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E-mail - max vanderwerff - Outlook

RE: Vragen m.b.t. MH17
Moosdijk, B.J. van de (Landelijk Parket) <b.van.de.moosdijk@om.nl>
Wo 18-9-2019 15:44
Aan: 'max vanderwerff' <maxvanderwerff@hotmail.com>

Beste Max,
Dank voor je vragen.
Op vraag 1 tm 3 kan ik je dit antwoorden:
Zoals ik ook aan andere journalisten heb verteld: in zijn algemeenheid geldt dat we nooit uitspraken doen
over of iemand verdachte is of niet. Dit is vanwege het belang van de opsporing, maar ook in het belang van
de privacy van de personen waarover het gaat. Daarnaast geldt in zijn algemeenheid ook dat we als OM de
verantwoordelijkheid voelen om verkeerde informa e recht te ze en, indien dat nodig en mogelijk is.
Vraag 4:
We houden de heer Tsemakh graag beschikbaar voor het strafrechtelijk onderzoek, dat heb ik eerder aan
anderen gemeld. Dit geldt nog steeds.
Vraag 5:
Zoals gezegd: we doen geen uitspraken over mogelijke verdachten.
Vriendelijke groet en ﬁjne avond,
Brechtje

Van: max vanderwerff [mailto:maxvanderwerff@hotmail.com]
Verzonden: vrijdag 13 september 2019 0:10
Aan: Moosdijk, B.J. van de (Landelijk Parket)
Onderwerp: Vragen m.b.t. MH17

Dag Brechtje,
Mijn vragen in de bijlage en nog bedankt voor je snelle reactie.
Met vriendelijke groet,
Max van der Werff
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
Openbaar Ministerie
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