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Kenmerk

(.

Aanleiding voor deze nota
Rondom de Nationale Herdenking MH17 dienen een aantal keuzes te worden
gemaakt voor de concretisering. Hiernaast wordt u geïnformeerd over een
aantal uitwerkingen.

, j

Zaaknummer

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief
U akk dteç

Pagina 1 van 10



1

£

Û

(3

Pagina 2 van 10



3 Toelichting beslispunten
a) Concrete vertaling naar het programma
In bijlage 1 is het eindconcept weergegeven van het programma. Dit Is een
uitwerking van hetgeen op 30 september in IC en MC is weergegeven. Hierbij
is maximaal aangesloten op wat nabestaanden zelf hebben gesuggereerd
voor het programma. 3 cc -• -

b) Protocol —placering niet-nabestaanden vanuit gekozen vorm en begeleiding
niet-nabestaanden richting informele deel erna
Vanuit de gekozen indeling van de ruimte (zie hierna en bijlage 2 ter
beeldvorming) Is het van belang te bepalen hoe om te gaan met niet-
nabestaanden. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met meest betrokken
chefs protocol (Iri Dienst KonIn

Keuze sluit aan op gekozen ronde vorm — een korte toelichting daarbij
Uitgangspunt van de Nationale herdenking is het centraal stellen van de
slachtoffers en nabestaanden langs de thema’s geborgenheid en verbinding.
Dit willen we ook in zaalopstellirig maximaal tot zijn recht laten komen. Na
overleg met IDTV (betrokken producent) en NOS komen we daarbij tot een
ronde opstellen.

1’ -.

5
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d) Uitnodigfngskaart Ml’: Bijgevoegd voorstel accorderen
In_bijt——— t -!

Bijlagen:
1) Beelden opstelling ruimte ceremonie
2) Eindconcept programma
3) Uitnodigingskaart MP

t’« S
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Bijlage 1. — Eindconcept programma

12.25 Start achtergrondmuziek — stapsgewijs opbouwen. Tegelijk voorkomen ge
voel dat je iets gemist hebt.

12.59 Koning komt binnen. Wordt in muziek gecomponeerd — muziek loopt ver
volgens door.

13.00 Muziek uit inloop gaat door met op achtergrond gebeurtenissen van 17 juli
t/mvandaag. ( ,)

13.02 Welkom ceremoniemeester — daar zijn we dan — samen. Ongewild.

13.03 Muziek — klassiek: Nationale symfonie Zweers. Klassiek en Vrij zwaar. Pas
send bij startmoment.

13.07 Toespraak minister-president. Verbinden persoonlijk met het nationale. Ook
internationale component en besef dat sommigen nog steeds geen afscheid
hebben kunnen nemen.

13.14 Muziek — Marco Borsato met “Voor altijd” — verlengde intro, waarbij uit 4
richtingen symbolisch 298 objecten (kraanvogels van scholen of passende
bloemen) worden binnengebracht en neergelegd bij het symbool in het
midden van de ruimte.

13.19 Aankondiging ceremoniemeester — gedicht Paul Marckelbach (nabestaande)
— “Waarom?”. Vanuit gevoel van ontreddering.

13.22 Klassiek stuk — Requiem van Mozart

13.26 Aankondiging ceremoniemeester, voordracht nabestaande — over het ver
driet en gemis.

13.35 Ceremoniemeester. Verbînding vanuit omarming en troost richting lezen en
gedenken van de namen.

1331 Muziek— Lenette van Dongen met “Kom dan bij mij”
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13.36 Muziek — Pie Jesu. Met solo door aantal kinderstemmen gezamenlijk.

13.40 Korte stilte, dan het noemen van de namen. Door 3040 nabestaanden —

vlakbij hun zitpiek in de zaal. Groepsgewijs, waarbij men namen van eigen
dierbare(n) kan uitspreken.

14.03 Ceremoniemeester vraagt te gaan staan, op achtergrond eerste matev
Anton Bruckner — WAB 114, als muziek stopt stilte.

14.04 1 minuut stilte.

1405 Wilhelmus. Gezamenlijke verbondenheid. In zaal met elkaar, maar ook met
mensen buiten.

14.07 Muziek — modern. Douwe Bob met “Beautiful” (overgang verdriet naar toe
komst).

14.10 Aankondiging ceremoniemeester—afsluitende spreker vanuit maatschappij
met boodschap vanuit hoop en troost.

14.15 Gedicht “Voor een vriend” (Toon Hermans) tijdens intro muziekstuk. Dan
Glennis Grace — 1 was Here (nummer van Beyonce). Hier op de achtergrond
foto’s die nabestaanden hebben aangeleverd en uiting geven aan de mooie
herinneringen die men aan de dierbare(n) heeft.

14.20 Ceremonie — toelichting op vervolg, weggaan ZMK, Koningin

14.22 Start uitloopmuziek. Begin volwaardig klassiek stuk—wie wil blijven zitten
kan dit doen, maar vrijheid naar zaal 9 te gaan.
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Bijlage 2 — 2 beelden van ruimte ceremonie
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Datum notitie: 20 oktober 2014

Informatievoorziening stand van zaken identificatieproces MH-17

Aanleiding
• Vrijdag 17 oktober is de laatste officiële stand van 278 identificaties bekend

gemaakt. Maandag 20 oktober kwamen daar 4 nieuwe identificaties bij. De
huidige stand is dus thans 282 identificaties.

• Naar verwachting zal het huidige aantal van 16 niet-geïdentificeerden nog
verder afnemen omdat er 289 unieke DNA-profielen zijn gevonden.

• Op dit moment wordt nog nader onderzoek gedaan naar stoffelijke resten die
aanwezig zijn in Hilversum. Dit onderzoek kan ook nog nieuwe DNA-profïelen
opleveren.

• Naar verwachting kan pas eind december — op basis van onderzoek aan alle
stoffelijke resten - worden aangegeven van hoeveel personen een DNA-profiel
ontbreekt. Pas dan zal duidelijk zijn hoeveel personen eventueel niet
geïdentificeerd kunnen worden op basis van de stoffelijke resten die in NL zijn.

Doel
• Met het oog op de Nationale Herdenkingsdag is het van belang om voor 10

november zowel nabestaanden als het publiek te informeren over het verloop
van het identificatieproces.

• Verwachtingen nogmaals managen: we doen er alles aan om alle slachtoffers
te identificeren, maar het wordt steeds moeilijker en complexer.

• De groep nabestaanden die nog wacht op identificatie wordt steeds kleiner.
Omdat het identificatieproces steeds moeilijker wordt, verdient deze groep
bijzondere aandacht.

Hoe
• Nabestaanden van de 16 nog niet-geïdentificeerde slachtoffers worden tussen

27 oktober en 31 oktober geïnformeerd door familierechercheurs over de
laatste stand van zaken.

• Familierechercheurs polsen vervolgens bij de nabestaanden of er behoefte is
aan persoonlijke gesprekken met het LTFO en het NFI.

• Buitenlandse nabestaanden worden persoonlijk geïnformeerd door LTFO.

• Aansluitend worden alle nabestaanden - via de nabestaandenwebsite -

geïnformeerd over de stand van zaken rond het identificatieproces.
• De media worden geïnformeerd over de stand van zaken middels een

persbericht. Hiervoor kan het reguliere persbericht worden ‘ruikt dat
wekelijks iuuM met de upd van het
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

IC MH 17

nota additlonele uitgaven MH 17

Directie Financieel-
Economische Zaken

Turfmarkt 147
2511 X Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheld.nJ/venj

Ons kenmerk
geen

Aanleiding

De deetprojectgroep “Financiële afwikkeling kosten departementen” heeft de
additionele uitgaven 2014 die direct te maken hebben met de vliegramp MH17 In
kaart gebracht. De additionete uitgaven dle niet kunnen worden opgevangen
binnen de begrotingen van de desbetreffende departementen en dus tot
tegenvallers zullen leiden bij Najaarsnota zijn In bijgaand memo voor de Inspectie
Rljksfinanciën (IRF/ministerie van Financiën) opgenomen.

De additlonele uitgaven voor 2015 en verder zullen op een later moment worden
geïnventariseerd en aangeboden aan de IRF.

Beslispunt

Instemmen met het memo “additionele kosten MH17” dat door de desbetreffende
departementen (Defensie, Ven), VWS, AZ en Financiën) afzonderlijk met de IRF
kan worden besproken.

Toelichting

De deeiprojectgroep “Financiële afwikkeling kosten departementen” is uitgegaan
van de volgende afwegingen:

De uitgaven hebben direct te maken met de ramp van de MH17. Het betreft
hier uitgaven voor activiteiten die direct gelieerd zijn aan de slachtoffers en
nabestaanden. De extra kosten van de douane voor de handhaving van de
sanctiemaatregelen zijn hierin niet opgenomen;

1?

Datum
10 oktober 2014
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Additionele uitgaven zijn uitgaven die bovenop de reguliere werkzaamheden Directie Financieel-
hebben plaatsgevonden en waarvoor geen budget beschikbaar is op de Economische Zaken

reguliere departementale begrotingen;
Datum
3 oktober 2014Vanwege de naderende Najaarsnota-besluitvorming zijn allereerst de
Ons kenmerkadditionele uitgaven van 2014 geinventariseerd. De additionele uitgaven voor neen2015 en verder zullen op een later moment worden geïnventariseerd conform

de voor 2014 geldende uitgangspunten.

Het betreft enerzijds gerealiseerde uitgaven van activiteiten die al hebben
plaatsgevonden, anderzijds begrote uitgaven die in 2014 plaats zullen vinden;

In t mln.
Departement Totale Gedekt binnen Ongedekte Niet direct

uitgaven begroting additionele gerelateerd
2014* uitgaven aan ramp

MH17
Defensie 14,9 14,9
VenJ
-Nationale 13,9 8,3 5,6
Politie
-NFI 2,5 0,9 1,6
-NCTV 1,4 0,03 1,4
- SHN 0,9 0,4 0,5
-OM 0,2 0,2 0
- Voorlichting Beperkte uitgaven 0
VWS 2,0 2,0
herden kings
bijeenkomst
BZK 0,3 0,3 0
BZ 0,2 0,2 0
OCW Beperkte uitgaven 0

(contact zoeken met
Instellingen waar
passagiers van de
MH studeerden /
werkten)

I&M Alle uitgaven mcl. de 0
verkeersmaatregelen
van RWS, worden
betaald uit de
lopende begroting

AZ 0,2 0,2
Financiën 8,3 8,3
Totaal** 45,0 1.0,3 26,3 8,3

* Opgave van de totale uitgaven 2014 per departement / organisatieonderdeel
gerelateerd aan de ramp MH17. Niet alle uitgaven zijn hierin opgenomen. Veelal
omdat deze uitgaven binnen de reguliere werkzaamheden plaatsvinden en niet
heeft geleid tot additionele tegenvallers.

Het totaal Is de som van de niet afgeronde bedragen.
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Ministerie van Veiligheid en Justitie
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Ministerie van Financiën /IRF
Directie Financieel-
Economische Zaken

Turfmarkt 147
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheld.nT/venj

Contactpersoon

memo Additionele uitgaven ramp MH17 2014
Datum
20 oktober 2014

Aanleidîng

Sinds 17 juli Is de Rijksoverheid In de crisisstructuur druk geweest met de
vliegramp van de MH17. Woensdag 3 september Is de ICCB (Interdepartementale
commissie crisisbeheersing) akkoord gegaan met de overgang van crisis- naar
projectstructuur MH17.

Besluiten voortkomend uit de deelprojecten worden voorgelegd aan de
Interdepartementale Commissie (IC) MH17 en de Ministeriële Commissie (MC)
MH17. Zodra (nationale) coördinatie niet langer nodig Is, vindt overdracht plaats
naar de reguliere processen.

De MC MH17 bestaat uit de MP, minVeni, minDef en minBZ.
De IC MH17 bestaat uit de NCTV, AZ, DeF, BZ, VWS, IenM, NP, AND, NKC en
OM.

Voor het Inventariseren en afwikkelen van de gemaakte kosten door de
verschillende departementen Is het deelproject “Financiële afwikkeling kosten
departementen” In het leven geroepen.

1-let projectteam “Financiële afwikkeling kosten departementen” gevuld met leden
van de directies Financieel Economische Zaken van Defensie, VWS, BZ, Financiën
en VenJ, heeft de afgelopen periode een inventarisatie gedaan van de additionele
uitgaven voor de ramp van de MH17.

Bespreekpunt

Dit memo Is afkomstig van het projectteam “Financiële afwikkeling kosten
departementen”, afgestemd met de IC MH17 en vormt de input voor de
besluitvorming rond de Najaarsnota betreffende de ramp MH17.
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Directie Financieel-Toelichting Economische Zaken

De deelprojectgroep ‘Financiëte afwikkeling kosten departementen” is uitgegaan
2014van de volgende afwegingen:

De uitgaven hebben direct te maken met de ramp van de MH17. Het betreft
hier uitgaven voor activiteiten die direct gelieerd zijn aan de slachtoffers en
nabestaanden. De extra kosten van de douane voor de handhaving van de
sanctiemaatregelen zijn hierin niet opgenomen.

• Additionele uitgaven zijn uitgaven die bovenop de reguliere werkzaamheden
hebben plaatsgevonden en waarvoor geen budget beschikbaar is op de
reguliere departementate begrotingen.

• Vanwege de naderende Najaarsnota-besluitvorming zijn allereerst de
additionele uitgaven van 2014 geïnventariseerd. De additionele uitgaven voor
2015 en verder zullen op een later moment worden geïnventariseerd conform
de voor 2014 geldende uitgangspunten.

• Het betreft enerzijds gerealiseerde uitgaven van activiteiten die al hebben
plaatsgevonden, anderzijds begrote uitgaven die in 2014 plaats zullen vinden.
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in € mln.

Departement Totale Gedekt binnen Ongedekte Niet direct
uitgaven begroting additionele gerelateerd

2014* uitgaven aan ramp
MH17

Defensie 14,9 14,9
VenJ
- Nationale 13,9 8,3 5,6
Politie
-NFI 2,5 0,9 1,6
-NCTV 1,4 0,03 1,4
-SHN 0,9 0,4 0,5
-OM 0,2 0,2 0
- Voorlichting Beperkte uitgaven 0
VWS 2,0 2,0
herdenkings
bijeenkomst
BZK 0,3 0,3 0
BZ 0,2 0,2 0
OCW Beperkte uitgaven 0

(contact zoeken met
instellingen waar
passagiers van de
MH stucleerden /
werkten)

I&M Alle uitgaven mci. de 0
verkeersmaatregelen
van RWS, worden
betaald uit de
lopende begroting

AZ 0,2 0,2
Financiën 8,3 8,3
Totaal** 45,0 10,3 26,3 8,3

* Opgave van de totale uitgaven 2014 per departement / organisatleonderdeel
gerelateerd aan de ramp MH17. Niet alle uitgaven zijn hierin opgenomen. Veelal
omdat deze uitgaven binnen de reguliere werkzaamheden plaatsvinden en niet
heeft geleid tot additionele tegenvallers.
** Het totaal is de som van de niet afgeronde bedragen.

Dfrectie Financieet
Economische Zaken

Datum
6 oktober 2014
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Bijlage
In de bijlage is per organlsatleonderdeel een onderbouwing van de additionele
uitgaven opgenomen.

DEF

1
Te dekken uit

Maatregell activiteit Kosten 2014 idedouwIng van de kosten bestaande budgetten Ongedekt

MH-17 Recovery € 12.640.000 € - € 12.640.000
Onderhoud Wapensystemeri € 3.040.000

VoorTiamelijk transportvluchten
met de C-130s,
Onder andere Inhurx van

Transport € 290.000
transport in het mlssiegebied.
maar ook inhuur ter vervanging
‘.-an uitgezonden materieel.
Grootste gedeelte betreltOverig Materieel € 2.020.000 rleneeskundtg materieel.
Het gaat hierom de standaard

Personele toelages € 770.000 WO toelage voor alle
uitgezonden militaIren
Hier valt onderandere de huur

Infrastructuur € 370.000 vaneenharrgaarenomliggend
terrein in Oekraire onder.
Dit betreft de kosten voor
Communicatie &

lnforniatievoorening € 1.260.000 tnformatiesystemen (CIS),
beveiligde telefoons en
sattelietbandbreedte.
Voornamelijk voeding in

Voeding € 870.000 Nederland (KVOK), maar ook in
het mlssiegebied.

Brandstoffen voorde C-130’s, CBrandstoffen € 2.750.000
17e en in het misslegebied.

1-fier valt onder andere het verven
Operationele zaken € 1.270.000 & wappen van materieel onder,

maarook de aanschet van

Interim Presence € 2.280.000 € - € 2.280.000
Hieronder vallen onder meerPersoonsgebonden uitgaven € 60.000
tickets (cMel luchtvervoer.).
Deze post bevat uitgaven aanPersonele lnhutr € 50.000
tolken.

Het betreft hier de Inhuur vanTransport € 770000
vtiegtuigen.

Hieronder vallen onder meer
Overig materieel € 40.000 persoonlijke medische ‘klts en

beschermingsmiddelen.

Het gaat hierom de standaard
Personeletoelages € 10.000 WOtoelagevooralle

iitgezonden milltairen
Hier valt onder andere de huur

Infrastructuur € 150.000 van een hangaar en omliggend
terrein In Oekraine onder.
Dit betreft de kosten voor
Commuricatie &

InformatievoorzienIng € 500.000 kiformatiesystemen (ds),
beveiligde telefoons en
sattelietbandbreedte.

Hier vallende brandstoffen voorBrandstoffen € 20.000 voertuigen en aggregaten onder.

Hier vallen onder meer de kosten
Operatiorrelezaken € 680.000 voordeKorporaalven

Oudher.sden kazerne onder.

€ 14.920.000 € 14.920.000

Directie Financieel-
Economische Zaken

Datum
6 oktober 2014
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. bostoevdn Inter non nnnliiilefl lijn lok gitihit. di t,nti000n Oont

9451

8. nmzt.denlkenten zijn inb.’eord op iie sltmhnml non hot groodonk. De
noton de iedere eirdredee reiken elite.. iii worden nnrwnrkt le

t ie.00ilo T00i fl1441001

1.2 not

280 not

250 000

£13.579

2e overige kost... ( 052330 zijn bonte., dle niet inzien beoenzt.zedn botten
,llon tno., wel zijn. Dit zijn boter, zool. huvr.ggrngnot. Isotelbeston,

300.000

452 340

£19.571

Pagina S van 9



NFI

Ie dekken uitiaaregetlacklvltelt !çosten2014. ,ndejbOuj .vi de kosten bestaande budgetten ‘inaedk’
‘ (rezIaneOMA-onderzock slachtoffers MHI7 aug. sept, okt 900.OÇC’ €i9341090 900.000 0

d7iiere capaciteit dle het
NFI voor de maanden aug, sept
cmi okt niet heefl turnen Inzetten
8SV Opsporing wordt gedeelteijkGedeettetjke uitbesteding van de reguttere uitbesteed aan parlistilere tabswenlczoanthedon (OMA-onderzoek) tav. opsporing zodat de regidiere crimlnatttettdie het NFI eis gevolg van MHI7-ramp rdet heeft niet de gebttdkelljkekuinen uitvoeren in augustus, sept en okt. NFI-

1 400900 slagvaardigheid wordtcapaciteit 1,5v. OMA-onderzoek Is grotendeels aangepakt Het betrok eenbenut voorinzet onderzoek MH17. De toezegging van de mInister vanwerkzaamheden worden uitbesteed aan VenJ aan de tweede kamer, Hetparticrdtere tsbn dle duurder cijn. betreft ce 1240 OMA
onderzoeken dle worden
uitbesteed: (850 x€ 1220 +
BTViij+(39Ox€280+BTVij€
t4mln. 0 L9.00OAddittomiete kosten voor het meerwerk gemaakt

door NFI (aug-dec). Deze kosten betrellen onder
moer e,dra titgeven door de afdeling Medisch
Forerrstsch Onderzoek en kosten voor overhead
en logistiek (overwerk NFI door wettelijke taak van
NFI van registratie vooraf en weer Overwerk: (550 uur x € 210trinemenibewaren achteraf van materiaal (OMA- (uurtarief)) + (480 uur xE 107er&aten), ook bij iithestedlng en transportkosten uurtlsriet) 4 transportkosten €hjjultbestadlng. 180.00K’ 0.000€0,l8 mln. 0 160.000
Totaat 2A00.000 900.000 1.0.0

NCTV

te dekken uitmaatregel 1 actlvttalt tosten 2014 ,nderbouwtng van de kosten ,estaend, budgetten ngedske
rspafrlering(vle nionu)
Directeur! ultvaartverzoigcrs 94.155 199 Leen, 13311e, p 155175 94.155Veroerrouwauio 479.223 2631822,14 479.22lVervoer overbrengaulo 1.158 22289.50 1,158OureaLdcosten 10% 2.500
140 vervoerskitslen, 20 katafaken en rokken 49.039 28371.84+20686,80 49.039BTWMOqgAa 131.476 21% 131.476
blijeenkonraten nabestaanden 300.000 2150.000 huur mcl. catntn’ 300.000

irtomtatieuoorziening 300.000 basten webstte, personee’ 300.000
catering MCC 43.000 25.000 18.000

1.400.551 25.000 1.373.051

De NCrv heeft de aantortat In Nederland en het transport van Etndhovnni naar Hdversuin georganiseerd.
In eerste instantie had de NP al een aantat ktsterr besteld en naar de Oekraine gestuurd. Op een zeker mienent waren er onvoldoendekisten en garde 14F aan dat zij er geen neer konden bestellen.
Omdat het proces van repatriëring n:et gestopt kon worden, heft de NCTV toen twee acties uitgezet. Ze hebben katafalken besteld(daarmee kan je draagbaar bedekken) en na enIg zoeken binnen hun centacten bleek het voor hen plotsetng wel reogeijk om nog ttjdlstijkidsten te bestellen.
In totaal otjn er rond de 310 lljktdsterr besteld. Daarvan zijn er uiteindelijk 70/80 overgebleven. Met Monuta Is afgesproken dat zij deproberen te verkopen en dan ontvangt de NCrV een credit nota. Datzelfde geldt veor de uiteindelijk nIet gebruIkte tratafatken. Indien zeniet verkocht kunnen worden, worden ze toegevoegd aan de voorraad tbu koninklijke uitva5rten. Aan de NCV zijn 140 kisten in rekeninggebracht (dle nog wel konden worden besteld). ASn de NP zijn op bass van de oorspronkeljk besteling zo rond de 170 kisten kr rekeninggebracht.

Een tweede punt. Het LTFO heeft de kazerne In iilversum tot plaats deict verklaard. Lichamen die ter beschikking kwaimen van de familiewerden om die reden overgebracht naar een rrcrtuantumn. Voor NL stachtetTers het Ter (Saai ziekenhuis. Voor buitenlandse sachtoffer eenmortuarium op Schlphol of ii Den Haag. Van deze locaties konden nabestaanden hun overledene ter beschikking krijgen. Ik neem aan datIn de kosten van de politie ook de kosten voor deze nmrtuarie zitten, da transpertkosten naar deze rrnrtuaria etc.

Directie Financieel-
Economische Zaken

Datum
6 oktober 2014

t
. .

Kosten eetra innet personeel zijn gedekt uit perreneelsbudget en niet gekwaritlficaerd
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Directie Financieel-
Economische Zaken

Datum
6 oktober 2014

Slachtoffer Hulp Nederland

0

tedekken uit
maatregel! activiteit kosten 2014 onderbouwing van de kosten bestaande budgetten ongedekt

bieromstenenondersteur 54356 1.1565.5 uurx€47 per uur 27.176 27.178
Forum/commcatieICSL 134.232 2.856 wrx€ 47 per uw 67.116 67.118
Casemanagement 518.156 11.025 LUxE 47 per uur 259.078 259.078
directie, bestujrenoerig 72.288 1.538 u.rx€47 per uur 36.143 36.143
iuçidische inzet 48.410 1.030 uurx€ 47 per uw 24.205 24.205

‘Jitgaenoribetaaide medewerl(ers 13.52e eiskostenergoedlngen 6.780 6.760
Materi8ie uitgaven 100.000 website, nieuwsbfief. (bus)er- 100.000

,oer, lnhuurtolken, drukwerk
940.960 420.400 520.480

OM

te dekken uit
maatregel/activiteit kosten 2014 onderbouwing van de kosten bestaande budgetten ongedekt

Inzet medewerkers 207.540 p’g (€60 * 3.459 uren) 207.540
Reiskosten 10.009 10.009

Totaal 217.549 207.540 10.009
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Directie Financieel-
Economische Zaken

Datum
6 oktober 2014

Conasdalre biletandiscôr-team 40 (101]

Reis- en verbllj5costen en overige

R.,n.k flekra.n..

196.310

maatregel Iactlvlteft kosten 201s rndorbouwtng van de kosten a dekken uit bestaande budgetten ongedekt

Kooien e4,a Inzet personeel zijn gedeki til
0ra inzet personeel ,eraonoelsbudget en niet te kwentificeren

. — - - zIAJyCI uAflIaU,wIc UISAWIIU UL.Ifl

c

2.640

eraaneeIsDix1oelmeanesveennasbuaae1

,3&eafl

°‘‘bezoekenvenDKP

ICoslen extra Inzet personeel zljngedektulLpeïleLgekwantiticerrd

AZ

maatregel 1 activiteit kn•4••, n4Â

23L550

Advertentie

(1

arnn..h.,,AJ,Inn van (A knACAn

186.709

tAH.kn,,Ith..Inh.x4nAH.n

Op 22 juli heeft het cilolscamité
Vilegramp MH17 een advertentie
geplaatst In alle landeïjke en
realonale

znedekt

186709

mas.g.l 1 activIteit

FIN
nut direct oerelateerd eend. ramt, MHI7

Irnt*n fli nn,4.hn,nx,Inn van de kosten
te dekken Uit
hA.tn.4 h,,.InAIt.n onasdekt

Handhatirig sancllemaalregeten Rusland 8.333.000

8.333.000 0 5.333.000

Er zijn circa 275 fte (plus
bijbehorende materiële
voorzieningen) extra nodig bij de
Douane (onderdeel
Belastingdienst) omde
sanctiemaatregelen Rusland op
dezelfde wijze te handhaven als ten
aanzien van gelijksoortig
geprionteerde (categorie 1) landen
(Iran. Noord-Korea en Syrië). Er is
hierbij sprake van actlevp Inzet van
intelligence, dus geen 100 54
handmatige contmie,
De totale kosten samenhangend
met de 275 Ite moeten nog exact
worden berekend, In eerste
instantie lx een bedrag van EUR 20
rein, per jaar genoemd. Uitgebreide
znderboiiwtng van de 275 FTE is
bechlkbaar.

8 333 000
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Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

ôc100

Datum
24 oktober 2014

Omschrijving

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Aanwezig

Conceptagenda IC Vliegramp Oekraïne 28 oktober 2014
28 oktober 2014, 9.00 uur
NCC, Den Haag
Leden IC

1 Opening en mededelingen

2 Oekraïne
- Concept plannen maatregelen crash-site

(bijlagen 1.1 t/m 1.3 — wordt ter tafel uitgereikt)

- Onderzoeken
o OvV
o Strafrechtelijk onderzoek/schuldvraag
o Communicatie over de onderzoeken

3 Lange termijn/nazorg
- Nationale Herdenking: concept programmaboekje

(bijlage 3.1 - wordt ter tafel uitgedeeld)

Nabestaandenbijeenkomst

Brief van der Goen — ter bespreking
(bijlage 3.2 — wordt ter tafel uitgedeeld)

- Evaluatie

4 Politieke verantwoording
- vervolg AO 15 oktober op 13 november
- Kamervragen BZ (ingezonden d.d. 23 oktober en 24 oktober 2014)

5 Communicatie

6 Vervolgafspraak
- volgende IC: 4 november 9.00 uur

‘Tden IC VO

agenda

Directie Strategie en
BedrijfsvoeringE

IC Vliegramp Oekraïne 28 oktober 2014

( )


