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Slachtofferidentificptie en communicatie

• Op dit moment beoordelen 2 slachtofferofficieren van justitie met een internationaal team
3x in de week (maandag, woensdag en vrijdag) of slachtoffers voldoende zijn geïdentificeerd
om de lichamen vrij te geven.

• LFTO informeert familierechercheur. De familierechercheur informeert nabestaanden.
• Zodra nabestaanden zijn geïnformeerd, wordt NCC door LFTO benaderd. NCC informeert de

gemeente (woonplaats slachtoffer) via burgemeester en vervolgens het NKC.
• Het is belangrijk dat NCC de burgemeesters meegeven dat zij wél contact kunnen opnemen

met de nabestaanden als deze daarop prijs stellen, maar dat de communicatie richting pers
over de identificatie bij het NKC ligt.

• In geval van niet-Nederlandse slachtoffer: zelfde proces. Behalve dat het LFTO vaak niet een
familierechercheur informeert, maar een contactpersoon voor nabestaanden bij een van de
ambassades in Den Haag. Zodra de contactpersoon van de ambassade meldt aan LFTO dat
nabestaanden zijn geïnformeerd, zal LFTO dit weer melden aan het NCC.

Het NKC coördineert de communicatie richting pers:
• Aangezien er op drie momenten in de week wordt beoordeeld of lichamen vrijgegeven

kunnen worden, zullen er ten hoogste drie keer in de week mededelingen uit kunnen gaan
over het aantal vrijgegeven lichamen.

• Zodra NCC heeft gemeld dat nabestaanden en burgemeesters zijn geïnformeerd aan het
NKC, zal eerst een bericht worden geplaatst op het nabestaandeforum. Een half uur later zal
het bericht als persmededeling uitgaan.

Communicatie over identificatie van slachtoffers dient kort en bondig te gebeuren:
• Uit oogpunt van privacy worden door NKC geen namen van geïdentificeerde slachtoffers

genoemd. Desgevraagd kunnen namen ook niet worden bevestigd. Hetzelfde geldt voor de
woonplaats van slachtoffers.
Alleen de nationaliteit wordt bekendgemaakt.

Eerste slachtoffer vliegramp MHI 7 geïdentificeerd

Nieuwsbericht 26-07-20 14

Vandaag is het eerste slachtoffer van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Het gaat om
een persoon met de Nederlandse nationaliteit. De familie en de burgemeester van de woonplaats
van de overledene zijn hierover geïnformeerd.

Het team van meer dan 200 specialisten is druk bezig met de identificatie, maar benadrukt dat het nog
maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De komende tijd zullen de media
periodiek worden geïnformeerd over het verloop van het proces.

çt

Vb van hoe het bericht eruit kan zien:
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agenda ICCb Vliegtuigcrash Malaysia Airlines

Omschrijving

Vergaderdatum en -tijd 31 juli 2014, 15:00 uur
Vergaderplaats NCC, Den Haag
Aanwezig

1 Situatieschets en duiding

2 Separatistengebied/plaats delict
— Vervolgacties rampgebied
— Concrete veiligheidssituatle
— Scenario’s
— Rol en positie HOM
— Onderzoeken

• OvV
• Strafrechtelijk onderzoek/schuldvraag

— Internationale politieke verhoudingen

3 Lange termijn/nazorg
- Bijlage: nota nazorg
- Bijlage: nota goederen/bezittingen

4 Communicatie
- Bijlage: Inhoudsopgave update brief Tweede Kamer

5 Vervolgafspraak



Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Risico’s en
Dreigingen

Situatieschets en duiding Crash passagiersvliegtuig Oekraïne

Ten behoeve van het ICCB op donderdag 31 juli 2014, 15.00 uur.
Geactualiseerd tot 14.00 uur.

Deze Situatieschets en duiding bevat de laatste ontwikkelingen t.a. v. de crash van het passagiersvliegtuig
in Oekraïne, zoals deze worden weergegeven in de media.

Bergen, identificeren en repatriëren slachtoffers
• Nog tachtig lichamen niet geborgen. Uit nieuwe informatie blijkt, volgens de Australische minister van

buitenlandse zaken Bishop, dat de lichamen van tachtig slachtoffers nog niet geborgen zijn.
• Onduidelijkheid over locaties snullen slachtoffers. Bezittingen van slachtoffers zouden in Oekraïne op

verschillende locaties bewaard worden, waaronder een mortuarium in Donetsk. Leider van de
Nederlandse repatriëringsmissie Pieter-Jaap Aalbersberg heeft geluiden hierover nog niet kunnen
bevestigen. Volgens Bishop helpt de Australische federale politie bij het coördineren van een missie om
de bezittingen uit het mortuarium te halen en naar Nederland over te brengen.

• Maleisiërs sluiten zich aan bij missie. Woensdag is besloten dat 68 Maleisische experts worden
opgenomen in de repatriëringsmissie. Daarin zijn nu Nederland, Australië en Maleisië
vertegenwoordigd.

Onderzoek ramp
• Rampilek vandaag door OVSE bereikt. De OVSE meldt donderdag dat de verkennende delegatie de

rampplek bereikt heeft. In de OVSE-colonne van drie auto’s zaten vandaag ook enkele Nederlanders.
De OVSE-verkenners zijn er eveneens in geslaagd onderdelen van het vliegtuig te bereiken.
Meegereisde journalisten werden tegengehouden en zijn weggevlucht toen een separatist in de lucht
schoot.

• ‘Veiligheid rondom ramnnlek zal on korte termijn niet verbeteren’. De komende dagen verbetert de
veiligheidssituatie op en rondom de rampplek niet, verwacht missieleider Aalbersberg. “Daardoor lijkt
de kans kleiner dat we op korte termijn op de rampplek kunnen komen. Er zijn te veel gevechten en
beschietingen over en weer die onze mensen verhinderen om door het gebied te reizen.” Volgens
premier Rutte moet er rekening mee gehouden worden dat de rampplek ook de komende dagen niet
bereikbaar is voor onderzoekers.

• Russen willen zich aansluiten bil onderzoekers. Russische onderzoekers willen vandaag naar de
rampplek om daar met internationale collega’s de vliegtuigonderdelen te onderzoeken. Al sinds
maandag zouden vier Russische onderzoekers in Oekraïne zijn, zonder dat ze zich bij de OVV gemeld
hebben. Dit meldt een woordvoerder van de Russische luchtvaartautoriteit.

• Parlement Oekraïne akkoord met nolitiemissie. Het parlement van Oekraïne heeft besloten dat er een
grote politiemissie komt naar het rampgebied. Tientallen Nederlandse en Australische agenten,

t;

Hoofdpunten:
• Rampplek vandaag door verkenningsteam van OVSE bereikt.
• Oekraïne zou offensief in oosten donderdag één dag hebben stilgelegd. Onduidelijkheid over

daadwerkelijke implementatie.
• ‘Veiligheid rondom rampplek zal op korte termijn niet verbeteren’, aldus Aalbersberg.
• Nog tachtig lichamen niet geborgen volgens de Australische autoriteiten.
• Sociale media: aandacht voor ramp MH17 en nafase loopt terug,

1



marechaussees en forensisch experts kunnen hierdoor op zoek naar slachtoffers en hun bezittingen.
Tijdens de stemming werd het parlement zwaar bewaakt. Agenten stuurden onder meer een groep
betogende rechtsextremisten weg.

• Russische exoerts in Russische media over bewilslast. Russische experts menen dat de zwarte dozen
slechts een indirect bevestiging geven op de vraag of het vliegtuig door een raket is getroffen. Het
volledige beeld zou volgens hen pas kunnen ontstaan na bestudering van alle wrakstukken. Een expert
van de Russische strijdkrachten beweert dat het bijna uitgesloten is dat een Buk-raket op het toestel is
afgevuurd. Onderzoek van een Russisch bureau laat zien dat vier op de vijf Russen gelooft dat MH17
door Oekraïense militairen is neergeschoten.

• Australië bang dat Rusland toegang verstoort. De Australische minister van buitenlandse zaken Bishop
zei dat ze vreest dat Rusland actief probeert de toegang tot de rampplek te verhinderen.

Strijd Oekraïne
• Leger Oekraïne: vandaag geen gevechten. Een woordvoerder van het Oekraïense leger heeft gezegd

dat de strijd tegen separatisten een dag lang wordt stilgelegd. Het leger houdt zich echter wel het recht
voor om zichzelf te verdedigen.

• Oekraïense zenders in Donetsk uit de lucht. Terwijl de inwoners van Donetsk al geen toegang meer
hadden tot Oekraïense nieuwszenders, zijn nu ook de overige Oekraïense zenders uit de lucht gehaald.

• Lavrov ziet afspraken van 17 april als deel oplossing. Volgens de Russische minister van buitenlandse
zaken Lavrov moet de overeenkomst omtrent Oekraïne die dat land op 17 april met Rusland, de EU en
de VS ondertekende de basis vormen voor een oplossing in Oekraïne. Vandaag ontmoeten
vertegenwoordigers van de OVSE en de regeringen in Rusland en Oekraïne elkaar in Minsk om over de
situatie te praten.

• Politieke onrust Oekraïne duurt voort. Het Oekraïense parlement heeft met een ruime meerderheid
gestemd tegen het ontslag van premier Jatsenjoek.

Optreden regering en internationale organisaties
• Dag van nationale rouw in Australië. Volgende week donderdag is in Australië een dag van nationale

rouw.
• Rusland start enkele importverboden tegen Oekraïne en Polen. Rusland stopt met het importeren van

vruchtensap uit Oekraïne en fruit uit Polen.

• Elsevier: vragen over effectiviteit Nederlands optreden. In Elsevier worden het Nederlandse optreden
in Oekraïne tegen het licht gehouden. Nederland zette in op samenwerking met de OVSE, maar de
twee landen die geen lid zijn, Australië en Maleisië, konden vrijwel meteen na de ramp het gebied
bezoeken, memoreert journalist Eric Vrijsen. Terwijl ook journalisten ter plekke waren, lieten
Nederlandse delegaties zich ‘tegenhouden door de NCTV omdat het te gevaarlijk zou zijn’. Er is ook
kritiek op de OVV, die vanwege partijpolitieke contacten van voorzitter te veel op het kabinet zou
leunen en te weinig gebruik zou maken van internationale contacten.

• G7 waarschuwt Rusland. De leiders van de G7-landen hebben in een gemeenschappelijke verklaring
Rusland gedreigd met nieuwe sancties wanneer het zijn Oekraïne-beleid niet aanpast. De landen
hekelen de Russische ondermijning van soevereiniteit, territoriale integriteit en onafhankelijkheid van
Oekraïne.

Reacties vanuit de samenleving
• Rutte ontvangt brief van nabestaanden Smolensk. Nabestaanden van slachtoffers van het

vliegtuigongeluk bij Smolensk in 2010, waar het Poolse regeringsvliegtuig neerstortte, hebben
premier Rutte een brief geschreven. “We zien dat de geschiedenis zich herhaalt,” schrijven ze. “We
hebben 4 jaar geleden een soortgelijke tragedie meegemaakt. Het is de moeite waard om deze nare
ervaring te delen met nieuwe slachtoffers.”

Sociale media
• Aandacht voor crash MH17 neemt af. Langzaam daalt de hoeveelheid reacties op de crash van vlucht

MH17 op het Nederlandstalig internet. Er overheerst geen gevoel meer van een crisis. De focus van
de reacties richt zich nog op de situatie in Oekraïne en het onafhankelijk onderzoek dat door de
onveilige situatie aldaar niet van de grond komt. Heftige emoties op Nederlandstalige sociale media
zijn op dit moment vooral waar te nemen naar aanleiding van het Israëlisch militaire optreden Gaza.

• Onderzoek en repatriëring overige lichamen. Hoewel verwacht, is toch met enige teleurstelling
gereageerd op het feit dat onderzoekers op woensdag wederom niet de rampplek konden bezoeken.
De berichten over de ruimte die het Oekraïense leger vandaag zou bieden om de onderzoekers
toegang te geven tot de rampplek worden dan ook met een korreltje zout genomen.
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• Ongerustheid over toekomst. Diverse mensen spreken hun ongerustheid uit over de situatie in
Oekraïne en de betekenis voor de langere termijn. Iemand stelt: ‘Kijken we over aantal jaren terug en
zeggen we dan dat neerschieten #mhl7 begin was van #W03?’. Uit reacties blijkt dat vooral het
risico voor escalatie van het conflict mensen vrees aanjaagt.

Duiding
•

j)
0
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Hoofdpunten uit informatie van ministerie van Defensie op 31 juli 2014
• De situatie in zowel Kiev als Charkov is relatief rustig.
• Het zwaartepunt van de activiteiten is gericht op de voorbereiding van de invoer/swap

(alternatief verplaatsing) van het team in Donetsk en de deployment van personeel naar
een nieuw in te richten FOB dichterbij de Crashsite. De MOB blijft in Charkov.

• De advanced party clv heeft het SA in Donetsk overgedragen gekregen (van 27ri personen persoonlijke i’ridorhmen en autopsie monsters; is inmiddels gemeld aan HoM),
de deployment van een Operationeel l-fQ, de BE en de atmospherics ter plaatse.

• Op woensdag 30juli zijn 25 Marechaussees aangekomen in Kharkov. Tevens is het
grootste gedeelte van de gepantserde voertuigen gearriveerd.

Nederlands defensiepersoneel in Oekraïne:
• Kiev: 9 pers. civiel / 8 pers. militair
• Kharkov: 71 pers. civiel / 146 pers. militair
• Donetsk: 15 pers. civiel / 18 pers. militiar
• Izyum: 1 pers. Civiel

Totaal: 268 personen



Communicatieverantwoordelijkheden NKC, Head of Mission en de operationeel commandant

Uitgangspunt blijft dat overheid zelf actief bekend maakt wat er in Oekraïne gebeurt en niet
afhankelijk is van berichten van lokaal aanwezige media. Communicatie is zorgvuldig, eenduidig en
snel. Hiervoor is het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) geactiveerd. Van hieruit wordt
regie gevoerd op de communicatie. In het NKC zijn alle betrokken instanties vertegenwoordigd en
wordt de communicatie gecoördineerd en afgestemd. Alle woordvoeringslijnen worden véâraf
gedeeld en afgestemd met de leiding van het NKC (via hoofd pers- en publieksvoorlichting). Het NKC
deelt alle woordvoeringslijnen met de woordvoerders die ter plaatse zijn.

Vanwege de grote en aanhoudende media-aandacht draagt een adequate communicatie in
belangrijke mate bij aan de repatriëringsoperatie. Adequaat betekent in deze operatie zorgvuldig,
eenduidig en snel.

De Head of Mission (H0M) fungeert als aanspreekpunt van de (nationale) media. In lijn met de
taakomschrijving communiceert de H0M over de Nederlandse inspanningen in de Oekraïne en over
de specifieke inspanningen in Kiev. Hij richt zich op de context van de activiteiten van de in Oost
Oekraïne geplaatste eenheden en activiteiten in het veld nabij de crashsite. Tevens informeert hij
over de internationale samenwerking en afspraken rond de missie. De HoM geeft tijdens een
dagelijkse persbriefing een overzicht van alle activiteiten van die dag en bovendien geeft hij nadere
duiding aan de media over de hiervoor genoemde onderwerpen.

De operationeel commandant is belast met de communicatie over de operationele uitvoering ter
plaatse. Tevens communiceert hij over de logistieke ondersteuning ter plaatse. De go/no go
beslissing van de operationeel commandant met betrekking tot opereren op de crashsite wordt
gecommuniceerd via het NKC en kan daarna ook door HoM worden gecommuniceerd. Desgevraagd
kan de operationele commandant hierover nadere duiciing aan de media ter plaatse verstrekken.



Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
NCC Front Office

T 070 751 51 54

Datum
1 aug 2014

(
agenda ICCb Vliegtuigcrash Maiaysia Airlines

1 Situatieschets en duiding

2 Separatistengebied/plaats delict
— Vervoigacties rampgebied
— Concrete veiligheidssituatie
— Scenario’s

Onderzoeken
• OvV
• Strafrechtelijk onderzoek/schuldvraag

— Internationale politieke verhoudingen

3 Lange termijn/nazorg

4 Communicatie

Omschrijving

Vergaderdatum en -tijd 1 aug 2014, 15:00 uur
Vergaderpiaats NCC, Den Haag
Aanwezig

(

5 Vervolgafspraak



Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Risico’s en
Drelçlngen

Sïtuatieschets en duiding Crash passagiersvilegtuig Oekraïne

Ten behoeve van het ICCB op vrijdag 1 augustus 2014, 15.00 uur.
Geactualiseerd tot 14.00 uur.
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Deze Situatieschets en duiding bevat de laatste ontwikkelingen t.a. v. de crash van het passagiersvllegtuig
in Oekraïne, zoals deze worden weergegeven in de media.

Hoofdpunten:
. Aantal Nederlandse slachtoffers gestegen naar 196.
. Rampplek vandaag bereikt door forensische experts.
. Hinderlaag in Sjachtarsk geeft aan dat gewelddadigheden in de omgeving van ramppiek door gaan.
. Sociale media: aandacht voor crash MH17 neemt verder af

Bergen, identificeren en repatriëren slachtoffers
• Aantal Nederlandse slachtoffers oesteaen naar 196. Opnieuw is het aantal Nederlandse slachtoffers

bijgesteld. Omdat ook een passagier die reisde met een Maleisisch paspoort over de Nederlandse
nationaliteit blijkt te beschikken, is het aantal Nederlandse slachtoffers nu opgelopen tot 196.

• Bezittingen slachtoffers overhandigd. Aan leden van de repatriëringsmissie zijn persoonlijke
bezittingen van 27 slachtoffers overhandigd. Dat lag bewaard In het mortuarium in Donetsk. Ook DNA
materiaal van 25 slachtoffers Is nu in bezit van het repatriëringsteam. Voordat het naar Nederland
wordt vervoerd, ondergaan bezittingen en DNA-materiaal in Charkov een eerste forensisch onderzoek.

• Maleisische premier legt krans bij kazerne en meldt Identificatie Maleisiërs, Tijdens zijn bezoek aan
Nederland heeft de Maleisische premier Razak gisteren een krans gelegd bij de Korporaal van
Oudheusdenkazerne in Hilversum. Achter gesloten deuren sprak hij met mensen die de slachtoffers
proberen te identificeren. In de kazerne zijn 24 Maleisiërs aan het werk. Razak was vol lof over de
manier waarop Nederland de gevolgen van de vliegramp afhandelt. Vlak voor zijn vertrek naar Maleisië
zei Razak vandaag tegenover het staatspersbureau Bernama dat inmiddels meerdere Maleisische
slachtoffers geïdentificeerd zijn.

Onderzoek ramp
• Ramoplek ook vandaag bereikt. Al in de ochtend bereikten zeventig Nederlandse en Australische

experts vandaag het rampgebied. Volgens de OVSE is het bergingswerk onmiddellijk begonnen.
Onderzoekers van de OVV zijn niet op de rampplek aanwezig. Om de reisduur te beperken zou een
voorpost zijn ingericht in Artemivsk, op een uur rijden van het gebied.

• Oekaïners en Rassen houden ramoolek bereikbaar. De route die donderdag door OVSE-waarnemers is
gebruikt om de rampplek te bereiken wordt door Oekraïne en Rusland opengehouden. Deze maatregel
vloeit voort uit het gesprek dat beide landen gisteren voerden met de OVSE in Minsk. Daar is volgens
de Oekraïense vicepremier Hrosjman ook afgesproken dat de wagon met bezittingen van slachtoffer-s in
Torez binnen twee dagen wordt overgedragen aan de onderzoekers.

• Waarschuwincsschoten voor journalisten blijken ernstioer dan gedacht. Gisteren werd in de media
gemeld dat journalisten de doorgang tot de rampplek was belemmerd doordat separatisteri In de lucht
hadden geschoten. Een Telegraaf-verslaggever maakte mee dat zijn auto door vier mortiergranaten
werd geraakt

Strijd Oekraïne
• Oekraïense soldaten oedood bIl ramoolek. Door een aanval van separatisten zijn afgelopen nacht tien

Oekraïense militairen gedood. De aanval vond plaats in Sjachtarsk, dat vlak onder de rampplek en een
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paar kilometer ten westen van Torez ligt. De militairen liepen In een hinderlaag. Verspreid over het hele
oosten van het land zijn volgens een andere woordvoerder in een tijdsbestek van 24 uur 23 militairen
gedood en 93 gewond geraakt. Een Oekraïense onderzoeker meldt dat In dezelfde periode Russische
militaire toestellen zevenmaal het Oekraïense luchtruim zijn binnengedrongen.

• Russische soldaat zou ongemerkt aanwezigheid in Oekraïne tonen. Aan de hand van een eigen
portretfoto die een Oekraïense soldaat op Instagram heeft geplaatst zou opgemaakt kunnen worden dat
Russische soldaten zich op Oekraïens grondgebied begeven. Volgens de soldaat Is de foto in Rusland
gemaakt, maar locatiegegevens die aan de foto gekoppeld zijn dat het beeld in Oekraïne geschoten Is,
In een grensdorp in het uiterste oosten van het land.

• Militair deskundige: Amerikanen waren op de hoogte van aanwezigheid luchtdoelraketten. De Utrechtse
militair historicus Christ Klep heeft In het tv-programma Knevel & Van den Brink gezegd dat de
Amerikanen op de hoogte geweest moeten zijn van de aanwezigheid van Buk-lanceerinstallaties bij de
separatisten. Hij verwacht dat dit blijvend onderdeel za! zijn van samenzweringstheorieën rondom de
toedracht van de ramp. Ook waarschuwt Klep dat er rekening gehouden moet worden met eventueel
kanonvuur richting de rampplek door de strijdende partijen.

Optreden regering en reacties Internationale organisaties

Reacties vanuit de samenleving
Stille tocht in Maastricht. Aan de stille tocht in Maastricht deden gisteravond vijfhonderd mensen mee.
Enkele raadsleden en de locoburgemeester liepen mee, maar de nabestaanden van de twee
Maastrichtse slachtoffers waren niet aanwezig.

• Mogelijk aeen deelname Nederland aan WK tudo. Over drie weken begint In Rusland het WK judo.
NOC*NSF en judobond JBN vragen zich nu af of Nederland kan deelnemen.

Sociale media
• Aandacht voor crash MH17 neemt verder af. Het aantal reacties op de crash van vlucht MH17 op het

Nederlandstalig Internet blijft verder terug lopen. Er overheerst, zoals gisteren al geconstateerd, geen
gevoel meer van een crisis.

• Ontwikkeling van bergingsmlssie op de voet oevolgd. Er gaat vooral veel aandacht naar de voortgang
van de bergingswerkzaamheden. Diverse personen verspreiden de updates die via verschillende media
bekend worden gemaakt. Het Twitter-account van de OVSE heeft hierin een centrale positie. Op de
berichtgeving dat er nu experts bezig zijn in het rampgebied, wordt voorzichtig met opluchting
gereageerd.

(
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Overzicht nationalitetten slachtoffers

NATIONALITY

Voor alle duidelijkheid:

• Nationaliteit zegt niets over het woonplaats van betrokkene

• Nationaliteit zegt niets over plaats van begraven of cremeren

6

L

Aan boord van de MH17 waren ook passagiers met meerdere nationaliteiten
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Deze Situatieschets en duiding bevat de laatste ontwikkelingen t.a. v. de crash van het passagiersvilegtuig
in Oekraîne, zoals deze worden weergegeven in de media.

Bergen, identificeren en repatriëren slachtoffers
• Een tweede slachtoffer Is geïdentificeerd. Het betreft wederom een Nederlander. Vanaf nu zal wekelijks

op vrijdag worden bekendgemaakt hoe ver de onderzoekers zijn met de Identificatie.
• Vandaag één kist naar Nederland. Het vliegtuig met één kist met menselijke resten is onderweg naar

Nederland. Hij komt rond 16:00 aan In Eindhoven, waar ze zal worden ontvangen met dezelfde
ceremonie als de voorafgaande keren.

• Experts maandag weer øo ramoolek. Nederlandse, Australische en Maleisische experts zijn maandag
aangekomen bij de wrakstukken van het neergehaalde vliegtuig in Oost-Oekraïne. In totaal zijn er
meer dan 100 mensen aangekomen. Ze hebben speurhonden meegenomen. Het Is de eerste keer dat
de deskundigen uit Maleisië meegaan. Het doel is om in het westelijk deel van het rampgebied naar
stoffelijke overschotten te zoeken.

• Onderzoekers maandag wel oo ramoplek, maar werken is vooralsnoa onmoeliik. Het team van de
OVSE is aanwezig op de rampplek van vlucht MH17, maar kan daar niet aan het werk. Er wordt
gevochten In de regio en daardoor is het onveilig om onderzoek te doen op de plek waar de Boeing van
Malaysia Airliries is neergestort. Volgens de OVSE, die de Nederlandse forensisch experts en
marechaussees begeleidt, wordt nu gezocht naar een alternatieve route.

• Experts hebben drie dagen oo ramoolek onderzoek gedaan. Experts hebben vanaf vrijdag gezocht naar
stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen op de rampplek. De eerste twee dagen zochten ze In de
buurt van Grabovo, zondag ten noordoosten van het dorp Rozsypne. Voor het zoeken richt men zich
op de plekken met de meeste wrakstukken en mogelijk stoffelijke resten.

• Menselijke resten oo ramoolek gevonden. De vrijdag en zaterdag gevonden menselijke resten en
spullen zijn met een koelwagen naar Charkov vervoerd, evenals het DNA-materiaal en de persoonlijke
bezittingen die in een mortuarium in Donetsk lagen opgeslagen.

• Zondag geen menselijke resten gevonden. Zondag zijn uitsluitend persoonlijke bezittingen gevonden,
geen menselijke resten. Daarnaast zijn de bezittingen geborgen die al enige tijd in een verzegelde
treinwagon op het station van Torez stonden. De koffers, tassen, en camera’s zijn meegenomen naar
Soledar.

2)
Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Situatieschets en duiding Crash passagiersvliegtuig Oekraïne

Hoofdpunten:
• Vandaag opnieuw vlucht met menselijke resten naar NL.
• Onderzoek op rarnpplek vordert gestaag.
• Maar veiligheidssituatie blijft problematisch; vandaag zijn onderzoekers wel op rampplek, maar kunnen zij

nog niet aan het werk vanwege gevechten in omgeving rampptek.
• Leger Oekraïne wint verder terrein op rebellen.
• Sociale media: aandacht voor vHegramp neemt verder af.
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Onderzoek ramp
• De missie Is van Donetsk naar Soledar verhuisd. Van Soledar is een veiliger route mogelijk naar de

crashsite. Bovendien ligt het aan de snelweg naar Charkov. De route van Sotedar tot aan de grens van
het rampgebied Is onder controle van het Oekraïense leger. De zone waar ze aan de slag zijn is nog
wel in handen van de rebellen, maar de OVSE bedong een bredere toegang tot de rampsite.

• Veiligheidssituatie blijft problematisch. Vandaag kunnen de onderzoekers vooralsnog niet aan het werk
vanwege gevechten in de omgeving. Zaterdag heeft er tijdens de verplaatsing van een konvooi van
twee voertuigen van de OVSE en één voertuig van het onderzoeksteam een mortieraanval
plaatsgevonden. Mortiergranaten zijn op circa 1000 meter afstand ingeslagen. Het team heeft
gedurende de beschieting dekking gezocht. De mortieraanval heeft vijf minuten geduurd en leek
gericht op een voertuig van de separatisten. Het konvooi is hierna zonder personele of materiële
schade naar de crashsite teruggekeerd. Daar heeft men de zoekactiviteiten veilig kunnen voortzetten.

• De Onderzoeksrppcl voor Veiligheid (0W) is nog niet go de rampolek geweest. Volgens het AD vond
het ministerie van Defensie het niet veilig genoeg voor burgeronderzoekers. Een woordvoerster van de
OVV zegt dat ze de forensisch experts voorrang geven, en dat het onderzoek naar de ramp een ander
veiligheidsrisico met zich meebrengt omdat niet iedereen blij met het onderzoek zal zijn. De OVV wil
de eerste uitslagen binnen een maand naar buiten brengen.

• ‘Piloten MHÎ7 merkten niets’. Een eerste analyse van de gesprekken die zijn opgenomen met de
cockplt-voicerecorder van vlucht MH17 wijst erop dat de piloten de crash niet hebben zien aankomen.
Dat heeft een bron dicht bij het internationale onderzoek gemeld aan de New Straits Times. Wat de
crash heeft veroorzaakt, zoals de vermeende raketinslag, moet dan ook erg snel gebeurd zijn,
concludeert de krant.

• Rusland overhandigt informatie. De Russische luchtvaartautoriteiten hebben de door de internationale
commissie opgevraagde informatie over de crash van vlucht MH17 overhandigd. Het zou volgens de
Russische luchtvaartautoriteit onder andere gegevens van het regionale luchtverkeerscontrolecentrum
van Rostov betreffen.

• Russen nog niet op rampolek geweest. De Russische experts zijn nog niet op de rampplek geweest. Dit
is alleen mogelijk als Nederland hiertoe besluit, hetgeen nog niet Is gebeurd. De Russische experts in
de internationale commissie is toegezegd dat zij ook toegang krijgen.

Strijd Oekraïne
• Hevige strijd in omgeving ramoolek. In de omgeving van het rampgebied van vlucht MH17 werd

zaterdag en zondag flink gevochten. Het regeringsleger heeft de afgelopen week meerdere dorpen in
Oost-Oekraïne heroverd en de rand van Donetsk bereikt. Donetsk geldt als het belangrijkste bolwerk
van de rebellen. In Donetsk en Loehansk, een ander bolwerk van de rebellen, is veel infrastructuur
vernietigd, waardoor een deel van de inwoners zonder water en elektriciteit zit.

• Oekraïense troeoen naderen rampolek. Oekraïense troepen staan op het punt het gebied waar vlucht
MH17 neerstortte te heroveren op de pro-Russische rebellen. Zondagmiddag waren ze genaderd tot op
een tiental kilometers van het centrum van de rampplek. Terwijl het Nederlands-Australische
repatriëringsteam terugkeerde naar zIjn basis in het door Oekraïense troepen gecontroleerde gebied,
reden legercolonnes in omgekeerde richting. Door de opmars van het Oekraïense leger Is het In elk
geval gevaarlijk geworden om in de buurt van de rampplek te rijden.

• Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van beschietingen. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar
over en weer van beschietingen over de grens heen. Dit kan echter niet onafhankelijk worden
vastgesteld en beide partijen ontkennen te hebben geschoten op het buurland.

• Klein deel Russen steunt Inval Oekraïne. Uit onderzoek van de twee belangrijkste publieke
opiniepeilers van Rusland blijkt dat drie procent van de Russen vindt dat er nu al aanleiding is voor
een inval. Tien procent acht zo’n actie geboden als de rebellen erom vragen. Een derde van de
ondervraagden is tegen een Russische militaire interventie; de rest stelt strikte voorwaarden.

Optreden regering en Internationale reacties
• VK roeot op tot verhogen defensiebudget. De Britse premier Cameron roept NAVO-landen op hun

defensiebudget te verhogen ‘nu Rusland de NAVO als tegenstander ziet’. Cameron ontvangt de
regeringsleiders begin volgende maand In Wales om een strategie te bespreken in het licht van de
ontwikkelingen in Oekraïne. NAVO-topman Rasmussen wees er in een interview dit weekend op dat
NAVO-landen hun defensIe-uitgaven met gemiddeld 20 procent hebben gekort, terwijl Rusland 50
procent meer heeft uitgegeven.

• Kritiek oo Obama in eicen land. Obama krijgt in eigen land de kritiek dat hij te voorzichtig met Rusland
omgaat. Nu de bewijzen zich opstapelen dat het Russische leger zich actief met Oost-Oekraïne
bemoeit, groeit de roep om militair tegenwicht te bieden.

• Pleidooi voor traceren luchtdoelraketten. British Airways topman Willie Walsh pleit voor een
internationaal verdrag dat het mogelijk maakt luchtdoelraketten overal ter wereld te traceren. Dit zou
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voor luchtvaartmaatschappijen een hulpmiddel kunnen zijn om de veiligheid beter in te kunnenschatten.
‘EU zegt exoortverbod van wanens naar Oekraïne oo’. Volgens het Russische ministerie van
Buitenlandse Zaken heeft de Europese Unie ,,stilletjes” een exportverbod voor onder meer militairmaterieel naar Oekraïne opgezegd. Volgens Rusland draagt de EU zonder exportverbod meer
verantwoordelijkheid voor het bloedbad in het zuidoosten van Oekraïne.
VS wil Oekraïense troepen opleiden. De Amerikaanse regering wil in 2015 vier eenheden van de
Nationale Garde van Oekralne gaan opleiden en van materieel voorzien voor de ‘binnenlandseverdediging’. De plannen zijn een reactie op de steun van Rusland aan de opstandelingen.

Reactias vanuit 5anlerlleving
e Nieuwe herdenkingsplek MH17 Schiohol open. De nieuwe herdenkingsplek voor de slachtoffers vanvlucht MH17 op de luchthaven Schiphol is maandagochtend in gebruik genomen. Circa 80medewerkers hebben in de nachtelijke uren tienduizenden bossen bloemen en meer dan 1000 knuffelsverplaatst van Vertrekhal 3 naar de voetgangersverbinding onder het World Trade Center,
o Stille tocht Zutphen. Op zaterdagavond is in Zutphen een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aanRowen Bats uit die plaats. Er liepen ongeveer duizend mensen mee.
• Motorrijders herdenken slachtoffers. Op zondag hebben ongeveer 1000 motorrijders eenherdenkingstocht gereden van Nieuwegein naar Hilversum.Oproep

tot boycot WK. ChristenUnie vindt dat het kabinet steun moet zoeken voor een boycot van hetWK voetbal in Rusland in 2018. ls er binnen de EU nieuwe sancties tegen Rusland op tafel komen,moet een boycot daar onderdeel van zijn, zo vindt de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer.

Schuldvraag
o Zijn Rusland, Oekraïne en rebellen luridisch aansprakelijk voor ramp? Het advocatenkantoor BeerAdvocaten kijkt niet alleen naar de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen, maar gaat ookonderzoeken of Rusland, Oekraîne en de niet internationaal erkende Volksrepubliek Donetsk juridischverantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het neerhalen van vlucht MH17.

Sociale media
Aandacht voor ramo neemt af. Op sociale media neemt de aandacht voor de ramp met vlucht MH17gestaag af. Feitelijke berichtgeving over de bergingsmissie en de menselijke resten die vandaag viaEindhoven Airport naar Hilversum worden gebracht, worden geretweet.

• Ramp voedt complottheorieën. Op internet wordt gespeculeerd over de ware toedracht van de ramp.Op dfver3e websites wordt getwijfeld aan de verklaring dat het vliegtuig is neergehaald met een BUKraket. Een scala aan theorieën over cle toedracht van de ramp wordt via complottheorie-websites naarbuiten gebracht.

3



Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Minisrerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
NCC Front Olfice

T 070 751 51 54

Datum
6 augustus 2014

()
agenda

Omschrijving

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderpiaats

Aanwezig

ICCb Vliegtuigcrash Malaysia Airiines

6 augustus 2014, 14O0 uur
NCC, Den Haag

1 Situatieschets en duiding

2 Separatistengebied/piaats delict
— Vervolgacties rampgebied
— Concrete velligheidssituatie
— Scenario’s
— Onderzoeken

• OvV
• Strafrechtelijk onderzoek/schuldvraag

— Internationale politieke verhoudingen

3 Lange termijn/nazorg

4 Communicatie

5 Vervolgafspraak

ç )

e



ç2

Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Risico’s en
Dreigingen

(

Ten behoeve van ICCB van 6 augustus 2014, 14:00 uur.

Geactuailseerd tot 13:00 uur.

Deze Situa tieschets en duiding bevat de laatste ontwikkelingen t. a. v. de crash van het passagiersvliegtuig
in Oekraîne, zoals deze worden weergegeven in de media.

Bergen, identificeren en repatriëren slachtoffers
Dinsdag opnieuw alleen oersoonlilke bezittingen gevonden. Dinsdag heeft het team van 110 wederom
geen stoffelijke resten gevonden en slechts een kleine hoeveelheid persoonlijke bezittingen.
Missieleider Aalbersberg vermoedt dat de lokale bevolking en lokale autoriteiten na de crash al veel
stoffelijke resten en bezittingen hebben geborgen. Aalbersberg gaf aan dat de zoektocht In een van de
bezochte gebieden van de crashsite Is afgerond. Hij benadrukte het belang van de steun van lokale
bevolking en autoriteiten en sprak daarvoor en voor het medeleven dank uit. Deze uitspraken zijn ook
overgenomen en verschenen In Russischtalige media.

• Experts oDnieuw naar rampolek. Vandaag doet een team van 63 mensen in de omgeving van
Petropaviivka en Rozsypne onderzoek. Indien de beoogde zoekgebleden op 6 augustus niet kunnen
worden doorzocht, zal het onderzoeksteam de inwoners van Roszypne middels flyers enerzijds
oproepen om mogelijk thuis veiliggestelde persoonlijke bezittingen van slachtoffers alsnog In te
leveren en anderzijds informeren over het doel van de missie en de activiteiten.

• De werklocatie in Donetsk Is gesloten. De OVSE-missie heeft nog enkele mensen in Donetsk.
• Vader meldt dat zlin zoon geïdentificeerd ls.Tegenover de BBC heeft de vader van één van de

slachtoffers gezegd dat zijn zoon geïdentificeerd Is. Vrijdag werd officieel meegedeeld dat twee
slachtoffers geTdentificeerd zijn, belden Nederlanders. Volgens een forensisch pathoioog die zegt
dagelijks contact te hebben met het onderzoeksteam zijn er waarschijnlijk al meer dan twee
slachtoffers geïdentificeerd. Met bekendmaking zou worden gewacht omdat in nieuwe Iijkklsten nog
meer lichaamsdelen van het slachtoffer zouden kunnen liggen. ‘Het Is aan de nabestaanden om te
beslissen of ze willen wachten tot een lichaam compleet Is.”

Onderzoek ramp
• Meer dan 300 bestanden binnen bij oolitle, Het aantal bestanden met foto- en videomateriaal dat de

politie heeft binnengekregen is opgelopen tot 302.
• Reaulier Dolitiewerk kamot met tekorten. Doordat zo’n 840 agenten meewerken aan het onderzoek

naar de vliegramp lopen reguliere forensische onderzoeken forse vertraging op. Volgens de
politiebonden Is het politiekorps overbelast en onderschat de leiding van de Nationale Politie de
impact.

Situatieschets en duiding Crash passagiersvliegtuig Oekraïne

Hoofdpunten:
• Wederom geen stoffelijke overschotten gevonden, slechts kleine hoeveelheid persoonlijke bezittingen.
• Spoedzitting VN Veiilgheidsraad op Russisch verzoek vanwege humanitaire situatie in Oost-Oekraine.
• Kiev vreest Russische Inval onder het mom van humanitaire interventie.
• “Republieken” door Baltische staten aangemerkt als terroristische organisatie.
•

• Agrarische sector ondervindt gevolgen conflict.
•

• Sociale media: aandacht voor vliegramp neemt verder af. Gevolgentrekkingen voor de missie van
oplopende militaire druk rond het gebied lijken door publiek niet te worden gemaakt.
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Strijd Oekraïne
Qprnars Oekraïens leger gaat door. Berichtgeving over de strijd in Oost-Oekraine laat zien dat het6J,<’ Oekraïense leger verder terrein wint./ is eroo, zoals de herovering van een-/ spoorwegknooppunt bij Donetsk dooSseparatttëïi.Tn delen van Donetsk zou hevig gevochten worden.
Kiev vreest Inval door Rusland. Kiev is bang dat de bijeenkomst van de Velligheldsraad op verzoek vanRusland een opmaat is naar Russische interventie. Een NAVO-woordvoeder deelt die vrees, zei hij naar
aanleiding van de vergadering van de Veiligheldsraad, In Russische media ‘‘—‘--
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. ..kken. Volgens de Oekraïense legerlelding gaat het 40.000 militairen, 160 tanks en ruim
1300 pantserwagens, naast de circa 100 aanwezige gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers.
Tegenover CNN zei een NAVO-medewerker dat het aantal Russische militairen aan de Oekraïense
grens de afgelopen week met 8000 is toegenomen, tot 20.000 man. Verschillende media melden de
terugkeer van Borodai (de separatisten-prernier van de “Republiek Dorietsk”) uit Moskou. Hij was
daarheen gegaan om daar ovei te spreken. Zijn terugkeer valt samen met
aanzwellende geruchten dat Ruslarïéh hum&ïîtlre interventie van plan is.

Optreden regering en Internationale reacties
• Sripedzlttincj VN Veîligheidsrapd op Russisch verzoek. Rusland heeft om een spoedzitting van de VNVeilig heidsraad gevraagd om te spreken over de situatie In Oekraîne. Vannacht Is de raad (bijeengekomen Directe aanleiding Is de —In de ogen van Rusland- “humanitaire ramp” die zich

volstrekt, bijvoorbeeld in de plaats Loehansk z, waar 250.000 inwoners geen beschikking over water
en stroom zouden hebben.

• Zwitserland breidt sanctieiiist uit maar wil niet alle EU-sancties klakkeloos volgen, De Zwitserse
autoriteiten hebben 25 Russen en Oekraïeners en 18 organisaties toegevoegd aan de Zwitserse
sanctleiijst. Zwitserland wil niet (alle) economische sanctiemaatregelen, die de EU treft, tegen Rusland
nemen uit vrees dat dit de Zwitserse rol als bemiddelaar nadelig zal beînvloeden. Zwitserland is
momenteel ook voorzitter van de OVSE en de Zwitser Alexander Hug voert als plv HoM van de SMM terplaatse succesvol de onderhandelingen met de separatisten.

• “Reoublieken” aangemerkt als terroristische organIsatie. De drie Baltische landen treffen
voorbereidingen om de zogenaamde Republiek Donetsk en Republiek Loehansk te bestempelen als
terroristische organisatie.

• Hennis belt Oekraïense collega. Minister Hennis-Plasschaert heeft gisteren haar Oekraïense collega
Geletey gesproken. Deze zegde toe al het mogelijke te doen om een veilige toegang tot de rampplek
te verzekeren zolang de internationale teams daar werkzaam zijn. Namens het kabinet dankte de
Nederlandse minister de Oekraïense autoriteiten voor de tot nu toe geboden steun.

• Agrarische sector ondervindt hinder van conflict. De Nederlandse agrarische sector zou reeds last
hebben van het politieke conflict met Rusland. Ondernemers zijn voorzichtiger met hun
exportbewegingen naar Rusland en ondervinden Indirect de gevolgen van het Russische importverbod
op Poolse groenten en fruit. Deze producten belanden nu op de Duitse markt, wat de marktprijs doet
dalen. Na lmportmaatregelen tegen Poolse, Letse, Amerikaanse, Oekraïense, Canadese en Spaanse
producten Is vandaag bekendgemaakt dat Rusland geen Roemeens rundvlees meer Importeert.

• Opening hotline voor Russen die zich bedreIgd voelen in NL. Novaya Gazeta meldde op 2 augustus dat
Rossotrudnichestvo (federaal agentschap voor, ondermeer, Russiche staatsburgers In het buitenland)
In samenwerking met het Russlsche Consulaat In NL een hotline heeft geopend voor Russen dle door
Nederlanders bedreigd worden. De hotline is tot nu toe door minder dan 10 mensen gebeld. Dat komtdoordat te weinig mensen van de hotline op de hoogte zijn, aldus een vertegenwoordiger van
Rossotrudnlchestvo In Nederland. In geen enkel geval was het nodig om de politie In te schakelen.
Vooralsnog Is Novaya Gazeta de enige nieuwsbron dle dit meldt. Op de websites van het Russlsche
consulaat en van Rossotrudnlchestvo In Nederland Is geen enkele verwijzing naar een hotline.

Reacties vanuit samenleving/sociale media
• Aandacht neemt af. Zoals eerder deze week ook het geval was neemt de aandacht voor de ramp metMH17 op sociale media gestaag af. Het gaat nu om nog enkele duizenden berichten per dag, veelal re

tweets van nieuwsberichten over experts die opnieuw het rampgebied in gaan en de identificatie van
een derde slachtoffer.
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• Begrip en acceptatie bij oubliek voor tekorten politie. De klachten van politiebonden dat de
repatrlërlngsrnissie ten koste gaat van het reguliere politiewerk veroorzaken Irritaties onder
twitteraars, die vinden dat het werk voor cle MH17 nu belangrijker Is.

• Meerdere monumenten op komst. Op verschillende plaatsen in het land lijken monumenten ter
nagedachtenis van de slachtoffers opgericht te worden. Schlphol heeft al zo’n vijftig voorstellen
ontvangen.

Contextueel
• Nederlands bedrijf leidt zoektocht MH37O De Nederlandse onderneming Fugro Survey gaat de

zoektocht onder water naar de verdwenen Soeing van Malaysian Alrilnes leiden. Dat heeft de
Australische minister van Transport bekendgemaakt. De zoektocht gaat in september van start en zal
een jaar duren.
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Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
NCC Front Office

T 070 751 51 54

Datum
8 augustus 2014

agenda ICCb Vliegtuigcrash Malaysia AlrIl fles

Omschrijving

Vergaderdatum en .tijd 8 augustus 2014, 12.00 uur
Vergaderplaats NCC, Den Haag
Aanwezig

1 Situatieschets en duiding

2 Separatistengebied /plaats delict
— Besluit vertrek
— Aankomst l groep zoekers Eindhoven
— Onderzoeken

• OvV
• Strafrechtelijk onderzoek/schuldvraag

— Internationale politieke verhoudingen

3 Lange termijn/nazorg
— herdenkingsbijeenkomst

4 Communicatie

5 Vervolgafspraak
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Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veili.gheid en Justitie

Directie Risico’s en
Dreigingen

Situatieschets en duiding Crash passagiersvliegtuig Oekraïne
Ten behoeve van het ICCB op 12.00 uur, 8 augustus 2014.
Geactualiseerd tot 11.00 uur.

Deze Situatieschets en duiding bevat de laatste ontwikkelingen t. a. v. de crash van het passagiersvliegtuig
in Oekraïne, zoals deze worden weergegeven in de media.

Hoofdpunten:
• Geïdentificeerd slachtoffer bij naam genoemd.
• Nederlandse politie en militairen komen vandaag vanuit Oekraïne aan op EIndhoven.
• Gewelddadigheden continueren in Oost-Oekraine.
• Sociale media; aandacht voor MH17 verder teruggelopen.

Bergen, identificeren en repatriëren slachtoffers
Geïdentificeerd slachtoffer bil naam genoemd. Donderdag Is de naam van een geïdentificeerd
Nederlands slachtoffer bekendgemaakt. Dat is niet de eerste keer, want ook de vader van een Brits
slachtoffer heeft al geopenbaard dat zijn zoon geïdentificeerd is. Volgens officiële cijfers zijn er tot op
heden echter maar twee mensen geïdentificeerd en dat zijn Nederlanders.

Onderzoek ramp
Nederlanders landen rond 15.00 uur oo Eindhoven, Om drie uur vanmiddag landen op vliegveld
Eindhoven de eerste 135 politiemensen en militairen die actief waren in Oekraïne. Daar worden ze
welkom geheten door Tom Middendorp, Gerard Bouman en Steve Lancaster van de Australische
politie. In Charkov blijft een klein Nederlands team achter om een eventuele hervatting van de missie
te coördineren en volgens het ministerie van defensie om de veilig heidssituatie te monitoren. In Kiev

(3 blijft een klein team van het OM aanwezig.
• Ok Australiërs en Maielslërs verlaten Oekraine vandaag. Tegelijk met de Nederlanders keren ook de

‘S.-, meeste Australische en Malelsische experts vandaag terug naar huis. De leider van de Australische
missie en speciaal gezant van de Australische premier, Angus Houston, hoopt In de herfst weer terug
te kunnen zijn. “Dan is de begroeiing weg en kunnen we beter zoeken”, zei Houston.

• Malelsiërs: voIende week voorlooia onderzoeksresultaat. De Maleisische minister van transport heeft
donderdag gezegd dat onderzoekers hopen volgende week de eerste onderzoeksresultaten gereed te
hebben. Hij hoopt dat die dan gepubliceerd kunnen worden.

• KnooDs: vertraging kan fataal zlln voor strafrechtelijk onderzoek. Internationaal strafrechtadvocaat
Geert-Jan Knoops meent dat elke vertraging in het strafrechtelijk onderzoek fataal kan zijn. Omdat de
eerste fase van het onderzoek niet met succes doorlopen kan worden, kan er volgens hem niet
gesproken worden over sluitend bewijs.

Strijd Oekraïne
• Militair vliegtuig neergeschoten. Opnieuw is een vliegtuig (MiG-29) van het Oekraïense leger uit de

lucht gehaald. Dat gebeurde In de regio Donetsk. Ook een reddingshellkopter zou zijn neergeschoten.
• Leider”Reoubiiek Donetsk” doet stap teruo De zelfbenoemde “premier” Van de “Republiek DonQtk”,

Aleksandr Borodaj, geeft de leiding over aan de Oekraïner Aieksandr Zahartsjenko. De Rus Borodaj
wordt vicepremier.

• NAVO steunt Oekraïne. Tijdens een bezoek aan Oekraïne heeft NAVO-chef Rasmussen benadrukt dat
het land de steun van de NAVO heeft. “Mijn boodschap is zeer duidelijk: de steun van de NAVO voor
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de soevereiniteit en territoriale Integriteit van Oekraïne Is onwrikbaar,” zei hij. En: “In reactie op de
Russische agressie, werkt de NAVO nog nauwer samen met Oekraïne om zijn strijdkrachten en
defensie-instellingen te hervormen. We blijven het vermogen verbeteren van Oekraïense soldaten en
NAVO-soldaten om samen te werken. We plannen meer gezamenlijke oefeningen.”

• Hoofd Oekraïense veiiigheidsraad treedt terug. Het hoofd van de Oekraîense Nationale Veiligheids- en
Defensieraad heeft zich teruggetrokken. Op zijn Facebook-pagina schrijft hij dat hij zijn beslissing niet
kan toelichten zolang de oorlog duurt.

• Einde aan “wenstilstpnd” gp ramopiek. Het zogenaamde staakt-het-vuren dat was uitgeroepen voor
de rampplek is ingetrokken door de Oekraïense regering.

Optreden regering en reacties internationale organisaties
• Nederland vraagt om EU-spnctiepverleg, De Nederlandse regering wil op korte termijn in EU-verband

praten over de gevolgen van de Russische boycot en over de vraag hoe de landen daarmee moeten
omgaan. In overleg met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven en land- en
tuinbouworganisatles worden de gevolgen op dit moment In kaart gebracht. De Russische boycot treft
28 landen en betreft vlees, vis, fruit en zuivel. Volgens EU-commlssaris De Gucht beschikt de EU over
een solidariteitsfonds van 400 miljoen euro.

• Nederlandse ambassadeur spreekt tijdens herdenking Australië. Op de dag van nationale rouw in
Australië heeft de Nederlandse ambassadeur gesproken tijdens de grote herdenkingsdienst In de
kathedraal van Melbourne. Ook zijn Malelsische collega kwam aan het woord In de dienst die onder
anderen door premier Abbott werd bIjgewoond. (

Reacties vanuit samenleving
• “Pestactie” tegen Poetin in Nederlandse kranten. Regionale kranten inventariseren vandaag wat

Nederlanders kunnen doen om een statement te maken vanwege de Russische boycot van
Iandbouwproducten. Het motto van de actie luidt “Pest Poetin”.

• Hilversumse hercienkingsdienst live OP tv. Zondag staat in HIlversum een katholieke mis In het teken
van de vilegramp. Deze wordt rechtstreeks uitgezonden door Omroep RKK, Een week later Is er In de
plaats een algemene herdenking, inclusief een stille tocht.

Sociale media
• Aandacht richt zich on sancties. De aandacht voor MH17 en de repatriërlngsmissie Is op sociale media

opnieuw afgenomen. Ook het aantal reacties op het afbreken van de missie in het rampgebIed is
verder in omvang teruggelopen. HIer en daar klinkt nog wel enige frustratie en teleurstelling door.
Daarentegen Is er steeds meer aandacht voor de economische sancties van Rusland tegen de EU en
vIce versa. Veel mensen reageren sceptisch op het nut van economische sancties. Verder vragen
mensen zich af In hoeverre de economie In Nederland last zal hebben van de Russische sancties.

• SocuJatie over mooeiifl<e Russische Inval. Er wordt druk gespeculeerd over een mogelIjke Inval van
Rusland en een mogelijke mIlItaIre confrontatie tussen de NAVO en Rusland in Oekraine, waarbij de
meesten verwachten dat het niet zo ver zal komen. Velen stellen vast dat de Koude Oorlog-retoriek
weer helemaal terug is. Sommigen wijzen erop dat de NAVO helemaal niks kan uitrichten in Oekraïne.
Er Is ook enige Poetin- en Rusland-moeheid te bespeuren op sociale media.

• Nauwelliks aandacht voor herdenklnasblieenkomst. Voor een nationale herdenklngsbijeenkomst in
Nederland Is op sociale media nog nauwelijks aandacht. Wel wordt er gesproken over de
herdenkingsdienst van zondag In Hilversum, het voornemen van de gemeente Hilversum voor het
plaatsen van een herdenkingsmonument en de dag van nationale rouw In Australlë van donderdag.
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Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

nota
Van

Dfrectie
WeerbaarheIdsverho
Ministerie Veiligheid en
Justitie

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 8H Den Haag
www.nctv.nl
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Aanleiding
Door het grote aantal slachtoffers van cle ramp MH17, de grote nationale
spreiding van slachtoffers en verwanten en de betrokkenheid van 56 gemeenten,
is coördinatie en afstemming van de Nafase op nationaal niveau noodzakelijk.

Advies
U wordt gevraagd kennis te nemen van de nadere uitwerkin
deelpr&-”tniveau van Nafase

Achtergrond
Het Ministerie van VenJ zal vanuit de coördinerende rol bij de crisisbeheersing het
proces Nafase coördineren en daarbij nauw optrekken met (o.a.) de ministeries
van AZ, VWS en BZ. De ICCB en MCCB worden geïnformeerd over de voortgang
van de nafase en de overdracht naar de reguliere processen. Besluiten in de
deelprojecten worden voorgelegd aan de ICCB/MCCB. Daarbij wordt er vanuit
gegaan dat de crisisstructuur in tact blijft, zolang de Nafase nog niet is afgerond.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor nazorg en uitvaartverzorging van haar
inwoners, maar op nationaal niveau is coördinatie in de nafase gewenst en
noodzakelijk. Zodra (nationale) coördinatie niet langer nodig Is, vindt overdracht
plaats naar de reguliere processen.

Prioriteit 1 en 2 van het Kabinet behelzen: Onderzoek naar feitelijke toedracht (door
Onderzoeksraad voor de Veiligheid) en Opsporingsonderzoek (door OM). Deze 2 zaken
hebben grote mate van Invloed op alle genoemde activiteiten In ‘Nafase’.

Ven), NCTV

(
Nafase MH17

Contactpersoon

Datum
0708 20i4

Ons kenmerk

Dossiernummer

Kop)e aan

bij deze nota: Projectplan Nafase.1
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Doelen & planning
Doelen:
Eerder in de MCCB/ ICCB is besloten het proces Nafase op te starten om een
eenduidige werkwijze van de betrokken organisaties mogelijk te maken.
Onderstaand zijn de processen die behoren tot de Nafase van deze ramp nader
beschreven. Het ministerie dat de projectleiding verzorgd, staat vermeld achter
de betreffende fase. Overall coördinatie (o.a. door middel van een
interdepartementale werkgroep die op 31 juli voor het eerst bijeen komt) ligt bij
de NCTV. Besluiten worden vanuit projectleidersoverleg, na voorbereiding in
afzonderlijke 8 projectteams, vormgegeven en via de voorzitter ICCB voorgelegd
In ICCB/ MCCB.

DlrecUe
Weerbaarheidsverhoging
Ministerie Velliheid en
Justitie

Datum
30 juli 2014

Omerk

(

1. Coördinatie op proces ‘Nafase’: Bijeen brengen van alle processen In
interdepartementale werkgroep: NCTV.

GevraigbesIuIt: Zn te stemmémet sturingsmodel Nafase en proces
‘Coördinatie’:
Toelichtinci:

- Bewaken voortgang en samenhang 8 deelprojecten, primair door
middel van Interdepartementale werkgroep projectielders
Wekelijks informeren van NCTV (opdrachtgever) en ICCB/MCCB over

Sturingsmodel Nfase:

( )

Nadere uitlea oer deeloroiect:
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Directie
Weerbaarheidsverhoging
Ministerie Veiligheid en
)ustltie

Datum
30juli 2014

Ons kenmerk
492285

2. Xdentificatie NP/LTFO

-

Gevraagd besluit: Instemmen met proces Identificatie.
Toelichting: Doel van LTFO is om alle lichamen—en lichaamsdelen (en op of aan
lichaam aangetroffen persoonlijke eigendommen) na identificatie over te dragen
aan nabestaanden. Het proces start met de berging van slachtoffers en eventuele
persoonlijke eigendommen (niet zijnde bagage).
Vervolgens ontstaan twee parallel lopende processen:

• Post mortem proces: een beschrijving van de lichamen en het veiligstellen
van gebitsgegevens, DNA materiaal en vingerafdrukken (dit worden de
primary Identifiers genoemd).

• Ante mortem proces: bij nabestaanden worden dezelfde gegevens als
post mortem verzameld die als referentiemateriaal kunnen dienen.L1 L ZE

- Geïdentificeere slaftO1TeT
- Geïdentificeerde lichaamsdelen van slachtoffers en/of persoonlijke eigendommen
- Proces Verbaal van Identificatie.

3. Repatriërinci: BZ_

GevTïgd b ü1ïfnit&nmen met proc’Ruatriering’:
Toelichting: BZ heeft alleen een rol bij repatriëring van (buitenlandse) slachtoffers
vanuit NL naar land van herkomst, maar ook hier is deze rol beperkt tot
faciliteren, coördineren en het contact onderhouden met betrokken ambassades.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft meerdere briefings voor ambassades
In Nederland verzorgd, waarin het LTFO toelichting heeft gegeven over het
identificatieproces. Ambassades worden zo snel mogelijk geïnformeerd zodra een
van hun onderdanen is geïdentificeerd. Inlichten van familieleden van deze
buitenlandse slachtoffers geschiedt via de ambassades.
Globaal staooenplpn:

1. Identificatie door DVI’s In Hilversum.
2. Politierechercheurs informeren nabestaanden van NL slachtoffers.
3. Ambassades worden door de politie geïnformeerd. (door politie van eigen

land Indien aanwezig In Hilversum).
4. Ambassades nemen conform hun interne procedure contact op met

nabestaanden om hen te Informeren over de Identificatie.
5. Benodigde documentatie wordt geregeld. (door LTFO)
6. Na identificatie zal er ongeveer een dag nodig zijn voordat Hilversum een

lichaam vrijgeeft.
7. Indien BES wordt ingehuurd zal deze ongeveer drie dagen nodig hebben

voor de voorbereiding van en andere processen betreffende de uitvaart,
zoals balseming.

8. Ongeveer vier dagen na identificatie zou een lichaam, via Schiphol, naar
het land van herkomst kunnen worden gerepatrieerd.

-- ihang tussen de deelprojecten te kunnen bewaken, is een
algemeen overleg met projectleiders ingericht dat wekelijks bijeenkomt.
Algehele coördinatie Nafase ligt bij NCTV (Handboek
Crisisbesluitvorm ing),
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4. Communicatie: NC1Ne-E€O) /Ei
Gevraagd besluit: Instemmen met proces ‘Communicatie’
Toelichting: Dit deelproject ligt in het verlengde van het werk dat het Nationaal
Kernteam Crisiscommunicatie sinds 17 juli heeft uitgevoerd. Veel van
onderstaande activiteiten zijn tot nog toe uitgevoerd binnen het NKC. Na
afschaling van het NKC (ntb) zullen de onderstaande activiteiten naar verwachting
nog 1 tot 2 jaar doorlopen, waarbij de intensiteit sterk zal afnemen na de
Nationale Herdenking.
1. InformatleVerwijsCentrum (verwantenwebsite: gesloten en open deel)
2. Afspraken lange termijn (najaar 2014)
3. Beantwoorden vragen van gemeenten (doorlopend, sinds 18juli)
4. Publiekscommunicatie (doorlopend, sinds 18 juli)
5. Woordvoering over alle aspecten van de nafase (doorlopend sinds 18juli)

5. Nazorg: VWS en NCTV
a. Psychosociale nazogVWS

Gevraagd besluit: Instemmen met proces tot zover
Toelichting: Voorlopig wordt rekening gehouden met
georganiseerde/gecoördineerde ondersteuning vanuit de overheid voor ongeveer
1,5 tot 2 jaar. Relevante momenten daarbij zijn onder andere de identificaties van
de slachtoffers, herdenkingen, de start van de scholen, jaardag(en) en discussies
In de media, bijvoorbeeld rond de publicatie van onderzoeksrapporten en
ontwikkelingen in de politieke situatie.

Werkzaamheden / oo te leveren oroducten
a. Koppeling fami!ierechercheur - casemanager slachtofferhulp
b. Informatie en Verwijs Centrum (www. vllegrampoekraine.nl)
c. Voorbereide reguliere zorg
d. Monitoring en evaluatie

b. Nazorg bestaanden overig (w.o. financieel en juridisch): NCTV

Gevraagd besluit: Instemmen met proces
Toelichting: Doel is om juridische en financiële vragen die leven bij de
nabestaanden, Slachtofferhulp Nederland, gemeenten en andere betrokkenen te
beantwoorden. Hiervoor zal binnen dit deelproject de coördinatie plaatsvinden. De
deskundige partijen worden verzocht de vragen te beantwoorden en de voortgang
van de beantwoording wordt bewaakt.

c, Nazorg eigen personeel: alle betrokken departementen
Gevraagd besluit: Instemmen met besluit dat dit onderdeel per
departement dient te worden ingericht:
Toelichting: Per departement en organlsatieonderdeel te bepalen. Zoveel mogelijk
o.b.v. eigen en bestaande protocollen.

d. Bijeenkomst(en) hulpverleners: VWS i.a.m. NCTV

¶o:efl1Îtih Blijk van dank geven vanuit het kabinet voor de hulpverleners en
vrijwilligers die zijn ingezet bij de hulpverlening en de opvang en riazorg aan
nabestaanden.

Directie
Weerbaarheldsverhoglrig
Ministerie Veiligheid en
Justitie

Datum
30juli 2014

Ons kenmerk
492285
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6. Herdenkingsdag voor Nederlandse slachtoffers: VWS i.a.m. NCTV/B Dfrect

Gevraagd besluit: Zie aparte nota aan ICCB met gevraagde

9)
besluitvorming.
VWs is gevraagd de lead te nemen voor de herdenking van de Nederlandse
slachtoffers ten behoeve van de nabestaanden vanuit haar beleidsexpertise
rondom ‘herdenken’ en verantwoordelijkheid voor nazorg.

Gevraagd besluit: Instemmen met proces
Toeljchtinci: Direct na de ramp is verzocht om de Tweede Kamer regelmatig op de
hoogte te houden van de stand van zaken. Daartoe heeft inmiddels een aantal
Algemeen Overleggen, heeft een technische briefing plaatsgevonden en is een
aantal Kamerbrieven opgesteld waarin de stand van zaken MH17 steeds werd
toegelicht.
Dit deelproject ziet toe op gecoördineerde inbreng (namens VenJ) In de brieven
en AO’s ten behoeve van informeren en verantwoorden door de ministers! het
Kabinet aan de Tweede Kamer over Nafase (totale project, inclusief alle
deelprojecten).

7. Politieke verantwoording: NCTV

Ministerie Veiligheid en
Justitie

Datum
30juli 2014

Ons kenmerk
492285

8. Interne Interdepartementale evaluatie:
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Proiectlan Nafase

Aanleiding
Door het grote aantal slachtoffers van de ramp MH17, de grote nationale spreiding van slachtoffers
en verwanten en de betrokkenheid van 56 gemeenten, is coördinatie en afstemming van de nafase
op nationaal niveau noodzakelijk.

Achtergrond
Het Ministerie van VenJ zal vanuit de coördinerende rol bij de crisisbeheersing het proces Nafase
coördineren en daarbij nauw optrekken met (o.a.) de ministeries van AZ, VWS en BZ. De ICCB/
MCCB worden op latere momenten steeds geïnformeerd over de voortgang van de Nafase en ook
over de overdracht naar de reguliere processen. Besluiten voortkomend uit de 8 deelprojecten
worden voorgelegd aan de ICCB/MCCB. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor nazorg en
uitvaartverzorging van haar inwoners, maar op nationaal niveau Is coördinatie in de Nafase
gewenst en noodzakelijk. Zodra (nationale) coördinatie niet langer nodig is, vindt overdracht
plaats naar de reguliere processen.

Prioriteit 2 en 3 van het Kabinet
Prioriteit 1 en 2 van het Kabinet behelzen:

- Onderzoek naar feitelijke toedracht (door Onderzoeksraad voor de Veiligheid)
- Opsporingsonderzoek: door OM.

Deze 2 zaken hebben grote mate van invloed op alle genoemde activiteiten in ‘Nafase.

Doelen & planning
Eerder in de MCCB/ ICCB is besloten het proces Nafase op te starten om een eenduidige werkwijze
van de betrokken organisaties mogelijk te maken. Onderstaand zijn de processen die behoren tot
de Nafase van deze ramp nader beschreven. De projectleiding door het betreffende ministerie
staat vermeld achter de betreffende fase.

Besluiten
worden vanuit projectleideroverleg, na voorbereiding In afzonderlijke 8 projectteams,
vormgegeven en via voorzitter ICCB voorgelegd In ICCB/ MCCB. De 8 deelprojecten kennen een
verschillende doorlooptijd, tot circa 1,5 jaar na plaats vinden van de ramp.

Sturing en besluitvorming

1
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- ICCB/MCCB: inhoudelijk/strategische besluitvorming rondom de 8 deelprojecten vindt
plaats via ICCB en MCCB.

- Per deelproject is een projectteam gevormd, dat aan de slag gaan met de uitwerking van
het deelproject. Per deelproject zijn verschillende organisaties en departementen
betrokken;

• Om samenhang tussen de deelprojecten te kunnen bewaken, Is een algemeen overleg met
projectielders ingericht dat wekelijks bijeenkomt. Algehele coördinatie Nafase ligt bij NCTV
(Handboek Crisisbesluitvorming).

Op de navolgende pagina’s Is een uitwerking van de verschillende (8) deelprojecten ingevoegdt.

Op deelproject 8 is nog geen nadere uitwerking gemaakt, omdat de projectleider nog niet terug is van vakantie en omdat de kaders
hiervoor nader moeten worden afgestemd.

()
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(

1. Coördinatie op proces ‘Nafase’: Bijeen brengen van alle processen in interdepartementale
werkgroep: NCrV.

A. Doel/omvang van het deelproject
Doel Is om de voortgang en samenhang In de 8 deelprojecten die vallen onder Nafase te
monitoren en te bewaken. Over de voortgang van de 8 deelprojecten wordt via de
opdrachtgever (NCTV) gerapporteerd aan ICCB/ MCCB, NCTV zorgt voor besluitvorming in
ICCB en MCCB. Interne en interdepartementale communicatie valt ook binnen de opdracht van
de coördinatie op proces Nafase.

B. Scope
- Bewaken voortgang en samenhang 8 deelprojecten, primair door middel van

interdepartementale werkgroep projectleiders
- Wekelijks informeren van NCTV (opdrachtgever) over voortgang
- Na overleg met / door NCTV: inbrengen van stukken ter besluitvorming in ICCB/ MCCB
- Interne en interdepartementale communicatie (in afstemming met ECO/NKC)

C. Werkzaamheden/op te leveren producten
- Gecomprimeerd overzicht per deelproject van voortgang, wekelijks, met overall

opl”--’-’ -

D.

4
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2. Identificatie: NP/LTFO

Doel is om zicht te krijgen op het LTFO identificatieproces en tot wanneer dit proces loopt. De
coördinatie vindt plaats binnen dit deelproject.

1. Scope
Doel van LTFO is om alle lichamen—en lichaamsdelen (en op of aan lichaam aangetroffen
persoonlijke eigendommen) na identificatie over te dragen aan nabestaanden.
Het proces start met de berging van slachtoffers en eventuele persoonlijke eigendommen (nietzijnde bagage).
Vervolgens ontstaan twee parallel lopende processen:

• Post mortem proces: een beschrijving van de lichamen en het veiligstellen van
gebltsgegevens, DNA materiaal en vingerafdrukken (dit worden de primary Identifiers
genoemd).

• Ante mortem proces: bij nabestaanden worden dezelfde gegevens als post mortem
verzameld die als rererentiematerlaal kunnen dienen.

Deze gegevens worden vergeleken. Indien dit leidt tot een mogelijke ‘match’, wordt handmatiggecontroleerd of sprake is van een positieve identificatie. Waarbij tenminste 1 van de 3 genoemdeprimary ldentlfyers overeen moet komen. Daarna wordt gekeken naar overige verzamelde
gegevens. Dit zijn de secondary identifiers; bijzondere lichaamskenmerken zoals tatoeages ofbijzondere sieraden waarmee de primary identitfiers kunnen worden bevestigd.
Bovenstaande informatie wordt verwerkt in een rapportage en voorgelegd aan een Identificatie
Board. Als de Identificatie Board instemt vindt de vrijgave plaats van het lichaam van het
slachtoffer en/of de persoonlijke eigendommen.
Indien het gaat om het lichaam van een buitenlands slachtoffers of een slachtoffer waarvan de
ultvaart niet in Nederland plaatsvindt, wordt dit overgedragen aan de ambassade van herkomst.

2. Werkzaamheden / op te leveren producten
- Geïdentificeerde slachtoffers
- Geïdentificeerde lichaamsdelen van slachtoffers en/of persoonlijke eigendommen
- Proces Verbaal van Identificatie.

3. Betrokken partijen
- Niet Nederlandse identificatieteams
- Samenwerkingsverband van de overheid: Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee, Defensie
(tandartsen In het bijzonder), NFI, Forensisch Antropoloog van de Universiteit Leiden en
deskundigen uit de uitvaartbranche.
- Slachtofferhulp Nederland

t-OM
- Ambassades

4. Doorlooptijd
- Doorlooptijd Is op dit moment nog niet bekend

5. Risico’s
-.
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f
‘. /

3. Repatriëring:BZ

BZ heel Ï- rol bij repatriëring van (buitenlandse) slachtoffers vanuit NL naar land van
herkomst, maar ook hier Is deze rol beperkt tot faciliteren, coördineren en het contact
onderhouden met betrokken ambassades.
Stoffelijke overschotten zijn op 23, 24, 25, 26 juli en 4 augustus 2014 In Nederland aangekomen
en naar Hilversum overgebracht. Binnenkort zal er in Oekraïne een loket worden geopend waar
lokale bewoners en anderen gevonden spullen of menselijke resten kunnen Inleveren.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft meerdere briet9ngs voor ambassades In Nederland
verzorgd, waarin het LTFO toelichting heeft gegeven over het Identificatieproces. Ambassades
worden zo snel mogelijk geïnformeerd zodra een van hun onderdanen is geïdentificeerd. Inlichten
van familieleden van deze buitenlandse slachtoffers geschiedt via de ambassades.

Reoatriëren naar land van herkomst

Onder de slachtoffers zijn ook veel buitenlanders, of Nederlanders dle In het buitenland woonachtig
waren. Bij de nabestaanden van deze slachtoffers kan de wens leven om de uitvaart in het land
van herkomst te verzorgen.
Er wordt door famlilerechercheurs contact onderhouden met de Nederlandse nabestaanden en de
ambassades in Den Haag onderhouden via hun kanalen contact met de buitenlandse
nabestaanden. Zo maken de nabestaanden hun wensen betreffende uitvaart kenbaar. Na
identificatie worden de nabestaanden geïnformeerd.

- Nederlandse nabestaanden: familierechercheurs houden contact met nabestaanden van
Nederlandse slachtoffers over het identificatieproces. Wanneer een Nederlander is
geïdentificeerd informeert de politie de familierechercheur en de familierechercheur licht
vervolgens de familie in. Familie beslist over het vervolgtraject.

- Niet-Nederlandse nabestaanden: na Identificatie wordt de ambassade geïnformeerd. Hoe
dit proces van informeren verloopt, is afhankelijk van de afspraken per land en de
aanwezigheid van een politie-eenheid in Hilversum. Zodra de ambassade Is geïnformeerd
over identificatie van het buitenlandse slachtoffer zal contact worden opgenomen met de
familie. Ieder land heeft hier zijn eigen kanalen voor. In het geval van bipatride
slachtoffers gaat dit In goed overleg tussen de betrokken ambassades of — IndIen er sprake
Is van een Nederlander met dubbele nationaliteit — In overleg met NL politie en
ambassade.

Afhankelijk van de wensen van de nabestaanden wordt dan vervolgens het proces van repatriëring
in gang gezet.

Benodigde documenten
Voor repatriëring naar het land van herkomst is correcte documentatie noodzakelijk. Voor
repatriëring zijn de vc do’ menen

1. ‘

2.

3.

4. Medlcal statement
5. Embalming statement
6. Security Check statement
7. Alrway Bill

Repatriëring en rol Blake Emergencv Services
Malaysla Airllnes (MA) heeft Blake Emergency Services (BES) ingehuurd om als rouwondememer
op te treden. Omdat MA deze kosten betaalt, zijn de diensten van BES gratis voor de
nabestaanden. Het staat nabestaanden vrij om gebruik te maken van de diensten van BES. Het
proces ziet er voorlopig als volgt uit.
Na vrijgave door Hilversum zullen de lichamen naar een mortuarium worden gebracht om
vervolgens vanuit dat mortuarium via Schiphol te worden teruggevlogen naar het land van
herkost. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de diensten van BES zal de overledene naar Monuta

wette e basis voor a

_______ __

WL_.._1Ilensakte door Nederland.
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in Den Haag worden gebracht. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van BES is
het afhankelijk van de keuze die de nabestaanden maken.

BES zorgt ook voor registratie van persoonlijke eigendommen en vrijgeven daarvan aan
nabestaanden.

Globaal staooenplan
1. Identificatie door DVI’s in Hilversum.
2. Politierechercheurs informeren nabestaanden van NL slachtoffers.
3. Ambassades worden door de politie geïnformeerd. (door politie van eigen land Indien

aanwezig in Hilversum).
4. Ambassades nemen conform hun interne procedure contact op met nabestaanden om hen

te informeren over de identificatie.
5. Benodigde documentatie wordt geregeld. (door LTFO)
6. Na identificatie zal er ongeveer een dag nodig zijn voordat Hilversum een lichaam

vrijgeeft.
7. Indien BES wordt ingehuurd zal deze ongeveer drie dagen nodig hebben voor de

voorbereiding van en andere processen betreffende de uitvaart, zoals balseming.
8. Ongeveer vier dagen na identificatie zou een lichaam, via Schiphol, naar het land van

herkomst kunnen worden gerepatrieerd.

(

()

6



Projectplan Nafase, versie 07082014

4. Communicatie: NCTV (NCC-ECO)

1. Doelen
- Afgestemde en eenduidige communicatie vanuit de overheid met nabestaanden over alle

elementen in de nafase (identificatie, repatriëring, nazorg, herdenking, strafrechtelijk
onderzoek)

- Afgestemde en eenduidige communicatie vanuit de overheid met pers & publiek over alle
elementen in de nafase (identificatie, repatriëring, nazorg, herdenking, strafrechterlijk
onderzoek).

2. Activiteiten/middelen/planning
Dit deelproject ligt in het verlengde van het werk dat het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie
sinds 17 juli heeft uitgevoerd. Veel van onderstaande activiteiten zijn tot nog toe uitgevoerd
binnen het NKC. Na afschaling van het NKC (ntb) zullen de onderstaande activiteiten naar
verwachting nog 1 tot 2 jaar doorlopen, waarbij de intensiteit sterk zal afnemen na de Nationale
Herdenking.

1. InformatieVerwijsCentrum (verwantenwebsite: gesloten en open deel)
a. Veiligheid en toegankelijkheid

b. U[bdtEn Engels deel ioor buitenlandse nabestaanden
c. Eindredactie/opdrachtgeverschap (doorlopend)
d. E-mailnieuwsbrief (sinds 27 juli)
e. Offerte-afhandeling crisisfase website met Impact/Arq (augustus 2014)Afspraken lange

termijn (najaar 2014)
2. Informeren en toerusten openbaar bestuur In hun. nafaserol

b. Updates via NGB en andere kanalen (doorlopend, sii18jullf’
c. Informeren: CdK’s en Veiligheidsregio’s (vanaf week 32)
d. Beantwoorden vragen van gemeenten (doorlopend, sinds 18 juli)

3. Pu bi iekscom mu nicatie (doorlopend, sinds 18juli)
a. Actualiseren teksten rijksoverheid
b. Beantwoorden publieksvragen

4. Woordvoering over alle aspecten van de nafase (doorlopend sinds 18 juli)
Aandachtspunten:

( a. samenhang woordvoering en verwantenlnformatie/publiekscommunlcatie borgen, ook
na afschalen NKC

b. samenhang woordvoering Ven], BZ, VWS, politie en OM borgen ria afschaling NKC

ken met:
- alle andere deelprojecten
- de huidige activiteiten van het NKC
- activiteiten van NGB, NVVB, Slachtofferhulp, Impact/Arq
De andere deelprojecten In de nafase leveren afgestemde teksten aan over hun onderwerp, als
Input voor communicatie met verwanten, gemeenten, pers & publiek.

0
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5. Financiën en capaciteit
Financiële consequenties:
- kosten verwantenwebsite (ntb)
- kosten vertalingen (ntb)
Capaciteit: binnen bestaande formatie deelnemende organisaties

1

( )
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5. Nazorg: VWS en NCTV
a. Psychosociale nazorg: VWS

1. Doel/omvang van het deelproject
Ondersteuning bieden aan nabestaanden om de gevolgen van de ramp te boven te komen. Zo
nodig maatwerk bieden voor aanvullende individuele zorgbehoeften, maar het streven is om
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de veerkracht en zelfredzaamheid van nabestaanden en niet
meer hulpverlening te bieden dan nodig is. De ervaring leert dat de meeste mensen de
gevolgen van een ramp zonder professionele hulp te boven komen.

2. Scope
Er is geen goede voorspelling te doen van de omvang en de timing van de hulpverlening. We
houden voorlopig rekening met georganiseerde/gecoördineerde ondersteuning vanuit de
overheid voor ongeveer 1,5 tot 2 jaar. Relevante momenten daarbij zijn onder andere de
Identificaties van de slachtoffers, herdenkingen, de start van de scholen, jaardag(en) en
discussies in de media, bijvoorbeeld rond de publicatie van onderzoeksrapporten en
ontwikkelingen In de politieke situatie.
De ervaring leert dat het overgrote deel van de getroffenen de gevolgen van een ramp te
boven komt zonder dat professionele hulp nodig is. Wel ondersteunt de overheid de
getroffeneri daarbij met behulp van een Informatie en Verwijs Centrum. Een deel van de
nabestaanden zal professionele hulp nodig hebben, waarvoor zoveel mogelijk verwezen zal
worden naar de reguliere zorg (huisarts, geestelijke gezondheidszorg).

Ook hulpverleners en vrijwilligers die bij de gevolgen van de ramp betrokken zijn geweest,
kunnen behoefte hebben aan ondersteuning. De werkgever kan daarvoor desgewenst een
adviseur Inschakelen van Arq/Instituut voor Psychotrauma.

3. Werkzaamheden / op te leveren producten

a. Koppeling familierechercheur - casemanager slachtofferhulp
Tijdens de fase van repatriëring en Identificatie is de familierechercheur de eerste
contactpersoon voor de directe nabestaanden. De familierechercheurs zijn/worden gekoppeld
aan een casemanager van Slachtofferhulp Nederland die daarna beschikbaar is voor de
nabestaanden. Het moment van overdracht wordt per slachtoffer bepaald.

b. Informatie en Verwijs Centrum (www. vliegrampoekraine. fl1)
Een online verzamelpunt voor nabestaanden waar zij informatie en advies kunnen vinden,
vragen kunnen stellen aan hulpverleners en met lotgenoten kunnen praten. Het centrum is al
operationeel en wordt ruim bezocht door de nabestaanden. Het centrum zal nabestaanden te
zijner tijd ook ondersteunen bij de beoordeling of aanvullende hulpverlening nuttig is. Het
uitgangspunt is echter de draagkracht en eigen mogelijkheden te onderkennen en de klachten
waar mogelijk te normaliseren. Via het Informatie en Verwijs Centrum kunnen nabestaanden
ook contact opnemen met hulpverleners van Slachtofferhulp Nederland voor een persoonlijk
gesprek. Rond de ‘relevante momenten’ zal er extra aandacht zijn voor de
Informatievoorziening en vragen van nabestaanden.

c. Voorbereide reguliere zorg
Nabestaanden die professionele hulp nodig hebben, kunnen daarvoor contact opnemen met
hun huisarts. De huisarts kan zo nodig doorverwijzen naar bijvoorbeeld de geestelijke
gezondheidszorg (GGZ). Er Is overleg met de huisartsenvereniging om ervoor te zorgen dat de
huisartsen voldoende Informatie hebben voor hun taak. Arq (expertgroep psychotrauma) heeft
een handreiking voor huisartsen beschikbaar. Uitgezocht wordt nog in hoeverre aanvullende
zorg bij rouwverwerking vergoed wordt vanuit de zorgverzekering.
GGD’en zijn beschikbaar om gemeenten, scholen en verenigingen te adviseren, bijvoorbeeld
ten behoeve van de eerste schooldag.

d. Monitoring en evaluatie
Via het Informatie en Verwijs Centrum monitoren en evalueren we of de ondersteuning voor
nabestaanden voldoet.

4. Betrokken partijen
Arq (mci. Impact, Instituut voor Psychotrauma), Slachtofferhulp Nederland, huisartsen,
GGD’en, GGZ.

9
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b. Nazorg nabestaanden overig (w.o. financieel en juridisch): NCTV
Projectleider:

Doel is om Juridische en financiële vragen die leven iJ de nabestaanden, Slachtofferhulp
Nederland, gemeenten en andere betrokkenen te beantwoorden. hiervoor zal binnen dit
deelproject de coördinatie plaatsvinden. De deskundige partijen worden verzocht de vragen te
beantwoorden en de voortgang van de beantwoording wordt bewaakt.
1. Scope

- Alleen vragen die door de overheid beantwoord kunnen/moeten worden
- Die op het Juridische en financiële terrein liggen
• Oog voor vragen die nergens anders belegd kunnen worden

Geen vragen die betrekking hebben op de psychosociale nazorg
- Geen vragen die betrekking hebben op de nationale herdenking
- Geen vragen die liggen op het terrein van een van de andere deelprojecten van

de nafase
- De antwoorden worden via NCC/ECO op de verwanten site geplaatst.

2. Werkzaamheden / op te leveren producten
- Afhandelen vragen gesteld via Informatie en Verwijs Centrum
- Afhandelen vragen die op overige locaties binnen komen, vnl NCC
- Afgestemde antwoorden op vragen
- Q&A overzicht voor op de besloten website

3. Betrokken partijen
- Departementen VenJ, BZ, BZK, VWS, AZ, I&M
- Nationale Politie
- Slachtofferhulp Nederland
- NKC

4. Doorlooptijd
- Zolang het informatie en Verwijs Centrum online blijft zullen nabestaanden

vragen kunnen stellen via dit kanaal. Dit betekent dat de afhandeling
gecoördineerd moet worden. De verwachting dat de intensiteit zal afnemen.

Beantwoording kan veel tijd In beslag nemen door grote aantal betrokken
1

c. Nazorg eigen personeel: alle betrokken departementen
Nazorg van het eigen personeel gebeurt door eigen departementen en organisaties. Daarbij wordt
zoveel mogelijk aangesloten op bestaande protocollen.

3. Werkzaamheden / op te leveren producten
Nog onduidelijk.

4. Betrokken partijen
Betrokken organisaties bij opvang nabestaanden op Schiphol, bij de informatiebijeenkomst In

( )

( )

5. Risico’s

Voortschrijdend inzicht leidt tot andere antwoorden

Y)

d. Bijeenkomst(en) hulpverleners: VWS i.a.m. NCTV
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Nieuwegein en de ceremonies op vliegveld Eindhoven. Onder andere Nationale Politie, Arq,
Slachtofferhulp Nederland, Defensie, Veiligheidsregio Kennemerland, chauffeurs rouwstoet,
beveiliging en Organisatie bijeenkomsten.

11
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6. Herdenkingsdag voor Nederlandse slachtoffers: VWS La.m. NCTV/BZ
41

——-— - -

1. Inleiding
VWS Is gevraagd de lead te nemen voor het onderdeel herdenklngsbijeenkomst vanuit haar
beleidsexpertise rondom ‘herdenken’ en verantwoordelijkheid voor nazorg.

2. Doel herdenking
Het projectteam Herdenkingsbijeenkomst Vliegramp Oekraïne organiseert de herdenking ten
behoeve van de nabestaanden van de slachtoffers die die door het neerstorten van vlucht MH 17
zijn te betreuren, waaronder 196 Nederlanders. Het project omvat alle werkzaamheden ten
behoeve van de voorbereiding en uitvoering van deze herdenking, alsmede de evaluatie en
verslaglegging nadien.

Het project omvat niet de realisatie van een eventueel herdenkingsmonument. Er wordt parallel
gekeken of dit als burgerinitlatief kan worden ontplooid, zoals dat ook bij andere
herdenkingsmonumenten gebeurt.

Uitgangspunten bij uitwerking van het doel2:
- Nabestaanden wordt de mogelijkheid geboden om zoveel mogelijk stu ring te geven op het

moment van de bijeenkomst en de inhoudelijke vormgeving; (
- Gelet op de huidige stand van zaken zal de herdenkingsbijeenkomst waarschijnlijk -begin

november- plaatsvinden. Dit komt voort uit de geuite wens vanuit v-’
..I t- •,...4. 4..-. .-__.I 4.-. .-l 1 .:.-.........-..-...t ....4. ..l.. I...4.. 1. ;.4$.

iS
- invulling ligt de focus op de doelen voor nabestaanden. Verwerking voor de

Nederlandse samenleving Is nadrukkelijk secundair, hiervoor is de Dag van Nationale Rouw
reeds functioneel geweest;

- Deelname van Nederlandse en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders (van getroffen
landen) moet functioneel zijn. Nabestaanden staan centraal;

- Het Is een landelijke herdenkingsbijeenkomst. Lokaj enkJngen hebben over het
algemeen reeds plaatsgehad,

- Als basis hanteren we recente documentatie van herdenkingsbijeenkomsten:
“Herdenken,

aandachtspunten bij het organiseren van een herdenking kort na schokkende
gebeurtenissen, rampen en calamiteiten” (ARQJImpact, 2012) en diverse relevante
draaiboeken. Daarbij is wel aandacht voor de specifieke omstandigheden van de huidige
situatie en consequenties daarvan voor de bijeenkomst en het draaiboek;

—Z e
3. Projectorganisatie
De projectorganisatie behelst zowel de sturlngslijnen als de interne projectorganisatie. Beide zijn
in onderstaande figuur weergegeven.

2 Uitgangspunten wijzigen mogelijk na vaststellen van separate nota in ICCB op 8 aug 2014.
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Organigram Projectteam
Herdenking Vliegramp Oekraine

Project Nafase NCTV

f project Naqrgi

( )
Inhoud

LJ
Figuur la - projectorganisatie — compleet

Organigram Projectteam
Herdenking Vliegramp Oekraine

[Z1

Gemeente

1 Nabestaanden

Figuur 1 b — projectorganisatie - compact
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Sturingslijnen
- ICCB/MCCB: inhoudelijk/strategische besluitvorming rondom de herdenklngsbijeenkomst

vindt plaats via ICCB en MCCB (gelijk aan overige onderdelen binnen project “Nafase”).;
- BR VWS: DG Volksgezondheid zorgt parallel dat BR VWS inhoudelijk voldoende op de

hoogte Is om VWS-verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Daarbij worden
bedrijfsmatige aspecten waar nodig aan BR VWS voorgelegd, om ICCB/MCCB hier niet
onnodig mee te belasten.

Projectorganisatie
Om een tot een goede en passende herdenking te komen is het noodzakelijk om hierbij gebruik te
maken van een interdepartementaal team dat meedenkt en —doet in het project. Alleen vanuit het
gezamenlijk werken aan één doel kan het project goed slagen. De projectorganisatie alsmede het
aangeboden commitment vanuit diverse betrokkenen lijkt hierin te voorzien.

Profectleiding projectmanager, plaatsvervanger en inhoudelijk secretaris.
Verantwoordelijk voor realisatie gehele project. Projectmanager krijgt
hiertoe passend mandaat. Kan hiertoe zelfstandig operationele en
uitvoerende beslissingen nemen, financiële keuzes (tot vastgestelde grens)
maken en inkoopbeslissingen nemen. Inhoudelijke-strategische keuzes
worden voorgelegd in ICCB. Afstemming met parallelle projecten Nafase
vindt via projectleidersoverleg plaats. (Inhoud/programma Draagt zorg voor Inhoudelijke kant van gehele programma. Zorgt voor
aansluiting op wensen nabestaanden (programma, genodigden, sprekers,
muziek, rituelen, keuze locatie). Stemt tevens af met EK en TK voor
inhoudelijke gedachten van hen.

Organisatie Draagt zorg voor alle organisatie/facilitaire onderdelen die voortkomen uit
dit evenement (locatie, logistiek, catering, aankleding locatie, techniek/ICT,
uitnodigingen, organisatorisch draaiboek, beveiliging). Omvat tevens
vertaling van protocollaire zaken (gastvrijheid, Koninklijk Huis en
hoogwaardigheidsbekleders, etc.)

Communicatie Algehele communicatie rondom de herdenking, persberichten en
voorlichting, contact en afspraken media, online, in nauwe afstemming
met (en eventueel uitvoering door) NKC.

Ondersteuning Breed beschouwde ondersteuning van verschillende projectonderdelen,
inclusief secretariaat en controlling/coritracten.

Voor elk va ze onderdelen is een kernteam actief. Deze werken grotendeels vanuit pand
OCW/VWS . Overige organisaties worden betrokken via een vastgestelde lialson enexperts op basis van gerichte vragen.
Uitgangspunten bij Organisatie en werkwijze:

- Heldere besluitvormingslijnen;
• Opstart project wacht niet op gedetailleerd projectplan/draaiboek; ( )
- Deelnemers projectteam zijn breed inzetbaar maar werkzaam vanuit de eigen

(toebedeelde) verantwoordelijkheid voor een bepaald thema;
- Voor het projectteam wordt een projectrulmte Ingericht die voldoet aan de te stellen eisen,

waaronder die m.b.t. de verwerking/opslag van privacygevoelige informatie.

4. Projectplannirig
Dit project is gestart op 23 juli 2014. Eindmoment is twee weken na de herdenking zelf. De
projectplanning hangt verder geheel af van de exacte datum. Zodra deze bekend is zal
bijpassende planning worden opgesteld (dagniveau Indien voor half september, weekniveau indien
erna).
Ter illustratie: met een geheel gevuld projectteam bedraagt doorlooptijd vormgeving van
bijeenkomst 6 tot 8 weken.

5. Inhoudelijke invulling herdenking
Uitgangspunt voor de inhoudelijke invulling zijn de wensen van nabestaanden. Deze zijn nu nogniet bekend. In zijn algemeenheid Is wel bekend dat een combinatie van een compact formeel
gedeelte met aansluitend een ruim informeel gedeelte voor ontmoeting — ook met Koninklijk Huis
en andere hoogwaardigheidsbekleders— zeer gewaardeerd wordt.

6. Randvoorwaarden, risico’s en maatregelen
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Voor het project gelden een aantal randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om het effectief uit te
kunnen voeren:

Er moet helderheid zijn over betrokkenheid en inzet medewerkers (zoveel mogelijk
fulltime)

- Afdoende financiering (tijdens traject ook geen punt van discussie) en mandaat voor
projectleiding (snel kunnen handelen)

- Als projectteam in één ruimte/locatie kunnen werken (korte lijnen).

Daarnaast zijn er risico’s die beheersing vragen. Hiertoe wordt onderstaande tabel steeds
opgenomen in de relevante rapportages.

Kans
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7. Politieke verantwoording: NCTV
ÇJ1,J Projectleider:

A. Doel/omvang van het deelproject
Direct na de ramp Is verzocht om de Tweede Kamer regelmatig op de hoogte te houden van de
stand van zaken. Daartoe heeft inmiddels een aantal Algemeen Overleggen en een technische
briefing plaatsgevonden. Ook Is een aantal Kamerbrieven opgesteld, waarin de stand van
zaken MH17 steeds werd toegelicht.
De MP heeft in eerste instantie toegezegd dat de Tweede Kamer elke 48 uur zou worden
gebrieft, later is dat gewijzigd in ‘regelmatig’.

Dit deelproject ziet toe op gecoördineerde inbreng vanuit Ven] in de brieven en AO’s ten
behoeve van informeren en verantwoorden door de ministers! het Kabinet aan de Tweede
Kamer.
B. Scope
- Kamerbrieven stand van zaken MH17
- Algemene Overleggen in de Tweede Kamer
- Technische (ambtelijke) briefings aan de Tweede Kamer

C. Werkzaamheden / op te leveren producten
- Coördineren van afgestemde inbreng namens Ven] in brieven
- Coördinatie op interdepartementale brieven (
- Bijdragen aan of coördinatie op AO-dossiers (opstellen spreekteksten, Q&A’s en factsheets)

D. Betrokken partijen
- VenJ Intern (tot nu toe: DGRR, DJOA, NCTV, DGPOI, DGPZ)
- OM! Eurojust
- Nationale Politie
- Onderzoeksraad voor de Veiligheid
- Andere departementen: VWS, BZ, Defensie, AZ, I&M.

(J
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8. Interne interdepartementale evaluatie: NCTV
Project/eidef

Nog nader in te vullen.

Uitgangspunt is dat evaluatie in eerste instantie per departement plaatsvindt. Ipdien daaraan
behoefte is, kan eenduidige aanpak voor evaluatie vanuit NCTV worden gefaciliteerd. ICCB/ MCCB
wordt een voorstel tot evaluatie voorgelegd in week 34.

(
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Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
NCC Front Office

T 070 751 51 54

Datum
15 augustus 2014

agenda

Omschrijving

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Aanwezig

ICCb Vliegtuigcrash MH17

15 augustus 2014, 13:00 uur
NCC, Den Haag

Situatieschets en duiding

2 Separatistengebied/plaats delict
-• Interim-fase
— Onderzoeken

• OvV
• Strafrechtelijk onderzoek/schuldvraag

— Internationale politieke verhoudingen

3 Lange termijn/nazorg
- Informatiebijeenkomst nabestaanden dinsdag 26 augustus 2014
- Kalender nafase MH17
Bijlage
- Kalender nafase MH17

4 Communicatie
Bijlage
- Kamerbrief inzake Stand van Zaken vliegramp MH17, d.d. 14 augustus

2014

5 Vervolgafspraak
- MCCb 20 augustus 16.00u:

o presentatie strafrechtelijk onderzoek
o uitkomst onderzoek NFI t.a.v. unieke DNA-profielen



Kalender nafase MHI7
Versie 1 5-08-2014

Augustus 2014

Vrijdag 15-08-2014
- ICCb l3.00-14.00u
- Kamerbrief inzake stand van Zaken vliegramp MH17 naarTK

Vanaf week 33 (vanaf ii augustus)
- Afgifte eerste beschikkingen verklaring van overlijden door rechtbank

Woensdag 20-08-2014
- MCCb 16.00-17.00u met o.a. presentatie strafrechtelijk onderzoek & uitkomst onderzoek NFI t.a.v. unieke DNA-profielen

Dinsdag 26-08-2014
- Enformatiebijeenkomst nabestaanden, 1 8.30u, locatie n.n.b.

“Eind augustus” (als zodanig eemeld aan TK)
- Indicatie van kabinet mogelijk van het aantal slachtoffers dat uiteindelijk kan worden geïdentificeerd op basis van de

stoffelijke resten die nu in Hilversum zijn.

( ‘Binnen enkele weken” (als zodanig gemeld aan TK)

Ö y Binnen enkele weken verwacht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport met voorlopige bevindingen op te leveren.
- Verwacht: begin september (interne info)

N.n.b.
- Eerste (tussen)bevindingen strafrechtelijk onderzoek Openbaar Ministerie (OM)

Tussen nu en oktober (afhankelijk van situatie in Oekraïne)
- Nagaan mogelijkheid nieuwe missie en nieuwe opdracht aan Head of Mission
- Nagaan eventuele overgang van crisisorganisatie naar reguliere Organisatie

Oktober 2014
- Overgangsmaand van zomer- naar winterweer in Oekraïne, mcl. mogelijkheid van (zoektocht belemmerde) sneeuw.

Medio november 2014
- Nationale herdenkingsbijeenkonist vliegramp Oekraïne

April2015
- Overgangsmaand van winter- naar zomerweer in Oekraïne, mci. mogelijkheid van einde sneeuw-periode.
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