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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 telefonische MCCb om 13.00 uur, 11 augustus 2014.
Geactualiseerd tot 12.00 uur.

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

Hoofdpunten:
• 65 slachtoffers geidentificeerd
• Grootste deel missieleden terug in Nederland
• Australische premier In Nederland
• Oproep tot staakt-het-vuren In Oost-Oekraine afgewezen
• OVSE rampgebied Is frontlijn geworden
• Sociale media: aandacht voor ranipneémtveideraf

Bergen, identificeren en repatriëren slachtoffers
• 65 slachtoffers geïdentificeerd. Was vrijdag nog gemeld dat er 23 slachtoffers zijn geïdentificeerd,

zaterdag liet het ministerie van VeilIgheid en Justitie weten dat van 65 slachtoffers de Identiteit al is
vastgesteld. Van de eerdere 23 is de identiteit vastgesteld op basis van gebitsgegevens (21) en
vingerafdrukken (2). In totaal zijn nu 39 Nederlandse slachtoffers geïdentificeerd.

• Persoonlilke soullen zullen snel worden teruggegeven aan nabestaanden. Het identlf9catieteam zoekt
in de kisten met persoonlijke bezittingen naar paspoorten en officiële documenten. Persoonlijke
spullen waarvan duidelijk Is aan wie ze toebehoren, worden zo snel mogelijk teruggegeven aan
nabestaanden. De overige spullen worden gerubriceerd en opgeslagen totdat duidelijk is aan wie ze
behoorden.

• Seoaratlsten zouden alle stoffelilke resten hebben overhandigd. De pro-Russische rebellen melden
maandag dat ze alle stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen van rampvlucht MH17 geborgen en
overgedragen hebben aan cie Oekraïense autoriteiten. Op de rampplek zouden uitsluitend nog
wrakstukken liggen.

Onderzoek ramp
• Grootste deel missieleden terua in Nederland. Het grootste deel van de politiemensen en

marechaussees die actief waren In het gebied van de vliegramp in Oekraïne (Inclusief missieleider
Pieter-Jaap Aalbersberg en kolonel Kees Kuijs van de marechaussee) is vrijdag en zaterdag
teruggevlogen naar Nederland. De komende dagen zal nog heen en weer worden gevlogen tussen
Charkov en Eindhoven om materieel terug naar Nederland te halen.

• Controle weoens moaelllke sDlonpcle, De computers en andere apparatuur van de Nederlandse
experts die in Oost-Oekraïne zijn geweest, worden gecheckt op spionageprogramma’s. De politie heeft
dit bevestigd na berichtgeving door de NOS. Volgens de politie gaat het om een standaard procedure.

• 3.5 vierkante kilometer ramoaebled ultaekamd. De politie heeft zaterdag een kaart van het
doorzochte gebied vrijgegeven. Op die kaart staan de plekken aangeduid waarop brokstukken zijn
neergekomen, de gebieden die uitgekamd zijn door het repatriëringsteam en de gebieden die door de
Oekraiense hulpverleners vlak na de crash zijn doorzocht. Hieruit blijkt dat de forensische experts in
zes dagen zoeken nog maar 3,5 vierkante kilometer hebben kunnen uitkammen van het rampgebied
dat In totaal 60 vierkante kilometer groot is. Het gaat daarbij om plekken waarvan de verwachting
bestond dat er nog menselijke resten en persoonlijke bezittingen te vinden waren. Op meerdere
plekken mochten de experts niet komen, andere gebieden waren te gevaarlijk in verband met
gevechten. De lokale bevolking had eerder al wel het gebied van 60 vierkante kilometer doorzocht. De
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Nederlandse autoriteiten geven aan dat dit professioneler en zorgvuldiger is gebeurd dan eerder werd
aangenomen.

• No veel wrakstukken in rampgebied. In het gebied dat nog niet Is doorzocht liggen veel
wrakstukken. RTL Nieuws concludeerde dat zaterdag op basis van satellietbeelden van de rampplek
en analyses van experts. Uit de satellietbeelden blijkt ook dat boeren in het gebied aan het oogsten
zijn.

• COT positief over Nederlandse aanpak. De aanpak van Nederland na de vliegramp In Oekraïne Is naar
Inschatting van experts van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) tot nu toe erg
goed geweest.

• Onderzoek OM loopt nog. Het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 is, ondanks
het afbreken van de missie In Oekraïne, nog In volle gang. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM)
vrijdag laten weten.

Strijd Oekra,ne
• Ramoolek Is front geworden. Het front in de strijd tussen Oekraïne en de separatisten loopt

momenteel precies over de rampplek van vlucht MH17, zo meldde Alexander Hug, de
plaatsvervangende leider van de OVSE-mlssle zaterdag. Hij voegde eraan toe dat de situatie met het
uur verandert.

• Ooroep tot staakt-het-vuren afgewezen. De pro-Russische separatisten in Donetsk hebben zaterdag
tot een wapenstllstand opgeroepen omdat een humanitaire ramp zou dreigen door tekorten aan
water, voedsel, medicijnen en elektriciteit. Deze oproep Is echter afgewezen door het Oekraïense 1’,
regeringsleger omdat volgens een woordvoerder pas een staakt-het-vuren kan worden afgekondigd
als de opstandelingen hun wapens neerleggen en zich overgeven.

• Geweiddadioheden oaan door. Het offensief van de Oekraiense strijdkrachten Is voortgezet. Hierbij
vinden zware beschietingen met artillerievuur plaats in Donetsk. Ruim honderd gevangenen zijn
maandag uit een zwaarbewaakte gevangenis in Donetsk ontsnapt na een granaatinslag. Oostelijk van
Donetsk vocht het Oekraiense leger zondag met de opstandelingen om de controle over het
strategisch gelegen Krasnyj Loetsj. Volgens NOS-correspondent Davld Jan Godfrold vecht het
Oekraiense leger liever door nu het een aantal belangrijke posities van de separatlsten omsingeld
heeft. Verwacht wordt dat deze binnenkort vallen. Tijdens een bevriezing van het conflict zouden de
rebellen zich kunnen herbewapenen en hergroeperen.

• Oekraine beschuldigt Rusland van smokkelen militairen. Rusland en Oekraïne liggen In de clinch over
een vermeende Russische poging tot een bewapend konvooi. De Russen zouden volgens Oekraine
hebben geprobeerd militairen de grens over te smokkelen, onder het mom van humanitaire
hulpverlening. De Russen zouden naar eigen zeggen met het Rode Kruis overleg hebben gehad over
de aanwezigheid van vredestroepen, maar volgens Oekraine ontkent de hulporganisatie dat.

• NAVO houdt rekenlno met Russische invasie. Ook de NAVO houdt er rekening mee dat de Russen
Oost-Oekraîne blnnenvallen onder het mom van een humanitaire- of vredesmlssie. De Amerikaanse
president Obama en de Duitse bondskanselier Merkel zijn het eens dat een dergelijke actie niet
zonder gevolgen kan blijven, als dat gebeurt zonder toestemming van de Oekraïense regering, zo liet
Obama zaterdag weten. Zondag zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov dat Rusland
praat met Oekraïne, de Verenigde Naties en het Rode Kruis over het sturen van humanitaire hulp naar
Oost-Oekraïne.

• Nieuwe beschuldiging door Oekraïense geheime dienst. Het hoofd van de Oekraiense geheime dienst,
Valentyn Nalyvaltsjenko, zegt in de Britse krant The Daily Mail dat de rebellen dle vlucht MH17
neerhaalden eigenlijk een Russisch burgertoestel wilden neerschieten. Deze daad zou bedoeld Zijn om
de Russische Federatie een excuus te geven voor een militaire Invasie.

• Oekraiense officieren vrijgelaten. Rusland heeft vijf Oekraïense officieren vrijgelaten. De mannen
waren opgepakt nadat ze met hun eenheid op RussIsch grondgebied waren terechtgekomen en
werden door Rusland beschuldigd van oorlogsmisdaden.

• Rusland kondlt aan dat militaire oefeningen worden beeindlad. De militaire oefeningen die de
Russische krijgsmacht vlak bij de grens met Oekraïne uitvoerde, zijn vrijdag voorbIj, aldus het
Russlsche persbureau Interfax. Het materieel zou bij de grens worden weggehaald. Dit Is vooralsnog
niet bevestigd door neutrale bronnen.

Optreden regering en reacties internationale organisaties
• Onieuw briefinci voor Tweede Kamer. Leden van de Tweede Kamer krijgen maandagmiddag een

ambtelijke briefing over de repatriëringsmissle In Oost-Oekraine.
• Dankbetulaina Australische premier. De Australische premier Tony Abbott heeft maandag een

ontmoeting met premIer Mark Rutte. Hij wil hem ,,persoonlijk bedanken voor het leiderschap dat
Nederland de afgelopen weken heeft getoond”. Na afloop tekent Abbott het condoleanceregister voor
de Nederlandse slachtoffers van de vliegramp. Abbott, vergezeld door de militaire opperbevelhebber
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Mark Blnskin en politiebaas Tony Negus, spreekt In de ochtend op het ministerie van Defensie met
CdS Tom Middendorp over de repatriëringsmissie. Hij zal ook een ontmoeting hebben met de
Australiërs die In Nederland werken aan de Identificatie en repatriëring van de Australische
slachtoffers.

• Mogelijke nieuwe sancties door Australië. Australië overweegt hardere sancties tegen Rusland in
reactie op de boycot van Australische voedselproducten. Gedreigd Is de verkoop van uranium aan
Rusland te stoppen als Russische troepen de grens met Oekraïne zouden oversteken.

• Bezoek VN aan Nederland. Delegatieleden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn zondag
en maandag in Nederland. De diplomaten van de landen zijn zondagavond door de secretaris-
generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Renée Jones-Bos, bijgepraat over de vliegramp
in Oekraïne.

Reacties vanuit samenleving
• Vooralsnog geen boycot WK Judo. Judoka’s boycotten het WK in Rusland (25 — 31 augustus)

vooralsnog niet. Ze zeggen het ministerie van VWS en de sportkoepei NOC*NSF te volgen. Ze
vertrekken niet als hun veiligheid in het geding komt. De nationale judobond (JBN) beslist nog of het
passend is dat medaillewinnaars president Vladimir Poetin een handje geven.

Contextueel relevant
• Discussie over defensiebegroting. De crisis in de Oekraïne doet de discussie over de militaire

slagkracht van Nederland opleven. Volgens experts kunnen we een vijand niet overtuigend
afschrikken. Mogelijk vormt de vliegramp, aldus de experts, een keerpunt. De defensiebegroting die
deze maand wordt besproken zal naar verwachting met 50 tot 100 miljoen euro worden verhoogd.

• Bezorgdheid onder vliegtuigpersoneel. De Telegraaf zou met stewardessen en piloten gesproken
hebben dle al voor de crash hun bezorgdheid hadden geuit over vliegen over Oost-OekraTne; zij
voelden zich toen niet gehoord. Nu heerst onder het personeel grote ongerustheid over hun veiligheid
op vluchten naar Nigeria (ebola-uitbraak), en Tel Aviv (conflict Harnas).

Sociale media
• Aandacht voor ramp loopt verder terug. Het aantal berichten op sociale media met betrekking tot

‘MH17’ Is het afgelopen weekend sterk afgenomen. Ook op maandagochtend blijft het aantal berichten
beduidend lager dan de afgelopen week het geval was. De nadruk In de berichten ligt op (nut en
gevolgen van) de economische sancties. Slechts een klein deel van de berichten gaat in op de
terugkomst van de repatriëringsmissie in Nederland op zaterdag, een stille tocht voor slachtoffers van
de vliegramp In Tilburg en het bezoek van de premier van Australlë aan Nederland. Bij het merendeel
van de berichten gaat het om het delen van nieuwsberichten of aankondigingen. Er Is nauwelijks meer
kritiek of frustratie te zien op het afbreken van de missie.

• Tweede Kamer briefing. In het kader van de bijeenkomst vanmiddag In de Tweede Kamer stelt een
enkeling op Twitter de vraag of er vanmiddag ook meer duidelijk wordt over de voortgang van de
zoektocht naar de mogelijke daders van het neerhalen van vlucht MH17.

• Nauwelliks aandaci,t voor nationale herdenkingsbiteenkomst. Er Is vooralsnog nauwelijks aandacht
voor een nationale herdenkingsbijeenkomst op sociale media. Wel werpt iemand voorzichtig de vraag
op wie bij een herdenking aanwezig kunnen zijn en of bijvoorbeeld ook Poetin daarbij aanwezig zou
moeten kunnen zijn.
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Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ten behoeve van telefonisch MCCB van 14 augustus 2014, 13:00 uur.

Geactualiseerd tot 11:30 uur.

Directie Risico’s en
Dreigingen

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
• Tweehonderd medewerkers Slachtofferhulo actief. Ongeveer tweehonderd medewerkers van

Slachtofferhulp zijn betrokken bij de hulp aan nabestaanden. De medewerkers bieden niet alleen een
luisterend oor, maar verstrekken ook juridische en praktische Informatie. In het najaar organiseert
Slachtofferhulp speciale informatiebijeenkomsten.

Onderzoek ramp
• OoroeD aan boeren die willen oaan oogsten. Aan boeren die in en rond het rampgebied wonen is

gevraagd contact op te nemen met het internationale onderzoeksteam voordat ze aan de oogst
beginnen. Hierdoor zouden menselijke resten en bezittingen die nog in het rampgebied liggen
veIliggesteld moeten worden. De boeren kunnen de Nederlandse ambassade bellen, een team In
Charkov of het nationale noodnummer.

• Geen Amerikaanse observatieactiviteiten boven Oost-Oekraïne. De 0W ken voor het onderzoek naar
de toedracht van de vliegramp niet terugvallen op Amerikaanse drone-beelden. Tegenover Elsevier
verklaart een functionaris van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken dat uit strategische
overwegingen geen observatiedrones boven Oost-Oekraïne vlogen. De Amerikanen beschikken wel
over satellietbeelderi. P

Strijd Oekraine
• Schimmioheden rondom Russisch konvooi. De afgelopen dagen Is de onduidelijkheid over humanitaire

hulp voor bewoners van Loehansk en Donetsk niet verminderd. Het Rode Kruis heeft een centrale rol
gekregen bij de coördinatie, Rusland zou zich daarbij aangesloten hebben, maar Is tegelijkertijd een
eigen hulpactie begonnen, waarbij er verschillende geluiden zijn over of de OVSE wel of niet betrokken
is. Een konvooi van ruim tweehonderdvijftig trucs, met daarin naar verluidt 2000 ton aan
hulpgoederen en bestuurd door militairen, is vanuit Moskou naar de Oekraïense noordgrens gereden.
De Oekraïense autoriteiten hebben laten weten dat het daar wordt tegengehouden, omdat het alleen
hulp wil ontvangen van het Rode Kruis. Inmiddels lijkt het konvooi te zijn gesplitst; ongeveer honderd
trucs zijn waarschijnlijk op weg naar het deel van de Oekraïense grens dat door separatisten wordt
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Situatieschets en duiding Crash passagiersv!iegtuig Oekraïne

•
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iHoofdpunten
• Reacties op Kamerbriefing gemengd, aandacht voor MH17 in (sociale) media neemt nog steeds af

schaal betrokken bij hulp aan nabestaanden
ampgebied om mo ndsten veilig te stellen
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gecontroleerd, in de nabijheid van Loehansk. In diverse media wordt bezorgdheid geuit dat het
konvooi door deze nieuwe route ongecontroleerd Oekraïne In zou kunnen rijden.
Dodental loont snel op. Sinds 26 juli is het dodental als gevolg van de strijd in Oost-Oekraïne bijna
verdubbeld. De Verenigde Naties hebben ruim tweeduizend doden geteld, en vijfduizend gewonden.
Beschietingen op Donetsk zijn woensdag opgevoerd. Tijdens deze recente gevechten zouden ruim tien
leden van een bataljon van de Rechtse Sector zijn omgekomen, dat zich bij het leger had aangesloten.
Bij andere gevechten zou de ‘minister van defensie’ van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk, Igor
Strelkov, zwaargewond geraakt zijn. Strelkov is de man die triomfantelijk berichtte over het
neerstorten van MH17. In Loehansk treedt separatistenleider Bolotov tijdelijk af, omdat hij gewond zou
zijn.

Optreden regering en internationale reacties
• Gezamenlijke verklaring van Rutte en Abbott. Na overleg op het Catshuis hebben de premiers Rutte en

Abbott verklaard dat Nederland en Australlë blijven samenwerken In de nasleep van de vilegramp. ‘We
zijn verbonden in rouw,’ zei Rutte. Zijn Australische collega bedankte de regering en de burgers voor
hun inzet en solidariteit en sprak zijn bewondering uit voor de professionaliteit, betrokkenheid en
moed van Nederlandse deskundigen.

O
Reacties vanuit samenleving/sociale media
• Aantal berichten o sociale media beduidend minder dan de vorige week. Het aantal berichten over de (

MH17 op sociale media is opnieuw afgenomen. Vaak gaat het om het delen van nieuwsberichten. Over
de voorlopig afgebroken repatriëringsmissie gaat het nauwelijks nog. Ook is er vooralsnog geen
aandacht voor een nationale herdenkingsbijeenkomst.

• Reacties oo Kamerbriefino. Weblog GeenStiji is erg kritisch over de Kamerbriefing en stelt dat de
overheid ‘ondanks alle goede bedoelingen geen flikker bereikt’ heeft. Op sociale media is op maandag
en dinsdag redelijk wat aandacht voor de briefing geweest. Naast het feitelijk delen van nieuws,
reageren sommigen kritisch op de briefing. Sommigen stellen dat er in feite op de rampplek niks meer
gedaan kan worden, dat niet alle lichamen en bezittingen terug naar Nederland zullen komen en dat
de daders nooit gepakt zullen gaan worden. Anderzijds reageren enkelen op GeenStijl en sociale media
dat ‘er gewoon niet meer In zat’ en dat er vanuit moet worden gegaan dat alles is geprobeerd om de
zaak goed op te lossen. Naar aanleiding van de Kamerbriel9ng gaat het commentaar in De Volkskrant
van 13 augustus in op de moeilijkheid oit de schuldvraag bewezen te krijgen. Onder verwijzing naar
de Lockerbie-zaak stelt de krant dat geduld hopelijk ook in de MH17-zaak zal lonen.

• Aandacht voor Russisch konvooi op sociale media. De meeste aandacht op sociale media gaat
woensdag en donderdag uit naar de Russische hulpkonvooien die op weg zijn naar het oosten van de
Oekraïne. Mensen reageren cynisch op het Russische konvooi en vertrouwen het niet. Sommigen zijn
bang dat er Russische wapens en militairen op deze manier het land in worden gesmokkeld.

• Herdenking in Hilversum. Tijdens de herdenkingsdienst in de Sint-Vituskerk In Hilversum, aanstaande
zondag, spreken familieleden (of afgevaardigden daarvan) van vijf van de slachtoffers. Aan de dienst
gaat een stille tocht vooraf. Op sociale media zijn er oproepen voor en blijken van waardering en
medeleven met betrekking tot de herdenking.

Contextueel
• Poetin bezoekt Krim. President Poetin zal vergezeld door de bestuurlijke top van Rusland vandaag en

morgen een bezoek brengen aan de Krim. Het is de tweede keer dat hij het schiereiland bezoekt sinds
de internationaal niet erkende annexatie door Rusland in maart van dit jaar. Tijdens het werkbezoek
wordt onder meer gepraat over hoe de Krim verder kan worden geïntegreerd In de Russische
Federatie. Op Nederlandse sociale media gaan geruchten dat Russische media zouden hebben bericht
dat Poetin in een toespraak enkele internationale verdragen gaat opzeggen.

• Oekraïens oarlement voor aassancties. Het Oekraïense parlement heeft dinsdag in eerste lezing
ingestemd met een verbod op doorvoer van Russisch gas. De EU had de regering gevraagd deze
sanctie niet In stemming te brengen.

• Verkeersvlieoers drinoen opnieuw aan pp grotere rol overheid. De voorzitter van de Vereniging
Nederlandse Verkeersvliegers heeft opnieuw gepleit voor een grotere rol van de overheid bij het
beoordelen van de veiligheid van vliegroutes. ‘De kerntaak van de alrlines is het vervoeren van



passagiers en vracht en niet om inlichtingendienst te worden of te spelen’, zei Steven Verhagen op
Radio 1. ‘De verantwoordelijkheid ligt te veel bij de luchtvaartmaatschappijen.’
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Van: NCC - NCTV
Verzonden: vrijdag 15 augustus 2014 15:08
Onderwerp: Uitnodiging MCCb woensdag 20 augustus 16.00u, Ministerie van Veiligheid en

Justitie

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) in het kader van
de vliegtuigcrash Malaysia Airllnes.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 20 augustus om 16.00 uur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie,
Turfmarkt 147, 2511 DP, Den Haag, 7e etage, NCC— MCCB/ICCB zaal.

Eventuele stukken voor de vergadering, waaronder de besluitenlijst van de vorige vergadering, worden tijdens de
vergadering uitgedeeld.

( ndien u met de auto komt, is de ingang van de parkeergarage aan de Schedeldoekshaven 552. Bij
aankomst, aanbellen bij de paal.

Het noemen van uw naam is voldoende om toegang tot de garage te krijgen.
In de garage kunt u de aangegeven wandelroute volgen en dan komt u bij de liftschacht, op de begane
grond wordt u verder begeleid naar de 7 verdieping.

Met vriendelijke groet,

Nationaal CrisisCentrum (NCC)

E ncc@rnctv.minvenj.nl
T +31 (0)70 751 5151 (algemeen nummer)
T +31 (0)70 751 5000 (incident nummer)
F +31 (0)70 756 9500
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Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
NCC Front Office
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Datum
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agenda

Omschrijving

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Aanwezig

MCCb Vliegtuigcrash Malaysia Airlines

20 augustus 2014, 16:00 uur
NCC, Den Haag
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1. Separatistengebied/plaats delict
- Terughalen resterende lichamen slachtoffers
- Nederland in de lead voor het onderzoek
- Strafrechtelijk onderzoek/schuldvraag (presentatie)

2. Langere termijn/nazorg
• Uitkomst onderzoek NFI t.a.v. unieke DNA-profielen
- Opzet Informatiebijeenkomst nabestaanden dinsdag 26-08-2014
- Nationale Herdenkingsbijeenkomst november 2014

3. Internationaal politieke verhoudingen
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Van: NCC-NCTV
Verzonden: maandag 25 augustus 2014 17:09
Onderwerp: UIT MAIL Uitnodiging MCCb donderdag 28 augustus 17.00-18.00

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodig ik u uit voor de bijeenkomst van de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing (MCCb)

De bijeenkomst vindt plaats donderdag 28 augustus van 17.00uur tot 18.00uur bij het Ministerie van
Veiligheid en Justitie,
Turfmarkt 147, 2511 DP, Den Haag, 7 etage, NCC — ICCb/MCCb zaal.

Eventuele stukken voor de vergadering, waaronder de besluitenlijst van de vorige MCCb, worden
tijdens de vergadering uitgedeeld.

Met vriendelijke groet,

( ationaal CrisisCentrum (NCC)

E ncccnctv.minvenj.nl
T +31 (0)70 751 5151 (algemeen nummer)
T +31 (0)70 751 5000 (incident nummer)
F +31 (0)70 756 9500
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Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Q
Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
NCC Front Ol9ce

T 070 751 51 51

Datum
28 augustus 2014

a fl da MCCb Vliegtuigcrash Malaysia

Omschrijving

Vergaderdatum en -tijd 28 augustus 2014, 17:00 uur
Vergaderplaats NCC, Den Haag
Aanwezig

1. Separatistengebied/plaats delict
- Terughalen resterende lichamen slachtoffers
- Onderzoek naar toedracht
- Strafrechtelijk onderzoek/schuldvraag

2. Langere termijn! nazorg
- Nationale Herdenkingsbijeenkomst 10 november 2014
- Overgang van crisisstructuur naar projectstructuur

3. Internationaal politieke verhoudingen



Van:
Verzonden: maandag 1 september 2014 13:52
Aan: NCC - NCTV
Onderwerp: Uitnodiging MCCb woensdag 3 september 15.00u

willen jullie deze uitnodiging versturen aan de leden van de MCCb MH17?

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) in het kader van
de vliegtuigcrash Malaysia Airlines.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 3 september van 15.00 uur tot 16.00 uur bij het Ministerie van Veiligheid
en Justitie, Turfmarkt 147, 2511 DP, Den Haag, 7e etage, NCC— MCCBJICCB zaal.

Eventuele stukken voor de vergadering worden tijdens de vergadering uitgedeeld.

Met vriendelijke groet,

Nationaal CrisisCentrum (NCC)

ncc@nctv.minvenj.nl

( T +31 (0)70 751 5151 (algemeen nummer)
,.— T +31 (0)70 751 5000 (incident nummer)
L F÷31(O)707569500
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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 51

Datum
3 september 2014

agen d a MCCIJ Vliegtuigcrash Malaysia

Omschrijving

Vergaderdatum en -tijd 3 september 2014, 15:00 uur
Vergaderplaats NCC, Den Haag
Aanwezig

1. Separatistengebied/plaats delict
- Terughalen resterende lichamen slachtoffers
- Onderzoek naar toedracht
- Strafrechtelijk onderzoek/schuldvraag
Biilpge

o Factsheet luchtvaartveiligheid

2. Langere termijn! nazorg
- Nationale Herdenkingsbijeenkomst 10 november 2014
- Overgang van crisisstructuur naar projectstructuur

3. Internationaal politieke verhoudingen
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Van: NCC-NCTV
Verzonden: dinsdag 9 september 2014 16:18
Onderwerp: Uitnodiging MC MH17 woensdag 10 september om 14:00 uur

Urgentie: Hoog

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst van de Ministeriële Commissie MH17 (MC MH17) in het
kader van de vliegtuigcrash Malaysia Airlines.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 10 september om 14.00 uur bij het ministerie van
Algemene Zaken (AZ), gevestigd op het Binnenhof 19 te Den Haag.

Eventuele stukken voor de vergadering worden tijdens de vergadering uitgedeeld.

(\1et vriendelijke groet,

C
, itionaal CrisisCentrum (NCC)

E nccnctv.minvenj.nI
T +31 (0)70 751 5151 (algemeen nummer)
T +31 (0)70 751 5000 (incident nummer)
F +31 (0)70 756 9500
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Van:
Verzonden: vrijdag 12 september 2014 14:14
Aan: NCC - NCTV —

CC: -_______________________________________________

Onderwerp: Uitnodiging telecnfntie MC MH17 maandag i september om 19:00 uur

____E

Versturen jullie dezînodiging aan de leden van de MC MH17?

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodig ik u uit deel te nemen aan een teleconferentie van de Ministeriële Commissie Ml-117 (IC MH17) in het
“ider van de vliegtuigcrash Malaysia Airlines.

De teleconferentie vindt plaats op maandag 15 september om 19.00u.

Met vriendelijke groet,

Nationaal CrisisCentrum (NCC)

E ncc@nctv.minvenl.nl
T +31 (0)70 751 5151 (algemeen nummer)
T +31 (0)70 751 5000 (incident nummer)
F +31 (0)70 756 9500
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

MC

nota
Nationale Herdenking MH17 concrete vertaling

Paraef directeur

Directie Maatschappelijke
Ondersteuning

Datum
10 oktober 2014

Zaaknummer ç)

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

2

Alle nabestaanden worden via de IVC-site bericht over de wijze
waarop we de gegeven suggesties verwerken. Hierbij worden
tevens de hoofdlijnen van het programma aangegeven. Hen zal
vanaf nu wekelijks een update gestuurd worden van de

Kenmerk

Daarnaast vragen we u kennis te nemen van:
e) de wijze van betrekken van nabestaanden:
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3 Toelichting voorgestelde adviezen
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 reerd
voor het pr’

(; (

E

-nabestaanden vani

.
(
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c) Betrokkenheid pers (voorstel pn
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d) Uitnodigingskaart 14!’: Bijgevoegd voorste) accorderen
In bijlage 3 is de concepttekst voor de formele uitnodiging van de MP uitgestuurd
Op basis van de ingevulde gegevens bij de registratie zal deze aan alle
nabestaanden en niet-nabestaanden worden toegezonden, samen met relevante
documentatie (toegangspas, parkeerkaart etc.).

Bijlagen:
1) Beelden opstelling ruimte ceremonie
2) Eindconcept programma
3) Tekst individuele uitnodigingskaart MP

Project1eidei7ionaIe Herdenking MH1 7

Q
(

\,

Pagina 4 van 8



Bijlage 1. — Eindconcept programma

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

12.59 Koning komt binnen.

13.00 Muziek uit inloop gaat door met op achtergrond gebeurtenissen van 17 juli
t/m vandaag.

13.02 Welkom ceremoniemeester.

13.03 Muziek — klassiek: Nationale symfonie Zweers.

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

9

_____

13.14 Muziek — Marco Borsato met “Voor altijd” — verlengde intro, waarbij uit 4
richtingen symbolisch 298 bloemen worden binnengebracht (door klasgeno
ten) en toegevoegd in de cirkel in het midden van de ruimte.

13.19 Aankondiging ceremoniemeester—toespraak nabstaande, gevolgd door
gedicht “Waarom?” (eveneens van een nabestaancie).

13.27 Klassiek stuk — Requiem van Mozart

13.31 Aankondiging ceremoniemeester, voordracht nabestaande (13 jarige) — over
het verdriet en gemis.

136 Muziek— Lenette vabongen met “Kom dan bij mij”

13.41 Ceremoniemeester. Verbinding vanuit omarmîng en troost richting lezen en
gedenken van de namen.

13.42 Muziek— Pie Jesu. Met solo door aantal kinderstemmen gezamenlijk.

13.45 Korte stilte, dan het noemen van de namen. Door 30-40 nabestaanden —

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

14.08 Ceremoniemeester vraagt te gaan staan, vervolgens signaal Last Po5t.
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14.09 1 minuut stilte.

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

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

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

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

14.24 Ceremoniemeester — afsluiting ceremonie.

6 UITI.00P
14.25 Start uitloopmuziek. Vertrek ZMK en HMK met cortège uit de zaal bij start

afsluitend muziekstuk — wie wi blijven zitten kan dit doen, maar vrijheid
naar zaal 9 te gaan.
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Bijlage 2
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Bijlage 3
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