAMILIE
FILMirTV

J l iOTI XAMi1EJ«3AM

lii i i ^cl^v v wDEFAMlLlE• ^I£^

Help save paperl Do you really need to printthis email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijkaan 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

Help save paperl Do you really need to printthis email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijkaan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

001voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzendeQj 248
berichten



10 2e | ^0 2^ I0 2e l@minbuza nllTo

10 2eFrom

Ssnt

Subject RE Mail docu

Received

Tue 12 8 2020 12 03 41 PM

Tue 12 8 2020 12 03 44 PM

Danl| ^^r
Ik heb je vraag meegenomen en jullie in cc gezet

Met vriendelijke groet

10 2e

D66 fractieTweede Kamer

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

10 2e 5 tweedekamer nl

Van | i0 2e |j[i0 2^| | I0 2e | S minbuza nl

Verzonden dinsdag 8 december 2020 11 53

Aan [1Q 29 10 2 l0 2e 5 tweedekamer nl

CC Sjoerdsma S I0 2e @tweedekamer nl

Onderwerp RE Mail docu

|@ minbuza nl10 10 2e 10 2e

Ha 10 2e

Goede actie om ditook nogschriftelijkte doen Ikheb onze punten hierondertoegevoegd

Misschien goed om ook nog expliciette vragen of ze tijdig kunnen laten weten wat ze wel of niet met onze verzoeken doen

hebben gedaan Zet je ^0 2e en mi] in de CC in de mail aan de drie

Hartelijke greet

i0 2^

FromQ 10 26 I0 2e ^tweedekamer nl

Sent dinsdag 8 december 2020 10 48

To | i0 [2e][ [l^ ^ 10M2e

Cc Sjoerdsma S

Subject Mail docu

g minbuza nl

10 2e S»tweedekamer nl

Best© 10 2e 10 26fe

Nogmaals veel dank voor de voorvertoning gisteren En voor het portret dat jullie van Sigrid hebben gemaakt Gisteren hebben we

veel punten doorgesproken Voor het overzichtvan ons allemaal hebben we die hier nog even onder elkaar gezet

Voor de zuiverheid van rollen maken we een onderscheid tussen de punten van BZ {

Wij hebben geen invioed op elkaars punten die zijn ieder voor eigen rekening

en die van D66 Sjoerd I0 2eI0 2e

BZ

paat 10 2g in beeltf l0 2«^fcheckt nog bij hen verwacht dat deze beelden wel kunnen

in minimaal drie fragmenten heeft Kaag geen autogordel om moet worden aangepast zal anders leiden tot publicitair gedoe
Minister van Hoop moet worden ze wordt minister van hoop genoemd was destijds kop formulering van interview in

Volks krant

•00108 3 23 min 30 champagne bij ontvangst door autoriteiten Niger suggestie om gevulde champagneglazen eruit te morQI 249



of in spreektekst te zeggen ‘wat een contrast in een van de armste landen ter wereld wordt de minister met champagne

ontvangen

de scene bij de begrotingsbehandeling het afzeiken van de moties graag onschuldiger beelden daarvan zonder commentaar

van de minister op Kamerleden

ongeveer op 1 uur en 4 minuten shots van herkenbare ambtenaar in beeld in leeg pand bij voorkeur ander beeld omdat deze

ambtenaar daar geen toestemming voor heeft kunnen geven

rond 59 min 30 zegt Kaag bij de kapper dat ik geen steun krijg van het kabinet {graag schrappen context uitspraak is niet

duidelijk wat daardoor een politiek onhandig beeld oplevert

D66

• Autogordel
• Jetten noemde m n naam niet eruit

• Niet die beelden uit overleg waarin ze klaagt over Kamerleden parlementair onjuist
• H’eamKaag is verwarrend omdat het echte TeamKaag die club van 3 000 mensen is die zichzelf heeft opgericht Betere

benaming is voorbereidingsteam kandidaatstelling
• Shot van haartelefoon met whatsappconversaties bij kapper eruit

• Er moeten data bij pre corona shots

• Champagneshot Niger
• TOEGEVOEGD Quote waarin Sigrid zegt dat 10 2610 2e

10 2e

En dan van onze kant nog een meer wezenlijk punt waar Sigrid en wij na een nachtje slapen alleen maar meer van doordrongen

zijn geraakt Er moet echt lets in de documentaire over haar idealen over het waarom van de stap die ze zet Nu zit dat er helemaal

niet in Het lijsttrekkerschap wordt nu platgeslagen tot een kort moment met Eva Jinek aan de kade het oefenen van de opkomst

op Papendal en de LINDA shoot Die leegheid doet echt geen recht aan haar inhoudelijk gedreven keuze om dit avontuur aan te

gaan

Het is bij Sigrid en dat weten jullie ook veel meer dan niet weglopen niet wegkijken Het gaat om het tegengaan van

polarisatie om de Nederlandse samenleving om een stem tegen de politiek van Wilders om visie en perspectief voor Nederland

enfin jullie weten dat als geen ander En er zijn veel momenten waar jullie ook met eigen camera bij waren dat ze daar over

spreekt in Jeruzalem in haar speech op Papendal in het interview met Eva Jinek in het ik ga ervoor gesprek op de

zondagochtend Nu is de knip te groot en te onduidelijk een vrouw die wikt en weegt en ineens doet ze het toch

Tot slot jullie zeiden gisteren geen beelden van bijvoorbeeld I0 2e te willen gebruiken omdat jullie er zelf niet bij waren en de

NPO stream geen optie is voor Jullie Bij het stukje over Moria gebruiken Jullie echter wel die NPO stream Dus dat kan geen

belemmering zijn lijkt ons

Hartelijke groet

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt uverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook^ die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van beiichten

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

00108 91249



[10 2^0 2^||^ 00 2e]To a minbuzann
10 2e |i 10 2e ht7n^j|je net] | lO 2e [ [lO ^

nOK2e ^
^

Cc gminbuza nl]
From

|10 26| Fri 1 31 2020 10 23 03 PM

Subject Re Presspass fixers I0 2s

Received Fri 1 31 2020 10 28 18 PM

Dag l0 2^ en l0 2e

Wij zullen zeker mee willen rijden met de stoet en de delegatie daarover geen misverstand

Het is echter zo dat er ook momenten zijn dat wij als pers niet geacht worden aanwezig te zijn zo maak ik op op jullie
schema Die momenten willen wij graag benutten door dan wellicht wat eigen shots te draaien exterieur shots van de stad

m n

We hebben vorige keer in Niger ook zo gewerkt en konden zo op sommigen momenten voomit rijden om de aankomst te

fiknen^ of juist achterblijven om hetvertrek van de stoet te fiknen Wij hadden daar ook een fixer chauffeur met eigen auto

waar we op dit soort momenten gebruik van konden maken We deden dit steeds in goed overleg met jullie security en

delegatie
Laten we om misverstanden te voorkomen bij aankomst nog even kortsluiten

eerder bellen kan natuurlijk ook

TVfpf \ Tipnrif» i|ke sroet

10 2e I

On Fri Jan 31 2020 at 6 46 PM 2 minbuza ii[ wrote10 2e10 2ei 10 2e

Dag io 26

Hartelijk dank voor je toelichting

Wij zijn er echter niet vanuit gegaan in onze voorbereiding d£

Westbank

I0 2e [2^1 |iO 2e|isepaTaat zich verplaatsen Behalve in de

Dat is volgeiK I0 [29|en mij ook niet afgesproken op voorhand

I0 2g

We gaan er dan ook vanuit dat het op die manier gaat lukken om het bezoek te volgen

Hartelijke groet

i10 2ele

I0 2e @defamilie netFrom

Sent vrijdag 31 jamian 2020 18 01

10H^10 2 ]
Subject RE Pressp
00109

10 2e

2^inbuza nlTo 10K2e

Oren

91251



In principe wel omdat de crew bij sommige momenten ook niet aanwezig kan zijn en sommige dingen wellicht inhoudelijk
niet van toepassing zijn op de documentaire

i0 2e is dus aanwezig op maandag dinsdag crew gaat waarschijnlijk na Philips Medical door naar Ramallah en

woensdag incl 10 2e

Op dinsdag 4 rijdi | wel graag
— indien mogelijk met jullie mee om een auto ritje te draaien en dan gaa| io {2€^ met

eigen veryoer naar locatie

I0 2e past zich aan jullie aan dus als iets niet kan dan kan je dat met haar communiceren

Mocht je vanuit hier nog iets van mij nodig hebben dan hoor ik hetf De up to date equipmentlijst variPQ ^^ heb ik gevraagd
hem dit weekend je toe te sturen

Hij was deze dagen aanhet draaien

Groet en dank

10 2e

@minbuza n[Van

Verzonden vrijdag 3

Aan

Onderwerp RE Presspass tixers

10 2e10 2e 10 {2e

lanuan 2020 17 21

I0 2e |[S defamilie netI0 2e

minbuza nl10 2e

10 2e

Veel dank

Is L^^f^Dok tijdens het hele programma in Israel de chauffeur Ik had voor nu alleen op de Westbank gerekend

Hartelijke groet

10 2e

10 2e

’ I0 2e 7 defamilie netFrom

Sent vrijdag 31 januari 2020 17 19

{10 [240] 29U

Subject Presspass fixers

10 2e

lSminbuza nl10 2eTo

10 2e

Hi i0 ^ i2eronder die vj {i0 2e vertaler in Palestina enfixer driveiio 26L tijdens de draaidagen in Israel

Og Hp^^ag
in Gaza zijn we onderdeel van de delegatie en zijn zij er niet bij

91251



Kenteken 10 2e

iQ 2e I enf^^^^gaan na aankomst in Tel Aviv met fixe i0 2e naar het hotel

Veel dank voor al je info en succes de komende week

Groet

10 2e

Producer De Familie Film TV

1Q 2e| 10 2e ^defamilie net

1D 2e

buiten bereik

00109 91251



I0 2e

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aanu 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
bulten

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

b

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

00109 91251



To t Pi fe^hiinbuza nn I | l0 2efl^^
~0 2e | | 10 2e ^

11|0 2^ i0 2e l^minbuza nI]
^m |{l0 2e | r^0 ^g|
|i0 2e| Tue ^ i^^ n90 4 22 27 PM

Subject RE i0 2e | skype afepraak
Tue 4 14 2020 4 22 28 PM

I0 2e

10 2e I | 1Q 2e I | 10 2e |^ 1Q 2e a minbuza nll [lQ 2ej | i0 2e]Cc

Received

Heb ik net gedaan Ze wil het begin volgende week niet komende vrijdag dus

Van ft ^hiiiibiiza nl

Datum dinsda^ 14 apr 202Q 4 49 PM

Aan 10 2e 10 2^b 2 0 10 2e

KopLe | iO 26 | flO 2^ I0 2e J| 10 2e U 10 2e 10 2e |{10 2e U 10 {2e

10 2e I0 2e @mmbuza nl

Onderwerp RE I0 2e skype afspraak

Hi [10 29]| is dit al met R besproken

From 10 2e | ^10 2^|0 2^
Sent Tuesday April 14 2020 13 41

To R

Cc | lOM26]| jiO 2^ |tl0 2e | | lOK2e

Subject I0 2e | kype afspraak

| 10 2e L 10 2e |10 2^] ^10 2^|0 2^

Ha I0 2e I
Ik heb ‘I0 2e gemeld dat skypen morgen niet gaat Zouden we inpotloodvoor a s vrijdag 17 april om 1600 skype in de

agenda kunnen zetten

Groeten

1Q 2e t

Verzonden met BlackBerry Work

Cwww blackbeiTV CQm

00110 91252



lOKZe l@qmail coml10 2e iTo

10 ^ 10 2e | I 10 2e 10 2^10 2e 10 2eCc Jl @minbuza nl]
From | iO 2e | riO 2€|

^

|l0 2e| Fri 3 13 2020 4 09 47 PM

Subject RE up dat lijstje
Received Fri 3 13 2020 4 09 00 PM

Ha 10 2e

Door alle coronagedoe wordt er veel geannuleerd de komende weken Zie hieronder een geactualiseerde lijst

Hartelijke groet

From | iOK2e | [lO 2€|
Sent vrijdag 28 februari 2020 15 46

Tori 10 2e \
10 10 |2e 10 2^10 2eCc

Subject RE up dat lijstje

He 10 2e

Hieronder een greep van mogelijk reievante agendapunten voor het komende haif jaar

Goed weekend aivast harteiijke groet

I0 2e4

Maart

bedrijfsbezoek VDL Nedcar Born

Filmhuis Den Haag interview aan de hand van filmfragmenten over idealen in de politiek positie

van de vrouw etc

8 11 Staatsbezoek Indonesie handelsmissie

Brussel raad mot Europoso minlGtcrG over broxit on nieuwo handolGrclatiG VK

GpcGch bij CDA congrcG over ontwikkclingsGamonwcrking

2

4

April

speech Afrikadag ONZEKER

16 17 Washington Wcroldbank

D66 congres

21 24 mogelijk mco met handcIsmiGGlG naar Mexico

4

18

Mei

Speech Van Randwijklezing Vlissingen

25 27 Parijs OESO | NZEKEF|
2 4 Staatsbezoek Duitsland handelsmissie

5

•00111 91254



8 11 WTO vergadering in Kazachstan mogelijk ander land in regio

29 30 mogelijk bezoek aan Zuid Korea ONDUIDELIJK

Juli

10 2a

September

MKB missie Polen8 9

21 25 AWN in New York

From 10 2e 10 2« 10 2e 5 minbuza nl

Sent donderdag 27 februari 2020 17 16

To I 10 2e \ 10 2e @gmail com

10 l0 2e 10 2a 10 2 10 2« 10 2« 5 minbuza nlCc

Subject RE up dat lijstje

Ha I0 2e

Was de afgelopen dagen vrij Ik hoop er morgen aan toe te komen^ en anders begin volgende week

Hartelijke groet

i10 26l

Van I0 2e Q \~ 10 2e @£tnail com

Datum donderdag 27 feb 2020 11 56 AM

Aan | 10 {26 ^10 24 | 1Q] 2e n@mmbuza nl

Onderwerp up dat lijstje

Pagh P4

Wellicht ten overvloede maar ik wilde je nog even eenreminder sturen m b t het lijstje dat je mij nog zou sturen als up

date

Ik weet niet ofjij nog tijd hebt gehad om hier aan toe te komen

Wij zien het gaame tegemoet

Hartelijke groef
10 2e n

00111 91254



i0 2e [ ^0 2e|J I0 2e ||@minbuza nH tQnHtehninbuza nl1To

10 2e 10 2e 1Q 2e 1Q 2e 10 2eCc J gminbuza nl]
I0 2e jj

10 2eFrom

|i0 2e| Thur 11 19 2020 4 26 19 PM

Subject RE Voorvertoning filmdocumentaire

Thur 11 19 2020 4 26 20 PMReceived

ja

From I0 {2e 10 2€L I0 2e @minbuza nl

Sent donderdag 19 november 2020 16 10

To iH ^^hiinbuza nl

10 2e 10 2« 10 2® 10 2e@minbuza nlCc

I0 2e |g minbuza nl

Subject Voorvertoning filmdocumentaire

10 10 2e I0 2e

Ha 10 2e

^rijdagmiddag 4 december vanaf 1600 u voorvertoning krijgen van de

filmdocumentaire van 10 2e \i Locaiie voigi nog via ae producent maar het zal in Den Haag zljn Duurt al met al ongeveer 2

Kun je in de agenda opnemen dat W

uur

10 2e dit is wel tijdens het D66 blok Debatsessie

Bedankt en groet

I0 2e 2e

00112 91256



10 2e 10 2e 10 10 2e 10 2e I I 10 2e [To lminbuza nl]
1^3^ 10 2e

From [ T0 2e | ^0 2€|
|l0 2d Wed 12 9 2020 7 41 44 PM

2 tweedekainei riii

Subject RE de film

Received Wed 12 9 2020 7 41 00 PM

Het blijkt toch lets anders te liggen 10 2e vertelde net dat de aangepaste versie dus met de wijzigingen die ze op ons verzoek

al hebben verwerkt vandaag naar enkele journalisten is gegaan En alleen iemand van de VPRO heeft de oude conceptversie

bekeken voor een groter verhaal voor de vpro gids volgens 10 2e staan daar geen details in over de punten die wij hebben

aangedragen

Nu maar hopen dat dat allemaal klopt

10 2«From

Sent woensdag 9 decern ber 2020 19 25

To | l0 [2e | [l0 2^ ^
Subject RE defilmi

10 10 2« 10 2e

Te bizar inderdaad gewoon voorgelogen

Verzonden met BlackBerry Work
Cwww blackberrv cQm

Van | 10 2e | |l0 2^
Datum woensdag 09 dec 2020 5 40 PM

Aan

Onderwerp RE de film

@tninbiiza nt10 2e

10 10 2e 10 2 | Z 10 2e I0 2e10 2e @denhaag nl

10 2e mmbuza nL

Echt ongehoord dit Kaag wij hadden de film eerst moeten kunnen zien daar hadden ze in hun planning rekening mee moeten

houden Nu hebben journalisten fragmenten gezien die er nog uit gaan of moeten voor hetzelfde geld schrijft een van hen over de

gordel

En argument datSigrid de film niet heeft gezien is helemaal belachelijk I0 2e neemt het niet zo nauw met de waarheid als het

haar uitkomt heel vervelend

10 10 26 10 26From

Sent woensdag 9 decern ber 2020 17 34

10 2e 10 2« 10 2e 10 2e5 denhaag nl minbuza nlTo

Cc | 10 2e | [l0 2g|
Subject FW defilm

10 2e ®minbuza nl

We gaan dus zo bellen En de feiten liggen opnieuw anders er is dus al voorvertoning geweest voordat we hebben kunnen kijken

Is niet OK to say the least

From fl 1Q 26

Sent woensdag 9 december 2020 17 28

I0 2e gidefamilie net

10 2e ijl0 2eg vpro nl[10 10 2e 10 2eTo

Subject Re de film

Ja graagi nummer

Outlook voor iOS downloaden

10 10 2e 10 2e

Verzonden Wednesday December 9 2020 5 24 22 PM

10 {2e jidefamilie net 10 2® i [f 10 2e[S vpro nlAl—
00113

10 2e

91259
Oiiuerwerp RE de film



We spreken elkaar straks Bel ik IQ 2 lummer

En Sigrid heeft de film gezien dus die route is daarmee door de feiten afgesloten

I0 2e |

I0 2e 10 2e gidefamilie netFrom

Sent woensdag 9 decern ber 2020 16 48

10 10 2e 10 2e 10 2e 0 tiO 2e S vpro nlTo

Subject defilm

Beste I0 2e

We spreken elkaar waarschijnlijk nog straks als | 10 2e | ook belt

Wat ik je graag nog meegeef is dat de film al naar een aantal journalisten is gegaan omdat we anders de langere termijn denk aan

gidsen niet haalden

En zoals je hebt gezien wordt er ook al over geschreven Ik denk dat het ’t slimst is dat Sigrid de film niet heeft gezien

Weet dat wij een paar jaar geleden die documentaire overTimmermans hebben gemaakt en Timmermans heeft de film bewust

niet van tevoren willen zien zodat hi] zich er ook van kon distantieren

Nu ik spreek je straks

Hartelijke greet

DEFAMILIE
FI LM 2 ^TV

■

vv

I

•

I ‘i

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 uverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen 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

00113 91259



10 10 2e 10 2e 10 2e I0 2e @defeimilie net1To Jl
10 2e | ^0 2eQ 10 2eCc jrmnDUZaTTTTj

I0 2eFrom

I ue I zn ofzuzu z 56 51 PM10 26

Subject Re disclaimer

Received Tue 12 15 2020 2 57 24 PM

Helderi 10 2« dank

Hartelijke groet 10 2e

DE FAMILIE
FILM5 TV

SCllOLli NBRU®STRAAT4B® I 1091 EX AMSTERDAM

r C 9C 663 33 03 I INFO®DEFAMILIE HET I WWW DEFAMILIE MET

Van io 2e 10 2e1

Datqm dinsdag 15 december 2020 om 14 55

I0] 2e igidefamilie net

@minbuza nl

10 2e 10 2e i^ 2e sdefamilie netAarylJ

CCHlOK2e| |{lO l2^][ {| 10 {2e

Onderwerp RE disclaimer

Halk I0 2e

Nee we schatten in dat de beste methode is om zelf te reageren na de uitzending Dus de disclaimer willen we niet

Groeten

10 2e 10 2e @defamilie netFrom

Sent maandag 14 december 2020 14 49

10 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e ®defamilie netTo

Subject disclaimer

Dag l0 2e [^

Weten jullie al of je een diclaimer aan het eind van de film wil plaatsen We horen het graag

Hartelijke groet

I0 2e

10 2e31 6

DE FAMILIE
FILMfirTV

4 | ic« i • Av 7rso«VM

31 iA \ Vi i sm I v v v L i amii ii r fci

Help save paper Do you really need to printthis email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijkaan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aan nrakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

PPIKn 91260



[10 05 2019 17 53 04] Filmdocumentaire Sigrid Berichten en gesprekken worden end to end versleuteld Niemand buiten deze chatkan

ze lezen of beluisteren zelfe WhatsApp niet

BZ heeft de groep Filmdocumentaire Sigrid” aangemaakt
BZ heeft u toegevoegd

BZ Dag I I0 2g □
Hierbij voor de onderlinge communicatie een app groepje met mil h0 2e n ik zal je hier zo oa een aantal contactgegevens delen

voor afepraken volgende week Zodat jullie kunnen filmen bij de verschillende optredens Greet
~

ioi 26} |HPanl|iPj^
BZ Dijgevoegd

BZ fOK2fean je contacten voor de toneelvoorstellinq over vrouwenkiesrecht

BZ hiinpAfoegd 00000008]
BZ I van de SER kan je contacten over natuursteenconvenant

BZ biiqevqeqd
BZ I I0 2e nkan je contacten over het Politiek Cafe bij Prodemos op dinsdagavond
BZ Voor de zekerheid afepraken met de Tweede Kamer regelen jullie zelf

BZ Mochten er nog onduidelijkheden zijn horen we het graag

or de info en goed weekend

nagekomen bericht maandag staat iets op de agenda wat leuk is de VS ambassadeur

[10 05 2019 17 53 04] I

[10 05 2019 17 53 041 j| I0 2e

[10 05 2019 17 54 49] rZfflM

[10 05 2019 17 55 23]
[10 05 2019 17 56 14] |i0 2ef 0 2e

[10 05 2019 17 56 3111 i^2e|ll0 2g

[10 05 2019 17 56 42] iQ 2e

[10 05 2019 17 58 09K iQ 2e

[10 05 2019 17 59 081 10 2e

[10 05 2019 17 59 28] i^2etD0 2e

[10 05 2019 18 00 12] I0 2e

[10 05 2019 18 00 31]{ ^2e|li0 2e

[10 05 2019 18 02 45] iQ 2e

[10 05 2019 18 21 59l|n0 2e || [10K27y
Pete Hoekstra komt met Kaag praten over de voorbereidingen van de GES Lijkt me de moeite waard om bij te zijn Wellicht deel achter

gesloten deuren maar we proberen maximaal toegang te regelen Amerikanen weten ervan als je dat wilt 9 15 is de ontmoeting
groetenri iP 2e j
[10 05 2019 18 29 22] I0 2e ] Ok perfect en dank

[10 05 2019 18 29 59] I0 2e

[10 05 2019 18 30 251l^ 2e |j I0 2e

[10 05 2019 18 31 11] I0 2e

[10 05 2019 18 31 171 i^ 2e || [1Q] 2e | ok

[13 05 2019 09 00 49]‘ i0 2e LiKoeW^ ook en sta in rii voor pasje

[14 05 2019 08 31 01i |io 26ft 10 2^ Goedemorgenj 10 2‘^ hij zit in geplande vlucht uit Zurich aankomst 9 uur verwacht om 8 50 uur

Hal 1 bagageband 2

Minister is nog onderweg
Mocht er iets wijzigen of als ie minister niet kunt yjnden let me know contact dus via mij
[14 05 2019 13 17 24] | Dag |iOK2e^^wij gaan vanvond Podemos even overslaan maar zijn woe 15e wel weervan de partij

Hopen dan rond de middag aan te sluiten of direct naar Maastricht te reizen zodat we daar op tijd klaar staan voor de Europa speech

voorbereidingen

[14 05 2019 13 30 51l|i^2e| iOK2e [ oke prima dank voor update
[14 05 2019 13 32 531ili0 24j 10 2a nOver morgen bezoek aan Brainport en daarna NXP lijkt me goed voor jullie in kader van

minister handel sdg’s Brainport begint om 1130 u Ii0 2e ||is erbij
Ik ben s avonds in Maastricht bij Europa speech

[14 05 2019 13 45 42] j 10 2 j Ja we kijken even wat beste is Moet ook beetje werktijden vd ploeg in de gaten houden Gister

draaidag gemaakt van 16 uur dus vandaar dat ik morgen niet al te vroeg wil starten

[14 05 2019 13 46 03] I0 2a j Is er al een gedatailleerd schema voor morgen

[14 05 2019 13 55 25] I0 2e || lQ 2e

^

[14 05 2019 13 56 22] I0 2e

[14 05 2019 13 56 49ll 1^ 2e || 10 2e

[14 05 2019 13 58 26] li0 2a

[14 05 2019 13 58 42] 10 2e || [10K2a

[15 05 2019 09 51 31] io 2ejcio 26 r^ 2e |[ jullie kunnen rond 16 u beste naar het stadhuis komen adres heb ik nu niet bij de hand

graag even namen aan me doorgeven vd ploeg van vandaag ii| Fo ^ en
^

[15 05 2019 09 52 37l| i^ 2e j Prima 16 uur stadhuis Namen zijn dezelfde als maandag |lQ 2e| 2e ] en lQ 24 0 ^
[15 05 2019 09 52 49] i^ 2e|i lO 2e l^ank
[15 05 2019 15 17 50l|i0 2e| i0 2e |f| 10 2ej^doen ook nog kort tv interview in LI Zijn we om 1715 u gesprek ergens tussen 1730 1745

u Weet niet of dat interessant is voor jullie maar dan weet je ervan

[15 05 2019 15 18 44] i0 2e ] ja zeker is dat leuk om te volgen Dank Moeten we TV station informeren over onze komst

[15 05 2019 15 19 50lh ^H26P 10 29 [i Ja lijkt me wel Weet niet wat er mogelijk is Ik heb alleen contact met de presentator maar die is nu

onbereikbaar Bel anders de redactie even

I0 |2e f10 2e

10 2e

1Q 2e 2e | vcf

1 ^ rr\

Is de ontmoeting om 9 15 uur bij jullie op departement

^a voora^aand aan alle ochtendvergaderingen
Qk Dan zijn we er iets eerder om 8 45 uur ivm security en equpiment

11130 tot 1300 brainport
Dank I i0 2e [ gp na 13 00 uur nog iets op het program

| 1336 tot 1500 nxp

Ok dank ik overleg het even aan deze kant

2000 Maastricht

[15 05 2019 15 20 30] I0 2e Ok

[15 05 2019 15 22 51] 10 2

[15 05 2019 15 23 26l|i^2eB lo 26 y| 10 26

[15 05 2019 15 31 46] I0 2e

[15 05 2019 16 04 05] 1Q 2

[15 05 2019 17 08 23] I0 2eg[10 2e | ^
[15 05 2019 17 52 15lH0 2e lQ] 2e I0 [2e | |de minister wil niet dat er bij de kapper wordt gefilmd Sorry We hebben het geprobeerd
[15 05 2019 17 52 57] |iO 2e|3| iO 2e || Dus handiger als jullie weer naar het stadhuis gaan daar staat straks ook wat eten voor ons

allemaal

[15 05 2019 19 40 41]|io 2e Q ^ iQ 2e | We komen eraan zijn net weg bij stadhuis

[16 05 2019 10 00 04] I0 2e Goedemorgen ii0 2e|^ullen we zo even bellen over morgen en volgende week

[lO^^ CrO 10 10 531 i^2e|^ iQ 26 n Vanmiddaq komt beter uit kan dat

[16X i J 9 10 11 29]rTrQ 2a | Ja ook prima Na 16 uur

[16 05 2019 10 13 431 |l0 2eBn0X26 | | |s goed

Hoe heet de presentator en het programme

geen idee hoe programme heet Is live

Ok komt goed ik ga ze bellen

Net contact gehad omroep Limburg Het is ok

rTmf^ef lin Maastricht m

91455



I i0 2e I Idubbelcheck willen jullie zondag ook filmen in de balie bij operatie interview

in dat geval moet de balie dat even weten Regelen jullie dat zelf

Ja wij hebben goed contact met De Balie maar nog niet zeker of we ook gaan draaien Ik houd jullie

[16 05 2019 11 22 45] I0 2e I0 2e

[16 05 2019 11 23 12l|ri0^ I0 2e

[16 05 2019 11 30 41]rrro] 2

op de hoogte
[16 05 2019 11 31 5Gl|Q0 2g || 1Q 29 ||Ok dan blijfik er verder burten

[16 05 2019 11 48 02] 1Q 2 [Jawekunnen zelf alles regelen met De Balie

[16 05 2019 19 20 441 i^2e|j lOK2e H i0 2e |[ nog bellen ofhebje info voorweekend

[16 05 2019 19 23 26] I0 2e ^ Laten we morgen even bellen

[16 05 2019 19 23 46] i^2e|j 10 2e noke
[19 05 2019 14 18 10] 10 2» ^ Dag|f^0K2^ ’O | i0 2g || wie van jullie twee is is er vanmiddag

[19 05 2019 14 18 23] lQ 2e |J I0 2e

[22 05 2019 11 55 40] I0 2e | Dag |i0 2e[ i0 | i0 2e || wil even bij jullie dubbel checken of Sigrid morgenochtend nog steeds naar

Schiphol gaat Wij zouden dat graag filmen alleen met kleine camera ik oj |i0 2g| kom dan alleen dus zonder geluidsman Als het door

gaat graag wat info over hoe laat precies en vluchtnummerzodat wij dit kunnen voorbereiden Dank alvasti

[22 05 2019 11 58 35]t| i0 2e| i0 2e n Ha I io 2ej^had je daar net over gemaild ❖ ik begreep dat het middenin de nacht is en dat ze nog

niet weet of ze meegaat waarschijnlijk niet Dus het lijkt me beter te zoeken naar een volgende optie voor zo’n privemoment

[22 05 2019 12 17 41] I no 2e | Heb net jouw mail gezienpOK^ Jammer wegbrengen van | io 2e [|naar S hol is wel een leuk

moment voor de film Mocht ze zich nog bedenken laat ons weten svp want dan sta ik klaar om toch te komen alleen met Iphone Als het

niet door gaat dan denk ik dat we het stemmen misschien ook overslaan morgenochtend Laten we dan morgen in loop vd dag contact

houden over vervolg data ok

[22 05 2019 12 29 35]| i0 2e [] [1Q 29 [] Ha| i0 2e | morgen 9 30 stemmen laat maar weten of je komt daarna twee interne

overleggen die interessant ziin

[22 05 2019 12 30 32] I0 2g || 10 29 H 12 30 voorbereiding GES en bovendien volgende week dinsdag persbriefing voor

journalisten samen met ambassadeur Hoekstra ■ voor je verhaallijn GES leuke momenten

[22 05 2019 12 31 42] iQ 2e || iQ 2e |[ 1400 voorbereiding Pauw Pauw is vrijdagavond gaat over psychosociale zorg die grote
conferentie in het naiaarl gaan we vriidaa voor t eerst over vertellen op TV dat zou een verhaallijn kunnen zijn up to you uiteraard

[22 05 2019 13 14 52] 110 29 | Qk i0 2e | dank voor de up date Laten we contact houden

[22 05 2019 17 33 52] I0 2e [] [l o 29 hullie al iets besloten over stemmen morgen

[22 05 2019 17 50 12]iio 2e|i|Cio 26 ^^ iQ 2e | de minister gaat haar dochter toch wegbrengen vannacht Je bent welkom om te filmen

maar zo onopvallend mogelijk dus inderdaad met iphone Je moet wel vroeg op ❖ ti0 2e^rnoet rond 3 uur bij balie zijn Gaat om Transavia

vlucht naar Tel Aviv

[22 05 2019 18 06 01] |iO 2e|j iO 2e { 10 29 wil je opname maken van stemmen Dan moeten jullie rond 1015 u bij haar in de buurt van

huis zijn
[22 05 2019 18 23 04]

het fijn zijn om de exacte tijd te weten waarop ze denken te arriveren op S hol Gaan ze met de dienst auto of prive
[22 05 2019 18 29 02] 10 2» ~| ik zie morgen alleen een Tranavia vlucht om 06 15 uur

[22 05 2019 18 36 47]iiO 2eg lo 2e []HV 5799 ze zijn er naar verwachting rond 3 uur met dienstauto

[22 05 2019 18 39 56] iQ 2e b T Ok ik zie hem inchecken bij balie 3 5 dus vertrekhal 1

[22 05 2019 18 41 53] 10 2 | En zouden we bij het stemmen bij haar thuis kunnen beginnen Of is dat alleen het loopje vanaf

haar voordeur tot stembureau

[22 05 2019 18 52 401 io 29tJ 10 2^Zien we morgen wel even oke Denk dat er wel wat mogelijk is

[22 05 2019 19 00 2811 iQ 2e f En welke chauffeur gaat ze brengen vanavond Het zou fijn zijn om mobile nummer vd chaiffeur te

hebben zodat ik contact kan houden sis ze onderweg zijn en precies weet hoe laatze komen aanrijden

[22 05 2019 19 14 36] [1Q] 26 } Dan kan ik nl zorgen dat ik zo sta dat ik het aanrij shot heb

[22 05 2019 20 34 12] jiO 2e|3 iO 2e | Sorry snap je verzoek maar gaat ons te ver om nummer chauffeur te geven Hij moet zich volledig
kunnen concentreren op z’n werk Beste is om ze in vertrekhal op te wachten Oke

[22 05 2019 20 35 18]iiO 2e| | iQ ^ En stemmen doen jullie ook Ook ivm onze planning

[22 05 2019 20 48 33] H0 2e Ok

[22 05 2019 20 49 04] I0 2e ik kijk even of ik dat nog trek na vannacht Ik laat je nog weten ok

[22 05 2019 20 49 11] i^ 2e|j[l0 29 |^ke
[22 05 2019 21 36 17] 1 Q 2e i 10 2e ]Tijdstip stemmen verandert rnoqelilk later op de dag laat je weten zodra ik het weet

[22 05 2019 21 37 25]H0 2€ [1Q 29 ^n andere opties morgen die | i0 2e | noemde Als jullie daar bij willen zijn moeten we jullie
aanmelden

[23 05 2019 04 21 20l[ 10 29 | Ha |iOK24 ilmen met | i0 29 t|3p S hol ging goed Ga nu even paar uurtjes slapen Wij slaan morgen

even over dus komen niet naar Den Haag ook omdat we naar een begrafenis moeten Ik houd wel even telefonisch contact in loop vd

dag
^

[23 05 2019 07 01 35] |i0 ^ 10 2e | Ok sterkte

[24 05 2019 10 01 4911 iQ 2e | Goedemorgen |i0 2^ hebben jullie tijd om even te bellen vandaag Zou graag aantal zaken voor

volgende week willen bespreken ook ivm de naderende GES etc

[24 05 2019 13 11 25l| QQ 26 | Haj20 ^heb je nog even een momentje vandaag Qf| iP 2e ^ Zou fijn zijn Dank alvast

[24 05 2019 13 12 14ino 2eg io 2e []o |a sorry ❖ we zijn nu nogal druk ministerraad en vanavond naar Pauw

[24 05 2019 13 12 44] 1Q 26 i ja ik weet het Wanneer schikt het vanmiddag
[27 05 2019 09 16 08] 10 29 i Goedemorgen |iO 29|iQ j iO 29 [] Goed weekend gehad Zullen we kijken of het lukt om vandaag een

oaat data in agenda vast te leggen Zoals besproken voor de Ges maar zeker ook voor prive moment in weekend Wij kunnen bijna altijd
behalve weekend van 21 juni Maat hopelijk vinden we een moment daarvoor Na de lunch even bellen

[27 05 2019 12 52 42] | iQ 2e | Ha[| iOK2^Ben net klaar met vergaderen en ga nu even snel een

moi

10 2e
graag prudent mee omgaan ze gaat dan waarschijnlijk lopend naar stembureau

Ha iOK24 ou je het vlucht nummer kunnen geven dan weet ik waar ze gaan inchecken En dan zou

brc^^L l Ealen en zit dan klaar bii de telefoon Dus laat maar weten wanneer het schikt

[274“UP 9 14 13 14] | i0 ^
worldforum nog doorgeven met grote camera of alleen research

91455
10 29 afepraken morgen aanwezig bij GES bespreking 1330 en bij persconferentie in



}woensdag nog doorgeven of AO de moeite waard is

naandag zoveel mogelijk meelopen met GES dingen persco Pompeo ontmoeting
[27 05 2019 14 13 36] I0 2e

[27 05 2019 14 14 2G][po^
journalisten maar omdat oroaramma noa niet vaststaat naar bevind van zaken

[27 05 2019 14 14 5911 l0 2e |
[27 05 2019 14 16 431| 10 29

[27 05 2019 14 17 32] iP 2e

momenten en intervievr

10 2e

10 2e

10 2e dinsdag opening GES aanwezig met camera

^oensdag in principe aanwezig bij deel met Ivanka

zaterdag 15 nacht van de vluchteling voora^aand einde middag begin avond prive

10K29

10 26

T 1 P ^4fen ik checken sportschool en moment om daar te filmen

Ha|| i0 ^ | alvast een eerste reactie op jouw lijstje Ik ben morgen aanwezig bij juliie aiieen met

[27 05 2019 14 18 091 10 2e || 10 2e

[27 05 2019 17 06 56]
kieine camera Woe 29e slaan we even over Morgen kijken we even verder naar programma voor ma 3 di 4 ok

[27 05 2019 17 07 09] | iO 2e |J lQ 2e || ok

[23 05 2019 10 41 32] I0 2e | Dag| iOK^^ 2^iO 2e| |ik ben rond 13 uur bij juliie Is dat ok

[28 05 2019 11 28 561 iP 2e| iQ 260a prima Jij aiieen of hele crew graag namen om je aan te melden

[28 05 2019 11 38 09] 110 2» jAlleen ik

[28 05 2019 11 42 17lji^2e|a i0K26 | loke

[28 05 2019 17 48 26]KT0 2

heb even gesproken mey Wart maar hij vprwiist mil

[03 06 2019 12 26 471 ni0 29

morgen

[15 06 2019 11 59 551 |i0 2efe| i0 26 | Hojl 1Q 26 | de chauffeur vertrekt vanavond rond 22 15 u vanaf huis minister Kunnen juliie er om

21 55uzijn
n

[15 06 2019 12 00 25llh0 M^ i0 2eO3e chauffeur |[10 2b | weet van juliie komst en afepraak jij entl 0 2ejttot ophalen vriendin mee in auto

een van juliie stapt dan uitzodat vriendin gewoon naast minister kan zitten en dan door naar Rotterdam

[15 06 2019 12 12 131 r iQ 2fe \
[02 07 2019 11 23 45l|Tro 29 [
Ook ivm evt Kamerdebat

[02 07 2019 16 51 40] h0 2e|j i0 2e | Hojl 10 2» | Kamer heeftzojuist besloten dat er NA het reces een debat algemeen overleg over

Mali komt ze gaan datum inplannen
We checken morgen of er nog wat verandert aan planning donderdaa We hebben morgen nog wel even contact ok

[02 07 2019 16 52 56] I0 2e | ok zeer bedank1 ^^3 fijn als we morgen even kunnen bellen Laat jij maar weten wanneer dat

schikten onze afepraak do 12 uur bliift dus staan

[02 07 2019 16 54 23]|^2eg l0 2e gwat mij betreftwel

[02 07 2019 16 55 05] I0 2e T Ok
[04 07 2019 11 45 59] 10 2

[04 07 2019 11 53 261 ^
[11 07 2019 10 23 06 i^2BM 10 29

Ha | i0 {2e | ik hoop dat wij elkaar nog even kunnen spreken voordatjij vertrekt uit World Forum Ik

naar jou Ik ben hier nog even in de hal bij koffiebar

Dag |i0K2^H0 j i0 2B | ik weet dat juliie druk zijn vandaag maar zo even contact voor plannen van

Prima dank

DagHio 2eiik heb as donderdag 12 uur in agenda gezet Heb jij tijd om nog even te bellen vandaag

maar weten we morgen meer over

Wij staan beneden in lobby
We staan nu bij Vip balie maar die weten van niks zeggen ze

Hoi I I0 2er[] zag dat je gebeld hebt Ik kan je voorlopig niet terugbellen omdat ik tot morgenavond in

een mobielloze veiligheidstraining zit Ik probeer je zsm meer duidelijkheid te geven over opties maandag
[11 07 2019 10 24 021 |io 2e|ij iO 2^| iO 2^is net terug uit Nigeria hem komende uren ajb nog niet storen En | 0 2e|^in diplomatenklas
We zijn dus wat krap bezet dezer dagen

[11 07 2019 10 26 05] I 1Q 26 | Ok dank laat maar weten wanneer een van juliie weer beschikbaar is Ik reken dan niet op komend

weekend Zou fijn zijn als we wel zsm iets weten voor maandag dan kan ik dat productioneel voorbereiden Had Sigrid daar zelf nog

vragen over

[11 07 2019 10 27 34] I0 2e | jk zal morgen wel even contact opnemen met| iQ 2^ als ie uitgeslapen is ❖

[12 07 2019 12 21 47] lQ 2e r^ [lQ] 2e Ha I0 2e []ik ben weer bereikbaar en probeerde je net te bellen Straks uitloop
ministerraad dus even bellen tussen nu en 1330

[12 07 2019 12 22 561| 10 2b || 10 2a | |nav je maiitje laat in elk geval even weten of je maandagmiddag wilt laten doorgaan je
bent welkom wel hopelijk mooier weer dan nu

[12 07 2019 12 36 06] I0 2e | Wat mil betreftwel maar eerst even kijken hoe en wat

[12 07 2019 12 36 561 ri0 2e || 1Q 2e 11 ok

[12 07 2019 12 39 37] H0 2a hkkanzo bellen rond 13 uur

[12 07 2019 12 40 31] I0 2e || I0 2e qoed

[12 07 2019 15 10 31] i0 2e 10 2b Ha i0 2e | eerste en hopelijk laatste wijziging ivm maandag juliie zijn welkom van

1700 tot 1830 Zowel begin als eindtijd staan vast ivm rest van het programma

[12 07 2019 15 11 2211 | Ok prima

[12 07 2019 15 12 01] iQ 2e || I0 2e [| verder is er
’
misschien dinsdag een ontmoeting met Melinda Gates die zou je kunnen

filmen maar dan met kieine camera is dinsdagochtend om 900 in een strandtent maar de details veranderen nog steeds

[12 07 2019 15 20 07] I0 2e | Datkiinkt ook best spannend Houd me op de hoogte

[12 07 2019 16 10 58] iQ 2e [] 1Q 26 [] denk ik pas maandag meer duidelijkheid of en hoe

[12 07 2019 16 13 47] 10 2b | Qk

[15 07 2019 14 21 271 iO 2e^ iO 2B | | Ha I iQ 2e [ zie je vanmiddag om 17 uur bij minister thuis

Over ontmoeting Gates heb ik nog geen uitsluitsel Ter info vast als dat doorgaat en juliie kunnen mogen het filmen zou dat

morgenochtend om 9 uur zijn in een stranttent in Scheveningen

[15 07 2019 14 22 21l|i0^ 10 2B nstrandtent met een d natuurlijk ❖

[15 07 2019 16 15 57] io 2e|j iO 26 j iQ 2e [j de minister is ongeveer 15 min later thuis Maar juliie kunnen straks wel vast naar haar

huis

9 16 18 09] I0 2e[15 Ok wii ziin ook iets later ivm verkeersdrukte dus dat komt goed uit

ver de ontmoeting met Melinda Gates morgenochtend hetvolgende[15^9^J 9 19 01 53] |iO 2e|J 10 2e [a 10 2b
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■ tweegesprek minister Melinda is van 9 945 uur Je kunt alleen het einde filmen 20 met Gates a^esproken Daarna lopen ze naar Anna

Nooshin

Driegesprek Melinda Anna minister tot ongeveer 10 10 uur je kunt dit filmen er is 00k een filmploeg van Endemol die voor Gates

Foundation opnamen maken

Locatie strandtent De Waterreus Strandweq 3A Scheveningen

[15 07 2019 19 57 41l|i^2eg iQ 2e Mafbeelding weggelaten
[15 07 2019 19 57 42lii0 2el l0 2B ~afbeelding weggelaten

[15 07 2019 19 57 4211 i^2eH lQ 26 | |afbeelding weggelaten
[15 07 2019 21 53 37] li0 2e | Hat|iOK2etfwij zijn er morgen bij tot morgen

[15 07 2019 21 54 031 i^2dS[10K2s |]oke tot dan

[16 07 2019 09 27 02] iO 2e iQ 2e ^ I0 2e || ben je a in de buurt Handig om zo nog even contact te hebben met filmploeg Endemol

[16 07 2019 09 27 21] 1Q 2b j Wi| zijn riet gearriveerx

[17 07 2019 14 34 591ii0 2e^ iQ 26 n Hoil QQ 2e Hinplannen van opname gesprek is weer een puzzeitje omdat de agenda van de

minister al behoorlijk volloopt Enige optie in de besproken periode is
’

woensdagmiddag 28 augustus van 16 19 uur^ Die hebben we nu

met potlood genoteerd Begintijd is mogelijk eerder of later afhankelijk van de vraag hoe lang de zogeheten begrotingsraad duurt Maar

dat weten we pas die middag zelf Dus hou daar vooral rekening mee in jullie planning
We wachten jullie voorstel voor de locatie en invulling van die uren af oke

[17 07 2019 14 36 03] 10 2b ~| En valt dat te combineren met vooroverleg voor CIDI opzelfde dag

[17 07 2019 14 40 37]li0 2e|{| i0 2e | vjee minister zit overdag samen met andere ministers in de begrotingsraad Voorbespreking CIDI

is nog niet ingepland

[17 07 2019 14 53 30] ni0 2 i

[26 03 2019 10 38 51] rrroK2e h
die locatie geschikt is qua drukte en storende geluiden etc zoora daar geweest is laat ik je weten of dat gaat lukken voor onze opnamen

of niet Ik houd jullie op de hoodie

[26 03 2019 10 39 12] liQ 2e || [I0] 2e ||ok helder

[26 08 2019 11 50 23] [1Q] 26 | li0 2^js net wezen kijken bij de Waterreus Ze verwachten daar top drukte vanwege mooie weer We

kunnen wel een hoekje krijgen maar toch te veel geluidsoverlast etc denken wij Dan toch maar bij haar thuis Of hebben jullie nog andere

suggestie waar we rustig kunnen zitten

[27 08 2019 12 40 19] | 1Q 26 ^ | Ha| i0K2e [i 24|i0 2e| zullen we vandaag onze afspraak voor morgen nog even aftikken Zowel qua

locatie als qua tijd

[27 08 2019 12 41 27] I i0 2e || [iQ] 2e || Ha|l iO 2eT[] we komen net bij de minister vandaan Bij haar thuis is niet het beste idee En

de Waterreus dus 00k niet Maar weten jullie een plek burten die eventueel wel zou kunnen

[27 08 2019 12 42 23]| iQ 2e

[27 08 2019 12 42 32]|nQ 2e || 10K2b

die een eigen ruimte hebben waar hetwellicht rustig is

[27 08 2019 12 44 02] | I0 2a | We gaan kijken anderd regelen wij wat Hoe laat spreken we af en hoeveel tijd heeft zij Hoop dat

we niet te veel ingeklemd zitten in haar inteeview agenda
[27 08 2019 12 44 23] ^ 2e |l iQ 2i

[27 08 2019 12 44 51] | i0 2e [l 10 2b

[27 08 2019 12 45 13]
[27 08 2019 12 45 34] | 10 2b [] 10 2b

[27 03 2019 12 46 57]

Scheveningen Tussen 17 00 19 00

27 08 2019 12 48 09] [1Q] 26 | Staat voorbereidende meeting voor Cidi op Do 29 om 16 30 uur op ministerie nog steeds

27 08 2019 12 48 46] iQ 2e || I0 2e | oarbarossa ken ik zelf is 00k wel geschikte strandtent

buiten bereik ius daar maakje geen vrienaen mee als dat het wordt

27 08 2019 12 49 22] Rioksfe
27 08 2019 12 49 29] I0 2e

27 08 2019 12 49 41] I0 2e \
27 08 2019 12 49 46] H0 2b \
27 08 2019 12 49 53] r^ 2e || I0 2e

27 08 2019 12 50 00] 10 2«

27 08 2019 12 50 07] iQ 2e |J 10 26

27 08 2019 12 50 07] l0 2Bj | Doen
27 08 2019 12 50 17] I0 2e |l 10 2e

27 08 2019 12 50 37] I0 2e

27 08 2019 12 51 05] 10 2

27 08 2019 12 51 13] r^ 2e || I0 2e

27 08 2019 12 51 21] 10 2b

27 08 2019 12 51 50] I0 2e

27 08 2019 12 51 57] I0 2e b

27 08 2019 12 51 59] I0 2e 0

27 08 2019 12 52 09] H0 2b \
27 08 2019 12 52 22] 1^ 2b || 10 2b

27 08 2019 12 52 23] iQ 2 j
27 0S 2019 12 52 57]|^ 29 || [10] 2e

^°00115^^^II n n 91455
[27vi J 9 12 53 21]| 10 2b || I0 2e ||het kan 00k eerder klaar zijn dan zou je meer tijd hebben maar dan moeten jullioi«P^
eerder kunnen draaien daar en het bliift een onzekere fector

Ok dan zetten we 28e alvast met potlood in agenda

Goedemorgen | iO 26 [^iO 2e| gaat deze ochtend even kijken bij De Waterreus om te beoordelen of

I Heeft zii noa andere suggesties
minister heeft aansluitend aan het interview een afepraak op strandpaviljoen zuid zouden

we hebben van 1700 tot 1900 in de agenda gereserveerd
1900 dus volgende afepraak op strandpaviljoen zuid

i0 2e [Okprima is haar volgende afspraak bij Paviljoen Zuid 00k een interview

]nee meeting
Ok wij checken bij Paviljoen Zuid en mocht dat niey geschikt zijn dan regelen we wat anders in

buiten bereik

Ok wij hebben ook andere locatie in zicht

afbeelding weggelaten

afbeelding weggelaten
afbeelding weggelaten

eigen hoekje goed idee

Hier zouden we terecht kunnen

Uprima

J] binnen
Ja binnen maar met uitzicht op het duin

Kan ze ook evt wat drinken en hapje eten als ze wil voordat ze weer door moet

lee meeting aansluitend is diner

afbeelding weggelaten
Ok das wel zo rustig Dan hebben we 2 uur voor ons gesprek
Ik stuur je het adred

Adres

| i0 26 | ent het vast

ja prima
afbeelding weggelaten

zoals we vorige week bespraken 1700 is omdat we niet weten hoe laat de ministerraad



[27 08 2019 12 53 55] pO^ 10 26

[27 08 2019 12 54 11]

[27 08 2019 12 54 17]HiO 2e [1 1Q 2e

[27 08 2019 12 54 22]
[27 08 2019 12 54 33]| I0 2e

[27 08 2019 12 59 39] I0 2e || I0 2e

[27 03 2019 12 59 47] 10 2e fOW

[27 08 2019 13 10 39] iP 2e I0 2e nvoorbereiding donderdag a s is vervallen en verplaatst naar woensdag 4 sep 1200

[27 08 2019 13 10 46]|no ^ I0 2e ^je bent welkom

[27 03 2019 13 11 52] 10 29 | Ok dank

[27 08 2019 15 26 16] iQ 2e [] I0 2e H nog even voor alle zekerheid heb je AD zaterdag gelezen nuttige voorbereiding voor

morgen

[27 08 2019 15 26 19] iQ 2e | [lQ] 2e | ittps www ad nl do5sier vissen met jan d66 minister sigrid kaag nederland moet een

vrouwelijenshy ke premier krijgen a640fa9c

[27 08 2019 15 27 06] I0 2e

[27 08 2019 15 27 41] i^ 2e |] 10 2b

[23 03 2019 10 46 02]rrroK2e
vanmiddag zeker geen politiek interview Maar een persoonliik gesprek over haar persoonlijke ervaringen Tot vanmiddag

[23 03 2019 14 52 39] i0 2e |1 [iQ] 2e [| Ha[| iQ 2e ~pgeen zicht op vervroegen van de afepraak dus we zijn er om 1700 uur tot

straks

[28 08 2019 14 53 02] I0 2ej j pk prima Wii staan klaar

[28 08 2019 15 54 27] iQ 2e | 10X26 | |et op CIDI overleg van woensdag 4 gaat naar dinsdag 3 sept 11 30

[28 08 2019 15 56 25] I0 29j Ok dank^
[23 03 2019 16 13 23] I0 2e | I0 2e || zitten we in het hotel of in de beach club op het strand

[28 08 2019 16 14 47] i0 2e In het hotel maar in een doort serre met urtzicht op de duinen

[28 08 2019 16 15 02] 00 2e 1 1Q 2^ hthx
[28 08 2019 16 15 27] H0 2b

[28 08 2019 16 15 45] 10 2b || 10 2b

[28 08 2019 16 40 36]|^ 2e H lQ 2~e

[28 08 2019 16 41 03] I0 2e b

[29 08 2019 09 33 22] r i0] 26 [
overnemen Zouden graag wat technische zaken checken etc

[29 08 2019 09 33 24] iQ 2e I0 2e ~^k stuur vandaag mail met gegevens van alien voor alien

[29 08 2019 09 42 18]| i0 2e [1Q 2b fcidi weet dat jullie komen voor alle duidelijkheid

[29 08 2019 09 43 46]] i0 2e | Qk fijn dank |e dan kunnen wij contact metze gaan opnemen Als er nog speciale gevoeligheden zijn
laat ons weten

later dan 1700 zou heel bijzonderzijn daar houd ik geen rekening mee
i0 2e Wij zorgen dat we daar al eerder zijn rond 16 uur om alles op te stellen

[]dat is een goed idee

i0 2e I Dan zijn we alvast draaiklaar

Laat je nog even weten over as do

ja ben ik mee bezig

I Ja die heb ik gezien Staan er nog andere van dit soort intv s op stapel
9 sep in Fin Dagblad mengeling van persoonlijk en handelsbeleid

Ha p0 2e |pjank nog voordeze info Zal het in de gaten houden watmij betreftwordt ons gedprek

Als je binnen komt via de lobby dan kan het niet missen

] gaat lukken

we zijn misschien lets eerder 1650

Prima wij zitten hier al

Dag iOK2e n hebben jullie al contact gehad bij Cidi over ons lilmen En mogen wij dat contact

[29 08 2019 09 44 26] 10 2b i En donderdag 3 sept 11 30 uur staat nog steeds

[29 08 2019 09 44 37] i0 2e j Sorry dinsdag 3 sept

[29 08 2019 09 44 53] i0 2b ] 1Q 2b

[29 03 2019 09 45 10] [iOK2el [ Qk dan ga ik dat ook uitzetten

[29 08 2019 09 45 36] 10 2b [] 10 2b ~jze vinden het best spannend dus benader ze met de nodige diplomatic zou ik zeggen en

met nos goed afepreken dat jullie niet door het beeld lopen tijdens de live stream van NPO politiek
[29 03 2019 11 35 55] rrro 2e [ Zeker gaan we doen

[29 08 2019 11 57 49] I0 2e [] 10 26 H^oor alle volledigheid mag ik jouw email en telefoonnummer doorgeven aan

mauritshuis NPO pol C

[29 03 2019 11 58 14] 10 2a i | Ja dat mag

[29 08 2019 12 16 53] 1Q 26 i Misschien kunnen we het volgende week do 3 sept even heel kort hebben over AWN bezoek NY

Is er al lets van een programme bekend daar —

[02 09 2019 09 57 30] 1Q] 26 [ GoedemorgenifoM^ to liMiMI Even dubbel checken CIDI meeting staat nog steeds op 11 30 uur

morgen

[02 09 2019 10 51 22] iQ 2e | I0 2e | heel goed dat je dubbel checkt die meeting is sinds vanmorgen inmiddels weer op de

helling vanwege de agenda dat is qua planning natuurlijk vervelend dus we laten vanmiddag zsm weten hoe het verder gaat

[02 09 2019 10 52 35] i0 2e Qk dank en fijn als je me op de hoogte wilt houden zodra er iets bekend is

[02 09 2019 13 19 221 10 2b 10 2b ^heck vooral morgen nog een keer maar in principe ishet nu woensdag 1700 uur

[02 09 2019 15 16 39] iQ 2e [I0] 2e jk ben trouwens woensdag en donderdag afwezig t|iQ 2^js er wel

[02 09 2019 15 18 52J io 2ej Ok ik^ef nu woe door aan de crew en we cancellen dinsdag 3

[02 09 2019 15 20 34] i0 2e l [10 2b ^ yep
[03 09 2019 12 08 03] io 2e Hal00K^g h last check voor morgen woe 4 sept CIDI overleg staat nog steeds op 17 00 uur En

weetje al wie daarbij aanw^zin znllftn 7\\k~7

[03 09 2019 12 10 43]| iO 2e P 1Q 2b | hopelijk einde middag zekerheid als het doorgaat zijn aanwezig minister woordvoering
speechwriter en beleidsambtenaren 8 personen ongeveer

[03 09 2019 12 12 05]] I0 2e

[03 09 2019 12 14 24] n^ 2e | 10 2b

[03 09 2019 12 14 45] 10 2b

[03 09 2019 12 14 59] iQ 2e || 10 26

[03 09 2019 12 15 09] I0 2ej
[03^

‘

Tc9 13 44 37] 1Q 2e | 10 2b

[03X i J 9 14 06 27] liiOKZa ^ i~0 2e [7io ^
[03 09 2019 14’29 591l 10 2e || 101 2e || thx

a

I L^l

Ok dus het is nog onzeker En zit iiO»2Bi daar ook bij

^0 zeker dat het doorgaai en 10 {2b is er ook

Ok we wachten het af Wij zijn stand by
leel goed the best I can do for now

leb jij alvast jullie namen ivm portier morgen
fen I 10 |2b
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[03 09 2019 14 39 40] iO 2e Witte rook

[03 09 2019 15 33 5Gl|00 2e ||

namenlijstje handig zelfde trio

[03 09 2019 15 36 101 rcro 26 \
[03 09 2019 15 47 00] 10 2e

[03 09 2019 15 47 28] I0 2e |j
[03 09 2019 15 59 401100^
Schedeldoekshaven bii binnenkomst is de Vip ingang meteen links

[03 09 2019 16 27 01] 00 2e l Ja ik ken de balie We zullen ons daar melden rond halfS Dan hebben we even tijd om alles

technisch voor te bereiden voordat de meeting van start gaat om 17 uur

[03 09 2019 16 37 08]| io^
[04 09 2019 10 45 50] 00 2b j Ha lOOKMIheb iii tiid om even 5 min te bellen Over vanmiddag

[04 09 2019 10 48 49lho ^^ Q 26 | Hoi iQ {2 r^^ iQ 2g | js er vandaag niet Ik bel je straks lukt nu niet Ik weet overigens niet zeker of

de bespreking vanmiddag doorgaat Laat ik zsm weten

[04 09 2019 10 49 321 r00 2e l

[04 09 2019 12 25 31] rrr0 2

contact hebben Maar eerder natuurjijk nog fijner
[04 09 2019 12 28 14lP 26^ 10 2e r

[04 09 2019 12 29 26] 110 2»

[04 09 2019 17 26 461 rcrQ 2e h
Kamerdebat is klein

10 2e vie van jullie gaan naar NY ivm de aanbevelingsbrief die jullie willen meenemen is een

Nee |i0 2efen ik met Amerikaanse geluidsman uit NY Ik zal zijn naam even achterhalen

l iQ 2e [ran productie gaatje zijn naam doorgeven
all right
^orgen ik heb jullie bij vip ingang laten aanmelden Ingang nemen aan de

10 26

10 2e

10 26 5k

Ok dan des te fijner om elkaar snel even te spreken ivm met onze plannen vandaag
Ha^iOK2e| nog nieuws te melden over vanmiddag Zou heel fijn zijn als we voor uiterlijk 2 uur even

Ik hoop het zsm definitief te horen maar ga er helaas vanuit dat het vanmiddag niet doorgaat
Zou fijn zijn als je me toch even zou willen bellen Over half uur ok

Dag|i0 2^nog even op de valreep Kans dat jullie meeting morgenochtend plaatsvind voor het

[04 09 2019 17 27 2511 i0 2e j Of moet ik toch rekening houden met die optie voor morgenochtend donderdag
[04 09 2019 17 42 22t i^2e|[10 29 0 Nee hoor kans is nihil

[04 09 2019 18 26 43] 1Q 2 J ok dank dan wacht ik hetverder aftotvrijdag Fijne avond

[04 09 2019 20 12 05l N^g|^nOK2g t Jij ook

PS zien we elkaar vriidagY
[05 09 2019 09 49 43]p 2e|a l0 2e | | |k bel je later terug|| lQ 29n| ok

[05 09 2019 09 49 49] 10 29 \
[05 09 2019 09 50 28] 1Q 2 Q

[05 09 2019 11 52 161 rrro 29

Ok

Hoop voor 11 uur als dat lukt

Dag| |iOK2eD wil evenndoorgeven dat geluidsman morgen niet 10 29 is maarl 10 29

I0 2e

[05 09 2019 11 53 34] 10 29 j wij zijn morgen om 8 30 aanwezig Hoop dat jullie er dan al zijn om ons op te halen Dan hebben

we even wat speling om alles voorte bereiden voordat de meeting begint

[05 09 2019 12 22 34] |i0 2^j 10 29 | loke
[05 09 2019 12 23 031 i0 2e| i0 26 Een van ons zet de wekker extra vroeg ❖

[05 09 2019 12 25 46] I0 2e

[05 09 2019 12 54 26] li0 2a | wie van jullie 2 gaat er morgen mee naar de Minister Raad weten jullie dat al

[05 09 2019 13 10 421 i^2eB io 2e []Waarschi|nli|k| iO 2e []

[06 09 2019 08 19 13] i0 2«i 10 2e f Hoi| I0 2e ^ ik ben nog onderweg

[06 09 2019 08 19 14] I0 2e b

[06 09 2019 08 19 37] 10 2e

[06 09 2019 08 19 57] I0 2e ||

[06 09 2019 08 20 101 TTo 2e j Ok primal

[06 09 2019 08 20 25ilO 2ei lQ] 26 ]vip maar wacht anders ff totrtlQ [2el]er is een van ons kan jullie meenemen

[06 09 2019 08 22 57] i0 2e l0 2e ] Onze collega ti0 2e{ 26 is er en komt naar jullie toe

[06 09 2019 08 23 221 i^ 26@ 10 2e [ afbeelding weggelaten

[06 09 2019 08 23 35] 1Q 26 j Perfect danki

[06 09 2019 18 03 08lh‘^ N | id 2e ^^ i0 2e | [over zondag is nog onduidelijk de minister laat zondag aan ons weten of er nog een

filmmoment in zit Zodra we dat weten hoor je het

[06 09 2019 18 10 58] j li0 2e j Ok laten we contact houden Zou wel fijn zijn als we nog paar minuten zouden kunnen draaien met

haar voor de duiding van de lezing want meeting deze ochtend was mooi maar wel vol met afkortingen mena etc Laten we hopen dat

dat lukt vooraf en hoe ft niet veel van haar tijd in beslag te nemen Als het rnaar buiten op straat is voor het Mauritshuis

[06 09 2019 18 40 38] I i0 2e j Als het door gaat is het wrschl alleenfo ^die langs komt met camera dus niet een hele ploeg En

we moeten sowieso even momentje vinden om even te zenderen voordat ze naar binnengaat bij Mauritshuis anders kunnen we daar niet

filmen

[06 09 2019 18 42 47lR2efj i0 26 | Ja goeie

[06 09 2019 18 52 48] iO 2is |J 1Q 2e

[06 09 2019 18 52 56] I0 2e I0 2e

[06 09 2019 18 53 03l| l0 29 | 10 29y
[06 09 2019 20 42 39] lQ 2e j pk

[06 09 2019 20 50 58] I0 2e b

[07 09 2019 11 59 09ir i0] 26 [
geluidsmannen even vooraf oyerleggen
[07 09 2019 12 11 37l| iO 2g |J 10 29 ^Q 2^

~

[07 09 2019 12 11 49] I0 2e |1 I0 2e

[07 09 2019 12 11 59lTr0 2e

[07 13 13 45] i^2e|j[i0] 26 | afbeelding weggelaten
[074i J 9 13 28 05] io |2e \ Prima we gaan ze contacten |l|i0 2e| is daar om 15 uur met de camera

[07 09 2019 13 28 31lf

_

Ik ben beneden in de lobby
Ok sorry welke balie

I0 2e ~jk ben er over 10

check even met nos ofjullie geluid kunnen delen

ook nos gaat zenderen

wordt beetje veel

Ik overleg morgen even met onze geluidsman
Kunnen wij naam en nummer van geluidsman Nos ontvangen vandaag Dan kunnen de twee

is aanspreekpunt nos zijn nummer in de mail met contactinfo

Hij weet geluidsman
Ok dank dan gaan we die even bellen
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[07 09 2019 13 29 29] i0 2e Dank

[07 09 2019 13 55 15] i0 2e Kapper net gesproken Die vindt het ook goed

[07 09 2019 13 56 09]ti^2^ 1Q 26 UMooi
[03 09 2019 15 01 51] io 2e [J i0K2e Hal rio 2^ inmiddels is het CIDI en de weigering nieuws geworden in NRC Het kan zijn
dat er bij de inloop iournalisten zijn die de minister wiilen spreken Dat gaan we afriouden tot NA de bijeenkomst

[03 09 2019 15 02 58l| io 2e || iQ 2e | |als er inderdaad een opioopje is betekent dat dat jij op straat voor het Maurrtshuis ook niet

met haar kan spreken vantevoren Datzou dan een hoop gedoe met je coiiega’s opieveren Dus we kijken vanmiddag even hoe de vlag

erbij hangt
[08 09 2019 15 13 18] | i0 2e | Nee dat snap ik Wij zijn al in het Mauritshuis om de techniek voor te bereiden Hebben ook al

contact met de crew van politiek 24 Het enige wat wij nodig hebben is dat geiuidsmantl0 24lhirect na haar binnenkomst even een

momentje kan krijgen om haar een zender om te hangen Wie is er bij haar Jij of io 2e p^
^

[08 09 2019 15 17 001 rrT0 2e

[08 09 2019 15 23 031 0^ 2e || 10 2e

[08 09 2019 15 30 36] li0 2a

[08 09 2019 15 39 17] I0 2e

[08 09 2019 15 39 37] i^2eB 10K29 ^LjriRn zo

[08 09 2019 16 44 461 i0 2e| | i0K26 ^^ iQ 2e | \ze ziin er iets eerder we gaan via de brasserie hier buiten is korter voigens beveiiiging
[12 09 2019 09 53 3411 M | GoedemorgeniTiOM29ttO j iO 2i^ ailebei weerterug op de basis Heeft een van juiiie tijd om even

contact te hebben vandaaa over AWN en over Prinsiesdao volgende week

[12 09 2019 10 04 01l |iO 2e||i| iO 26 | Ha i0 2e komende uren zijn we noga bezet hopeiijk iukt het ergens vanmiddag

[12 09 2019 10 07 23] 1^ 29 | Prima iaat maarweten vanmiddag wanneer juiiie tijd hebben Wij moeten ondethand viuchten en

hote gaan vastieggen voor New York dus fijn om even te weten wat prograama daar ruw weg is

[12 09 2019 17 42 021 |io 29H 10 29 | [och even via app nog ik bespreek Prinsjesdag morgen met de minister Vast voor juiiie planning

kapper etc vanaf 8 uur tot uur of 10 morgen weet ik meer

[12 09 2019 17 46 16] | i0 2e || I0 2e | fen over awn we gaan dag eerder zaterdag weg programme ga ik morgen aan

beginnen
[12 09 2019 17 49 04] H0 29

[12 09 2019 17 49 261 0^ 29 | 10 29

[12 09 2019 17 50 36] iQ 2 j
[13 09 2019 15 15 34l| l0 29 | [10] 2e

mogen hetallemaal weten maar het is wel vertrouwelijk
versie schat ik zo in groeten |i0 29^
[13 09 2019 15 17 55l| i0 2e l I0 2e |] in je qmail

[13 09 2019 15 37 38] |10 2 | Ok dank[| i0 2^ Ga meteen kijken Kan ikje nog even bellen voordatwe het weekend in gaan met

paar praktische vragen

[13 09 2019 16 39 54l |i0 ^ 10K2s nalbeelding weggeiaten

[16 09 2019 14 44 06] iQ] 2a \ Ha iQK2e^zien juiiie nog kans om vandaag nog even te bellen met i0M26 fa 2^0] 2^Van kapsalon om

aan hen te laten weten dat R akkoord is met filmopnamen morgenochtend Anders komen we er niet iri e^j

[16 09 2019 14 45 16]ihP 2atj 1 Q ^ Sorry vergeten door te geven het secretariaat heeft vanochtend mede namens ons bevestigd dat de

minister akkoord is

[16 09 2019 14 46 081 |i0 2a | 10 29 r~Nog onduidelijk wat minister en dochter erna doen heb ik nog niet expliciet met haar kunnen

bespreken
[16 09 2019 14 46 091 rrT0 2e \ | Ok fijn dankje

[16 09 2019 14 46 28] I0 2e 0 Laat je dat nog weten dan

[16 09 2019 14 46 56] I0] 2a \ | Dank alvast

[16 09 2019 14 47 23] i 0 2aH 1 o 2a [^eet niet of we dat voor morgenochtend weten ze is nu buiten BZ

[16 09 2019 14 48 30] iQ 2e Ok als je haar nog spreekt is het fijn om te weten hoe laat is haar volgende verplichting

[16 09 2019 14 49 211 i^2e|1 10K2e | Rond 1015 u

[16 09 2019 14 53 07] I0 2a ] Ok en is dat de kerkdienst

[16 09 2019 15 01 41] i0 2e|j| l0 2a | Ja benodigde tijd voor verplaatsing

[16 09 2019 15 10 53] iQ 2e | Ok duidelijk

[16 09 2019 16 53 39] iP 2a|{| 1Q 2e f Komen juiiie morgen weer met z’n drieen trouwens of kleine camera

[16 09 2019 16 54 20] I0 2a |j Met 2 personenPoK^n ik

[16 09 2019 16 54 291 i^2a|j 10K2a ||Oke
^

[16 09 2019 16 54 57] 110 2»

[16 09 2019 16 56 16] I0 2e [
[16 09 2019 16 59 55] i^2^ 10 2e

[16 09 2019 17 00 21] I0 2e

[19 09 2019 16 57 071 |Tr^ 2a

elkaar nog even te spreken voor juiiie vertrek naar New York

[19 09 2019 16 57 341 |Q0 29 | Niagaat lukken

[19 09 2019 16 57 59] I0 2e [LaatlFdan weten morgen wat goed tijdstip is

[19 09 2019 16 58 20] iO 2e |J 10 2a Ul130
[19 09 2019 16 58 26] I0 2a [ Primal

[19 09 2019 16 58 31] I0 2e || 10 26 N ok

[20 09 2019 10 45 38] iO 2e Q 10 2e ni200 »

[20 j 9 10 46 22] 10 2e »

[OlHSi Jv 9 16 49 26] iQ 2e [] [I0] 2a [] VPRO zou registratielink al moeten hebben laat ze even spam folder checken

[01 10 2019 16 49 261 io 2e |p ioi 2e ^ Als ze niet heeft even laten weten dan sturen we noomaals

Hoe laat verwachten juiiie hier te zijn
we zijn er ailebei

Geven juiiie ons een 10 min vlak voordat juiiie arriveren

Ik zie trouwens nog niets van een opstootje buiten

Ok wanneer is de echte opnening AWN en wat zijn de belangrijkste dagen

morgen weet ik het

Ok morgen contact daarover

Hal I i0 2e I |ik stuurje straks het VN programme in NY ga er prudent mee om juiiie
enhettweede reken op wijzigingen eind volgende week een aangepaste

Wij proberen om 9 uur bij de kapper te zijn
En wie zijn er metSugrid mee | io 2e pen Sigrid alleen

ji0 26^oor zover ik weet

uK

Dag|| iOK2el Iukt het jou nog om morgen vrijdag even te bellen Ik hoop het want wel belangrijk om

91455



[01 10 2019 16 50 00] 1Q 2e [] 10 2e

[01 10 2019 21 05 16] I0 2e

[04 10 2019 13 37 33] rrr0 2

week dinsdag 8 okt Ze zou dat ook met jullie overleggen Zou fijn zijn om elkaar voordat we hei weekend in gaan nog even te spreken om

te kijken wat er wel en niet mogeliik is qua draaien met HMK Laten jullie weten wanneer het schikt om daar nog even over te bellen

[04 10 2019 13 46 18] | iQ 2e |] iQ 2e p|om 1600 doorloop programma met het team dan weten we specifics ik bel je daarna ok

[04 10 2019 13 46 34] li0 2e | Ok prima

[07 10 2019 16 53 2311 i^ 2e | Daq|| i0 ^^we zouden nog even contact houden vandaag Zijn er nog wijzigingen in programma

Hoe laat komt R naar verwachting aan bij KIT vanuit boot En is er dan een moment om te zenderen voordat HMK komt

^een wijzigingen ik bel je morgenochtend over boot tijdstip
zenderen rond132Q

0 I Ok prima Wii iij ipv mi| t]i0 2e|l|straks appen over aankomst vd boot Die staat daar te wachten

0 biiaevoead[
i | | i0 2e []wij worden de heie tijd weg gestuurd dus we trekken ons terug en gaan nu naar huis

We zijn nu ten tweede male wegestuurd zelfe daardoor ook biinenkomst Sigrid en het ene shot op

het bankje gemist Dus ik denk dar het op deze manier weinig zin heeft Wij trekken ons terug No hard feeiings

[03 10 2019 13 40 591 ki0 2e || [lokhelder
[14 11 2019 17 28 34] I0 2g

~

10 2a Ha| I0 2g || morgen tijd om even te bellen over jullie planning voor komende tijd

[14 11 2019 18 32 18] H0 2aj | Ha|| i0 ^ |a prima Morgen tussen 11 12 b v

[15 11 2019 10 35 53] iQ 2e [] 10 26 flets na 12ajb

[15 11 2019 10 36 40] I0 2 j I Ok dan wordt het rond 13 30 Dan zit ik in de ❖

[15 11 2019 10 39 471 00 2e || || ok
[15 11 2019 15 05 24] I0 2g || 10 29 [\ ha | 10 2» | de dag verloopt niet zoals gedacht iater maar even bellen

[15 11 2019 16 16 55] iQ 2e | Geen probleem | iQ 2e | jk ben nu aan het racen om de boot naar Ameland te haien We zijn een

weekend weg en maandaa avond weer terua Na het weekend bellen we Goed weekend alvast

[29 11 2019 16 02 231 l00 2e in iQ] 2e | [1Q] 26 alvast voor de agenda maar met alle voorbehouden die we kennen

wandelen honden plus interview op zaterdag 18 januari van 1500 tot 1700

[29 11 2019 16 03 031 \ 1 Ok liin Dank

[19 12 2019 10 54 37] 1Q 26 i Dag |iOK2e[ i0K| io 2e ]zullen we proberen om voordat het kerstreces in gaatnog even bellen zodat

we wat laatste dingen kunnen checken Tot wanneer ziin jullie er nog Vandaag even bellen

[10 01 2020 11 26 14] I iQ] 2e} | BestelOOK^g |1Q 26^ iQ 26ji| allereerst de beste wensen nog voor het nieuwe jaarl Nu alles ook bij
jullie weer is opgestart vroeg ik me afwat ern handig moment is om even te bellen Vandaag wellicht een momentje

[10 01 2020 14 05 011t| io 2j io 2^HaroO 2e ||dank je voor jou jullie dezelfde goede wensen

Het komt beter uit om maanaagmld^ag of dinsdag te bellen Dan hebben we hopelijk ook beter zicht op de komende weken maanden

[10 01 2020 14 43 44] i0 2e j Ok0o 24dan bellen we na het weekend liefst op maandag dan Goed weekend alvast

[13 01 2020 19 00 591 io 26|i 10 29^oriVr i°M2» || door onvoorziene omstandigheden was is het een nogal hectisch dagje Toch

morgen middag proberen T
^

[14 01 2020 09 02 5211 | Ha |iQ 2^^ iat is goed Hoop dat het luktvoor 15 00 uur

[29 01 2020 12 14 24] I0 2e

[29 01 2020 12 14 35lii^240 2e

[29 01 2020 12 16 1311
vanavond Is dat ok

[29 01 2020 12 19 391 F^2etl 0 2e

[29 01 2020 12 20 10] I0 2e

[29 01 2020 12 20 18][ I0 |2e

[29 01 2020 14 24 33]QMMIL
gebruiken

[29 01 2020 14 26 031 1 \ BZ Veel dank

[29 01 2020 17 56 00] 1Q] 26 | ph |e had ill nog een naam van de contactpersoon bij de Al Qattan foundation in Ramallah

voor de college tour

[29 01 2020 17 59 36] I0 2e BZ Ga ik geli|k navragen

[29 01 2020 18 09 08][ ^2e|li0 2e |1bZ | I0 2e

[29 01 2020 18 09 10] I0 2e

[29 01 2020 18 13 29] 10 29

[29 01 2020 18 48 06] i^2ettt0 2e

[01 02 2020 10 36 29] I0 2e

[01 02 2020 13 02 51] |iQ 2e^ 10K2B n Ha i0 2e | j|l0 2B|eageert nog op je mail

Zullen we anders sowieso morgenavond in het hotel alles nog doornemen programma logistiek en wensen We kunnen waarschijnlijk
rond 21 30 uur als t eerder lukt laten we t weten

[01 02 2020 13 03 09l |io 2e|CiO 26 n Nu bellen komt niet goed uit iP 2e is ter plaatse bezig met laatste reisvoorbereidingen ik ook vanuit

huis en ik heb nog wat priveactiviteiten

[01 02 2020 13 30 27] [1Q] 26 | ja das een goed idee We zien elkaar morgenmin Tel Aviv in hotel

[30 09 2020 16 36 09] iQ 2e [] I0 2e | Ha iQ 2e |[ zoals a^esproken gaan we op zoek naar twee momenten om te draaien in

Den Haag 1 videoverqaderinq 2 inloop ministerraad meerijden bij die laatste is inmiddels vanwege corona uitgesloten er mag
io 2g

[30 09 2020 16 36 361l| i0 2e n 10 2e

[30 16 37 18ll i0 2e |l
^

10] 2¥

molrliiiMiee te kijken als de tijd daar rijp voor is heb je daar een voorstel voor

Qvan het mhpss team

Ok dank we gaan het even checken

DagBiOK2e[ io | iO 2B nik heb vandaag contact gehad met| l0 2^over programma van volgende

[07 10 2019 20 36 32] 10 2b

[08 10 2019 08 49 44] I0 2e [

[08 10 2019 08 51 21] I0 2e

[08 10 2019 10 34 46] I0 2e

[08 10 2019 13 18 48] H0 2b

[08 10 2019 13 40 2411 im^e

10 2b

10 26

10M2B

BZ Dagll iQ 2b [] hebben jullie n equipment lijst voor de reis naar Israel Palestijnse gebieden
TbZ Korn zo terug op je andere vragen uit de mail

Ja Ik za||l|i0 24vragen om de equipment te mailen Hij is vandaag aan het draaien dus dat wordt dan

I BZ Collega s in Tel Aviv hebben t zo snel mogelijk nodig
Ok dan ga ik daar nu even achteraan

IbZ Heel fiin

Hs |l0 2etx|i0 2^ ieeft onlangs al een keer een equipmentlijst gestuurd aan ii0 24 Ik zou deze

_

BZ | i0 2e |ja qattanfoundation org

Ok dank Is het goed dat onze Palestijnse fixer alvast even contact met haar opneemt
I BZ Prima

Dag |io 2e|jrnisschien een goed idee om zo even te bellen n a v jouw mail van gisteren

Jintussen zijn jullie ook al aan het monteren en is er een deadline in zicht klopt dat

] als datzo is moeten we even gaan nadenken over de handigste manier om met
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[01 10 2020 09 50 12] | io 2e | HakiOK^eOa als je aan ons zou kunnen laten weten wanneer eerst volgende moment is dat er een

videovergadering is zorgen wij dat we klaar staan Zijn alleen un week van 10 16 misschien op herfetvakantie dus zou mooiste zijn als het

daarvoor kan Wanneer isjullie herfet reces

’01 1Q 2Q2Q 09 51 57] I | En wat betreft de montage het is nu nog veel te vroeg We zijn nog in het voortraject maar I io 2e |
I0 2e II onze producer zal contact houden en dit co ordineren wrschl pas ergens in december

01 10 2020 09 57 01] I0 2e | En asvrijdag 9 okt ia bezet dus wellicht een van de vrijdagen daarna

01 10 2020 09 57 41] iQ 2e I0 2e | we moeten ecnt even wachten nu teveel mondkapjesgekte duurt een week of wat

01 10 2020 09 58 53] 10 2e |1 10 2e

01 10 2020 09 59 09] lQ 2a

pi 10 2020 10 00 45] I0 2a | Laten we contact houden en hopelijk lukt het op niet al te lange termijn Wij zijn ook bang dat er

weer een lock down aankomt en dat we dan helemaal niets meer kunnen

[04 11 2020 13 34 02] C 0 2e

[04 11 2020 13 36 16ljri0 2e || 1Q 2e

[04 11 2020 13 36 52]^ 2e |1 [1Q 2~eP
en komendetwee weken vrijwel onmogelljk

[04 11 2020 13 37 10] iQ 2e | Ha^0K2e | hoe is het daar

[04 11 2020 13 37 40] iQ 2e f] 10X26 pjmaarrrr 27 nov naar ministerraad uitwijk naar 5 december 25 november eventueel op

ministerie een handelsmissie shots van videobellende kaag

[04 11 2020 13 37 49][ io 2e || [I0 2e | ^jjn dathaalbare data voorjullie
[04 11 2020 13 37 55] io 2e I Ja ik bepriip dat alles nog ingewikkelder is geworden nu Tot wanneer is Sigrid nog in quarantaine

[04 11 2020 13 38 20] i0 2a || 10 2b [ loopt vandaag af maar dan gaan we dus weer twee weken in van strengere lockdown voor

iedereen

[04 11 2020 13 39 001 nT0 29

[04 11 2020 13 39 19ll^ 2e |i Ci0 2e

huis

[04 11 2020 13 39 29] 1Q] 26 j En werken jullie af en toe nog vanuit kantoor

[04 11 2020 13 40 03] iQ 2e || [I0] 2e | U\s kaag er is en die doet iets externs is een van ons er ook bij maar het meeste gaat via

telefoon
—

[04 11 2020 13 40 43] 1Q 26 j ik zet 25 nov iig in onze agenda voor shots met Kaag op kantoor ok

[04 11 2020 13 41 10] i0 2e || I0 2e | ja details volgen en wellicht kan het niet maar als we niks plannen gaat het sowieso niet

door
^

[04 11 2020 13 41 18] I0 2e || 10 2e

[04 11 2020 13 41 41] I0 2e

[04 11 2020 13 42 33] rrr0 2

praten
[04 11 2020 13 42 48] I0 2g [^ 10 29 [||a daar gaan we dan aan werken

[04 11 2020 13 43 03] I0] 2a I Perfect dank je

[04 11 2020 13 43 50] i0 2e En I iQ 2e [] onze producer zal contact met jullie houden over uitzenddatum etc

[04 11 2020 13 44 06] I0 2a || 1Q 2e

[04 11 2020 13 52 57] iO 2e Q I0 2e

[04 11 2020 14 31 29] d0 2a

[13 11 2020 14 05 111 |^ 2e || I0 2e

QQl^ iQ 2a |in beeld Als het alleen auto is moeten we denk ik gewoon i\aags eigen auto gebruiken Dat kan met een van de huidige
chauffeurs Let me know

[18 11 2020 14 05 33] rTroK2a \
[18 11 2020 14 05 43] 10 2a \
[18 12 2020 14 20 43] iQ 2e |^z De beveiligingscode van |iQ 2ej}0 2e | BZ is gewijzigd

[04 01 2021 21 25 08] I0 2e [rDag[l iOK2e ^ ^iO 2e|i| allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar van |io^ 2^] Na alle

commotie rondom de uitzending wilde ik toch even informeren hoe het is a^elopen met autogordel gate Alles rustig gebleven op dat

front

[04 01 2021 21 31 25lll i0 2e || io 2e || so far so good gordel is opgemerkt door paar rechtse sites maar pas als het z n weg vindt

naar gewone publiek rnaken we er een statement over nu zeker nog niet nodig laten we hopen dat het zo blijft

[04 01 2021 21 41 35] j iQ 2e | goed om te horen en houd ons op de hoogte ok

ok prima ik dacht dat er dit jaar uitzending gepland was

Nee niet voor de kerst

BZ heeft u toegevoegd

|i^ 24lis weer in dit groepje toegevoegd na enige ruzie met whatsapp piraten

@311 io 2e ^we zijn even aan het kijken naar nieuwe data door corona blijft het lastig

Ja begrilp ik Is Deptwel open of alles gesloten
niemand mag er komen tenzij het echt niet anders kan kaag doet zoveel mogelijk vanuit

hebben jullie btw al een uitzenddatum voorzien

Precies Ik zet 25e met potlood in agenda

Hopelijk dan ook tijd om wat stille werkshots van haar te rnaken Dus alleen observerend zonder

ok we zijn benieuwd

Jstuurnog ffteinrvan monique
Ze gaat lou vandaag nog mailen

Hall I0 2e 1 je had| i0 2e | benaderd Wat heb je precies nodig qua shots Alleen auto of

Zal ik je even bellen

Om uit te leggen
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[05 11 2018 14 33 50]^|iO 24 O 2DBerichten en gesprekken worden end to end versleuteld Niemand buiten deze chat kan ze lezen of

beluisteren zelfs WhatsApp niet

[05 11 2018 14 33 50]P 2^f0^|video weggelaten

[05 11 2018 14 34 14] i^JM‘ivideo weggelaten
[05 11 2018 14 34 26] 10 ^j^ jvideo weggelaten

[05 11 2018 14 34 45] i^i^iHebje ze Gr fo 2^
[05 11 2018 14 35 23] |i0 2eB l0 2B n Ja super bedankt

[14 11 2018 10 01 06

[14 11 2018 10 02 53

Ik begrijp alleen voor |ou ter info dit ivm kwalitert beelden Gt| |i0 2e|^
[14 11 2018 10 05 14] [io^
[14 11 2018 10 05 26] i0 2q

[14 11 2018 10 05 34]l10 2^a0 2i

[14 11 2018 10 05 38] i0 2g ^

[14 11 2018 10 12 50] i0 2g o 2i

[14 11 2018 10 34 43]ii0 2e 10 26 | Veel danM}i0 ^ Inderdaad dit alleen voor intern gebruik

[14 11 2013 10 55 22]^10 2a ^ 2e|3deze shots ok om aan Pauw te geven

[14 11 2018 11 17 211 i0 2B 10 2e nJa prima ziet er goed uit Dank dat weze even konden bekijken

[16 07 2019 11 04 15] i 0 12f afoeelding weggelaten
[20 11 2020 09 25 46] iO 2ej iO 28 n Morning Ik ben over 4 min bij jullie minister wat later

] iQ 2€j|0 2| Gernist spraakgesprek

] i0 2gj0 2| |Dag^i0K24 |k heb wat clip es van Rohinya comp voor je Ff snel met de iPhone Zal ik ze naar je appen

0^ Jvideo weggelaten
0 2fjvideo weggelaten

Wideo weggelaten
video weggelaten
video weggelaten
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[28 08 2018 10 49 51] | io 2e |iO 2^ a€ZBerichten en gesprekken worden end to end versleuteld Niemand burten deze chat kan ze

lezen of beluisteren zelfs WhatsApp niet

[28 08 2018 10 49 51] I0 2e i0k2 Goedemorgen [lQM2e| heb je net gemailed Donderdag 10 uur as is prima voor ons Tot dan

[28 08 2018 10 50 02] i0 2e H^ Groet I I0 2e j
[23 03 2013 10 58 411 i^2e|H 10K2s | Goedemorgen | 10 2a | dankjel

[07 09 2013 13 05 02] 1Q 26 dank voor de constructieve bijeenkomst van daar net En fijn als hetzou lukken om

volgende week een bijeenkomst te planner ter voorbereiding op de 18e Ik kan volgende week elke dag behalve woe 12e verjaardag van

mijn dochter Verder heel flexibel Hoor graag watjullie schikt

[07 09 2018 13 05 40] li0 2e |jOK2| lk refereer natuurlijk aan ern bijeenkomst met Sigrid volgende week

[07 09 2013 13 05 431 i0 2d [10 2s [ Oke prima goed om te weten ik ga met de secretaresse aan de slag

[07 09 2018 13 07 07] |iO 2e|j iQ 2e [ Heb net met directies gesproken over de reis En gemeld dat ze rekening moeten houden met zeker

drie extra reisgenoten julliej
[07 09 2018 13 08 191 |iO 2e|| iQ ^ Zou handig zijn om snel jullie volledige namen zoals vermeld in paspoort en kopie paspoort te

ontvangen via de mail Dan kunnen we dingen in gang zetten

[07 09 2018 14 06 441 r 0Q 2e |jo ^ Prima darken ik wachthet even ag

[07 09 2018 14 06 46] l10 26 i0K2t Af

[07 09 2018 14 08 09] iQ 26 iO 2i En ik ga even overleggen met producer op kantoor over alle gegevens die jullie nodig hebben

[07 09 2018 14 37 40] I0 2a HoK2^ Het zou ook fijn zijn als hetzou lukken om volgende week even een korte ontmoeting te hebben met

lals hij tijd heeft|i0 2a

07 09 2018 16 46 031 |iO 2e|| iO 26 Hik ga het proberen

[07 09 2018 16 46 53] I0 2e |iOK2| Dank en goed weekend

[10 09 2018 15 22 071 iO 2e^ iOK26 | Komt het uit even te bellen over Prinsjesdag
[10 09 2018 15 22 26] 10 2a PiOK2b Zeker

[10 09 2013 15 22 41] 1Q 2 |f^ Nu even

[12 09 2018 14 01 251 iQ 2e|j i0 2B | Nog even vraag over dinsdag gaan jullie vooral registreren of ook interview met minister

[12 09 2018 14 09 32] 1Q] 26 |10 ^ Het wordt vooral registreren Geen lang interview oid

[12 09 2018 14 10 41] |iO 2e|j iO 2e | Oke En moet de minister nog iets weten over microfoontje geluidsopname van gesprekken ofvertel

jij haar dat tzt

[12 09 2018 14 12 28] | iQ 2e | jo 2^ Het gaat eigenlijk netzo als vorige keer We doen wel een zender op aan begin maar die kan ook uit

gezet worden

[12 09 2018 14 12 541 |ioj^ lQ] 2e | Oke dank ie

[14 09 2018 09 40 12] | li0 2e | ^0K2t Goedemorgen ^0 2a| kunnen wij in loop van deze ochtend even bellen over logistieke zaken voor as

di Onze produceK[i0 2^ heefnou daarover ook gemailed maar denk dat het handiger als wij dat 1 op 1 even afepreken Alvast dank

[14 09 2018 10 43 47] |iQ 2ep[10 ^ Goedemorgen | 10] 2b | gaat me vanochtend niet lukken Loop beetje over zit alleen vandaag Ik

heb ook nog geen nieuwe info tov gisteren | i0 2e | js nu bij de minister in Brussel en probeert nog wat te bespreken over dinsdag zoals 1

persoon meerijden in auto

[14 09 2013 11 02 17] iQ] 2a ^OKS^Qk is het handiger als ik met| iQK2^ communiceer Of voor de praktische dingen meUfo^
[14 09 2018 11 57 161 i0 2e|i| i0 26 | | Normaal mettfo^lmaar ze is vandaag vrij en niet bereikbaar | i0 2e | is druk met Brusselse zaken

Sorry Kan het eventueel maandag

[14 09 2018 11 59 20] I i0 2e Ho 2^ ja dan wel maandagochtend zo vroeg mogelijk wij moeten dit ook technisch voorproduceren
Kunnen wij vandaag contact houden met een vd secretaresses of persoonlijk assistenten alleen over de logistiek

[17 09 2013 08 43 27] I |ioK2^ Goedemorgen |io 26| sorry dat ik al zo vroeg stoor maar begrijp van |iP M onze producer dat

accreditatie en toestemming vd politie om gebied te betreden niet erg viotten Zou een van jullie misschien zetje kunnen geven vanuit jullie
kant Dan hopen we dat all

[17 09 2018 08 54 06] hO 2e| iO 2e || Goedemorgen li0 2e [ jk overleg datstraks meHjiQIls^J Geen idee of wij iets kunnen bereiken we

hebben niet veel contact met de Haagse politie Om welk gebied gaat het precies waar toestemming voor nodig is en met wie hebben

jullie contact bij de politie

[17 09 2018 09 22 23] | i0 2e |i|0K2^ Het gaat ook over de accreditatie waartfo^Voor het weekend al mee bezig was En zal vragen bij
|iQ 2^ wie zii heeft gesproken bii de politie

[17 09 2018 10 15 14] | li0 2a | ^0K2| Sorry |i0 2e| het betreft alleen de accreditatie van | iQ 2e | Zou fijn zijn als daar van jullie een zetje
komt Contact met politie doe1f[io Pgj zelf

[17 09 2018 11 55 41] | 110 2 H0K2^ Ha fr0K^^ na overleg me1t[i0K^g| en producent io 2e|hebben we inderdaad besloten om niette komen

draaien morgen Ik mail ie ook non even vandaag Veel succes morgen

[17 09 2018 12 12 011 |10 2b| | 10 ^ Oke dankje Ik geefje gegevens door aan de secretaresse van de minister om afspraakte kunnen

maken

[01 10 2018 11 25 57] | io 2e Ho 2^ Goedemorgen |iQ 2e| ik ben netterug uit India en wilde even dubbel checken of onze afepraak voor

morgen 2 okt om 9 uur op ministerie noa staat Groe 1l ^s
[01 10 2013 11 46 071 io 2e|jC oye | Beste I [ jk ga het straks even checken

[01 10 2018 13 24 39] I0 2a [^0K^ Ok hoop dat we morgen wel kunnen vasthouden Ik kan in principe hele dag dus ben flexibel

orgen rond is Alvast dank en wij spreken elkaar in loop vd ochtend

morgen

[01 10 2013 16 41 33] 1Q 2b H0K2fe Ha |iQK^ej heb je al iets terug gehoord over morgen

[01 10 2018 16 43 091 i0 2e|i| lQ] 26 [ Zoals het nu in planning staat gaat het door Van 9 10 uur op het ministerie Mocht het toch

veranderen dan laat ik zsm weten

[01 10 2018 16 54 551 r |10K2^ Ok ik ga er vanuit dat ik er morgen om 9 uur ben Tot dan

[01 10 2018 20 38 34] i^ 2e|B iOK2e | eV Hadje de tekstvan de Abel Herzberglezing al ontvangen

[01 10 2013 21 16 40] iQ 2a |i|o^ Hi |io^ ik heb hem net gelezen Wat een prachtige speech Echt heel jammer dat ik daar niet bij
kor^^j^yOt morgen

^^ ^^

[02 Jj 8 08 55 20] | 10 2b |lOK2| Ha |iOK2^ ik ben er heb me net beneden aangemeld Tot zo

[02 10 2018 08’56 221 |TO 2^K1o1 26 | ik ben wat vertraaad TO® komt eraan
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[02 10 2018 08 56 40] iO 2e i0 2 Perfect ik wacht hier

[16 10 2013 10 10 42] iQ 2e 10 2ikheb even een vraagje voor| io 2e |^i0 2^die wij gister ontmoet hebben om de

paspoorten te overhandigen ivm de visa Hoe kan ik haar het beste bereiken

[16 10 2018 10 12 56K 10 2e|t i0 26 | Goedemorgen I io 2e [ j| check het bij haar laat je zo weten

[16 10 2018 10 13 061 |TrO 29 |10Ki^ Ok
a€Zn 6 10 2018 10 18 m|iO 2^ iO 2e na€Z biigevoegd [
[16 10 2018 10 18 321 |i^2e| l0 i2B | Jelunt haar bellen

[16 10 2018 10 21 35] I0 2e |10 2^ Ok dank

[19 10 2013 12 35 07] i0 2g|[i0 ^1 Diplomatieke nota is net naarje gemaild

[19 10 2018 12 43 55] iO 2a iOK2i Geweldig Dank Stuur hem meteen door naar onze visumdienst

[22 10 2018 18 40 04] 1Q 2 i 0 2 Ha |io 2e wat betreft volgende week de afepraak in Den Haag Ik heb alleen volgende week vrijdag
een deadline voor een viewing vriidag Dus ik kan elke dag behalve vrijdag

[22 10 2018 19 17 031 hO 2^j iQ]^ Oke goed te weten Heb je trouwens Adieu God gezien met Kaag Belicht weer een andere kant

van haar

[22 10 2013 19 26 291 rcro 2e Ij^ Nee nog niet Wei heel benieuwd Ga kijken

[26 10 2018 12 23 43] 110 2b] i0k2 t Dag [iOK2^ heb jij al zicht op jouw agenda volgende week En op welke middag jij zou willen

afspreken Ik zit sochtends in montage dus zou ma do kunnen vanaf uur of 14

[26 10 2013 12 45 4G1 l0 2g [10 2a Ha | I0 2e | donderdagmiddag komt het beste uit Rond 14 of 15 u is goed Zou het bij BZ kunnen

[30 10 2018 20 19 15] i0 2e i0 2e Hoi | 10 2^ sorry voor storen op dit tijdstip maar kan ik je nog even bellen

[01 11 2018 12 22 17] io 2e |^0 ^ Dag^iO 2^ ik wil je nog even laten dat wij er zijn hoor straks om 14 uur bij jullie Totzo

[01 11 2018 12 23 19] i^2B|| 10 26 | eV

[01 11 2018 14 03 16] i0 2e [jOK^jWij zijn er Beneden in de hal

[01 11 2018 14 05 17K i^2a|| 10 pB p [T0 ^]komt eraan

[04 11 2013 13 30 49] 1Q 26 | ^o ^ Ha | io 2^ nog even een laatste check Is onze vetrektijd nog steeds 23 00 uur En in check tijd 22

uur Wat is precies het adres op Schiphol waar we moeten zijn voor onze taxi chauffeur en is er al een adres bekend waar de

chauffeur de crew kan oppicken op vlieaveld Zaventem als we daar landen op do 8 nov

[04 11 2018 13 54 45] i0 2e i0 2e ] Ha | i0 2a | binnen half uurtje app ik je terug met de gegevens voor vandaag

[04 11 2018 14 16 111 |io 2a|j 10 2^Vanavond uiterlijk om 22 u aanwezig in het Jet Aviation in Schiphol Oost was vroeger KLM Jet

Center Thermiekstraat 14

[04 11 2018 14 16 51K|i^| 10 2b

[04 11 2018 14 17 171 10 2e 1Q 2e

[04 11 2018 14 17 23] i0 2e| 10 2e

[04 11 2018 14 17 401 |lo^ I0 2e

]vcf1Q 2a

Adres Zaventem voIgt later in de week

Paspoorten voor reis nemen we vanavond voor jullie mee
Tot dan

https www rijksoverheid nI actueel nieuws 2018 11 04 minister kaag bezoekt bangladesh en

myanmar

[04 11 2018 14 19 07KhO 2e|]| iO ^ Ter info dit berichtje hebben we vandaag verspreid Bewust zonder details over precieze locaties en

dagen ivm veiligheid Oa ASjk neen er nieuwsbericht van gemaakt

[04 11 2018 14 59 28] li0 2e [^ Ok dank en tot vanavond

[05 11 2013 10 15 401 i^2e|| i0 2e | 1525 u in auto

[05 11 2018 12 01 35] |iP 2a| 10 2b [ Jullie schijnen mee te mogen naar premier begin ontmoeting filmen geen 100 procent zekerheid

we gaan hetzien

[05 11 2013 15 29 091 |i0^ 10K2B nJullie vermaken jewel aY^ o

[06 11 2013 14 14 121 io 2e CiO 2e vVe gaan toch eerst naar de tempel jullie mogen er filmen

[06 11 2018 17 47 05] I0 2a |^^0K2^ Ha |10K2^ zou je me nog even kunnen bellen vanavond over wat we kunnen verwachten morgen Ik

zit in kamer 838 Dank alvast

[06 11 2018 18 39 37] |io^| lO 2e | 9 u uitgechecktzijn hoor ik net

[07 11 2018 02 16 45] 10 2b |10Kib Qk
[07 11 2018 03 13 04] 1Q 26 tf^DaCZGemist spraakgesprek

[10 11 2018 18 57 311 i0 2e|j i0K2B | Ha | iQ 2e [ zijn jullie een beetje bijgekomen van de mooie trip Sigrid zit woensdagavond bij Pauw

Is het eventueel mogelijk om een paar beelden van jullie te krijgen om in het programme te laten zien Bij voorkeur van bezoek

vluchtelingenkamp en het gesprek rnet Aung San Suu Kyi Hartelijke groet

[10 11 2013 21 02 26] I iQ 2e |^OK2^ Ha |YoK2^ dank je wij zijn goed thuis gekomen jij ook hoop ik We denken terug aan een

memorabele reis Dank nogmaals voor alle hulp en tijd Wat goed dat ze as woe 14e bij Pauw aan tafel zit Denk dat we wel een paar

beelden kunnen aanleveren als ze erbij vermelden dat ze afkomstig zijn uit onze documentaire En hopelijk mogen wij dan wat beelden

draaien bij hun voordatze aan tafel gaat achter de schermen Ik dacht dat ze woe ook bij openingsfilm IDFA aanwezig moest zijn om

daar een praatje te houden Of gaat dat niet door

[10 11 2018 21 05 57] |io^J io^^ Ja zeker ze gaat eerst naar IDFA en dan door naar Pauw Zullen we maandag even contact hebben

over beelden en filmen bij Pauw

[10 11 2018 21 30 11] I 1Q 26 Ho 2^ ja prima zal het trouwens eerst even overleggen met mijn producer voordat ik iets toezeg Ze

moeten dat wel goedkeuren Maandag contact

[12 11 2013 12 24 52] I 1Q 2 HoK2^ Ha FoK2^ zullen we in de loop vd middag nog even contact hebben over de plannen voor woe avond

bij Pauw Weet je al hoe laat ze daar moet zijn

[12 11 2018 14 41 361 iO 2^j lQ] 26 | | is goed ik bel je straks hopelijk weet ik dan ook iets meer over tijd etc

[13 11 2 318 11 18 20] 10 2b | ^OK2^ Ha |io 2^ producer is akkoord met het delen van de beelden met redactie Pauw |io^ zal contact

met hen ^I0 2^i|0 2t houden hierover Is dat ok voor jullie
[13 11 2013 11 20 28] |io 2e|[|Cio 26 || Wat fijn dank Ik moet nog contact hebben met de redactie doe ik begin vd middag Misschien

handig dat |iQ 2e| daarna over de beelden contact heeft Ik geefseintje als ik ze gesproken heb ok

[13««iC ^8 11 20 461 h0 2B| | iQ 26 | Bezoek aan generaal levert toch nog wat gedoe op R heeft keuze uur geleden op radio torq^^^^
Ter4V L ttps www nporadio1 nl buitenland 12973 minister kaag bezocht van genocide beschuldigde generaal in myanmar

^ i i



[13 11 2018 11 20 58] |iO 2e|| iO 26 || En helaas gaat geenstiji ook los https www geenstijl nl 5144801 minister kaag drinkt koffie bij
genocidegeneraal

[13 11 2018 11 21 10] |i0^H lQ 2e | Hadje misschien al gezien

[13 11 2013 11 24 07] [io 2e jo 2i Mee nog niet Ga zo even lezen

[13 11 2018 11 32 23U Ho^ Wat een naar stukje Die beelden komen niet van ons hoor Ik weet niet waar ze dat vandaan

hebben Van lokale persdenkik

[13 11 2013 11 33 401 iO 2e|[lO 2B ] Ja en eigen fotograafvan generaal

[13 11 2018 12 00 11] I0 2e |10 2^ Aha hettegen offensiefvan de generaal Niet voor niets dat daar zoveel lokale pers bij aanwezig
was

[13 11 2018 12 07 131 [iO 2B| 10 2a | I Precies We hielden er al rekening mee maarhet bleef stil Tot gisteravond

[13 11 2018 16 11 28] fio^i iQ 2e nContactpersoon is

a€Z[ 13 11 201816 11 ^ |10 [2^| 10 gej a€Z bijgevoegd 00000093

[13 11 2018 16 12 541 h0 2a| | iQ 26 |rOTgeef iou gegevens aan io 26 door om afepraken over beelden te maken en opname achter de

schermen met iphonej wat prima lijkt te zijn

[13 11 2018 16 26 43] i0 2e |^0 2^ Prima |iQ 2e| dank je we gaan met haar contact houden

[13 11 2018 16 27 20] i^2^ 10 2B | Ze gaatjou bellen als tgoed is

[13 11 2018 16 34 08] i0 2e |^0 ^ Heb haar net aan de lijn gehad Komt goed allemaal

[13 11 2013 16 34 59] i^2a|[10 2B haY‘
[13 11 2018 17 13 08] |i0 2e| i0 2e t^un je me de beelden die jullie verstrekken aan Pauw eventueel ook naar mij mailen appen Puur om

even te zien minister vraagt mil er zeker naar hoeft dus niet in hoge kwaliteit

[13 11 2018 17 31 57] |10 2B] i0K2t Hetzijn grote bestanden Zal even checken met |iO 2B|]hoe ditte doen

[13 11 2018 17 32 23] iO 26 iO 2i Hebben jullie een server waarop jullie ze kunnen down loaden

[13 11 2018 17 45 47] |i0 2b|| 1 0 2b [] Vrees het niet anders provisorisch even met iphone beeld opnemen en dan appen Het gaat ons

om een indruk wat er in Pauw te zien zal zijn
[13 11 2018 17 50 57] 3S|53 °S^Ok Ik ga iets verzinnen Zit nu in de trein Zal ik het vanavond naar jou mailen

[13 11 2018 17 51 431 iO 2e
Qys ] prima mag ook morgenochtend hoor

[13 11 2018 17 52 45] 10 2b | ^0K2| Dan heb je ze zeker We gaan ons best doen Morgen ook even bellen over logistiek voor

morgenavond

[13 11 2018 18 35 48] |io^Cio 26 | ja is goed

[14 11 2018 12 55 29] I0 2e |io^ Ha f^ 2^ heb jii onze beelden goed ontvangen En heb jij al zicht op hoe laat we elkaar gaan

ontmoeten in CarrA© vanavond

[14 11 2018 13 05 53] |io^M l°K2b | | Even bellen

[14 11 2018 18 49 50] i0 2e |^Q ^ Net gearriveerd bij Carre sta buiten te wachten voor de hoofdingang

[14 11 2018 18 54 52] i^2B|| 10 2B y Ok ik nog in metro

[23 11 2018 09 51 51] i0 2e |^Q ^ Goedemorgen |iO 26| heb jij tijd om vandaag nog even contact te houden

[23 11 2013 09 55 50] |l0 2b|[1 0 2^ Ha | I0 2e | ja had je al op ma€™n lijstje staan 6Y~ o Ik probeer je in de loop vd ochtend te bellen

nu ffbezig met dingen rond ministerraad

[23 11 2013 10 02 22] iQ 2e Ij^ Prima later op de dag kan ook Tot dan

[27 11 2018 14 36 32] |10 2b] i0k2 t Ha |iOK2^ misschien een goed idee om elkaar nog even te spreken vandaag Heb jij tijd om even te

bellen vanmiddag
[29 11 2018 14 34 45] r I0 2a HoK2^ Ha Fo^ heb jij mijn maiitje gezien van gister Persvoorlichting Tweede Kamer zegt dat mijn

toegang toch via beveliging loopt en dat jullie mij komst daar misschien alvast kunnen aankondigen of dat ik jullie even bel app als ik daar

sta bij de ingang en dat een van jullie mij even op komt halen Hoe werkt dat En via welke ingang moet ik naar binnen

[29 11 2018 14 56 45] h0 2eE iQ 2e | We zijn ermee bezig En checken nu en straks ter plaatse hoe we je het beste kunnen

binnenloodsen Geef ons maar een seintje als je in de buurt bent

[29 11 2018 14 57 32] |i0 2B|j 10 2B | We laten nog weten welke ingang
29 11 2018 16 03 35] 1Q 2 |iOK2^ Ok ik laat weten als ik onderweg ben

29 11 2018 17 13 47] 1 Q 2e|j io 2b [] Doe vooral rustig aan debat begint pas om 19 u Eerste uur zijn wij nog wel druk denk ik

29 11 2018 17 25 56] I0 2e |10 2^ Ok dus uur of 20 ok

29 11 2018 17 30 58] i^2e|j lO 2B y Dat is prima
29 11 2018 18 09 31] io^i ioyef Hoofdinqanq aan het Plein

29 11 2018 20 37 49] 10 2b N0K2fe Ha |i0K2^ ik ben er

29 11 2013 20 37 49] io 2e iOK2i Zit beneden bij de hoofdingang
06 12 2018 13 56 43] r 10 2b HoK2^ Dag Fo^ heb jij tijd om nog even te bellen vandaag op een rustig moment Dank en groet
10] 2a I

06 12 2018 16 20 01] |iO 2e|j iO ^ Hoi| 10 2b^ bellen komt niet goed uit nu kan dat eventueel morgen Nogal druk met lopende
zaken momenteel En ik zal nog reageren op je mail met data ed zodra ik zelf meer info heb Hartelijke groet

[06 12 2013 16 26 03] rrro 2e ^f^ Tuurliik fio 2Hj morgen is prima Tot dan

[07 12 2018 18 01 37] |io 2B|j 10 2^ Ha| iO 2B7rde dag verliep onverwacht anders en directe collegaa€™s waren afwezig vanmiddag
Dus ik loop nogal achter kunnen we eventueel maandaq ffbellen

[07 12 2018 19 05 38] 10 2b |jO 2^ Geen probleem |^0 2e| laat maar weten wanneer het schikt Goed weekend

[07 12 2018 19 13 21] i^2e|j lQ] 26 | Pankie iii iullie ook

[10 12 2018 15 31 58] 10 2b 1Q 2b Ha | i0 2e | ben hele dag op stap met minister en komende uren nog bij bijeenkomst Het is geen

onwii hoor maar rustiqer om morgen te bellen dan is minister met| iOK2^ op reis 6Y“ o

[10 12 2018 15 41 57] rTTQ 26 |jo ^ Ok prima |io 2^] we bellen morgen

[11 12 2018 12 35 49] 10 2b i0 2 Ha f^ 2e| zullen we vanmiddag na uur of 14 00 even bellen Ga zo een viewing in tot 14 uur

[11n

ipv 10 2^j0 2 Q10 2e

vcf10 2b

8 12 42 37] |10 2b|KiQ 26 | Prima

i0 2B |^0K2 Zal ikjou bellen dan

[11 12 2018 12’46 031 |T0 2^K10X26 | isqoed

[1iR^^J7 8 12 43 36]
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11 12 2018 15 07 52] io 2e |^0 2^ Sorry |iQ 26| loopt ietsje uit hier Ik laat je weten als we klaar zijn hier Denk over uurtje ongeveer

i 1 12 2013 15 08 231 i^2e|Kioye | Prima relax fiY“ o

15 01 2019 15 15 45] I0 2e | ^0^ Dag |i0K2^ morgen 16jan 9 30 10 30 uur op ministerie is ok Wij komen dan met zijn 3 en

I0 2e \\ I0 [2e [jkzelf en productie assistent

i5 01 2019 16 08 42l ri0 2^j 10 2^ Oke dank Nog even gecheckt liever 10 uur6Y“ o komt net iets beter uiten ik heb net iets meer

speling dus uur moet sowieso lukken

[15 01 2019 16 11 191 rrT0 2B H^ Qk doen we 10 11 uur Tot morgen

15 01 2019 16 13 141 i^2e|KiQy6 | oke merci tot morgen

16 01 2019 09 54 12] li0 2e | ^0K2^ Wij zijn er Staan nu in de rij voor pasje
16 01 2019 09 54 311 i^ 2B|i 10 2e | flY

16 01 2019 09 59 56] i0 2e iQ 2e ^Qj ^]komt eraan

04 02 2019 17 38 4911i0 2e [l0 2B Ha| I0 2e | nog even bellen Groet {|iQ 24
08 02 2019 18 50 051 i0 2e| | iQ 26 | ik reageer ditweekend op je mail hetwas inderdaad een drukke dag Goed weekend alvast

08 02 2019 21 20 02] H0 2b |iOK2^ Prima [iO 2€| jij ook goed weekend

10 02 2019 19 58 111 |io 2e|a io 2^ Hoe heet de geluidsman ook alweer Ik kom

10 2b ^ijn roepnaarri

10 02 2019 19 59 14]
10 02 2019 19 59 531 i0 2B|j 10 2^ Oke dank Ik geefjullie namen vast dooraan de delegatieleden
10 02 2019 20 00 38] 10 2b | ^0K^ Ja prima dank Morgen nog even contact

10 02 2019 20 01 321 i^2e|KiO 26 | Ja prima

10 02 2019 20 01 54] 10 2b |iOK2^ Fijne avond nog

10 02 2019 20 02 111 |W2e|KloK26

a€Zri1 02 2019 15 49 1111
a€Z[11 02 2019 15 49 12] iQ 2e

a€Z[11 02 2019 15 49 12] I0 2e

a€Z[11 02 2019 15 49 13] 10 2e

a€Z[11 02 2019 15 49 51] iQ 2e

a€Z[11 02 2019 15 49 52] 10 2b

a€Z[11 02 2019 15 50 20] I0 2e

a€Z[11 02 2019 15 50 36] I0 2e

a€Z[11 02 2019 15 51 01] 10 2e

a€Z[11 02 2019 15 51 33] iQ 2e

[11 02 2019 15 52 06] iQ 2e ioK2b Dus in totaal 6 koffers 3x equipment 3 x personal luggage

[11 02 2019 15 54 01] 10 2b Hok2^ AIs we zijn ingechecked morgen ochtend zullen we nog fotoa€™s maken vd barcode labels

a€Zri2 02 2019 06 33 59]| iQ 2e

a€Z[12 02 2019 06 39 25] 10 2b

a€Z[12 02 2019 06 39 54] Q0 2e

[12 02 2019 06 40 461 |^2e|^ lO 26

a€Z[12 02 2019 06 41 10]| iiQ 2B [jO 2^ a€Zafbeelding weggelaten

a€Z[12 02 2019 06 41 10] iO 2e f^ a€Zafbeelding weggelaten
[12 02 2019 07 14 311 10 2b 10 2b Voor zekerheid jullie filmen straks niet in vliegtuig toch

[12 02 2019 17 58 161 io^i lQ 2e Test

[13 02 2019 19 08 40] 10 2b |i
[13 02 2019 19 08 43] I0 2e 1

[13 02 2019 19 08 44] H0 2b 1

[13 02 2019 19 08 45] 10 2b 1

[13 02 2019 19 08 46] lQ 2e jl
[13 02 2019 19 18 231 i0 2e|j i0 2B | ik probeer je te bellen maar krijg je niet te pakken Ofwas je appje hierboven van veel eerder

[13 02 2019 20 16 11] 1 0] 2b} i 0 2 Sorrv |lQ 2^ die was van van vanmorgen town we met| 10] 2^ in de autoZaken QY

[11 03 2019 10 33 15] 10 2b i0 2 Ha ioK2e zullen we even bellen vandaag Rond welke tijd zou jou schikken

[25 03 2019 14 40 55] i0 2e 10 2 Daq |iQ 2^ lukt het jou om vandaag nog even te bellen ben tot 17 30 uur bereikbaar dank alvast

[25 03 2019 15 06 25] i0 2e| |[10K2B | Ha | i0 2e [ datwordt lastig krap spelen nogal watzaken en i0 2e | js in VS Kan het

morgenmiddag
[25 03 2019 15 07 061 rrT0 2B H^ Morgen is ok rond lunchtijd

[25 03 2019 15 07 56] i^2e|j l0 2e | Liever later dag loopt a aardig vol

[25 03 2019 15 08 37] iQ 2e |10K2b Hopeli|k voor 15 uur als het kan Daarna ben ik onderweg
[27 03 2019 14 34 24] |10 2b] i0k2 t Dag [iOK2^ heb jij nog kans gezien om even te polsen bij|| 10 {2ey~||hij tijd heeft volgende week

Dank alvast

[27 03 2019 14 39 1 51 |10 2b| | 10 ^ Ja heb hem een paar dagen gesuggereerd maar ik kreeg nog geen definitief antwoord Bereidheid

om bij te praten is er zeker Op camera is een tweede daar spreek ik hem vrijdag verder over

[27 03 2019 14 49 591 rrTo 2B HoK^ Qk wat goed ik kan alle dagen behalve vrijdag 5

[27 03 2019 14 51 531 i^2e|KlQ 26 | pke Zodra ik hetweet laat ik het weten

[27 03 2019 15 37 27] li0 2e |10K2fe Dank je |iQ 2H
[01 04 2019 15 22 05] |10 2b l^ Ha |lO 2^ ik^n er al en wacht beneden in de hal

[01 04 2019 15 25 24] i0 2e|i|Ci0K26 | Oke Ik rrioet even iets afmaken dan kom ik eraan irOP 2e |js ietsje later

[16 04 2019 10 33 18] 10 2b |^^o^ Ha ^^ 2e^ begrijp dat jullie het druk hebben Jij had vorige week voorgesteld om vandaag even
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10 2b

10 2e tegen in ma€™n mail maar is

] roepnaam |iQ 2gjI0 2e

Dank je jij ook
O 2 » a€Zafbeelding weggelaten
P 2 ^ a€Zafbeelding weggelaten
O 2 a€Zafbeelding weggelaten
P 2’» a€Zafbeeldinq weggelaten
0 12 a€Zafbeelding weggelaten
O 2 » a€Zafbeelding weggelaten
P 2’» a€Zafbeelding weggelaten
O 2 a€Zafbeelding weggelaten
P 2’» a€Zafbeeldinq weggelaten
0 12 a€Zafbeelding weggelaten

P 2» a€Zafbeelding weggelaten
O 2 » a€Zafbeeldinq weggelaten
P 2^ a€Zafbeelding weggelaten
Dank

0K2 Dag |i0 2^ hoe laat vertrekken uit de lobby

^ Le restaurant sa€™apelle Cuger
0K2 We are going there now

0 2 |io 2b| io 26 \fi \\ even iets urgents zeggen tegen security man in jullie auto

0 ^fc Bel hem of mij even

coriviiyhouden dus ik dacht ik bel even Schikt dat vandaag
[104 i Jj 9 14 31 01] rrTo 2B H^ Ha |iQ 2^ wij zijn er Zitten beneden



[10 05 2019 16 54 58] |i0 2e|]| i0 ^ Nabrander Kun je de namen vd crew van maandag doorgeven Dan geven we dat door aan de

mensen hier

[10 05 2019 16 57 48] rrr0 26 |fOK2^t|io^j^ofOK2^^ en ikzelf Was een goede meeting toch Allemaal goede ideeen over

tafel Dank voor jullie tiid en moeite Zal je nog even mailen en goed weekend alvast

[10 05 2019 16 58 431Q0 2e|^ 10 2s | Zeker Goed om dit zo te doen goed weekend

[10 05 2019 16 59 07] 1Q 2 lio^ Dan zijn we er maandag om 9 00 uur ook ivm urtladen en pasjes ophalen etc

a€Z[13 05 2019 20 16 46K|iO 2^i iO 2e | a€Zafbeelding weggelaten

[17 05 2019 10 36 16] |~ io 2e ll0K2^ Daq |l0 2^ zo even bellen

[17 05 2019 10 39 35] i^2e|j l0 2e | Ja maarzit nu in bespreking aY ^^o

[17 05 2019 10 40 13] [10 2a N0K2fe Prima

[17 05 2019 12 31 09] iQ 2 i0 2 Ha |ioK2^ gaat het nog lukken denk je om even te bellen vandaag hoop van wel Ik kan tot 15 uur

daarna zit Ik in afepraken

[17 05 2019 12 40 21] hO 2e| | iQ ^ Moet lukken zijn nu onverwacht druk omdat Kaag Blok even vervangt en er wat was met Kuzu in

Jeruzalem

[17 05 2019 12 40 53] iQ 2e iO 2i Aha bel me maar als he tijd hebt dan

[24 05 2019 22 06 28] |10 2b] i0k2 t Ha |iOK2^ ik heb net contact gehad met | 1Q 2e | wij hadden niet meer gerekend op opnamen

vanavond bij Pauw We hebben a^esproken dat we as maandag contact houden over de GES en andere zaken Ik hoop dat we dan tot

een aantal goede afepraken kunnen komen Goed weekend

[24 05 2019 22 07 29] i0 2e [l0 2e prima jullie ook een mooi weekend

[28 05 2019 14 32 29] |i0 2e|i| i0 ^ i0 2e sprak |e net aan over opnemen van een elevator pitch Was misverstand Dat doen we zelf

straks of later Begin er vooral NIET over tegen Sigrid ze weet hier nog niet van

[16 06 2019 02 09 47] pK2§j cTop^ We zijn in aantocht

[04 07 2019 15 11 57ir 10 2b |io^ Dag |iOK2^ fijn dat we elkaar even konden spreken en dank voor de agenda Wat betreft de

opnamen bij Sigrid thuis met vrienden zou het fijn zijn om voor haar vertrek naar Niger daarvoor een datum door te krijgen fo ^ is t m

vrijdag 12 juli aan het draaien voor andere produktie dus ik hoop dat dat na 12 juli wordt 14 15 of 16 zou ideaal zijn
r04 07 2019 15 56 39] h0 2e| r iQ 26 | pke goed te weten Ik check het bii haarzodra dat kan

10 |2e 10 2e

reeds openbaar valt daarom bulten de relkwijdte van dit verzoek

00117 91461



reeds openbaar vail daarom buiten de reikwijdte van dll verzoek

1Q 2^KlQ 2e |
10 2e |i0 2

10 2e|j 10 2e^
10 26 |10 2fe

10 2e 10 2 ander onderwerp valt daarom buiten de reikwijdte van dit verzoek 10 2e

|T^Kio 26 |

|T^Kio 26 |
10 2e |jOK2^

[11 09 2019 10 47 12] li0 2e |iOK2^ Waneer terug
11 09 2019 10 47 221 i^2e|Kio 26 | Vanavond laat

11 09 2019 10 47 46] I0 2e | ^0^ Zullen we morgen dan contact houden

11 09 2019 10 48 051 i^2e|KiOK26 | ja

30 12 2019 11 35 5G1 fl0 2e| [10 2^ Ha | I0 2e | hopelijkzijn jullie ook vrij Even storen 6Y~ o over het bezoek van minister Kaag aan

IsraAwl en Palestijnse gebieden waarschijnlijk ma 3 t m don 6 februari is nog niet veel bekend Maar als het goed is gaat ze a€^op

donderdag 6 ook naar Gaza Daarvoor zijn permits nodig die we tijdig bij voorkeur deze week moeten aanvragen Zal ik jou en |iQ 2ej
voor de zekerheid vast op de lijst zetten En geluidscollega zoja wie

Nadere info over logistiek mogelijkheden beperkingen ter plaatse en inhoud programma voIgt later

Wij vliegen overigens commercieel dus meevliegen in het regeringstoestel is dit keer geen optie
Mooie jaarwisseling alvast Hartelijke groet ook aan |i0 2e|

[30 12 2019 15 17 07] | I0 2e HoK2^ Ha froK2e| hartelijk dank voor de info Ik zou |i0 [2ej]en mij zeker op de lijst zetten Denk dat we zelf het

geluid gaan doen of in noodqeval met een lokale geluidsman werken afhankeliik van het programma Hebben jullie al onze

paspoortgegevens nog

delegatie Zou wel handig zijn in dit geval En laat ons weten zodra jullie vluchtgegevens en hotel hebben American Colony Hotel

zodat wij op dezelfde vlucht zitten En laat me weten als je nog extra info van ons nodig hebt

[30 12 2019 15 17 59] [io 2e iO 2i En natuurlijk alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar 6Y5^ 6Y’5£ace

[30 12 2019 15 49 43] I0 2a HoK2^ Wi| zijn 5 jan terug van vakantie Zou ook fijn zijn om in die week even contact te hebben met de

ambtenaren op dept die deze reis voorbereiden

[30 12 2019 19 36 201 iO 2ei iO 2e oke Ik heb zelf nog erg weinig info helaas Zodra ik meer weet laat ik het weten

[30 12 2019 19 37 53] |iP 2aH 10 ^ ik ben er donderdag 9 jan weer Maar als er relevante dingen vragen zijn klop ik voor die tijd aan

SY o

[24 01 2020 09 11 52l[ I0 2a HoK2^ Goedemorgen fic^ dank voor het toezenden van het schema Zou ik je even mogen bellen

vandaag voor wat details hoe laat zou dat schikken voor jou
[24 01 2020 12 24 14] h0 2e|j i0 ^ Ha | iQ 2e [ hopelijk in de loop vd middag Ik heb details helaas ook nog niet ga er nu weer

achteraan

[24 01 2020 12 30 20] I0 2a | ^0K2^ Ok laten we dan iig even proberen te bellen vanmiddag

[24 01 2020 12 30 521 i^2a|i 10 2a | Ja

[02 02 2020 20 54 54] io^i iQ 2e | Het liep wat uit zullen we rond 22 05 10 u beneden afspreken

[02 02 2020 20 55 35] I0 2a |10 2k Prima kom zonaar beneden

[02fCf Zy0 21 02 40] I0 2e H^ Zit in de lobby
[02X l JjJ0 21 27 06] |i0 2e|j i0 2e | Sorry zit nog even in overleg ispH^ al bij je
[02 02 2020 22 05 461 tio 2e iiOK20 Ha |iOK2^ ik heb alles voor morgen al doorgesproken met |to 2e| We zien elkaar morgenochtend

I0 2e Kunnen wij voor deze reis deel uitmaken van

91461



[02 02 2020 22 11 36] iQ 2e|]| iO 26 | QY ik hoorde het superhandig dat ze erbij is ik zat bij bespreking over wat Haagse zaken

[19 02 2020 10 49 31] iQ 2e |10 2b Dag |iOK2^ heb iij tijd om even te bellen deze ochtend

[06 05 2020 13 04 45] 110 2b] i0k2 t Ha |^K^^ goedemiddag ik wilde even dubbel checken of onze Zoom afspraak morgemiddag 16 uur

nog steeds staat

[06 05 2020 15 52 29] i0 2B 10 2a Ha | I0 2a | ik bel je straks moet ff checken Agenda weer flink in beweging helaas

[09 05 2020 12 20 51] io^i iQ 2e | Gelukt

[09 05 2020 16 22 06] 1Q 2b Ho^ Ha |iOK2ej ja gelukt met af en toe wat storingen 6Y [l0M2e| mailt jou de link Goed weekend nog

[09 05 2020 16 55 03] i0 2e|i| QX26 | Mooi En bedankt voor de link Jullie ook een mooi weekend

[13 07 2020 13 13 47] 10 2b | ^0K^ Dag |i0K2e| zullen we proberen te m vanmiddag even te bellen

[13 07 2020 13 21 071 |i0 2B|j 10 2^ Ha | io 2b | zou het morgen kunnen Komt beter uit ik heb een nogal voile middag met andere

afspra ken a ctivite iten

[13 07 2020 13 21 53] rrTo 2B |j^ Qk morgenochtend

[13 07 2020 13 22 14] i^ 26 iO 2 Weetjij vanafwanneer de minister op vakantie gaat
[13 07 2020 13 22 21] i^2e|j l0 2B | Prima

[13 07 2020 13 22 2G] i0 2ei i0 2e Loop vd week

[14 07 2020 11 07 24] 1P 2bH 10 2b | Het wordt later ik moet zo bij een ingelaste vergadering met de minister zijn Bel je vanmiddag

[14 07 2020 11 10 45] i0 2e |^0 ^ Ok [To 2ej zit zelf alleen tussen 15 16 30 uur in afspraak dus any time daarvoor of daarna

[14 07 2020 11 19 06] i^2B|i 1o 2B | Ok
[14 07 2020 14 02 09] io^i[iO 2B | Hoorde je niet praten
[14 07 2020 14 27 34] io 2e |^Q ^ Sorrv |to 2ej was onderweg naar afepraak Kan ikje na 17 uur terugbellen

[14 07 2020 14 32 28] i^2^^ l0 2B | ja mogelijk ben ik dan al wel bij een a€“zomera€™borrel aY~Z

[14 07 2020 14 50 50] i0 2e |10 2b Heerliik 6Y
°

[14 07 2020 14 50 59] lO 2B lOK2» Een Corona borrel

[14 07 2020 14 54 22] iQ 26 iO 2t ik probeer het morgenochtend wel Fijne borrel flY

[14 07 2020 14 54 27] i0 2e|j i0 2B | Nee aY“ o eerst een digitale van onze communicatie afdeling en dan fysiek a^cheid van

woordvoerder van Blok

[14 07 2020 14 54 49] 10 2b |iOK2| Zullen we dan maar naar morgen schuiven

[14 07 2020 14 55 00] i^2B|j 1o 2B | Oke prima

[15 07 2020 12 13 15] iQ 2b |10 2fe Dag fi^ is diteen goed moment voor jou

[15 07 2020 12 17 07] 10 2b H^ a€ZGemist spraakgesprek

[15 07 2020 12 35 11] |lO 2e|KlQj 26| Ben weer bereikbaar

a€Z[13 08 2020 17 01 TO|io 2^| 10 2b ] aCZafbeelding weggelaten

[13 08 2020 17 46 46] Rio 2e |^Q 2^ He wat Ieuk |i0 2 ^f Ja dat is ons huis Hebben jullie hetfijn daar Grtji^f^
[13 08 2020 21 28 01] i^ 2B| | 10 26^ Het is heerlijk en tot nu fentastisch weer Hartelijke groet ook aan |iO 2B|
[04 11 2020 13 48 01] i0 2e |10 2b a€ZGemist groepsgesprek

[13 11 2020 14 06 33] |10 2b H^jaCZGemist groepsgesprek

[19 11 2020 13 57 52] i0 2e| j[l0 2B | Ha | iQ 2e hoorde van | iQK2e | dat jullie komen filmen De inloop van de ministerraad is rond 10 u

Zal ikje straks even bellen

[19 11 2020 13 59 03] ni0 2B H^ Ja prima |i0 2^
[19 11 2020 15 06 42] iO 2e|]| iOK26 | Nu nog paar dingen met minister daarna bel ik je
[19 11 2020 15 06 58] 10 2b |iOK2^ flY

[19 11 2020 17 32 06] i^2e|KiQK2e | CaffA© Almond Korte Poten 46

[19 11 2020 17 32 09] iO 2e lO 2B http caffealmondo nl

[19 11 2020 17 32 23] io^i lQ 2e | Almondo met o dus

[19 11 2020 17 32 29] rTrQ 29 |10K2| aY
a€Zri9 11 2020 17 32^ |iO 2^i lO 2B 1 a€Z bijgevoegd 00000289 PHOTO 2020 11 19 17 32 36 jpg

[19 11 2020 17 32 56] rTiQ ^10 2^ Dank je om 09 15 uur zijn we daar

[19 11 2020 17 33 06] i^2e|i[lO 2B | Oke
[19 11 2020 19 55 50] i0 2e lQ] 2e Chauffeurs wisselen rond 1045 uur in parkeergarage Buitenlandse Zaken DusiiQ 2B is rond 11 uur

beschikbaar om opnames te maken

Handigste als h0 2e| dan burten bij BZ is Spreken we morgenochtend wel precies af

[19 11 2020 19 57 47]lh0 2e| |[10 ^ |10 2B]heeft ongeveer tot 13 uur de tijd Onder voorbehoud natuurlijk het kan zijn dat hij tussendoor

wat stukken been en weer naar de minister moet brengen maar dat zien we dan wel

En hij moet tijdig in de buurt van den haag zijn voor het geval de ministerraad toch op tijd klaar is dat weten wij ook pas op laat moment

Komt vast goed allemaal flY ^^t

[20 11 2020 10 28 00] rcTQ 2e |fo^ Ha |iOK2H is het goed gegaan met de shots van de inloop Ik dachtnu jij enjio 2e en [iOK2H toch bij
elkaar zijn prikken jullie dan ook meteen een datum voor de schemer avond rijshots metj i0 2B|i
[20 11 2020 10 41 17] io 2eKiO 2e ja heb dat ook tegenjioj^gezegd Hij checkt agenda en zal dan met ho 2e| moment prikken
[20 11 2020 10 41 531 |io 2b| | 10 2b | Inloop was goed volgens mij minister werd door wat media aangesproken dus er gebeurde wat

aY~ o

[20 11 2020 13 57 00] 10 2b i 0 2 Ha f^ 2e| de rij shots zijn gelukt |i0 ^ vraagt zich af hoe laat de uitloop is Is dat al bekend

[20 11 2020 13 57 03] 1Q] 2b

[20 11 2020 14 17 50] iO 2e|j iO 2B | Had al contact met hem sorry was even hectisch

[20 11 2020 14 18 31] 10 2b |iOK2^ Qk dan ga ik er even tussen uit

00117 91461



1 W^hiinbuzanll
l T0 ^e | | 10 2e

To

h l 1C 2e I I l0 2e |ri 1Q 2e |@minbuza nl1 [1C 2ej | l0 2e]

n|^ I0 2e |@minbuza nl] || iOM2e K|iO 2^i 1Q 2 l^inbuza nl] | iOK2e | ^0 2^^ 10 2^ |@minbuza nl]
10 2e n 10K2eO[l^

^

|i0 2e| Thur 4 9 2020 2 49 18 PM

Subject agenda
Received

10 2eCc

From

Thur 4 9 2020 2 49 19 PM

Na de MR paar dingen definitief afgesproken Voor de agenda betekent dat

14 april VARA interview gaat door ze wil wellicht andere locatie in Den Haag buiten als het lekker weer is beslissen 1 dag
vantevoren

15 april skypen met 10 2e gaat door

19 april WNL op zondag gaat door

20 april bezoekaan haven gaat door

25 april spijkers met koppen radio interview gaat door later details over exactetijdstip en of het in Hilversum Is { mijn voorkeur

00118 92439



lOK2e | I I0 2e |[| iO 29 |@defamilie net1
10 2e i]lQ 2^ 10 2e @qmail coml
10 2e | | 10 2eO[l|0 2^

Thur 12 17 2020 10 20 05 AM

Subject RE Documentaire minister Kaag draaidag auto

Received

To

Cc

From

10 26

Thur 12 17 2020 10 20 00 AM

Veel dank

From | 10 2e || I0 2e | j l0 2e |@defamilie net

Sent donderdag 17 december 2020 10 16

I0 2e 1O 2e0iO 2 ^ 10 2eTo

Cc | 10 26 ^|0 2m 10 2e~ @gmail com

Subject Documentaire minister Kaag draaidag auto

Goedemorgen 10 2®

I0 2e I vroeg mij de exacte draaidag door tegeven van de autoshots

Dit was 17 maart 2019 draaidag omschrijving autorit met Kaag interview

Locatie campagne D66 in Tilburg

Mocht je meer informatie nodig hebben hoor ik het graag

Groet en dank

10 2e 10 26

producer De Fam iie F lm TV

316 10 |2e • 10 2e @defamilie net

DE FAMILIE
FI LM TV

WWW DEFAMILIE NET
SCHOLLENBRUGSTRAAT 4 BG

1C91 EX AMSTERDAM

31 0 20 663 33 03

n WWWFACEBOOK COM DEFAMILIE

^^DEFAMILtEFILMTV

00119 92442



10 2e 10 2e^l0 2 10 2e I0 2e | i|i0^j l^ ^U§minbuza nl]To

10 2e

|i0 2e| Thur 9 24 2020 8 53 38 AM

Subject Re follow up documentaire

Received

From

Thur 9 24 2020 8 53 51 AM

Beste ^^K^ en

Misschien is dit een goed moment om even te overleggen ofwe in de komende periode een dag kunnen inplannen waarin
we wat algemene kantoor shots zouden kunnen maken met de minister op het departement zie vorige mail

Het gaat dan om een dag op kantoor’ waarin we de minister aan het werk zien op haar kamer in vergadering met haar staf

shots van de vergaderkamer waar de portrettengalerij hangt aan de muur hangt de foto van minister Kaag daar inmiddels al

aan de muiir

En wellicht gaan we met haar mee naar buiten als ze verder die dag nog afspraken buiten de deur heeft overleg in Kamer

oid

Dat soort dingen

Zullen we daar deze week even contact over houden

en wanneer start jullie herfstreces en kerstreces handig om te weten

Hartelijke groet
10 2e I

On Wed Aug 26 2020 at 9 28 AM @gmail com wrote

Dag | i0 2e | en io^
Naar aanleiding van ons telefoongesprek vorige week hierbij een overzichtje van de zaken die we besproken hebben en

waar wij graag van op de hoogte gehouden zouden willen worden ivm met evt opnames

vervolg CETA debat Eerste Kamer

debat over financiering BHOS n a v discussie vlak voor reces wordt dit een Kamer debat of een AO

debat over financiering Palestijnse hulporganisaties in Palestijnse gebieden Kamerdebat of AO

Als er nog onverwachte ontwikkelingen zijn zouden wij daar natuurlijk ook graag tijdig van op de hoogte gehouden willen

worden

Bij alle bovenstaande momenten is het voor ons altijd interessanter als we ook de aanloop naar zo n debat mee kunnen

nemen dus de interne voorbereidingen Het gaat ons meer om het proces dan alleen het moment zelf En natuurlijk
moeten we dan ook vooraf overleggen hoe en waar we met de camera aanwezig kunnen zijn in de zaal en evt de

ministerskamer en welke voorbereidingen we hiervoor tijdig moeten treffen

Daamaast zouden we ook graag nog een keer wat algemene opnames willen maken op het departement en daar omheen

dat zijn shots die we nog nodig hebben voor de montage Dit zijn algemene kantoor schots exterieurs wellicht nog een

poging om inloop MR te doen Dat soort dingen
Ik hoop dat we daar apart een dag voor kunnen inplannen in goed overleg

Wellicht ook handig om een update te krijgen van de actuele reisagenda

Harteliike groet
10 2e I I

00120 92443



I0 2e [^0 2^ I0 2e jSqmail coml | iOK2e | |iO^| I0 2e |@minbuza nn
~

10 2e I | 10 2e 2^
—^

|i0 2e| Mon 3 30 2020 5 01 45 PM

Subject RE Skype gesprek Sigrid
Mon 3 30 2020 5 01 46 PM

To

From

Received

morgen even bellen

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van | 10 2e [l^ | 10 2^ @gmail com

Datum maandag JU mrt 2u2im 41 AM

Aan | iO 2e L [lO 2^H I0 2e |@mmbuza nl | iQ 2e [
Onderwerp Skype gesprek Sigrid

10 26

Dagii0 2e en| iO 2e L
Hoe is het leven op het departement onder Corona

Zitten jullie nog op kantoor of werken jullie ook vanuit huis

Hoop alien in goede gezondheid
Ik heb dit weekend even mail contact gehad met Sigrid en haar voorgesteld om deze week een Skype gesprek te doen zodat

we kunnen laten zien wat de situatie is

Ik zag bij haar optreden bij Op I afgelopen zaterdag de foto van haar thuiswerk situatie en het lijkt mij mooi om hier iets

van te laten zien

Sigrid is OK met Skypen envroeg mij om dit via jullie te organiseren
Hoe zullen we dit doen

Beste groet
10 2e

00121 92445



I0 2e [ ^0 2^ff I0 2e |@minbuza nll
~10 2e | | 10 2ei0 2^

|i0 2e| Mon 9 16 2019 5 50 24 PM

Subject FW overleg speech CIDI dinsdag 3 September
Mon 9 16 2019 5 50 25 PM

To

From

Received

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

f^ji io 2in 10 2e

Datum vrijdag 30 aug^^019 2 24 PM

Aan PLV DGIS ] 10 2e] |@minbuza nl |lQX^j| 10 2e]

i|0K2M
^

10 2e I g niinbiiza nl DAM ^0 2^mmbuza iil | 1Q 2e [ | 10 2e

gminbiiza nl i|iO 2^j|iO 24 [] I0 2e |^inmbiiza til Mollema Peter | I0 2e |@minbiiza tiL

Onderwerp overleg speech CIDI dinsdag 3 September

10 2e

Collega s

Een aantal vanjullie weet het al voor de anderen

De VPRO werkt aan een filmdocumentaire over minister Kaag Anderhalf uur ongeveer uit te zenden ergens volgend jaar

Het doel is een kijkje in de keuken in de machinekamer van de politiek zoals de programmamakers het noemen

Ze volgen Kaag op een aantal reizem tijdens verkiezingscampagnes in de Tweede Kamer en op prive momenten De minister als

mens en als politicus

De VPRO krijgt daarom op allerlei momenten toegang tot de minister Dat betekent dat er ook af en toe wordt gefilmd bij interne

overleggen Daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt niet alles mag op televisie uiteraard Dus we kunnen ingrijpen

waar nodig

Voor Jullie betekent het dat er dinsdag een camera aanwezig is bij de voorbespreking van de CIDI lezing Later bij de lezing zelf ook

We hopen dat jullie hieraan willen meewerken Dat geeft ook het beste beeld voor de documentaire Maar uiteraard geldt voor

iedereen dat je de vrije keuze hebt Wil je echt niet op televisie dan kom je niet op televisie

Voor alle duidelijkheid filmen tijdens vergaderingen heeft als doel om te tonen hoe zoiets in z n werkgaat Opmerkingen tijdens de

vergadering kunnen dus in de documentaire terecht komen maar er komen geen aparte interviews met ambtenaren

Vragen of opmerkingen Laat het vooral weten

Hartelijke groet

I0 26 en I0 2e

00122 92491



iO 2e U^^ff I0 2e |@minbuza nll | I0 2e jfoj^ iO 2e | ^gmail com] | lQ 2e

|l0 2e| lQ 2e |@minbuza nl1
I0 2e | [ To^^

|l0 2e| Wed 1 15 2020 11 28 14 AM

Subject RE schema R

Received

To

From

Wed 1 15 2020 11 28 00 AM

Reis Hoorn van Afrika is visueel interessant we gaan Ethiopia een kroon teruggeven die lang in Nederland bleek te liggen {het ding

was kwijt maar is Ethiopisch cultureel bezit en gaat terug

Daar hoort enig ceremonieel bij plus de meneer die m jarenlang in zijn bezit had {spreekt Nederlands is er ook bij etc

Reis gaat naar Soedan Ethiopia en Oeganda elke dag een land je kunt waarschijnlijk meevliegen en is dus best een mooi

voorbeeld van reis die je ook in de voorbereiding zou kunnen filmen {overleg op het ministerie e d

Zondag 16 feb weg donderdagochtend 20 feb heel vroeg weer terug

Ik zou het overwegen

10 2e

Van | lQ 2e | [lO 2^
Verzonden woensdag 15 januarl 2020 10 01

Aan 10 2e |0 2fe | 10 2e I |l0 24
10 2e [10K2eQI0 2sCC

Onderwerp RE schema R

Ha 10 2e

Even snel gekeken die weekstaat er een reis naar de Hoorn van Afrika op het programme

I0 2e in CC gaat mee

Hartelijke groet

l0 2O

From I I0 2e |l|0 2^r
Sent woensdag 15 ianuari 2020 09 56

To I [10] 2e | [[l^
Subject schema R

10 2e a gmail com

I0 2e ®jTiinbuzaj2] I0 2e 10 2^ I0 2e @minbuza nl

Goedemorgen 1 Q 2e eni 1

Hartelijk dank voor het doorsturen van de hotelreserveringen voor de a s Israel reis We gaan meteen kijken of het lukt

om ook voor ons in deze hotels te boeken

i0 2e houdt hier verder contact over met jullie

Even eenhele korte vraag tussendoor Ik vroeg me af ofjullie al weten wat er gepland staat voor de minister in de week

van 17 feb 21 feb

Dit in verband met andere dingen die wij in die week willen plannen wij zouden die week dan even weg zijn
Zou fijnzijn om even van jullie te horen of er nog speciale dingen verwachtworden in die week

alvast dank en groet
10 2e I

00123 92498



iPD0j@hiinbuza nn

^ 10 2e I

|i0 2e|i Tue 3 27 2019 12 15 14 PM

Subject data plekken
Received

To

From

Tue 8 27 2019 12 15 00 PM

16 sep doen we GEEN podcast

1 okt doen we WEL podcast {in potlood 12 13 uur

Interview morgen met VPRO is in Carlton Beachclub Severs Deynootweg 201 2586 HZ Den Haag

Ze zijn draaiklaar vanaf 1600 uur afspraakstaat van 17 19 we weten niet hoe laat MR klaar is maar we kunnen dus ook eerder

terecht

00124 92578



COMrCOM@minbuza nn
~

10 2e | ] 10^^
|i0 2e| Tue 9 3 2019 4 35 46 PM

Subject FW VPRO documentaire

Tue 9 3 2019 4 35 00 PM

To

From

Received

De VPRO ploeg heeft een aanbevelingsbrief nodig Zie hieronder in geel

Dit zijn de namen van degenen die meegaan naar NY

10 2g ^sound engineer^OM2|^ DOP | 10 2e |l^ ^director
Omroep VPRO in coproductie met De Familie Film TV

Kunnen jullie dat in gang zetten

Groeten

10 2e

Hier de contactinfo

10 2« 10 2e

Producer De Fomilie Film TV

10 2« | bdefamilie net06
10 2^

DE FAMILIE
FI LM TV

WWW DEFAMILIE NET
SCHOLLEf^BRUG STRAAT A BG

1091 EX AMSTERDAM

31 0 20 663 33 03

n WWW FACEBOOK COM DEFAMILIE

®DEFAMILtEFILM7V

Goedemiddag 10 2e

Volgens mij hebben we elkaar nog niet eerder gesproken heb hiervoor contact gehad met jouw collega [iQ 2^ | iQ 2e | stuurde mij

de onderstaande mail door en

vanuit De Familie Film TV VPRO neem ik de productionele werkzaamheden op mij tbvde documentaire over minister Kaag

Graag even het volgende i v m de Algemene vergadering VN waar I0 2e camera heel graag bij aanwezig zou willen zijn

In verband met de toestemming zou het handig zijn om via jou_een_bevestigin£te_ontvangen_datjA ij^en_behoe^
documentaire de minister volgen en met haar meelopen

Zou jij dit voor mij kunnen opstellen met Jullie handtekening en gegevens er op^Tot slot zou Je mij de vertrekdata en het hotel

willen doorgeven Voor 10j 2e camera is het handig dat ze in de buurt of in hetzelfde hotel verblijven

Zie het graag tegemoet en indien je informatie van mij nodig hebt kun je me bereiken

Groet

10 2e 10 2e

Producer De Familie Film TV

I0 2 10 2e defamilie netOf

00125 92579



Forwarded message
—

From 10 2e [l0 2 9^ I0 2e @gmail com

Date Tue Aug 20 2019 at 2 36 PM

Subject Re VPRO documentaire

10 29 10 2eTo

Morgen bellen is prima | 10 2e

Volgens mij had iQ 2« al voor de vakantie iets in de agenda geblokt voor volgende week woensdag 28 sept voor het ontspannen

gesprek met de minister klopt dat nog steeds

En dan praten we morgen even verder bij

Tot dan

On Tue Aug 20 2019 at 12 21 PM| I0 2e ^ | l0 2e ||0 2^
Ha I 10 2e |
10 2e Volgende week weer terug ik had eerder vakantie dus ben al wel weer aan het werk

data staan nog steeds wat ons betreft

morgen bellen

i0 2e

10 2e wrote

Verzonden met BlackBerry Work

{WWW blackberry com

Van I0 2ex||0 2^ I0 2e l@gmail com

Datum dinsdag 20 aug 2019 11 00 AM

Aan ^I0 2ej ^0 24 ^ 10 [29 |@minbuza nl | 10 2e |
Onderwerp VPRO documentaire

I0 2e

Goedemorgen IO 2« en 10 2«

Hebben jullie een lekkere vakantie gehad

En is iedereen inmiddels alweer terug op de basis

Ik mail jullie even om de draad weer op te pakken na het zomerreces

Zullen we een dezer dagen even contact hebben over wat er de komende tijd uitstaat

Ult mljn hoofd dacht ik me te herinneren dat we voor volgende week een ontspannen gesprek met Slgrid in de planning hadden

staan en ik heb zondag 8 September {CIDI lezing in agenda staan Klopt dit allemaal nog steeds Of zijn er nog nieuwe

ontwikkelingen

Even bellen of mailen vandaag of morgen

Hartelijke groet
10 2e

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 abusievelijkaan 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

00125 92579



I0 2e ^j0 2n| I0 2e | feqmail cotnl

^ 2e | ^b 2e|J^ I0 2e |@minbuza nll
~

10 29 | | 10 2e 2^
|l0 2e| Fri 3 23 2019 2 31 24 PM

Subject RE afepraak volgende week

Received

To

Cc

From

Fri 8 23 2019 2 31 00 PM

Ha 10 2e

Kaag wil graag praten bij strandtent De Waterreus Strandweg 3 in Scheveningen

Regel jij dat ze dat daar weten dat er een rustig plekje is

Moet nu weer rennen

Greet

10 2e

^o 2^
Verzonden vrijdag 23 augustus 2019 12 19

Aan | I0 2e

Onderwerp RE afspraak volgende week

10 2e 1O 2e0IO 25

Ik hoop het van middag van haar te horen

10 2e

Van | 10 2e H^ I0 2e @gmail com

Verzonden vrijdag 23 augustus 2019 12 18

Aan 10 2b I | 10 29Q|||0 2^
Onderwerp afspraak volgende week

10 29 10 29 I0 2« 10 2e @minbuza nl

Ha| 10 2e [

Heb jij toevallig nog kans gezien om aan Sigrid voor te leggen wanneer en waar zij het liefste met ons afspreekt volgende
week woensdag
Houd je ons op de hoogte dan kunnen wij nog iets voorbereiden mocht dat nodig zijn
of is bij haar thuis afspreken is wellicht het handigste

goed weekend alvast

10 29

00126 92580



10 2^0 2J 10 2e10 10 2e 10 2eTo Jl lminbuza nl]
From | l0 2e | h0 2e|
|i0 2e| Fri 7 12 2019 5 40 44 AM

Subject FW Documentaire Kaag
Received Fri 7 12 2019 5 40 45 AM

En deze no^ zonder iullie in CC

VaD | lO 2eV^
Datum donderdag ii iui 2Ul9Tt 22 PM

Aan |t10 2B |^ ti0 [^ | lQ 2e |@mmbiiza nl

Onderwerp Re Documentaire Kaag

10 2e a^gmail com

en nog even ter aanvulling het dus absoluut niet mijn bedoeling om iets met de kinderen te filmen zonder dat zij daar zelf

bij is

On Thu Jul 11 2019 at 11 04 PM| i0 2e [ {m2 \ iQ 2e @minbuza nl wrote

Beste 10 26

We hebben inmiddels meer duidelijkheid over maandag Het gaat helaas niet de kant op die jij voor

ogen had De minister weet niet of en wanneer de kinderen en eventuele loges maandag thuis zijn En

los daarvan heeft ze met haar suggestie vorige week ook niet willen zeggen dat jullie de kinderen met

camera kunnen volgen en of spreken zonder dat ze er zelf bij is Dus apart opnamen maken van de

kinderen of met hen op stap gaan is niet de bedoeling Het is ook niet duidelijk of de kinderen dat

zouden willen Zoals het er nu naar uitziet is er maandag nog geen moment voorzien dat de minister

samen met de kinderen thuis is

De minister denkt er wel aan om maandagmiddag met de honden te gaan wandelen Ze stelt voor dat

jullie dat kunnen filmen De vraag aan jou is dan of dat voor jullie de moeite waard is of dat we zo^n

moment beter kunnen bewaren tot na haar vakantie waarbij het eventueel is te combineren met de

opname van een gesprek Een en ander is nog onder voorbehoud van haar verdere werk afspraken

maandag Maar laat vooral vast weten of dit iets zou zijn of dat je het Never na de vakantie doet

Hartelijke greet

io 2«

PS Graag |Q0 2e | in CC houden in je reactie omdat ik ook morgen nog de hele dag een training buiten de deur doe

From I 10 2 \
Sent dinsdag 9 juli 2019 17 19

To 10 [2e
^

10 2e 10 2e @minbuza nl

Subject Re Documentaire Kaag

10 2b Sgmail com

10 10 2e 10 2e

00127 92625



ok dank voor de datum vh Kamerdebat

Wij hoeven niet bij haar werkafspraak te zijn als dat in haar agenda staat maandagavond
10 ^o

Maar zou wel fijn zijn als we haar toch even zien in combinatie met de kinderen

Laten we even kijken wat zij maandag en evt dinsdag hebben staan en dan kijken we wat het beste moment is om bij
aanwezig te zijn met de camera Wellicht gaan ze samen eten o i d

On Tue Jul 9 2019 at 4 40 PM| iO 2e | iQ 2eH I0 2e @minbnza nl wrote

Oke ik ga het na

Maandagavond heeft ze sowieso een werkgerelateerde afspraak met een ambassadeur} waarbij niet kan worden gefilmd

lets anders voor jullie planning het Kamerdebat over brief kwestie Mali staat inmiddels gepland op 3 oktober van 10 13 uur

Hartelijjke groet

10 26

From I I0 2e

Sent dinsdag 9 juli 2019 13 47

To | l0 [2e]| [l0 2^ ^ 10M2e

Subject Re Documentaire Kaag

10 2e g gmail com

5 minbuza nl

Ha 2£^ even voor alle duidelijkheid het lijkt mij het mooiste om Sigrid te zien samen met haar kinderen en vrienden om

ook een beetje familieleven te laten zien Kan me voorstellen dat ze niet de hele avond daarbij wil blijven zitten Of

wel dus we zouden eerst bij hen thuis kiinne beginnen met Sigrid en de de kinderen en vrienden en kan me

voorstellen dat we dan met het clubje kinderen nog mee ergens naar to gaan o i d

On Tue Jul 9 2019 at 1 41 PM| iQ 2e | iO 2eH I0 2e @minbnza nl wrote

Oke dus j e wil vooral de kinderen met hun vrienden filmen Weet niet of de minister dat ook bedoelde toen ze

suggestie deed maar ik ga het checken

00127 92625



Graag |Q0 2e | in CC houden ik ben de komende drie dagen lastig bereikbaar

[8 £mail coinVan 10 2e s 10 2e

Datum dinsdag 09 jul 2019 11 25 AM

Aan | 10 2e [ |l0 2e| | 10 2e |@minbiiza nL

Onderwerp Re Docuraentaire Kaag

Dag i0 2e

Ok dank voor de info mbt Jemen Dat is ook pas in September dus we hebben nog even de tijd

Wat betreft filmopnamen met de kinderen van Sigrid zal ik dan voorlopig uilgaan van ma 15 juli

Ik begrijp dat het vrienden zijn uit die op dit moment logeren in Den Haag bij Sigrid

Het lijkt mij wel heel leuk om dit mee te nemen in de film zodat we hen ook wat beter leren ketmen

Het lijkt me het meest logische dat we wel vanuit het ouderlijk huis beginnen dus vanuit

Sigrid dan hopelijk thuis is zodat we wel ze we even samen kunnen zien

en dat10 2e

Ik weet niet bun plannen zijn voor die avond we zouden op gegeven moment wel met hun de stad in kunnen gaan

o i d

Als ze van plan zijn om naar concert te gaan wordt het voor ons iets gecompliceerder want dan moeten we daar

natuurlijk eerst toestemming voor regelen om binnen te komen met de camera etc

Voor ons zou het iets handiger zijn om gewoon ergens in Den Haag op een terras te eindigen zodat we geen gedoe
krijgen met toestemmingen regelen

Het is goed dat we hier nu al even contact over hebben zodat wij dit kunnen voorbereiden

greet

10 2e

00127 92625



On Tue Jul 9 2019 at 11 14 AM| iQ 26 |Jio 26f j I0 2e @minbuza nl wrote

Ha 10 26

Eerste punt loopt nog we moeten eerst duidelijkheid krijgen over datum reisschema en hoeveelheid beschikbare plaatsen in

vliegtuig Ik verwacht daar volgende week meer over te weten Journaalcollega blijkt deze week bovendien vrij te zijn Zodra ik

meer weet laat ik het weten

Ik heb nog geen duidelijkheid over dat mogelijke filmmoment Begreep al wel dat het niet deze week of komend weekend is

dus op vroegst maandag Ik ga het bij haar checker

Seen idee waar ze maandag uithangen maar ikga het na

10 2e

10 2e

Wat zouden jullie precies willen filmen Op z n best lopen er wat kinderen rond in het huis en Sigrid zei vorige week ook nog

dat ze liever niet in huis wil filmen Kortom is dit wel een fragment dat echt interessant is voor jullie

Hartelijke greet

10 26

From I0 2e

Sent dinsdag 9 juli 2019 10 08

To | l0 [2e |j[l0 2^ ^ 10 2e

~

Subject Documentaire Kaag

I0 2e gmail com

S minbuza nl

Dag 10^

Ik vroeg me af ofjij nog contact hebt gehadmet onze collega’s bij hetjoumaal om ze te polsen over de Jemen reis Ofis

dat allemaal nog te vroeg

En verder vroeg ik me af of jij nog iets vemomen hebt van Sigrid over een mogelijk datum voor het fihnen bij haar thuis

met de vrienden uit io 2e k begreep dat die er alleea nog t m komend weekend 13 14 juli zijn

Dank alvast en hartelijk groet

10 2e

e paper Do you really need to print this email•n c OT

00127 92625



10 2e 10 2eTo ^gmail com]
10 10 2eFrom

|10 2^ Wed 5 15 2019 8 54 58 AM

Subject FW Economische missie Japan 9 10 juni 2010

Received Wed 5 15 2019 8 54 59 AM

zoals besproken

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

8 juni ministeriele G20 bijeenkomst voor Ministers van Handei en Digitaie Economie {

EAB

I0 {2e

9 juni ministeriele G20 bijeenkomst voor Ministers van Handel
^

lOMZe EAB

9 10 juni economische missie met als hoofdthema’s Digitaie Economie en Wind op Zee I0 2e

DIO10 2e

Over de Economische missie

V Er wordt ingezet op circa 15 innovatieve en technologisch hoogwaardige bedrijven
met enige ervaring in of kennis van Japan

y Om vrouwelijk ondememerschap te agenderea wordt een seminar geoiganiseerd

V Doelmissie Japans kapitaal koppelen aanNLsebedrijven

V Boodschap zakelijke relaties gaan goed we hebben elkaar nodig en er zit nog groei
in de relatie tussen Japan en NL

Mogeliik nieuwtie

VNO NCW^iQ ^^^f 10 2e |gaat mee omdat er ‘mogelijk’ een MoU wordt ondertekendmet de

Japan Bank for International Cooperation JBIG over samenwerking op derde markten Afrika

bijvoorbeeld

Mooi bedrijf dat meegaat

Compumatica met communicatieve

cyber security En gaat ook iets doen bij de Olympische spelen in 2020 in Japan Interessant om

te bezien of

digitaliseringsagenda

Bedrijf is gericht opI0 2e

geiiiterviewd kan wordea En of een rol kan spelen bij de10 2e

Kans voor digitaliseringsagenda

DIO kijkt momenteel naar mogelijkheden voor eenvoorbereidendbedrijfsbezoek op 28 mei

aan een van de deelnemende bedrijven helaas zit compumatica helemaal in Uden

00128 92626



Een journalist of correspondent uitnodigenvoor de missie om ter plaatse te zien hoe NL

bedrijven op het gebied van digitalisering aan elkaar kan koppelen en voor evt een interview met

Kaag

Even gesprek met

van de G20 die ook over digitalisering gaat kan hopelijk de koers uit de digitaliseringsagenda
bevestigen

10 2e
van EAB afwachten ofwe nog iets te verwachten valt

Programma

Zondag 9juni

Werkdiner met Nederlandse ondememers op het gebied van Digitale Economie

Maandag 10juni

\ Lokale CEO roundtable met kopstukken van het Nederlandse bedrijfsleven in

Japan

V Dialoog met Japanse en Nederlandse ondememers influentials en overheid over het

belang van vrouwelijk ondememerschap voor beide landen

\ Seminar Wind op Zee met deelnemende Nederlandse bedrijven enrelevante Japanse

spelers

V Bedrijfsbezoek in Tokyo nog nader in te vullen

V Netwerkreceptie op de residentie met deelnemende bedrijven en zakenrelaties

Voorafgaand aan de receptie is er ruimte voor ondertekening van diverse MoU’s

\ Tentatief Ondertekening MoU tussen VNO NCW en Japan Bankfor International

Cooperation JBIC

V Tentatief Bilaterale ontmoeting met Japanse counterpart minister SEKO van het

Ministry of Economy Trade and Industry

00128 92626



10 10 2e 10 2e 10 2^10 2e 10 2e 10 2eTo @minbuza nl] minbuza nl]
10 2j 10 2e ^inbuza nl]

10 2e [4l0 2€|
I0 2d Fri 7 5 2019 3 15 05 PM

Froil

Subject Planning filmdocumentaire na gesprek metde filmploeg
Received

FILMDOCUMENTAIRE Plan voor tweede helft 2Q19 docx

Fri 7 5 2019 3 15 06 PM

Ha 10^ i0 2« 10 2e

Een update van het overzicht op basis van het gesprekgisteren met 10 2e c s

Begin volgende weekga Ik in overleg met R secretariaat kljken wat we al kunnen inplannen

Hartelijke greet

10 26

FILMDOCUMENTAIRE

Juli

Loges vrienden etc bij R thuis

Maandag 15 juli Niet eerder ivm reis Nigeria en 10 2e

Na reces auaustus

Wandelen met honden op strand of in bos INPLANNEN

Combineren met reflecterend gesprek

Kamerdebat over Mali kwestie datum nog onbekend DATUM doorgeven zodra bekend

September

Eerste week Jemen en Oman data volgen VERTROUWELIJK HOUDEN

Zelf reis en onderdak regelen
Ter plaatse meerijderj 10 ^

Check of er toch nog 1 plaats over is in

cameraman NOS

en of bij NOS of ze camera willen delen Qf |i0 2e| dus mee ofI0 2g

Filmploeg kan niet op eigen gelegenheid
Geen aparte commerciele vluchten

Bezoek beelden project psychosociale hulp nodig voor verhaal over conferentie

Filmploeg compleet in Oman zelf heenviiegen hotel

Aanvraag visa voor filmploeg
Aanmelden bij autoriteiten als deel NLse delegatie

10 2g

8 sept CIDI lezing

vast filmploeg aanmelden bij organisatie
willen voorbereiding op lezing schrijven en overleg over speech ook filmen

00129 92629



10 sept Kamerdebat AO ter voorbereiding op AWN

17 sept Prinsjesdag filmen van voorbereidingen hoedje dochter

23 t m 27 sept AWN New York | l0 2g | mee flimploeg wll mee aanmelden als lid delegatie Hotels ed

Oktober

7 en 8 okt Internationale conference psychosociale zorg conferentie

Voorbereidende gesprekken op ministerie

i0 2a I wil graag filmen^ bij voorkeur ook voorbesprekingen organisatie mental healthprojecten die R

tijdens reizen bezoekt

14 18 okt staatsbezoek India

Programma Rachterhalen en doorgeven of en wat interessant kan zijn

18 20 okt najaarsvergadering Wereldbank in Washington

Flimploeg wil mee verkennen wat ze er kunnen

27 31 okt Reis Ethiopie Hoorn van Afrika

Filmploeg geinteresseerd maar eerst programma uitzoeken

November

4 8 nov China

Filmploeg geinteresseerd afhankelijk van programma Expo en handelsmissle

26 28 nov begrotingsbehandeling achter de schermen

Filmploeg wil filmen vooral tweede dag met bespreking moties ed

Nog te bekijken in te plannen

10 {2e

Meerijden naar mlnisterraad op vrijdag 16 augustus eerste MR

10 2e 10 2eover

Bezoek Wageningen 10 2e

10 2e

lPQl ^itwikkelingen 92629
I0 2e



Bewindspersonenoverleg op donderdagavond i0 {2e

00129 92629



I0 2e | ^0 2^a I0 2e |@minbuza nll
10 10 2e | I

Fri 6 14 2019 9 25 22 AM

Subject RE draaidag vanavond

Received

To

From

10 |2«}

Fri 6 14 2019 9 25 00 AM

Ja eens Een vinger hele hand

Van | lQ 2e | [lO 2^
Verzonden vrijdag 14 juni 2019 10 21

Aan

Onderwerp RE draaidag vanavond

10 10 2«

Mag ik hopen
Ik heb voorlopig geen tijd om haar te bellen En betwijfel ofwe vriendin in auto van ploeg moeten zetten vind eigenlijk
van niet Ik had gezegd I vd crew om in auto te filmen

@mmbuza nLi0 { io 2e 10 2e

Datnm vrijdag 14 jm 2019 9 05 AM

Aan | lQ 2e t{|lO 24 r
^

Onderwerp RE draaiaag vanavond

10 2e ®mmbiiza nl

Weet[ I0 2e dat het ZATERdagavond is

Van 10 2e | I0 2e J gmail com

Verzonden vrijdag 14 juni 2019 08 57

Aan 10 2^ 10 26
^

10 2e
|grninbuza nl

Onderwerp draaidag vanavond

10 10 2e 10 2e ®nninbuza nl

Dag 10 ^en | iQ 2e |

Nog even een paar praktische dingetjes voor vanavond

wij beginnen in Den Haag en rijden danmee met de camera vanafhuis tot aan de locatie in Rotterdam we hebben

ongeveer 15 20 minuten nodig om alles technisch voor te bereiden voordat we in de dienstauto vertrekken dus misschien

fijn als we iets eerder kunnen arriveren om dit te doen 21 45 uur

wil de vriendin die mee rijdt wel of niet in beeld

hoe lang duurt het ritje vanafhuis Sigrid tot huis vriendin

Als dit maar een kort ritje is dan is het misschien een idee als ik eerst een stuk met Sigrid meerijd in de auto om paar

vragente stellen dankanze evenuitleggen waar ze naar toe gaat etc i^l^’zit danvoorin ik achterinnaast Sigrid En

dat we dan onderweg even een stop maken zodat ik kan uitstappen en van plaats kan wisselen met vriendin Vriendin kan

dan eerste deel van de rit in onze auto meerijden die achter de dienstauto aanrijdt We hebben dit vorige keer ook zo

gedaan metr^io^j^ej pen we naar Tilburg gingen

Graag nog even contact hierover

hartelijke groet
10 2e I

00130 92630



BiminbuzanllI0 2e 10 2e 10 2eTo ^minbuza nn1ok

10 2^10 2^ 10 2e10 2e 1Q 2e 10 2e 10 2eCc @minbuza nl] in buza nl]
i|o^ {I0 2e @minbuza nl]
From | l0 2e | ^0 2€|
|i0 2e| Mon 2 11 2019 1 50 51 PM

Subject RE Praktische vragen filmploeg
Mon 2 11 2019 1 50 53 PMReceived

Veel dank Vincent voor je snelle reactie

From 10 2e

Sent maanaag ii Tepruarizdig 13 35

To | l0 2e | [l^ j 10 26 |@minbuza nl {10 2e 10 2e @minbuza nl

10 2« 10 2e 10 2« 10 2« 10 2e 10 2e@minbuza nT5j minbuza nlCc

10 2^ I0 2e S nninbuza nl

Subject RE Praktische vragen filmploeg

Zie hieronder in rood

From | 10 2e | [l0 2^
Sent maandag 11 februari 2019 12 09

10 2 I0 2e I0 2e I0 2eg minbuza nl Djni11hu2a nlTo

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

10 2s^ 10 2e 5 minbuza nl

Subject Praktische vragen filmploeg

Best 10 2e

Om een en ander in goede banen te leiden met de filmploeg heb Ik enkele praktische vragen

Cocktail rondetafelgesprek EU HoM afgesproken dat de filmploeg alleen de begroeting mag filmen

Maar ze hebben wel officiele uitnodigingen gekregen voor de bijeenkomst Ze weten dat het een

besloten sessie is zodat de deelnemers vrijuit kunnen praten De vraag is wat we na de

begroeting met de ploeg doen de zaal uit of zonder opnameapparatuur op de tweede rij zetten

zodat de documentairemaakster wel kan meeluisteren wat behuipzaam kan zijn om haar een zo

goed mogelijk beeld te geven van de situatie in Niger Ik stel voor dit op het moment zelf te

bekijken want ik weet niet hoe

gesuggereerd dat het een sit down cocktail zou worden raar format geef ik toe want dat geeft
R meer gelegenheid om de partners goed te bevragen dan rondlopend met een glas in de hand

Maar uit de uitnodiging blijkt niet goed of zij die suggestie wel niet heeft opgepikt

EU Hom de zaak heeft ingekleed Ik had10 2e

Diner in Villa Diouf Zelfde afspraak alleen de begroeting filmen Spreekt R vervolgens nog een

formeel woordje of gaat dat allemaal informeel Bij bezoek M was het allemaal heel informeel Als

R een formeel woordje WIL spreken aan tafel of voordat we aan tafel gaan dan kan dat

natuurlijk en kan de ploeg dat wat mij betreft ook filmen In dat geval neem ik aan dat het filmen

van het weerwoord van | I0 2e |ook geen probleem zal zijn Maar niet de tafeldiscussies In eerste

geval zou de ploeg dat graag willen vastleggen waarna ze zich terugtrekken Waar blijft ploeg dan

en krijgen zij ook wat te eten Ja zij krijgen ook wat te eten Ik vind het overigens prima om dan

bij hen te blijven en als dat kan samen wat te eten dat geeft mij ook de mogelijkheid om de

zaken voor woensdag door te spreken Wat je wilt Een heerlijk bordje riz gras

Meerijden in auto R documentairemaakster wil heel graag een keer opnamen van R maken

onderweg in de auto Vindt R op zich prima maar we moeten goed moment zoeken

Voorkeur ploeg 1 alleen met de camera dus 1 persoon in de auto op

weg naar Makalondi Dan zit ze gelijk een uur met die cameraman in de auto lijkt me te lang 2

nog een keer tijdens een tranfser met haar in de auto waarbij documentairemaakster ook meerijdt
dus 2 personen zodat ze haar een of twee vragen kan stellen onderweg

io 2g

10 2g

10 2g

10 2g00131 92633



10 2g

Tussen de bezoeken door wil de ploeg ook nog een paar momenten vinden om met R te kunnen

reflecteren op wat we gaan zien of hebben gezien Daar hadden we bet al even over tijdens de

voorbespreking Bekijken overleggen we ter plekke Lijkt me ook en moet kunnen

io 2g

Lijkt me eerlijk gezegd niet heel handig maar ik noem het maar vast Kunnen dit ook

morgenavond met ze bespreken

Hartelijke groet

10 2e

00131 92633



I0 2j I0 2e I feminbuza nll Oppewal I0 2eTo ff minhi]7a nil

l@minbuza nl]10 2e 10 2e 1Q 2eCc

i0 2e ] 10 2» [@minbuza nl]

From ^^^0 2e [ r^0 2^
|i0 2e| Mon 2 11 2019 8 45 26 AM

Subject Filmploeg bij bezoek in Niger
Mon 2 11 2019 8 45 27 AMReceived

Beste 10 2e

Waarschijnlijk hadden jullie het al meegekregen maar hierbij ook nog even via de mail tijdens het

bezoek aan Niger reist er een Nederlandse filmploeg met ons mee Die bestaat uit documentairemaker

f
haar echtgenoot cameraman | i0 2^ ^ en geluidsman

om een filmdocumentaire te maken die over ongeveer 1 jaar moet uitKomen net is ae tweede keer dat

ze meereizen

Ze volgen R|10 2e 10 {2e

Ik zal hen begeleiden Onze intentie is dat we hen tijdens het project zoveel mogelijk willen faciliteren

maar dat we per keer dag en onderdeel bekijken en bespreken wat de mogelijkheden beperkingen en

wederzijdse wensen zijn Dat contact loopt via mij De ploeg wil zo min mogelijk tot last zijn en als een

fly on the wall te werk gaan

De cameraploeg richt zich vooral op R Maar omdat io 2e | de machinekamer van de politiek in beeld

wil brengen zullen ze soms ook opnamen maken van de medewerkers om R been Even een overlegje
met ambtenaren of de CdP TZ een shot in de auto daar moet je aan denken Er valt altijd over te

praten maar ik hoop dat jullie er geen bezwaar tegen hebben en dat een en ander zo spontaan en soepel

mogelijk en met wederzijds plezier zal verlopen

Laat me vooral weten als er toch dingen ziin waar jullie moeite mee hebben of tegenaan lopen En

schroom vooral niet om tijdens de reis met I 0 2e | p0 2ej en praten Het zijn prettige
betrouwbare mensen die zich terughoudend opstellen en geen nieuwsjournalisten die mogelijk uit zijn op

een sappige quote van een ambtenaar Dit soort gesprekken helpen hen om een goed beeld te krijgen
van het werk van een minister politicos en in dit geval haar entourage

Veel dank alvast voor jullie medewerking en flexibiliteit Op een mooie reis

Hartelijke groet

h0 2e^| 10 2e

Woordvoerder minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Communicatie

Rijnstraat 8 | Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

T 31 70 348l 10 2e

M 31 6 10 2«

@minbu^ nl10 2e

00132 92635



Siqrid Kaa j||0 2^minbuza nn I I0 2a |[1 I0 2a |@minbuza nl1 10 2eTo

10 2« 10 2e 10 2e 1Q 2e [ 1Q 2eI@minbuza nl1

@minbu2a nl] |10 2» l@minbuza nl] i|
I0 {2e l@minbuza nll

From | iO ff | fioj^
|i0 2d Mon 9 17 2018 2 51 04 PM

I0 2e 10 10 2e C 10 2a10 2»

10 2eSubject Morgen geen opnamen door

Received Mon 9 17 20182 51 05 PM

Ter info 10 2e 0

plannen nu eerst een persoonlijk gesprek tussen jou en 10 2e | in ter voorbereiding op de filmdocumentaire Op basis daarvan

kijken we verder naar potentiele draaidagen

en haar producent hebben alles afwegende besloten om niet morgen al opnames met Je te maken We

00133 92637



I0 2e i0 26i I0 2e @minbuza nllTo

10 10 2e 1Q 2eCc @minbuza nl]
I0 2eFrom

|iO 26| Tue 4 16 2019 2 40 32 PM

Subject RE Filmdocumentaire opnameplan
Tue 4 16 2019 2 40 33 PMReceived

Yes dank

From | i0 2e | [10 12^
Sent dinsdag 16 april 2019 15 40

I0 2e 10 2e ®minbuza nlTo

10 10 2e 10 2e @minbuza nlCc

Subject FW Filmdocumentaire opnameplan

Bij deze Nadat we het met R hebben besproken spreken we met 10 2e af

From | 10 2e | [IO 2e|
Sent vrijdag 12 april 2019 18 57

To | 10K2e || 10 2e |{
10 24|iO 24^ 10] 29

Subject Filmdocumentaire opnameplan

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

@minbuza nlCc

Ha 10 2«

In de bijiage en hieronder een overzicht van de potentiele filmmomenten voor| I0 2e | c s Bedoeld om dit eerst met R te

bespreken en vervolgens met de documentairemakers

Goed weekend

I0 2e

FILMDOCUMENTAIRE Opnameplan

Privegesprek voor research off the record op locatie met | 10 2 | en mij
Afspraak inplannen

Filmen op ministerie

een maandag R akkoord met filmen agendaoverleg en R teamoverleg met DG s R team en

DG s eerst mailen hierover

In kamer R voorbereiding ministerraad

Vragenuurtje voorgesprek met R

Bewindspersonenoverleg op donderdagavond io 2e

Ministerraad op vrijdag meerijden voorbereiding

Privemomenten wandeling met honden op het strand

Druk leven als werkende moeder

gezinsleven
winkelen met dochter

Nacht van de vluchteling 15 op 16 juni voorbereiding

00134
I wee reizen voorbeelden

92639



Japan 7 t m 12 juni handelsmissie

Nigeria Mali 24 en 25 juni
Turkije 4 en 5 juli

Israel Palestijnse Gebieden 2 t m 6 September

GES conferentie 4 en 5 juni

Psychosociale zorg conferentie 8 en 9 oktober

Mental Health Summit in Lyon 10 oktober

AWN 23 t m 27 September

Politiek assistent I 10 2« volgen in zijn contact met minister

Begrotingsbehandeling achter de schermen november

Opname reflectie^gesprek op hoe R in haar ministerschap en leven staat 1 of 2 tijd voor nemen en

goede locatie

Losse opties
8 mei discussie met studenten UvA 13 14 u

13 mei theaterdebat over vrouwenkiesrecht 18 22 u Amsterdam

19 mei zondag Operatie Interview De Balie

8 September CIDI lezing

00134 92639



|i0 2e]fedefamilie net1

cjminbuza nl] [_
To MQ rga1

10 2e

10i 2^0 2^
|10 26| Mon 1 21 2Q19 1Q 57 2p PM
Subject RE Mail van 10 2e

Received

10 i 1C 2e 1Q 2eCc @minbuza nl]
From

Mon 1 21 2019 10 57 23 PM

Hi
10 2e

De woensdag is prima voor mij 15 uur Als een andere tijd handiger is dan appen we daar wel even over

Deze week ben ik de hele week op cursus en daardoor niet bereikbaar dus laten we volgende week starten met ons wekelijkse

telefoontje

Ik denk dat mijn collega [l0 2^ je al weet meer kan vertellen over je vragen over de reis naar Niger

Tot volgende week

10 2e

10 2e 10 2e 2defamilie netFrom

Sent rnaandag 21 januari 2019 09 48

10 2 10 2e| 10 2e i minbuza nlTo

Subject I 10 2e

Haii0 2ei

Met was goed om jullie te ontmoeten en even globaal de planning van het komende jaar doorte lopen Hoewel daar

waarschijnlijk nog van alles in gaat veranderen

Dinsdag en woensdag komen nnij het beste uit voor een wekelijks telefoontje Past dit in jouw agenda Anders ben ik op

de overige dagen beperkt bereikbaar maartussen 11 00 en 14 00 moet het op die dagen ook lukken omte beilen Wat

jou het beste uitkomt

Woensdag is er veel besproken waarbi] de reis naar Niger Mali het meest urgent is Over die reis hoop ik het voigende
snei te weten

1 Is er op BuZa akkoord over ons meereizen naar Niger en eventueel Mali

2 Zo ja in hoeverre mag ik bi] onze fiimaccreditatie en visumaanvraag benoemen waarvoor wi] naar Niger wiilen

komen En in het gevai van Maii Beide landen hebben vergeiijkbare regeisqua fiimen en erzijn minimaai tien

werkdagen nodig om de benodigde accreditatie te verkrijgen
3 Ais we mogen noemen waarvoor we komen dan wordt gevraagd om de data en te bezoeken piaatsen
Verwacht je dat die snel bekend worden

Veei groeten en we spreken elkaar snel

I0 2e

06 10 2e

00135 92642



10] 2e lajel lOK2e

^ 2e | ^10 2er 10 2e

10i 2^0 ^
|l0 2e| Thur 9 13 2018 5 45 55 PM

Subject Prinsjesdag
Received

10 2eTo @eerstekamer nl1

lnbuza nl] lO i lQ 2e 1Q 2eCc @minbuza nl]t^TTT

From

Thur 9 13 2018 5 45 57 PM

Dai

Ik kreeg je telefonisch niet te pakken dus even via de mail Tijdens Prinsjesdag voIgt een cameraploeg van de VPRO minister Kaag

Nou wil ik even bij jou checken of zij ook de in of uitloop van de minister bij de Statenzaal en Ridderzaal zouden kunnen filmen ZiJ

zijn nog niet geaccrediteerd ik hoop dat het mogelijk is om dat alsnog te regelen

Alvast dank voor je hulp

Met vriendelijke groet

10 2e 1C 2e

Woordvoerder

Ministerie van Buitenlandse Zaken

T 31 0 70 34d n0 2e |

M 31 0 6[ I0 2e

10 2e gminbuza nl

00136 92668



I0 2e |^iQM^vpro nl1 | iO 2e [ fl^|| I0 2e |@tninbuza nll

]@minbuza nl]

To

10 10 2e 1Q 2eCc

10 2^0 2^
|l0 2e| Tue 9 4 2013 10 15 32 PM

Subject RE kennismakingsafspraak
Tue 9 4 2018 10 15 35 PM

From

Received

Helemaal goed Zie ik je vrijdag bij ons in de hal We hebben elkaars telefoonnummer dus dat moet goedkomen

Fijne avond

10 2e

Van | lQ 2e ^ | ^l0 26[|@^^ro nl

Datum dinsdag 04 sp 2018 9 49 PM

Aan | 10 2e [ [l0 2^ ^ 10 2e

Kopie

Onderwerp Re kennismakingsafspraak

@minbuza nl

I0 l0 2e I0 2e 10 ^d0 2« 10K26@minbuza nl @minbuza iil

Ok dan ben ik om 9 15 in de hal bij jullie op BuZa in de Rijnstraat om |l0 ^H daarte ontmoeten

Tot dan

Van | 10 2e |^ |l0 2ep’
Datum dinsdag 4 September 2018 21 47

Aan | io 2e [ |
CC

’

Onderwerp RE kennismakingsafspraak

{10 10 {2e {10 2«10 2el’

Prima en goed te weten van de 19® We gaan kijken of het haalbaar is om voor die tijd al wat mensen te ontmoeten

Over vrijdag ik bedoelde met 10 2^ afspreken voor ons ministerie aan de Rijnstraat inderdaad g t|10 29||sluit iii onderling kort

10 2eFrom

Sent dinsdag 4 September 2018 21 39

To | l0 2e l h0 2d

10 10 {2e 10H2|10 {2€Cc

Subject Re kennismakingsafspraak

Beste iO 20

Dank voor je uitgebreide reactie

Ik zal er zijn as vrijdag om 9 15 uur voor BZ {dus niet bij Jullie op de Rijnsraat

Dan kunnen we na afloop van de inloop nog even overleggen over de rest van de plannen

Ik begrijp ook wat je zegt over de kennismaking met het team en dat jullie intern tijd nodig hebben om e e a te stroomlijnen Ik

wacht dus even geduldig af het enige is dat ik de dag na Prinsjesdag 19 sept naar India vlieg en pas 2 oktober weer terug ben

Had gehoopt dat ik voor mijn vertrek de 19® wellicht al een paar mensen even inform eel had kunnen ontmoeten zonder verder a I

te veel gewicht daaraan te geven

Hoe dan ook we gaan elkaar vrijdag zien en kunnen dan verder overleggen

Zal voortaan inderdaad de door jou genoemde mensen meenemen in de CC s

Vriendelijke greet en tot vrijdag
10 2e

Van 1 iO 29 |JiO 29p’
Datum dinsdag 4 September 2018 21 16

JiO 2et 5 vpro nl

10 29 @minbuza nl

Aan I d0 2e

C^0137 @minbuz^
92728{10 10 2e 10 2e 5 minbuza n[

”

{10 2«10 26l’ 10 2e



Onderwerp RE kennismakingsafspraak

Beste I0 2e

Over vrijdag ik stel voor dat je samen met |lOK^e| naar het Binnenhof gaat om het wekelijkse ritueel te bekijken De inloop in ons

jargon Journalisten wachten de bewindslieden buiten op

Zoals het er nu naar uitziet begint de ministerraad om 10 uur Voor een goed beeld is het handig om er dan al vanaf 9 40 u te

staan Handigste lijkt mij dat je 10 2« voor BZ treft {rond 9 15 u en dat jullie dan samen naar het Binnenhof lopen

Na afloop van de ministerraad is er de uitloop O Maar dat speelt zich binnen af in de hal van AZ Journalisten staan dan achter

een koord te wachten en kunnen ministers in het voorbijgaan vragen stellen Het is niet mogelijk om daar zomaar bij te zijn of te

filmen

Ik heb de minister inderdaad al even gesproken over Prinsjesdag Dat ziet ze wel zitten maar we moeten nog definitief besluiten

Laten we het er vrijdag nog even met elkaar over hebben bv na de inloop dan kunnen we het vervolgens in gang zetten en

checken we Ike moment daarvoor het meest geschikt zijn Over de re is naar China Myanmar en Bangladesh kon de minister zich

ook voorstellen dat jullie daar Interesse In hebben Moeten we het ook nog verder over hebben

Ik begrijp het helemaal dat je vast kennis wll maken met de mensen om de minister heen Eerlijk gezegd vinden wlj het nog te

vroeg om dat vrijdag al te doen We moeten intern eerst nog het nodige aan zendingswerk doen te beginnen bij onze directeur en

vervolgens bij de medewerkers van de minister Jullie plan is tot nog toe bewust in kleine kring besproken om onnodige ruis of

ongerustheid te voorkomen Ik wll daarom voorstellen dat wlj de komende tijd nemen om de relevante college s te informeren {en

te overtuigen en dan aan te koersen op kennismaking met jou Dat interne proces vergt enige tijd en moet zorgvuldig gebeuren

juist ook om te voorkomen dat mensen met hakken in het zand gaan We hopen dit zo snel als mogelijk te doen en houden je op de

hoogte

Een praktisch punt nog het is handig om elkaar altijd te CC en Dus van onze kant dus 10 2« 10 2e en ik standaard in de mail

meenemen dan zijn en blljven we allemaal op de hoogte

Tot vrijdag hartelijke groet

l0 2O

From I0 2e | ^i0 2^|jatvpro nl

Sent dlnsdag 4 September 2018 16 13

10 2il0 24 | 10 2e @minbuza nlTo

Cc | i0 2e | [i0 2gj j 10 2

Subject FW kennismakingsafspraak

@minbuza nl

Dag i0 2e

Deze mail stuurde ik vandaag naaKfiQK^gj maar ben helemaal vergeten om jou daar ook in te CC en

Excuus en bij deze

Hoop datwe morgen even contact kunnen hebben hierover met jou en IO 2ey

Met vriendelijke groet

10 2e

Van io 2e [ | |io 26|@vpro nl

Datum dlnsdag 4 September 2018 12 32

A00137DK2e li0 2er ■ I0 2e @minbuza nf 92728



Onderwerp Re kennlsmakingsafspraak

Beste iQK^

In navolging op ons gesprek van afgelopen donderdag 30 sept wil ik even bij jullie dubbel checken wat we precies
afsprekenvoor a s vrijdag 7 sept

Jullie stelden voor dat ik in de ochtend mee zou kunnen kijken bij de ’inloop^ van de ministers op het Binnenhof Hoe

zullen we dat organiseren Gaat er iemandvan kantoor daar ook naar toe Loop ik met jullie mee die kant op’s ochtends

En ik vroeg me af ofwe meteen van de gelegenheid gebruikk kunnen maken die dag om ook een aantal leden van de staf

te ontmoeten zoals de persoonlijk assistenten de politick adviseur die jullie noemden Duane van Diest wellicht jullie
nieuwe DG en wie weet nog andere mensen uit het team die interessant kunnen zijn

Ik heb de hele dag ingepland om in Den Haag te zijn dus kan in principe de hele dag mensen ontmoeten bij jullie Zullen

we hier nog even vooraf contact over houden

Enheb jij nog contact gehad met de minister over het plan om te draaien met haar op di 18 September Prinsjesdag

met vriendelijke groet

10 2e

Van | i0 2e | [i0 2^ | I0 2e |@minbuza nl

Verzonden dinsdag 28 augustus 2018 21 03

Aan | I0 2e b
I0 2e 10 2^10 2« 10 2eCC

Onderwerp RE kennlsmakingsafspraak

Beste 10 2e

Ja devakantie was heerlijk oa lekker uitgerust in de zon in Kroatie

00137 92728



Prima tot donderdag 10 uur Jullie kunnen je melden bij de receptie in de hal we zullen jullie namen doorgeven Als het goed is is

ook al bij het gesprek aanwezig10 2e 10 2e

Hartelijke greet

l0 2O

From I0 2e ^I0 29igvpro nl

Sent dinsdag 28 augustus 2018 10 46

To I0 [2e] l0 2€ 10M2 g minbuza nl

10 2e 10 2^10 2e 10 2e@minbuza nl 5 minbuza nl 10 2eCc I0 2e

^ 0 2^dehaaien com

Subject Re kennismakingsafspraak

Beste fO 20

ik hoop dat JiJ ookeen fijne vakantie hebt gehad

Laten we dan as donderdag 30 aug om 10 uur afspreken bijjullie op het departement
Onze kennismaking met de opvolger van I0 2e komt dan hopelijk later een keer

Met vriendelijke greet

10 2e

Van ■| iO 29 | |iO 29p
Datum maandag 27 augustus 2018 21 55

Aan | i0 2e [

10 29 @minbuza nl

i0 29@vpro nl

10 2e @minbuza nl 10 2«10 2e 10 {2e @minbuza nlCC 10 2e

Onderwerp RE kennismakingsafspraak

Beste I0 2e

Excuus dat ik nu pas reageer ik was inderdaad op vakantie en heb de afgelopen weken geen werkmail bekeken

Tijdens mijn vakantie is er voor het tijdstip komende donderdag helaas een kink in de kabel gekomen We blijken die middag vanaf

16 uur een kennismakingssessie met onze nieuwe directeur te hebben {en afscheid van onze plaatsvervangend directeur We

kunnen het niet maken om daarte ontbreken

Is het daarom eventueel een optie voor jullie om onze afspraak donderdag te vervroegen naar bijvoorbeeld 10 uur Of te

verplaatsen naarvolgende week dinsdagmiddag 4 September na 15 30 uur In dat laatste geval kan dan ook de opvolger van

erbij zijn en gelijk kennis met jullie maken10 2e | 10 2e 10 2e

Ik ben nog aan het inventariseren wat de grote reizen events van het komende jaar zijn Alvast een tipje van de sluier in

vertrouwen en onder voorbehoud het is de bedoeling dat de minister begin november naar China expo Shanghai Myanmar en

Bangladesh gaat In die reis zitten veel aspecten die een prominente plaats hebben in het beleid van de minister zoals handel inzet

voor mensenrechten humanitaire diplomatie verbetering van de textielsector In potentie een reis die voor jullie interessant zou

kunnen zijn denk ik inhoudelijken ook qua beeld

Hopelijk lukt het om elkaar donderdag snel te treffen

Hartelijke groet

l0 2O

From | 10 2e f | «j|10 2eDgvpro nl

St^ T andag 20 augustus 2018 16 53

00137g^^o 2d j I0 2e
92728

@m inbuza nlTo |\



Subject Re kennismakingsafspraak

Beste iQK^

Ik hoop tiiet dat ik je tijdens je vakantie stoor

Wilde alleen even dubbel checken of de afspraak die wij in de agenda hebben gezet voor donderdag 30 aug nog steeds

staat

Ik ben zelf vanaf 28 aug weer terug in Nederland^ maar wel al vanuit mijn vakantieadres aan het voorbereiden voor de

komende weken Het zou voor ons heel erg handig zijn als we al lets meer zouden kunnen weten over jullie agenda voor

komend jaar Ik kan me voorstellen dat die waarschijnlijk nog niet helemaal vaststaat en we gaan dit natuurlijk nog
allemaal bespreken met elkaar maar het zou handig zijn om in grote lijnen alvast te weten wanneer de grote reizen

gepland staan en waar de zwaartepunten liggen komend jaar

Zouden jullie daar al lets over kunnen delen

Dit i v m onze eigen planningen

Alvast dank en kijk nit naar de komende ontmoeting op 30 aug

Met vriendelijke groet

10 2e

Van | l0 2e | |l0 2^
Verzonden dinsdag 17 juli 2018 17 15

Aan

CCi 0 2^dehaaien com [
Onderwerp RE kennismakingsafspraak

{10 2e @minbuza nl

10 2e

10 2 10K2e10 2e

Beste 10 2e

Zoals de agenda s er nu uitzien zouden we donderdag 30 augustus kunnen proberen Rond 16 uur komt denk ik het beste uit {nog

even onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen in agenda

Ik heb onze collega lO 2€ Scheffer ook in de CC gezet

H^^
ke groet

92728



I0 2e

10 2e ^I0 2^@vpro nlFrom

Sent maandag 16 juli 2018 11 52

To | l0 [2e |i[l^ ^ 10 2e

Ccf 0 ^ ®dehaaien com j
Subject Re kennismakingsafspraak

@minbuza nl

10 26 @rr mbuza nl10 2e

Dag 10^

Zijn jullie al weer temg uit Libation Hoop dat alles goed is gegaan

We zouden nog even mailen om te kijken of we alvast een datum kunnenprikkenvoor ons overleg met jullie team in Den

Haag

Heb JiJ al de kans gehad om jullie agenda even te raadplegen voor eind augustus begin September

metvriendelijke groet

10 2e

Van | i0 2e | [l0 2^k| 10 2»

Verzonden maandag 9 juli 2018 22 59

Aan | 10 29

CCf 0K2^dehaaien com

Onderwerp RE kennism^KingsarspraaK

g minbuza nl

10 2e

Beste I0 2e

Dank voor je update Wat fijn dat jullie aanvraag is gehonoreerd

Ik ben momenteel met de minister op werkbezoek in hoe toepasselijk Libanon Daardoor heb ik geen zicht op m n priveafspraken

eind augustus ik wil dat vrijdag als we weer terug zijn graag eerst even checker ok

Ondertussen proberen we zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de filmopties thema s reisschema van de komende tijd

Hartelijke groet uit Beiroet

10 26

From {10 2e 0 «j10 2»@vpro nl

Sent maandag 9 juli 2018 15 07

To | 10 [29 | [i0 2^ ^ 10M2e |@minbuza nl

CdlQ ^tedehaa ien com

Subject Re kennismakingsafspraak

10 2e 10 2e s minbuza nl

Ha i0 2«

Krijg net door dat vrijdag 31 misschien a I vergeven is dus wat ons betreft zouden we graag wi lien inzetten op donderdag 30

augustus voor onze vervolg afspraak in Den Haag

lPPJ Zan jullie terug te horen of dit zou schikken 92728



Met vriendelijke greet

10 2e

jlO 2e|^VprQ nl

Datum maandag 9]uli 2018 14 56

Aan i io ^g HiP 2e^^ j
CC pi0 [2^@dehaaien com ^iQ 2^je dehaaien cQm

Onderwerp Re kennismakingsafspraak

Van io 2e

10 2e S minbuza nl

10 2« 10 2« @minbuza nl

Beste 0 2s

Excuus voor het zo laat pas reageren op jouw email maar zoals je weet is er e e a tussen gekomen aan mijn kant ivm

dus we kunnen weergaan

10 2e

10 2«

plannen

Even het laatste nieuws van onze kant we hebben vorige weekofficieel te horen gekregen van het Teledoc fonds dat onze

financieringsaanvraag is gehonoreerd Dit betekent dat we i i g alvast een opstart bedrag hebben gekregen waarmee we kunnen

gaan researchen en wellicht ook al wat kunnen gaan draaien

Jij stelde voor om met het reces in het vooruitzicht nu alvast te kijken naar een datum eind augustus voor het gesprek dat wij

nog steeds met elkaar zouden voeren

Wat ons betreft het liefste een beetje aan het einde van de week die jij voorstelde week 35

Dus b v donderdag 30 aug of vrijdag ochtend 31 aug Zou jullie dat schikken Dan kunnen we m isschien ook alvast tentatief even

naar de agenda kijken die de dan voor ligt

Wij horen graag van Jullie en bij deze ook alvast een goede zomer toegewenst voor het hele team

Met vriendelijke groet
10 2e

Van ’| 10 2e |^ |l0 2ep’
Datum woensdag 13 juni 2018 13 20

Aan

CC pio [2tij^dehaaien com ■tiOM2^j0dehaaien com
Onderwerp RE kennismakingsafspraak

10 26 @minbuza nl

10 2e io 26i@vpro nl

10 2e @minbuza nlI0 2e

Beste I0 2e

Goed om te horen dat je weer thuis bent we wensen je een voorspoedig herstel

Ik heb een blik geworpen op de agenda van de komende tijd het ziet er helaas niet gunstig ult om op korte termijn een

vervolgafspraak te maken met elkaar In de eerste week van juli is 10 2^ vrij en staat er voor de minister een reis op het

programme Dat geldt ook voor de tweede week van juli Daarna heeft de minister verlof tot ongeveer half augustus | I0 2e ik

wisselen elkaar in dietijd ook af met een vakantieperiode

Het lijkt me daarom beter om te kijken of we ergens eind augustus lets kunnen prikken dus zeg vanaf week 35 bijvoorbeeld

maandag 27 augustus Ik realiseer me dat dat niet ideaal is maar het is wel van belang dat we er allemaal bij kunnen zijn Voordeel

is wel dat we tegen die tijd meer zicht hebben op het reisprogramma voor de tweede helft van het jaar en mogelijk ook op de

eerste helft van volgend jaar Daar zitten ongetwijfeld ook reizen tussen die interessant voor jullie kunnen zijn

00137 92728
haneiijKe groet



10 2O

From 10 2e | [ 10 2e |@vpro nl1

Sent maandag 11 juni 2018 12 54

To I0 2e
^
10 2e 10 2e 5 minbuza nl

Cd OM^ii^ehaaien
Subject Re kennismakingsafspraak

10 26 @minbLfza nlI0 2e

com

Beste i0 2e en io^

Nogmaals dank voor jullie snelle actie ivm met de tekst vorige week

I0 2e

Vroeg me af ofwe misschien al een datum zouden kunnen prikken voor daama voor onze vervolgafepraak op het

ministerie

Hoe zitten jullie de eerste week van juli Zullen we kijken of het lukt om alvast een datum te prikken rond die tijd

bij voorkeur ma t m donderdag

Hartelijke groet

10 2e

Van | 10 29 | [10 2^ | I0 2e ^minbuza nl

Verzonden dinsdag 5 juni 2018 17 37

Aan | 10K2e \ | |
CC[ 2^ ^dehaaien com

Onderwerp RE kennismakingsafspraak

I0 2e

Beste 10 2e

Komt goed we zullen een tekst opstellen

Sterkte alvast en beterschap hartelijke groet

I0 2d

From 10 2e [ 10 2e @vpro nl]

Sent maandag 4 juni 2018 21 53

10 2e 10 2e @minbuza nl I0 2e i0 26 I0 2e @minbuza nlTo

Cd Q 2«@dehaaien com

Subject [WARNING ATTACHMENT UNSCANNEDjRe kennismakingsafspraak

Beste I0 2e sn io^

00137 92728



Nog een laatste verzoek van mijn kant Wij zijn bezig om voor dit project extra financiering te regelen bij de

documentaire fondsen Hiervoor hebben we een intentieverklaring nodig van de hoofdpersoon van de film

Ik vroeg me af of ik jullie mag vragen om een paar regels hierover te schrijven dat we in gesprek zijn over een lange
documentair over minister Kaag en dat jullie de intentie hebben om hier samen met ons | iQ 2e f
De Haaien aan the werken

i0 2e vanen

lets in die geest meer hoeft niet namens minister Kaag

Onze dead line hiervoor is wel wat snel we moeten deze aanvraag al op 10 juni inleveren

Ik hoop dat jullie op zo n korte termijn de tijd hebben om deze paar regels te schrijven en dit te mailen aan Paul

10 2g@dehaaien com zodat hij de aanvraag kan indienen

Alvast reuze bedankt en we speken elkaar als ik weer boven water ben

Hartelijke groet

10 2e

10 2e 10 2e @rr inbuza nlVan

Verzonden vrijdag 1 juni 2018 19 28

Aan | 10] 2a | | l0 2e | [|l0] 2^
Onderwerp RE kennismakingsafspraak

Ha I 10 2e t
|i0 24is een week met verlof zelf net terug na weekje Parijs met minister

Sterkte volgende weeki [0 ^neemt daarna contact met je op
Groet en tot iater deze maand

10 2e

10 2eFrom

Sent vrijdag IJunf 2018 19 17 54

To Gelderen^ Herman van I10 2e| l0 2^

Subject Re kennismakingsafspraak

Ha I0 2e en^OK^

Weet niet ofjullie inmiddels al terug zijn van all reizen maar ik wil jullie even melden dat ik volgende week een

medische ingreep moet ondergaan in het ziekenhuis en dus even offline ben Denk dat ik ergens rond laatste week van

juni wel weer bovenwater ben en dan meldt ik me weer

Hopelijk kunnen we daama eigens een afspraak inplannen

Goed weekend en tot dan

f10 f2el

00137 92728



10 2« 10 2e @minbuza nlVan

Verzonden maandag 28 mei 2018 11 00

Aan

CC ^10 2e | [lO [2€|

Onderwerp RE kennismakingsafspraak

10 2e

Ha| 10 2e |
Dankvoor je mail en aanknopingspunten
I0 26 is deze week met verlof zit zelf met de minister in Parijs tot vrijdag
We komen binnen kort bij je terug

Greet

10 2e

10 2e [| 10 2e |@vpro nl]From

Sent vrijdag 25 mei 2018 11 35

To[ 10 2e 10 2e s minbuza nl

Cc | i0 2e | [l0 i 2g| j 1Q 2e |@minbuza nl

Subject Re kennismakingsafspraak

Beste I0 2e en natuurlijk Sigrid

Zoals beloofd nog even heel beknopt een aantal gedachtes en thema’s op een rij die wij afgelopen vrijdag besproken
hebben en die een leidraad zouden knnnen vormen bij onze gesprekken over dit filmplan

Wij zouden de minister graag gedurende een politiek jaar willen volgea op een aantal hoofddossiers Tijdens dit jaar
zouden we graag een aantal dienstreizen willen meemaken die aan deze dossiers gerelateerd zijn Daamaast zouden we in

dit fiknische portret ook willen laten zien dat er achter de minister een team van medewerkers staat Ter vergelijking zie

de Netfilx documentaire ‘The Final Year’ over het laatse jaar van president Obama en zijn staf

We willen met deze film vooral graag laten zien wat de werkwijze is van deze minister die in onze ogen

onderscheidend is Dus voorbij de korte nieuwsquotes We hopen daarom een aantal thema’s over een langere periode te

kunnen volgen zodat we eerder een proces volgen dan alleen een momentopname maken van een ‘news event’

Naast deze professionele lijn zouden we graag ook een wat breder beeld van de minister willen schetsen

als persoon als mens met ideeen en idealen Het zou het mooiste zijn als we ook momenten kunnen vinden buiten het

werk om om haar beter te leren kennen Ter vergelijking zie het portret van Frans Timmermans “De Europeaan”

https www 2doc nl documentaires series 2doc 2016 november de eiiropeaan html

Een van de onderliggende thema’s zou de veranderende politieke cultuur in Nederland kunnen zijn de impact van de

sociale media die een ongecontroleerde vorm van door emoties geleide reaches met zich mee brengt Wat doet dit met het

politieke bedrijf en met het aanzicht van de politiek

Vrouwelijk leiderschap is een ander belangrijk thema Aan de ene kant de misogynie maar aan de andere kant ook de

positieve role modeling die nit kan gaan van een vrouwelijke bewindspersoon

Gekoppeld aan dit filmplan willen we ook een speciaal online gedeelte ontwikkelen gericht op een breder en jonger
publiek waarin we alle thema’s die in deze film aan de orde zullen komen zullen meenemen

Als er van jullie kant nog idee^ zijn over aanvullende thema s dan bespreken we dit natuurlijk graag bij een vervolg

00137k 92728



Metvriendelijke groet

I ook namena 10 2e

10 2e 10 2e s minbuza nlVan

Verzonden donderdag 12 april 2018 05 51

Aan

CC ^lO [2e]L [lO]12^
Onderwerp RE kennismakingsafspraak

10 2e

Dag| io 2e t

Je hoort voor het eind van de maand

Om twee redenen

Zowel het voorstel van jou als de andere documentairemaker ziet er in principe veelbelovend uit Het is dus een lastige

beslissing
De maanden maart en april zijn ontzettend drukke reismaanden Dat betekent dat we een aantal besllssingen die niet

heel urgent zijn en waarvoorwe even willen gaan zitten even voor ons uit schuiven

Hopelijk heb je dus nog even geduld

Greet uit Beijing
10 2e

From |f10 2e

Sent di nsdag 10 april 2018 9 15 40

10 26To

Subject Re kennismakingsafspraak

Dag I0 2e

We hebben alweer enige tijd geleden elkaar ontmoet toen ik bij jullie op bezoek was op het ministerie

We hebben toen een interessant gesprek gehad over een mogelijke documentaire over minister Kaag en haar team van

medewerkers voor de VPRO

Ik vroeg me af of er inmiddels al wat meer zicht is op de situatie

Wij zouden komende dagen nog contact hebben Ik vertrek vandaag voor 2 weken naar Koeweit en ben 23 april weer

terug

Hopelijk kunnen we tegen die tijd weer even contact houden en mocht er al eerder bericht zijn^ dan vemeem ik dat

natuurlijk graag via de email
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Me vriendelijke groet

10 2e

10 2e 10 2e s minbuza nlVan

Verzonden vrijdag 9 maart 2018 11 48

Aan | 10] 2e

CC | iO [2e][ [lOK^
Onderwerp RE kennismakingsafspraak

Dag| l0 26 [

Dankvoor je mail en verzoek

We komen er binnenkort op terug

Je voorstel is zeker interessant Maar er liggen nu twee verzoeken voor een documentaire plus ook nog een verzoek voor een boek

over de minister We zullen dus moeten kiezen

Met vriendelijke groeten

10 2e

woordvoerder

From I0 2e | [| I0 2e |g vpro nl]

Sent vrijdag 9 maart 2018 11 21

10 26 @minbuza nlTo 10 2e

Subject kennismakingsafspraak

Beste 10 2e

Via Sigrid Kaag kreeg ik uw naam door als woordvoerder van de minister

Ik ben documentairemaker bij de VPRO Televisie en al jarenlang verbonden als vaste redacteur programmamaker

bij Tegenlicht

Voor dit programma maakte ik eind2015 eenportret van Sigrid toen zij nog werkzaam was voor de VN inLibanon zie

onder

https www vpro nl progranimas tegenlicht kijk afleveringen 2015 2016 onderhandelaar in oorlogstijd html

Inmiddels is zij naar Nederland gekomen en begonnen aan een hele nieuwe stap in haar carriere

We hebben het met elkaar gehad over de mogelijkheid om opnieuw een filmisch portret te maken van haar huidige
werkzaamheden als minister Daarbij verwees zij mij door naar u als vaste woordvoerder en persvoorlichter op het

ministerie

00137 92728



Graag zou ik een keer langskomen op het mimsterie om keimis te maken en van gedachten te wisselen Hopelijk lukt dat

eigens komende weken

ik ben tot 9 april in Nederland en daama weer op pad voor Tegenlicht

Met vriendelijke groet

10 2e

mobile 06 I0 2e

disclaimer

Help save paper Do you really need to print this email

DIt bericht kan Informatle bevatten die niet voor u Is bestemd Indlen u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelij’kaan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht teverwijderen 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 electronictransmission 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

abusievelijkaan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht teverwijderen 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 electronictransmission 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

abusievelijkaan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht teverwijderen De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan

100137ktronisch verzenden van berichten 92728



15 10 2018 13 04 Berichten en oproepen worden end to end versleuteld Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren zelfe

WhatsApp niet Tik voor meer informatie

15 10 2018 13 04 1 i0 2e [ | Ha | i0 2e | wij zijn er

15 10 2018 13 05 i0 2e

15 10 2018 13 05 i0 {2e

16 10 2018 10 01 i0 2e

16 10 2018 10 03 i0 2e f | Begrijp ik sorry voor het storen zie net da1 ^0 2e | gister mijn 2e paspoort heeft meegenomen ipv het

eerste dus de nummers op de ingevulde visa formulieren kloppen nu niet Met wie kan ik beste contact opnemen i0 2e zelf Wat is

haar nummer

io 2e I komt eraan Zij weet alles

En heeft de documenten bij zich

10 2e

10 2e Sorry heel druk

16 10 2018 10 30 1Q 29 Heb I0 2e gesproken Wordt opgelost
16 10 2018 10 31 i0 2e]| Q 2e |TM^
18 10 2018 18 14 1 i0 2e [ | Ha | i0 2e [ wij zijn hier nog steeds in afwachting van jullie uitnodigingsbriefvan het ministerie die we

nodig hebben voor onze visum aanvraag voor China Heb hierover contact gehad met I I0 2e | We hebben uiterlijk morgen in loop vd

ochtend nodig want hele pakket moet morgen ingeleverd worden Denk je dat dat nog gaat lukken op tijd
18 10 2018 18 15 h0 2el| I0 2e | in londen vandaag Bel even met |i0 2^
18 10 2018 18 16 10 2» I Ok
18 03 2019 10 09 iQ 2e [ Goedemorgen | i0 2e [ heb jij tijd om zo even te bellen Grtjsl I0 2e |
18 03 2019 10 09 iOK2ej| 10 2» | bel je vanmiddag
18 03 2019 10 09 i0 2e j | Prima

18 03 2019 14 30 i0 2e

18 03 2019 14 30

18 03 2019 14 30

18 03 2019 15 47

19 03 2019 10 49 1 iO C2e [
Heel graag en alvast dank

19 03 2019 11 54 1 iQ 2e | Persafdeling Tweede Kamer zegt dat als we niet echt komen lilmen vanmiddag ze geen perspas kunnen

geven Dan moet het toch op uitnoding van jullie Zo heeft |i0 l2^ het votive keer ook gedaan Lukt dat nog Ik kom samen met I io 2e
I0 2e l on2e producer die |e votive keer ontmoet hebt Groet foj 2^

19 03 2019 12 40 1 iQ 2e [ ^ Nou we hebben toch iets kunnen regelen dus io 2e jn ik zijn iets voor 2 uur bij hoofdingang Tweede

Kamergebouw aan t Plein Totzo

19 03 2019 13 52 1 1Q 2e [
15 05 2019 09 53 I0 2e [ |
15 05 2019 09 53 iOK2e|| 10 2e

19 05 2019 14 27 I0 2e [

I0 2e in verband met utrecht ga ik je niet vandaag meer bellen wordt later

| sorry moet even snel allemaal

I0 2e [ I Dat begrijp ik volkomen Veel sterkte daar en wellicht morgenochtend even bellen

lOK2ej| I0 [2e] lithankx
Ha| i0 2^ is alles weer een beetje genormaliseerd bij jullie En lukt het om vandaag even te bellen

Wii zijn al binnen bij de receptie en hebben onze pasjes al Zien we je achter de draaideur

I0 2e Tl@gmail com
I check

Ha | i0 ^ wij zijn er straks ook bij met de camera Onze contactpersoon daar is

we na afloop meteen even met Sigrid in agenda neuzen ofwe een datum kunnen vinden voor een prive moment buiten kantoortijden
zoals we bespraken
19 05 2019 14 28 h0 2e

I0 2e Zullen

10 2« ja ok film je ook entree straks we kome aan om 1530 sharp ivm verrassingseffect
interviewers anders ziet ze die al

19 05 2019 14 32 1 i0 2e [ Wij staan dan al opgesteld in de zaal Dus we zien jullie daar binnen komen Geluids wil wel graag even

zender omhangen voordat ze het pc^ium opstapt

19 05 2019 14 33 i0 2ej| {I0 |2e] ] ze krijfgt ook zender van de balie denk ik

19 05 2019 14 34 iQ 2e [ | WrschTook maar dat is ander type De 2 geluidsmannen Balie en VPRO overleggen zo even

19 05 2019 14 34 iOK2e]| I0 2e | ok

06 06 2019 10 11 iQ 2g [ | Ha l iQ 2g]| ik heb jullie gisteren ook gemaild Als je tijd hebt leed dat nog even voordat we elkaar

spreken vanmiddag^
21 08 2019 14 57 | i0 2g j | Dag | l0 2a [ kun jij al een indicatie geven hoe laatjij vandaag detijd hebt om nog even te bellen Gaat

dat nog lukken vandaag Grtjs | io 2e |
19 09 2019 13 08 ■| iO 2e]P •io 2e \\ ha| i0 2ey] ik ben een paar dagen ziek geweest niet handig richting NYweek maar het is niet

anders

19 09 2019 13 08 ■| iOK2e]P I0 2g | inmiddels weer beetje aan de slag even voor alle zekerheid NY gaat door wat jullie betreft

vorige week stond dat nog beetle open

19 09 2019 13 10 I I0 2e [
19 09 2019 13 11 1Q 2e [
19 09 2019 13 11 i0 {2e]| 10 2g

19 09 2019 13 11 iOK2e]| I0 2g | morgen ffbellen

21 09 2019 08 39 1 iQ 2e [ | Dag | io 2e [ als je kans ziet zou je mij dan nog de aangepaste laatste versie van het programme kunnen

sturen Dank alvast en ggede reis

21 09 2019 09 13 i0 2e]| iQ 2e ~| doe ik vanmiddag op schiphol
21 09 2019 09 42 10 2e | Prima dank

21 09 2019 09 45 iQK2e]| lo^
21 09 2019 09 46 i0 2e I0 2e

21 09 2019 09 52 i0 2ei| 10 2e

21 09 2019 10 08 I0 2e \ | ~^er Thanks

21 09 2019 10 09 iOK2e |
21 09 2019 13 35 i0 2e lQ 2e

21 09 2019 16 46 i0 2e 10 2e

He wat naar hoop nu weer op de been

We gaan zeker mee dus laten we vandaag of morgen even bellen voordat julllie zat vertrekken

ja da s goed ik werk vandaag nog vanuit huis

we gaan misschien naar cnn maandag 1500

nog onzeker zou wel cool zijn

programme in je mail

Gemiste spraakoproep
Gemiste spraakoproep
Address Hudson Yards

A Cm Lffrier enter through main Mall entrance and take first escalator up

Ent
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A On the right just past the Avant Gallery sign is the Warner Media entrance Go through the rotating doors and take this short escalator

to Warner lobby at the top right of the escalator

A Bag check is to right after entrance before registering at check in

A Check in and a Greeter will come down for the guest
21 09 2019 16 47 10 29 [ Qk dank ik denk dat onze Amerikaanse geluidsman deze studio wel kent Goede vlucht

23 09 2019 00 39 i0 2e|| iQ 2e ~| zijn jullie in het guggenheim
23 09 2019 01 02 10 29 [ | Nunogin hotel

23 09 2019 01 28 1Q 2e [
23 09 2019 01 40 iOK2ej| 10 29

23 09 2019 01 41 iOK2e {10 129]

23 09 2019 01 42 i0 2e {I0 2e | visueel niet wat mi] was beloofd

23 09 2019 01 47 10 [29 [ | Qknouwe zien wel

23 09 2019 02 06 i0 2e]| {I0 2e] ~| bbc wil julllie er niet bij hebben zeggen ze nu te vol achter de schermen

23 09 2019 13 13 10 29 [ | Goed^orgen wij staan nu opgesteld buiten voor de ingang aan 46st en 1 st Ave Hoop dat jullie via

deze ingang naar binnen gaan dan kan |i0 2^ een ext shot maken van jullie asnkomst bij de VN Dus als iullie |i0 2^ daar buiten zien staan

metkieine camera niet reageren en gewoon doorlopen
23 09 2019 16 07 I 1QM2 | Ha]00 2e | heb net gechecked bij MALU office un persdienst wij mogen zelf met jullie mee naar boven

naar 33e verdiepinq naarl i0 2ey] Alleen |i0 ^ komt mee met kleine camera

23 09 2019 16 07 1 10 29 \ | Waarzijn jullie nu

23 09 2019 16 11 ■ i0 2e]| I0 2e | grotehal

23 09 2019 16 11 iOK2ej| {10 29 | kom erzelfookjietin
23 09 2019 16 11 I0 2e] [ | Scretariaatbuilding ofbij GAhall

23 09 2019 16 12 il0 {29j| {10 29

23 09 2019 16 12

23 09 2019 16 12 [10^
23 09 2019 16 12

23 09 2019 16 13

23 09 2019 16 25 1 1Q 29 [ | We zijn voor Eco Soc

23 09 2019 16 28 I0 2e [
23 09 2019 16 33 i0 2e]| 10 26

23 09 2019 16 48 1Q 2e [
23 09 2019 18 15 I0 2e [
23 09 2019 18 25 i0 2e|| 10 2e

23 09 2019 18 25 i0 {2e

23 09 2019 13 25 tl0 2e

23 09 2019 13 33

stage met camera

23 09 2019 18 37

23 09 2019 18 39

23 09 2019 18 41

23 09 2019 18 41

23 09 2019 18 42

23 09 2019 18 54

23 09 2019 18 56

23 09 2019 18 56

23 09 2019 19 14

23 09 2019 19 19

23 09 2019 20 26

We stappen zo in taxi Kunnen we daar zo naar binnen bij Guggenheim en waar is de event precies
zijzaal
zit daar nu binnen einde 2030

ga hall

I0 2e]| {I0 2e klimaattop
{iO 29 ~| ergens bij stoelen

iQ 2e [ I Ok we komen die kant op
10 29|| 10 29] buiten ecosoc zaal

Staan nu bij de liften

Gemiste spraakoproep
|iQ 2e| staat nu voor de deur bij Lockwoods office

Ha | io 29 | wij zitten even te lunchen nu Wat is jullie volgende afepraak en Is er al zekerheid over CNN

cnn ja
{i0 29 kom daar maar heen

{I0 2e ~| rest is buiten gebouw
iO 29 [ | Dus CNN gaat zeker door Hoe laat is ze daar en hebben we toestemming om aanwezig te zijn back

I0 2e [ Is er een mogelijkheid dat alleen |iO ^ met jullie mee rijdt
{i0 29 Gemiste spraakoproep
{io [2e j| heb jullie aangemd

iO {29 {10 2» meerijden gaat niet

I0 2e {I0 2e jk check nu filmen daar

i0 2e [ | Bel me nog even svp

{10 2^] ~l bereik slecht

i0 {2e Waar ben jij nu In VN gebouw of daarbuiten

iO 29 [ Is het een live uitzending bij CNN of recorded en later uitgezonden
I0 2e]| { Q 2e ~| live

I0 2e | Ha| i0 29 [ het heeftvoor ons weinig zin om naar CNN te komen als we alleen met Iphone kunnen

draaien en zij niet gezenderd is Wij hebben dan geen goed geluid daar En weinig bewegingsruimte als ik het goed begrijp We blijven
dus maar hier bij de VN

23 09 2019 20 27 I0 2e [ We proberen wel de live uitzending hier om 15 uur vd monitor op te nemen

23 09 2019 20 29 iOK2e|| {10 ^
23 09 2019 20 54 I0 {2e

23 09 2019 20 55 i0 2ej|
23 09 2019 23 02 io 29 [ | En hoe ging het Wij lopen hier nog rond bij de VN maar pakken zo onze spullen en gaan dan terug naar

hotel Zou fijn zijn om elkaar nog even te spreken voor morgen om aantal dingen te dubbel checken Wanneer heb jij even 5 minuten

Loop jij hier nog ergens rond

23 09 2019 23 05 10 {26 En heb lij het tel nummer hier van I 10 26 | De nos correspondente
23 09 2019 23 15 i0 {29]| {^6 2i

23 09 2019 23 15 i0 2e {I0 2e I bij
23 09 2019 23 58 i0 2ej| 10 2e | §€

23 09 2019 23 58 10 2e | Pankl

24 09 2019 00 27 ti0 2e]| 10 129] https twitter eom questCNN status 1176241043974565891

ok klinktverstandig
I Wat is naam vh programma precies
10 29] quest means businessp

nu in vn gebouw
nr 1 1

10] 2e

https www fecebook eom questCNN videos 2030232910412098

24^9P1 9 02 11 [iQK2e]
24 09 2019 02 11 no 2e]|

Ar voutube com watch v X8g4EriSHBY

straks in hotel

dan even overleg

92731
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24 09 2019 02 12 iQ 2e [ Ja prima Wij zijn al in hotel om materiaal weg te schrijven en te bekijken Laatmaarweten aisje er bent

24 09 2019 02 29 i0 2e|| I0 2e | in lobby nu

24 09 2019 02 30 10M2e | Ok ik kom er aan

24 09 2019 13 06 iQ 2e [ Goedemorgen | i0 2e [ wj staan opgesteld buiten op de stoep voor de delegates voetgangers ingang
Zou je ons een seintle willen geven als jullie vertrekken bij Unicef zodat we klaar staan voor een shot van Sigrid die gebouw ingaat
24 09 2019 13 06 i0 2e|| I0 2e Gemiste spraakoproep

24 09 2019 13 09 I0 2e | Ofhfiternm nfififi|i0 2e| een belletje
24 09 2019 13 10 1Q 2e [ |j
24 09 2019 13 12 i0 2e]| 10^
24 09 2019 13 13 10 {2e

24 09 2019 16 10 iQ 2e [ Rutte gaat zo om 10 30 een persbriefing geven in de Rose Garden Gaat Sigrid nog wat doen

24 09 2019 16 10 i0 2e]| 10 26 | Bilat met| I0 |2e

24 09 2019 16 11 i0 2ei| 10 2e | 1030 bilat booth 7

24 09 2019 16 12 I0 2e \
24 09 2019 16 12 i0 2e|| 10 2e

24 09 2019 16 17 10 2e

24 09 2019 16 28 i0 2e]| 10 2e

24 09 2019 17 01 1Q 29 [
24 09 2019 17 27 i0 2e]| 10 2^

24 09 2019 17 27 i0 2e 1Q 2e

24 09 2019 17 27 i0 2ej| I0 i2e | on 1300 gates
24 09 2019 17 32 I iQ 2e | Qkzodra|ii een locatie hebt voor Gates laat je dat weten Dan komen wij daar naar toe Nu eindelijk
binnnen bij GA

24 09 2019 17 35 I lQ 2e [
24 09 2019 18 11 i0 2e]| 10 2e

24 09 2019 18 12 Cl0 2gll
buiten tegenover dat pistool met die knoop
24 09 2019 18 22

24 09 2019 18 22

24 09 2019 18 29 hOK2e]| I0 2e

24 09 2019 18 29 i0 2ei| 10 2e

24 09 2019 18 34 i0 2e \ | Qk leuk

24 09 2019 18 34 io 2e Dus Gates is niet buiten VN maar in bilat booth 10

24 09 2019 18 34 iOK2e]| 10 2» | ja

24 09 2019 18 52 i0 2e 1Q 2e

24 09 2019 18 56 i0 {2ei| 10 2g

24 09 2019 19 43 I0 2e \
24 09 2019 19 54 iOK2e|| 10 2e

24 09 2019 19 55 i0 2e h | ~N^niet
25 09 2019 05 38 | iQ 2e [ | HaT iQ 2e ] zou je nog even het exacte adres kunnen doorgeven voor morgenochtend Lincoln centre is

best groot Waar zitde studio Dan kunnen wij iets zoeken daar in de buurt

25 09 2019 06 19 hOK2el| I0 2e | a€Ze9e08649f8ace0e7502a2f351d7432efcd1706f4 |pg bestand bijgevoegd
25 09 2019 15 22 10 2e | Ha| 10 29 | lOuur staat nog steeds

25 09 2019 15 27 i0 2e|| 10^
25 09 2019 15 31 I0 2e

25 09 2019 15 41 iOK2ej| I0 2g

25 09 2019 15 41 i0 2e lQ 2e

25 09 2019 15 42 i0 2e I0 2e

25 09 2019 15 42 i0 2e 10 2e

25 09 2019 15 42 tiOK2el| 10 2^

25 09 2019 15 43

op een bankje
25 09 2019 15 44 40 ^e iQ 2e nee uit auto meteen naar binnen gegaan

25 09 2019 15 48 | iOK2eir I0 2g | ik heb wel passen voor jullie voor binnen dus iphone zou je kunnen doen ik snap de

beperkingen maar het overwegen waard aan jullie
25 09 2019 15 48 iQ 2e [ ^ Qeefeven precies door in welk gebouw zitten jullie precies Want Lincoln centre is groot
25 09 2019 15 48 i0 2e|| i0 |2e ~| ww zitten volgens mij ver weg van central park
25 09 2019 15 48 iQ 2e Qk we hebben kleine camera bij ons
25 09 2019 15 50 iQ 2e [ We komen bij aankomst direct naar de plek waar jullie zitten Als je passen hebben dan proberen we

mee naar binnen te oaanen dan zien we wel

25 09 2019 15 50 hOK^e] 00 2e] | ok

25 09 2019 15 52 iQ 2e [ | Zitten |ij I lie al in de green room op 5e verdieping
25 09 2019 15 52 iOK2e]| 10 2^ | ja

25 09 2019 15 52 i0 {2e 10 2g

25 09 2019 15 53 ilOK2el| lQ 2e

Jazz at Lincoln Center 10 Columbus Circle New York NY 10023

pli^x a tilize the stage door entrance for your arrival

20 7twL jOth street between Columbus Broadway New York NY 10019

25 09 2019 15’53 [TW2^I io t2e a€Z3851d9c1766597aab7eK05516b1 f7adc8ff5dfb |pa bestand bilaevoead

stand bijgevoegd10 2e

reni

Ok dank we moeten nog naar binnen door de sluis dus gaat even duren

] 1300 bill gates heeft nog geen lokatie

Die gaan we zeker halen We zitten nu beetje vast

] brown begonnen
Blijven jullie binnen gebouw Wat staat er op prgram na Brown

nu bij wef
buiten

Wij hebben wat tijd nodig om ons te verplaatsen 6Y~

Bilat booth 10 is net geregeld
daarna 1400 uur radio 1 en misschien volkskrant Misschien aardig om te lilmen Doen we

10 29 Is het een prive ontmoeting met Gates of een event

I0 2e ■ Goal keepers event

nu gates dat is bilat

goalkeepers is bbc mirgen

koningin gemist
waar zijn jullie

Wij wachten buiten op plein bij het revolver

] zie je al nos toevallig

we zijn nu onderweg
Wij ook maar zitten helemaal vast in verkeer

ga je het halen

wij om 10 uur conference call tot 1010

daarna tot 1030 on tijd
daarna prep for debate

ernis beetje speling tot 1040 maar niet veel

I0 2e [ I Ok dank zijn jullie al bij Lincoln Centre en hebben jullie al een plekje buiten waar we even kunnen zitten

ik heb badges daar

LOCATION
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25 09 2019 15 53 10 26 Duswe nemen stage entrance an gaan meteen naar 5e verdieping
25 09 2019 15 53 i0 2e|| I0 2e | |a

25 09 2019 15 53 I0 2e [ | Qk
25 09 2019 16 09 I0 2e

25 09 2019 16 17 lQ 2e [
25 09 2019 16 20 iP C2e [
25 09 2019 18 55 i0 2e]| i0 2e | Bijna klaar zorg datjullie kunnen meehollen

25 09 2019 21 41 iQ} 2g [ | Ha l iP} 2e]| nogmaals dank voor je geweldige hulp We hebben mooie beelden gedraaid bij de BBC en

de rest vd week Jullie nog goede dagen en hopelijk een beetje rust bij thuiskomst 6Y

25 09 2019 21 53 iOK2g]| {I0 [2e] ] mooi wi] hiuden het nog heel even vol6Y~S haal je het vliegtuig
25 09 2019 21 55 | iQ 2e | Pat gaat spannend worden Nog steeds onderweg Dus datwordt weer rennen Anders blijven we

gewoon nog een nachtieflY Y

25 09 2019 23 27 1 1Q 2e [ | Gehaald

25 09 2019 23 28 i0 2e]| I0 2g | eV
08 10 2019 08 56 10 26 | a€ZDB vcf bestand bijgevoegd
08 10 2019 08 56 i0 2e [ Dit is nummer fi^
08 10 2019 10 45 iQ 2e [ | Belde jii

08 10 2019 10 45 i0 {2ej| I0 2g | bel zo

08 10 2019 10 46 I0 2e [
20 11 2019 10 42 I0 2e [
20 11 2019 10 44 i0Kae]| I0 2g

20 11 2019 16 07 [l0 2e|| 10 2e

20 11 2019 16 58

20 11 2019 17 26 [iOK2ej| lQK2e | ok

21 11 2019 14 08 i0 2e [ | Ha | i0 2e [ zullen we nog proberen te bellen vandaag Ik zou nu kunnen tot 14 45 uur Of anders rond

16 30 uur Is datwat voor iou

26 11 2019 08 57 1 i0 2e [ Goedemorgen | i0 2g | ik begrijp dat het Hawija debat op woe is gepland en tweede termijn

begrotingsdebat dus toch op do 28e blijft staan Zou je me op de hoogte willen houden vandaag zodra je meer weet ivm onze

voorbereidingen En graag ook even overleg per telefoon voor technische details zoals zenders enzo

26 11 2019 08 57 1 I0 [2a [ | Dank alvast

26 11 2019 13 18 iQ} 2g] ■

Dag l iP] 2e | nog nieuws over as donderdag Gaat dat door of is het verschoven Hoorde iets in

wandelgangen over 5 dec

28 11 2019 09 48 I iQ 2e [ Ha | iQ 2e | wij zijn onderweg en rond 10 00 10 15 in Kamergebouw Ik app je als we naar binnen gaan

als we hey aanloop moment zouden missen dan sluiten we gewoon later bij jullie aan bij patatbalie Totzo

28 11 2019 10 44 iQ 2g [ ik ben al binnen maar nu achter perspasjes aan etc

23 11 2019 10 47 i0 2ej| {I0 [2g] | Wij zitten in ministerskamer

23 11 2019 10 50 i0 [2e ] Al enig idee hoe laat de schorsing zal zijn
28 11 2019 11 25 iQ 2g [ Wij staan nu beneden in de hal met onze perspassen Kan iemand ons hier komen ophalen oMa welke

route kunnen wij naar 2e verdieping

28 11 2019 11 25 io 2e Roltrap gaat alleen naar de 3e

29 11 2019 11 32 iQ 2g [ | Ha | iQ 2g | ik zit klaar Nu even bellen

29 11 2019 11 41 iOK2e|| I0 2e | we bellen zo

29 11 2019 11 41 lQM2e I Prima

29 11 2019 12 10 iQ 2g [ Q |a l K 2e | zou je ons ook op hoogte kunnen houden over datum CETA kamerdebat

29 11 2019 12 15 i0 2e]| I0 2g | yes
29 11 2019 12 15 10 {2e | Dank

15 01 2020 12 11 iQ 2g [ Dag | io 2e | begreep gister van |i0 2g| dat jij mij vandaag gaat bellen over onze afepraak as zaterdag 18

jan draaien

15 01 2020 12 17 I0 2g Zullen we tussen 15 16 uur even proberen
15 01 2020 13 12 iOK2e]| 00 2g] | ja goed
16 01 2020 09 35 iQ 2g [ | Goed^orqen | i0 2e [ nog even een verzoekje Voor ons zou handigste zijn als we na het strand door

kunnen gaan bij haar thuis Mocht ze dat niet willen laat ons dan even weten vandaag dan moeten we even op zoek gaan naar andere

locatie in de buurt

16 01 2020 13 23 hOK2el| I0 2g

16 01 2020 13 23 i0 2e I0 2g

16 01 2020 13 23

16 01 2020 14 19 1 10M2e

graag even overleggen hierover

16 01 2020 14 19 I0 [2g [ ~| Haagse bosjes is hiervoor niet ideaal

16 01 2020 18 04 | iOK2e|| I0 2g | Over Ethiopie ivm visa aanvragen moet ik daar heel snel uitsluitsel over kunnen geven als

jullie niet gaan heb ik twee extra plekken voor andere pers

16 01 2020 18 04 IP 2^ I dit is het schema vanaf 16 februari zondag reizen maandag soedan dinsdag ethiopie kroon

s ochtends woensdag oeganda s nachts terug
16 01 2020 13 04 h0 i2el| 10 2»

16 01 2020 18 06 I0 2e [
16 01 2020 18 07 i0 2e]| 10 2e

18 07 iQ 2e [ | Qk dank

16 yr L3r0 18 13 tiOK2e]| 10 2^ aCZae1a67d2aS7250716a830eac7189b603b890b2df jpg bestand bijgevoegd
16 01 2020 18 13 [1^2^| I0 f2e ~| a€Zc8892b8d4267e9bfc466eS1 f40d28de91 al 00307 ioo bestand biiaevoegd

We beginnen in de buurt te komen maar alles staat nog behoorlijk vast Denk hoop nog 10 15 min

We zijn er bijna
We zijn er komen nu naar boven

Ok^
Ha| io 2e [ zullen we vandaag proberen Ik zou kunnen tot 12 uur Of anders morgen even bellen

ja bel je hopelijk straks na overlegje
nieuwe poging om 1730

I0 2e | Dan zit Ik net op de fiets om dochter op te halen Morgen dan

ze wil niet naar het strand honden gaan dan de zee in en moeten gewassen ik leer veel

ze wil rondlopen in haagse bosjes en daarna naar crown plaza hotel

Mhuis teveel mensen dus dat wil ze ook niet

Ha | i0 2^ kan je zo even bellen hierover voor overleg Wij zijn op zoek naar mooie visuele lokatie Wil

let me know

Dank je | | un je iets meer vertellen over wat ze gaat doen in Sudan en Oeganda
ik stuur je het programme maar dat gaat nog veranderen het geeft een idee in elk geval
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16 01 2020 18 13 i0 2e iQ 2e aCZd8fa350646aa8176357b5e5a21f4d674a11420a1 jpg bestand bijgevoegd
16 01 2020 13 13 i0 2e|| I0 2e | a€Z3f8c3d1fe96b2132b52b00a7OS1467cfO1Sf1bdd |pg bestand bijgevoegd
17 01 2020 09 00 I0 2e | Goed^orgen | iQ 2e | als je tijd hebt kunnen we in loop vd ochtend nog even bellen Dan kan ik je wat

opties doorgeven voor zaterdag

17 01 2020 09 00 hOK2el| 10 2» [ ja goed
17 01 2020 09 00 iQ 2e I0 2e ~| 1000

17 01 2020 09 00 iOK2ej| 10 2e

17 01 2020 09 00 lQ 2e [ | Prima

17 01 2020 11 00 i0 2e]| 10 2^ | doorbraakje we doen hetzoals a^esproken maar MET honden

17 01 2020 11 01 lQ 2e

17 01 2020 11 01 I0 2e

17 01 2020 11 01 10 29 [ | flY‘

17 01 2020 11 29 i0 2e|| 10^
20 01 2020 09 27 10 29 \
20 01 2020 09 40 iOK2e|| 10 2e

20 01 2020 09 45 10 29 | ~^rijp ik Bel je
20 01 2020 15 01 | i0 2e [ ] aCZ6f19575c95eabe2bcbbe653af0a7669e33b59837 jpg bestand bijgevoegd
Ha | 10 29 [ bij deze nog wat plaatjes van onze dag op het strand

20 01 2020 15 01 I 10 29 \
20 01 2020 15 02 I0 2e

31 03 2020 09 11 I0 2e [
31 03 2020 12 00

31 03 2020 12 01 1Q 29 [
02 04 2020 13 11 lQ 2e [
07 04 2020 12 36 I0 2e

7

Wow

Nog beter■

wij zijn 1500 bij Oscars
Kan ik je zo terugbellen

\\ kan ook via app ik moet urterlijk vandaag weten of jullie meegaan naar Afrika

aCZ05R8803549bdb0012d66aae137a429b8022aac3 jpg bestand bijgevoegd
a€Zab33a8360713ee527ced3c033a5c37833353e66e ipg bestand bijgevoegd
Goedernorgen | iQ 29 | prima om vandaag even te bellen Rond uur of 10 30

| bel je vanmiddag
Ok laat maar weten hoe laat ongeveer ik ben tot uur of 15 bereikbaar

Ha io 2e zullen wij nog even proberen te bellen vandaag
Ha i0 2e we zouden even contact houden over de Skype afepraak met Sigrid Is bv eind vd week een

idee Dan is het goede vrjidag en voor haar wrschl een rustige dag
07 04 2020 14 26 h0 2e 10 29 denk nu aan di of do volgende week past dan mooi bij video vergadering die ze dan al doet

bespreek het uiterlijk donderdag as met kaag
07 04 2020 14 27 [
07 04 2020 14 27 I0 2e

07 04 2020 14 28 1Q 2e [
07 04 2020 14 28 10 29 [
07 04 2020 14 29 i0 2e|| 10 2e

07 04 2020 14 29 I0 2e [
07 04 2020 14 30 i0 2e]| 10 2e

07 04 2020 14 30 10 2e

07 04 2020 14 31 10 29 [
09 04 2020 10 16 1 10 2~^
thuis Ik wil even meegeven dat wij alle dagen kunnen behalve dinsdag 14 april Ik hoop dat het lukt om volgende week ergens een gaatje
te vinden Tot later vandaag

09 04 2020 10 19 hOK2e|| 10 29 ~| ok ik bespreek na de ministerraad die is vandaag ivm goede vrijdag
09 04 2020 10 52 iQ 2e [ | pk la^maar weten als je haar gesproken hebt Ik moet het ook om andere Skype interviews been

plannen dus hoe eerder we een datum hebben hoe beter

09 04 2020 16 23 [I0 2gl| I0 2e 15 april 1600

14 04 2020 12 47 i0 2ej| 10 29 ~| 15 april is inmiddels weer van de baan vrijdag 17 april 1600 een mogelijkheid voor jullie
14 04 2020 14 36 10 29 Ik denk het wel maar moeten even paar dingen checken Laat je in loop vd dag hopelijk weten

15 04 2020 12 07 iP 2e ■ Ha | iQ 2e | vrijdag as 16 uur is prima wat ons betreft Ik zet het in agenda Wil voorstellen om dat via

Zoom te doen ipv Skype Kent zi| dat anders kent een vd kinderen het wel

15 04 2020 12 17 h0 2e]| 10 29

15 04 2020 12 17 10 29 [
15 04 2020 12 18

15 04 2020 12 18 jiOK2e^ 10 29

15 04 2020 12 18

17 04 2020 09 37

17 04 2020 09 38 1 I0 2e \
17 04 2020 09 43 i0 2e|| 10 2e

21 04 2020 14 22 I0 2e [
21 04 2020 14 59

kunnen

21 04 2020 15 00 hOK2el| I0 2e

21 04 2020 15 05 10 29 \
21 04 2020 15 08 i0 2e|| 10 2e

21 04 2020 15 08 I0 [2e \
22 04 2020 11 43 | i0K29|| 10 29 | ok het leven is nooit saai morgen heeftze jarige dochter vrijdag vol met ministerraad en

zaterdag radio interview

22 04 2020 11 43 h0 2e]| 10 2e

11 43 [l0 2ej| 10 2e

22 yV L 3 0 11 49 1 10 29 j
22 04 2020 1T50 [TW2^I I0 f2e

Het is belangrijk dat we even rustig de tijd hebben hiervoor en dat ze niet onder tijdsdruk staat

Dus geen back to back afepraak
Dan hebben we ook genoeg tijd voor de techniek mochten we even moeten testen

Ik hoop op een uurtje

\\ we doen het sowieso na de video calls dus tijdsdruk beperkt
Het gaat er vooral om dat ze even rust in haar hoofd heeft en niet in de vergader modus zit

] ik bespreek het donderdag
Ok donderdag comtact

We zouden evt ook in Paasweekend kunnen wat voor haar rustigste is

Goedernorgen | i0 2e [ we zouden vandaag nog even contact houden over Skype afepraak met Sigrid

vrijdag is alweer weg

Ach jee is het een idee om het in het weekend te doen

Ben bang dat het anders blijft schuiven

ik zal kijken
I0 2e [ | Laatrnaar weten hoeft niet heel lang te duren dit gesprek Gewoon even een update

iO {29

ze wil het begin volgende week

Het staat nu voor woensdag 22 om 1700 Dit weekend zit vol met d66 en een tv interview

Ok dank ik zet het in agenda Waar zit ze dit weekend op tv

] Wnl op zondag 10 00 uur Over handel na corona

Dag | 1Q 2e [ even dubbel check Staat morgen 17 uur nog steeds

J kaag is ziek ze wil donderdag weer beginnen ik hoor morgen of dan skype die dag zou

niks ernstigs en zeker geen corona QY £ het was nogal een vol weekend

Ok wens haar veel beterschap en hopelijk gaat gaat as do lukken Morgenmiddag even contact

yep

week daarop is het reces

dus ze wil nu lets in de week daarna

Je bedoelt volgende week als zij reces heeft Van wanneer tot wanneer is het reces

] vanaf 4 mei is ze weer in de lucht

I
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22 04 2020 11 50 po^I
22 04 2020 11 51

22 04 2020 11 52 flOK2ej|
22 04 2020 12 01 I0 2e [
22 04 2020 12 02 1 10 2~^
de lunch

22 04 2020 17 08 h0 2el
24 04 2020 13 53 i0 2e

I0 2e \\ volgende week is het reces

I0 2e [ | En begr jp ik het dan goed dat ze vokgende week wil Skypen als zij reces heeft

10 2» ~| nee ze wil volgende week niks daarna vanaf4 mei wil ze skype aferpaak laten inplannen

_

Aha heb jij enig idee wat ze gaat doen tijdens haar reces

Tegen de tijd dat het 4 mei is is deze situatie al bijna over lijkt me Heb jij tijd om zo even te bellen tijdens

i0 2e Gemiste spraakoproep
I0 2e ~| opzoek naar nieuwe datum Eerste optie is donderdag 7 mei 16 17 u Staat nu in de

agenda Werkt dat voorjullie corona gaat qua thuiswerken nog heeeeel lang door ben ik bang
24 04 2020 14 01 10 [29 j

■

Ok ik zet do 7 mei erin We houden contact

06 05 2020 11 05 i0 2e Ha | io 2e | goedemorgen Ik dacht even dubbel checken of de Zoom afepraak voor morgen nog steeds

staat

06 05 2020 12 59 [I0 2gl| {I0 2e] | ben vrii |iO] 24kerkt
28 09 2020 12 03 I0 2e | Goed^orgen | 10 29 | weet niet hie druk jullie zijn maar hebben jullie tijd om even te bellen vandaag of

morgen

28 09 2020 12 04 hOK2e|| 10 29 | jk bel je einde middag ok

23 09 2020 12 05 lQ 2e [ I pk 6Y

28 09 2020 15 51 10 29 Ha | 1Q 29 | weet niet hoe laat jij wilde bellen Ik moet nu even naar de bank dus over uurtje misschien

28 09 2020 16 01 i0 2e]| 10 29 I naok

23 09 2020 16 01 i0 2e I0 2e ja ok

28 09 2020 19 28 tiOK2e P i0 29 | jk heb even op persconferentie rutte gewacht want ik hoorde al vanalles vantevoren lijkt me

redelijk dodelijk voor plannen op korte termiln de rijnstraatzal nog leger gaan worden vanaf deze week vergaderen gaat telefonisch

28 09 2020 19 28 hOK2e|| 10 29 1 dus reguliere vergaderdag shots zijn er nu niet

29 09 2020 10 41 iQ 2e [ | ja dat dacht ik wel Heb gisteravond ook gekeken uiteraard Misschien toch handig om even te bellen op

moment dat jou schikt vandaag

04 11 2020 13 48 Gemiste qroepsoproep

18 11 2020 15 30 i0 2a j Ha | i0 2e | ik heb het even overlegd met productie en I0 2e onze producer gaat even contact met jou

opnemen over de autorij shots Dan kunnen lullie het even kortsluiten

19 11 2020 09 35 | io C2e [ | Ha | io C2e ] heb even overlegd met |io 2^ Rijshots met| l0M2^ls chauffeur is in principe ok maarzou fijn

zijn als we die lets eerder kunnen draaien dan de 27e want dat is eigenlijk al te laat voor ons Kan ik je zo nog even bellen daarover

19 11 2020 09 36 i0 2g]| {I0 2e] ~| Vandaag is heel vol morgen 1200 beter
j

19 11 2020 09 37 10 29 [
_

Zou het een optie zijn als |i0 29| morgen ochtend me1 l0 29 de rijshots gaat maken

_

Zonder de inloop alleen rijden
i0 29 | Ik app h0 2^ even

10 29 vcf bestand bijgevoegd

19 11 2020 09 38 1Q 2e [
19 11 2020 09 40 iOK2e]|
19 11 2020 10 36 i0 2e 1Q 2e

19 11 2020 10 36 i0 {29 10 29

19 11 2020 10 36 i0 2e I0 2g

19 11 2020 10 37 i0 2e 1Q 2e

19 11 2020 10 37 iOK2ej| I0 2g

19 11 2020 10 43 I0 2e [
19 11 2020 10 47 10 2e

19 11 2020 10 49 lQ 2e [
19 11 2020 10 49 10 29 [
19 11 2020 10 49 i0 2e]| 10 2e

19 11 2020 10 49 i0 2e 10 129

19 11 2020 10 50 i0 {29 10 129

19 11 2020 10 50 i0 2ej| lQ 2e

19 11 2020 10 50 10 29 Super check het even en laatje snel weten

19 11 2020 10 57 iQ 2e [ Vertrektze vanaf kantoor of vanaf welk moment kunnen we de inloop met haar oppakken
19 11 2020 11 05 | i0 29]| 10 129 | Inloop oppakken op het binnenhof lijjkt me Je kunt vanwege corona sowieso niet meerijden
Ze gaat meestal lopen vanaf het mauritshuis [ioM2e| is er morgen bij
19 11 2020 11 07 i0 l29| 10 129 ~| ik heb nu echtgeen tijd meer vandaag
19 11 2020 11 07 10 26 | Dus alTwe bij het Maurits gaan staan kan dat gewoon of hebben we daar speciale permits voor nodig
19 11 2020 11 07 il0 {29j| 10 129 Nee

19 11 2020 11 07

19 11 2020 11 07

19 11 2020 11 08

19 11 2020 11 08

19 11 2020 11 09

24 11 2020 09 56

morgen kan

regelen metl| 0 26jj
kaag weet het

ik blijf er verder buiten

Prima dank

Dan nemen wij zelf nu contact op metiliOK2e]
En dan doen we de inloop de 27e

Of ook morgen

Ja en 25ejordanie op kantoor

daar weet kaag ook van

je kunt inloop ook morgen doen dat scheelt weer een draaidag
laat maar weten maakt ons niet uit

10 129 10 129 je blijft buiten

I0 2e ~| dus geen probleem
i0 29 j | Ok vanaf hoe laat moeten we klaar staan

10 {2e]| 0 [2e | Weet^^
10 29 Ok dan houden we morgen contact met |iOK2^ en zorgen we dat we om 9 30 klaar staan bij Mauritshuis

I0 2e [ Ha | iQ 2e [ even laatste check voor morgen Hoe laat moeten we er zijn en kun je wellichts iets meer

info geven over wat er op programma staat

24 11 2020 10 08

24 11 2020 11 01

24 11 2020 11 02

24 11 2020 11 02 | i0 2ei| I0 2e | ja het kan sowieso doorgaan ze doet videovergadering maar over tijdstippen wordt nog

besloten

24 Q«rooO 11 03 i0 2g]| I0 2e en ook hoe lang het duurt er stond nu vijf uur voor dat is veel teveel

25 7 7 LwZO 10 54 1 10 29 j | Ha | 10 29 | crew is al in Den Haag en nu onderweg naar de Riijnstraat Ze zijn er over minuut Ci”

|io 2e| appt ie als hii in de hal is

I0 2g I Ik bedoel hoe de dag eruit ziet morgen voor R

10 29]| 10 129 ~| weet ik vanmiddag
10 129 j | Ok maar ik kan de crew wel boeken dus
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25 11 2020 11 00 [To^| iQ 2e | ok

25 11 2020 11 35 1 iQ 2e [ | Ha | io 2e | als je even tijd hebt tussen door zou je me even willen bellen Heb even een spoedvraagje
voortho ^«|y
25 11 2020 11 38 h0 2e]| 10 2e

25 11 2020 11 38 1Q 29 [
25 11 2020 11 39 i0 2e1 I0 2e

25 11 2020 11 39 iOK2ej| 00 2e]

25 11 2020 11 43 iQ 2e [ | Qk Editor vraagt of het mogelijk is om nog wat algemene shots te draaien van de hal roltrappen en patat
balie in Tweede Kamer gebouw Nu de ploeg toch in Den Haag is Hij heeft die shots nodig Hoe ingewikkeld is dat En is er een

mogelijkheid om die vanmiddag bvte draaien

25 11 2020 11 50 i0 2e iQ 2e Tweede kamer moeten jullie zelf regelen
25 11 2020 11 50 ■| iOK2ejp i0 2e | hier de roltap kan misschien maar dat moet ik dan doen en dat had ik ff moeten weten want

ik moet ook kaag verdder doen vandaaq

25 11 2020 11 50 hOK2el| 10 2^

25 11 2020 11 50 i0 2e|| 10 2e

25 11 2020 11 51 10 2e

25 11 2020 11 52 1Q 2e [
25 11 2020 11 53 10 2e [
leverage hierbij
25 11 2020 11 54 [To ^n iQ 2e

25 11 2020 11 54 I0 2e [
25 11 2020 12 42

mee lastig te vallen

09 12 2020 16 27 MoK2e]| | Ha I [ we zijn er nog niet Kaag wil graag bellen met ho 2e| en jou en met mij erbij Dat

kan letterlijk nu over5 minuten ofbv vanavond om 1810

09 12 2020 16 27 [iOK2gl| {I0 2e] | ze heeft |i0] 2^}ook geappt
09 12 2020 16 30 iQ 2a [ | |i0 2e| is aan het draaien en heeft telefoon uit I0 2e is hier mee bezig en zal contact met haar

houden Ik zit in studio met telefoon op stil
i

09 12 2020 16 37 1 iP 2e [ | Ha | io C2e | we kunnen nu even bellen Ikzit hier nu met io 2e

i0 2e nee lukt niet Kaag zit in gesprek ik probeer 1800 uur

lQ [2e] jjj dan bereikbaar

_ | {io 2e bat je nu mailen en wi] kunnen beiden om 18 00 uur aan de telefoon komen

] ze bellen je
Dank wilde jou ook nog wat vragen

Moet even via app

zit in de meeting

er is hier niemand vanwege corona

dus ik kijk wat ik kan doen

We vragen as we speak on line een dag accreditatie aan voor Tweede Kamer gebouw

Kijk maar wat lukt Ik begrijp dat ik je hiermee beetje overval

We gaan hier ook ons best doen om dit last minute nig te regelen maar misschien heb jij nog wat

] niet voor tkamer

Ok dan gaan we kijken ofwe dit via persvoorlichting Tweede Kamer kunnen regelen
Het is geluktvia persafdeling Tweede Kamer

lOK2e | Dank voor alle hulp

Dus we hoeven jou daar verder niet meerI0 2e

09 12 2020 16 40 i0 2e

09 12 2020 16 41 i0 2ei^
09 12 2020 16 42 I0 2e \
09 12 2020 13 11 I0 2g

14 12 2020 11 31 i0 2e [ | Ha | i0 2e [ even een laatste check Het nummerbord vd dienstauto zou geblurred worden Volgens
|i0 2e|de chauffeur is de auto waarmee h0 2^ de opnamen heeft gemaakt al weer ingeruild Dus nummerbord van die auto is alweer

achterhaald Moet het dan nog steeds geblurred worden

14 12 2020 11 32 h0 2e

10 2s

10 2^ ja ik weet niet wie die auto nu heeft maar die willen we ook niets aandoen dus voor de

duidelijkheid en eenvormigheid zou ik het gewoon blurren

14 12 2020 11 32 1 i0 2e [ | Ok duidelijk Dankjel
17 12 2020 10 04 ti0 2e]| iQ 2e | stuur mij nog even de datum van de autogordelopname dan zijn we voorbereid mocht het

nodig zijn
17 12 2020 10 04 h0 2g|r I het was sowieso voor wiebes had ik onthouden maar jij wist het moment ben ik weer

vergeten
17 12 2020 10 05 RMMI
17 12 2020 10 05 I0 2e [
17 12 2020 10 05 iOK2ej|

_

Ja zeker het was voorjaar 2019

IkvraaS fioiczei [ven om naar jou te mailen die kan hetprecies opzoeken in de logboeken
i0 2g

00138 92731



I0 2e | ^0 2^rt I0 2e |@minbuza nll
lQ 2e I@nninbuza nl1

10 2» l@minbuza nl]
I0 {2e ^@minbuzariTT

Sigrid Kaag
Mon 9 17 2018 4 15 12 PM

10 2e l0K2eH@minbuza nl]
l@minbuza nll

@minbu2a nl] |

I0 2eTo

10 2e 10 2e 10 2e r 10 2e

I0 2e 10 10 2e fl 10 2e10 2e

From

Sent

Subject RE Morgen geen opnamen door

Received

10 2e

Mon 9 17 2018 4 15 14 PM

Prima beter

Sent with BlackBerry Work
www blackberry com

From | 10 2e [ [10 2ej | 10 2e |@minbuza iil

Date Monday 17 Sep 2018 3 51 PM^
To SigridKaag ^0 ^mLtibiiza nl l 10 2e I0 2e l@minbiiza nl J 10 2e 10 2e @minbuza nl

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

10 2e 10 i0 2e 10 2e@minbiiza nl

Subject Morgen geen opnamen door
_

@minbuza nl

10 26

Ter info I I0 2e

plannen nu eerst een persoonlijk gesprek tussen jou en 10 2e in ter voorbereiding op de filmdocumentaire Op basis daarvan

kijken we vender naar potentiele draaidagen

en haar producent hebben alles afwegende besloten om niet morgen al opnames met Je te maken We

00139 92947



10 26 I0 2e |@minbuza nn l iQ 2e |
1Q 2e l@minbuza nllj MQ 2e [1 lQ 2e

I0 2e l@minbuza nll

@minbuza nl] I

10 2eTo

10K2e 10 2e

I0 |2e I0 |2e 10 2eI J@minbu2a nI]
f^j@friinbuza nl1 RSTP g@minbuza nl1

1@minbuza nl]

{10 2e | fl^
Sun 5 12 2019 9 01 04 PM

@minbuza nl]
10 2» 10 2e 10 i 10 2g l 10 2eCc @minbuza nij

10 2^10 2eS 10 2e10 2e @minbuza nl]
From

10 2e

Subject RE Opnames voor filmdocumentaire

Received Sun 5 12 2019 9 01 05 PM

Beste allemaal

Morgen is het zover de filmploeg loopt de hele dag met R mee en zal 00k bij het R teamoverleg opnames maken We

hebben een en ander vrijdag met R en de ploeg besproken io 26
^

iO 26 en ik begeleiden de boel

Bedankt alvast voor jullie medewerking
Hartelijke groet
10 2ei

From | iOK2e |JiO 2ei

Sent vrijdag 26 april 2019 16 19

To 10 2e10 {2e

10 2e R RS

Cc

Subject Opnames voor filmdocumentaire

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

Beste colLega’s

Jullie liadden er vast al lets over gehoord maar zo niet de VPRO werkt aan een fiLmdocuraentaiie over minister Ka^ AnderhaLf

uur ongeveer uit te zenden aan het einde van 2019

Het doel is een kijkje in de keuken ‘in de machinekamer van de politiek’ zoals de prograramaraakers het noemen

Ze volgen Kaag op een aantal reizen tijdens verkiezingscampagnes in de Tweede Kamer en op prive momenten De minister als

mens en als politicus

De VPRO krijgt daarom op allerlei momenten toegang tot de minister Dat betekent dat er 00k af en toe wordt gefilmd bij interne

overleggen Daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt niet alles mag op televisie uiteraard Dus we

kunnen ingrijpen waar nodig

Voor jullie betekent het dat er de komende maanden af en toe een camera opduikt bijvoorbeeld tijdens de maandagochtend bij het R

teamoverleg Mogelijkplannen we voor maandag 13 mei zoiets in

We hopen dat jullie hieraan willen meewerken Dat geeft 00k het beste beeld voor de documentaiie Maar uiteraard geldt voor
iedereen dat je de vrijekeuze hebt Wil je echtniet op televisie dan kom je niet op televisie

Voor alle duidelijkheid filmen tijdens vergadermgen heeft als doel om te tonen hoe zoiets in z’n werk gaat Opmerkingen tijdens de

vergadering kunnen dus in de documentaiie terecht komen maar er komen geen aparte interviews met ambtenaren00140 92948



Vragen of opmerkingai Laat het vooral weten

Hartelijke groet

I0 2efeni10 2ei

00140 92948



^S^hiinbuzanll 10 2e 10 2e 10 2e 10 2eTo @minbuza nl] @minbuza nl]
1Q 2eFrom

|i0 2e|i Tue 11 24 2020 12 18 40 PM

Subject FW maandag 7 december documentaire Sigrid Kaag
Received Tue 11 24 2020 12 18 41 PM

Graag in agenda R 7 december 20 uur

10 2eFrom

Sent dinsdag 24 november 2020 12 18

10 2« 10 10 2eTo

Cc | 10 2e | [l0 2gj 10 2e

Subject RE maandag 7 december documentaire Sigrid Kaag

I0 |2e

Allen

Dan graag 7 december om 20 uur Moeten we dan eventueel commentaar ook direct aanleveren of kunnen we daar nog nachtje

over slapen

10 2e

10 2e I0 2e g defamilie netFrom

Sent maandag 23 november 2020 15 20

|@minbuza nl10 10 2e 10 2d 10 26 I0 2eg minbuza nlTo

Cc 10 2e 10 2e]j^ 10 2e |@minbuza nl

®minbuza nl

10 2e ||l0 2ebg vpro nl 7 10 2a 10 2e gidefamilie net 10 2e

|10 2e 10 2d

Subject maandag 7 december documentaire Sigrid Kaag

Importance High

Beste mensen

maandag 7 december hebben we een filmzaal gereserveerd tussen 17 22 uur kunnen we daarterecht Nutshuis Riviervismarkt 5

2513 AM Den Haag

Hoor graag wat schiktl

Hartelijke groet

10 2e

DEFAMILIE
FILMJ^TV

SCHOLLENBRUGSTRAAI d BG I 1091 EX AMSTERDAM

•t 31 0 20 663 33 03 I INEO DkrAMILlE NEi I WWW DEFAMILIE NET

i0 2e S defamilie netVan

Datum maandag 23 november 2020 om 09 50

Aan | io 2e |
CC HlO 2e||{10 2e [M^ 10

ge
10 2e gdefamilie net j

Onderwerp Re update documentaire Sigrid Kaag

10 2e

@minbuza nl10 2e

^io 26j@vpro nla minbuza rLl 10 {2e 10 2e

I0 2e @minbuza nT I0 2e fl minbuza rLl

Dag 10 2s hoop dat dat lukt zondag 6 december of maandag 7 december einde dag begin avond want 4 december inderdaad

geen optie meer Later kan niet want dat gaat de film de postproductie in Hoor het graag

00141 93119



Hartelijkegroet^n I0 2e

DE FAMILIE
FILMJ^TV

SCl tOLlEN 3RUS5TRAAT 4 DG I lO^’l EX AMSTER AM

3t 0 20 663 33 03 I INfO®P[FAMiUf N[I | WWV IOEFAMJLie NeT

@minbuza nlVan I0 2e I0 2e

Datum vrijdag 20 november 2020 om 14 23

Aan 10 2e ^0 2e @defamilie net

iti0 26j@vpro nlfl niiiibuza nlCC 10 2e 10 26 10 2e 10 2e 10 26

\ iQ 2e |@defamilie net

Onderwerp RE update documentaire SigridKaag

Sminbuza nr @minbuza nl10 2e 10 2e

Dat meet I0 2e dan goedvinden want daar staan partijdingen nu

10X26 1

10 26 10 2e gidefarr ilie netFrom

Sent vrijdag 20 novem ber 2020 14 01

10 10 2e 10 2e g minbuza nlTo

minbuza nl 10 2e ijl0 26|S vpro nlCc 10 26 10 26 10 2e 10 26 I0 2g @defamilie net 10 2^

10 26 10 26 minbu2a nl

Subject Re update documentaire Sigrid Kaag

Dag I0 2e

Stel dat dat niet lukt^ zou maandag 7 dec einde middag begin avond ook een optie kunnen zijn

Hoor het graag

Hartelijke greet I0 2e

DE FAMILIE
FI LM T V

0 1 ‘jrr n Asti • »iH j a wa n iFAi i iii v i

r tyWS riAV

^^inbuza nlVan I0 2e I0 2ei

Datum donderdag 19 november 2020 om 15 09

Aan 10 2e i0 2e @defamilie net

ti0 26i@^xpro nlCC 10 2e 10 26 2e Siiiiiibuza nl 10 2e 10 26

I iQ 2e |[g defamilie net

Onderwerp RE update documentaire SigridKaag

@minbuza nr fl minbuza nl10 2e 10 2e

Vrijdagmiddag na de ministerraad dus uur of 4

10 2e l defamilie net

Sent woensdag 18 november 2020 17 58

10 26From

10 2e10 10 2e g minbuza nlTo

Cc | l0 2e | [l0 2^n I0 2e |@minbuza nl I0 2e f | i|l0 2e|g vpro nl

Pminbuza nl

Si00141 Re update documentaire Sigrid Kaag

^ I0 2e g defamilie net 1Q 2610 2e}

|10 26 Q 10 26

93119



Gaan we organiseren 10 2e welke dagen en tijden 3 6 dec schikken Wij gaan een zaaitje zoeken Groet 10 2e

Van | iQ 2fe

Datum woer sd ^g 18 novemher 2020 om 16 32

Aan

CC H 2e|] 10 26 f 2e

I0 2e @defamilie net

Onderwerp RE update documentaire SigridKaag

]@minbiiza nliO Ue

^0 2e |@defamilie net

Sniinbuza nl i

®minbuza nr

I0 2e

^I0 2ej@^ pro nl 10 26

feminbuza nlI0 2e 10 2e

Net even metij I0 ^e foverlegd laten we dit in Den Haag doen Op het ministerie is niet handig is er bveen filmhuis of zaaitje in

Den Haag beschikbaar We zijn met max 5 mensen inclusief minister

[10 2e

10 2e 10 2e g defamilie netFrom

Sent woensdag 18 november 2020 08 44

10 10 2e 10 2d @minbuza nlTo

1D 2e lg defannilie net 10 2eCc 10 2« 10 2e|^ 10 2e |@minbuza nl 10 2e [ fel0 2e s vpro nl

^minbuza nl

10 2e

I0 2e I0 2e

Subject Re update documentaire Sigrid Kaag

Dag 10 2»

Dank ook weer voor je mail Een link sturen in deze fase doen we beslist niet Zonder uitzondering kijken we een film live met de

betreffende personen Laat weten wat een mogelijke dag en tijd is dan komen we langs Hoor graag wat de opties zijn

Hartelijkegroet I0 2e

DE FAMILIE
FI LM T V

X ■

V •

I
•

xws OiW
•

■

U vv r tFAUiUlNET

••

@minbuza nlVan | io 26

Datum dinsdag 17 november 2020 om 18 26

Aan |
CC llO 2e|j{10 2e [ ^2e

io 2e gdefamilie net

Onderwerp RE update documentaire SigridKaag

10 2e

10 2« I0 2e @defamilie net

ti0 26jfevpro nlSminbuza nl I i0 ^e \
5 minbuza nl’

10 2e

a minbuza nl10 2e 10 2e

Ha 10 26

Dank voor de update Mooi dat het einde in zicht is we zijn heel benieuwd

Logistiek hebben we een probleem Voor de minister is het op 3 en 4 decern ber sowieso niet te doen uur been anderhalf uur

kijken half uur bes preken uur terug en ik vrees ook voor 6 decern ber

Het is verreweg het makkelijkste als jullie een wetransfer sturen zodat we hier in Den Haag kunnen kijken Uiteraard spreken we

dan af dat we die versie alleen met de relevante mensen bekijken {

kring terechtkomen in die zin hebben we de afgelopen tijd gelukkig genoeg wederzijds vertrouwen opgebouwd

ik en ook de minister Die versie zal niet buiten dieI0 2e

00T41
we altijd goed hebben samengewerkt verwacht ik overigens geen grote showstopers maar het is volgens de afsprag^ ^ g

We adii het begin hebben gemaakt wel van belang om goed te kunnen kijken of er scenes bij zijn die mogelijk problemen

I



opieveren

Groeten

I0 2e |^

Verzonden met BlackBerry Work

www blgckberrv com

10 2e 10 2e S defamilie netVan

Datum dinsdag 17 nov 2020 1 57 PM

10 C10 2e 10 2e @minbuza nlAan

Kopie h°K2ej |iO 24r 10 [2^n@minbuza nl I I0 2e j 10 2e |^defamilie net j ^^JlO 26|S vprQ nl I0 2e

10 2e 10 26 S mirbuza rl

Onderwerp Re update documentaire Signd Kaag

Dag I0 2e

Dankvoor je mail

Fijn van die laatste shots en we hebben gelukkig ondanks COVID nog een mooie LINDA fotoshoot die we mee kunnen nemen

5 december Dat stemmen we af met 10 2e met wie

er gedraaid wordt voor de film

En dat meet ook wel want de week ervoor Is de film af op deze scene na Vanaf 7 december gaat de film in postproductie wordt

de film afgewerkt op beeld en geluid

We willen iullie graag uitnodigen om donderdag 3 dec of vriidag4 dec de film te bekiiken Zondag 6 december kan ook voor ons en

van LINDA contact heeft Dit is tevens het allerlaatste watI0 2e

uiteraard is einde dag of avond ook seen probleem We hebben een mooie ruimte beschikbaar bij de VPRO in Hilversum Houdt

rekening met een filmlengte van lets minder dan anderhalf uur Hoor graag of dit lukken gaat

Hartelijke groet

10 2e

DE FAMILIE
FILMi^TV

‘••• ■I
• I ci

•
■ I

@miribiiza nlVan iQ 2e

Datum woensdag 11 november 2020 om 16 53

Aan

CCj[l0 2e | 10 26 | ^ 10] 2e

^0 2e @defamilie net

Onderwerp RE update documentaire SigridKaag

10 2e

io 2e S defamilie net10 2e

I0 2e nti0 26f]avpro nlSininbuza nl 10 2e

10 2e @minbuza nr I0 2e @minbuza nl

Hallo 00 2^

Dankvoor je maiitje We hebben met t0 2e inmiddels de laatste afspraken gemaakt voor shots rondom in het ministerie en de

Ministerraad

00141 eindmontage wanneer heb je die voorvertoning precies in gedachten Hier breekt vanaf 18 dec de kerstvakantie a 93119



10 SlO^ien mezelf en ook van de minister trouwensgelimiteerde beschikbaarheid van

Mocht het nodig zijn om shots te vervangen of te schrappen daar gaan we niet vanuit maar de mogelijkheid moet er wel zijn dan

moeten we datdus voordietijd aangeven anders hebben jullie geen uitwijkmogelijkheid

Groeten

10 2e^

10 2e 10 2e gidefamilie netFrom

Sent woensdag 4 november 2020 14 40

lgminbuza nl10 10 26 I0 2eTo

10 2e lg defamilie netCc | 10 2e | [l0 2€|] | 10 2e ||s minbuza nl 10 2e \
Subject update documentaire Sigrid Kaag

1 ’10 2e S vpro nl 10 2e

Dag 10 2e

Ik hoop dat het jou en de jouwen goed gaat in deze bizarre tijden

Hoorde van 10 2e dat je benieuwd was naar de voortgang van defilm we zijn nog drukdoende met laatste draaidagen en de

montage Dat is door COVID nog geen sinecure maar dat komt goed
Ik weet niet of we al gecomm uniceerd hadden dat de documentaire zondag 3 januari 2021 wordt uitgezonden op NP02 Dat is zo

ongeveer de laatste datum die de NPO wil besteden aan een film over een verkiesbare politicus v66r de verkiezingen

Uiteraard laten we jullie de film zien voor hij wordt uitgezonden Dat zal nog even duren want we zijn nog lang niet klaar lets

anders is dat we dan een live vertoning organiseren waar liefst Sigrid zelf jij of en een iemand van D 66 bij aanwezig is

Ondanks COVID doen we dit gelukkig nog steeds met onzefilmprojecten temeer dat er altijd wel een zaal is te vinden waar je met

ruime afstand van elkaar kunt kijken

Wij kunnen sowieso een ruimte bij de VPRO in Hilversum of in Amsterdam reserveren tegen die tijd maar wellicht hebben jullie

een grote ruimte met een grote televisie beschikbaar waar we met een paar mensen terecht kunnen Ik hoor het graag

Tot zover vast take care

Hartelijke groet

10 2e

DE FAMILIE
FILMfi^TV

• ■ • •

i ‘ Vl I
■

r rj l S I S vr v 01FAMI1 I[ N£r

Help save paper Do you really need to printthis email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijkaan 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

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

i00141 zonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 93119



Intentleverklaring minister Kaag over medewerking aan documentaire

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkiT^ en haar

woordvoerders zijn in gesprek met docnmentairemaker iQ 2e en producent | io 2e

over het maken van een filmisch portret van de minister In onderling overleg zal een en

ander de komende tijd nader worden uitgewerkt De minister heeft op basis van de plannen
en ori^terende gesprekken de intentie uitgesproken om mee te werken aan de

totstandkoming van de documentaire en hiervoor samen te werken met

iOK2^anDe Haaien

10 2e en «0 26

Namens de minister

woordvoeders van minister Kaagi0 2e I0 2e en 10 2e

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Communicatie

RijnstraatS | Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

31 6 52 r 10 2e

i0 2e l@minbuza nl

31 6 52 I Ifl I0 2e

@minbuza nl10 2e

00142 141087
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