
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Ik geef het door!

Groet

woensdag 6 augustus 2014 22:46

Re: Bezittingen

cD

Van:
Verzonden: Wednesday, August 06, 2014 10:33 PM
Aan:
Onderwerp: RE: Bezittingen

Heb het nagevraagd
Gaat wel om 10 pallets

Gi

Original Message

Subject: Re: Bezittingen

Dag

( Zal ik doorgeven, hoe laat wordt de collega daar verwacht?

Vriendelijke groet

::- Oorspronkelijk bericht

Verzonden: Wednesday, August 06, 2014 09:54 PM
Aan:
Onderwerp: Bezittingen

Vliegbasis Eindhoven is op zoek naar een contactpersoon die morgenavond de bezittingen die dan aankomen in ontvangst neemt
en het transport naar wijk bij Duurstede regelt?

Gr

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.

Sent: Wc’dnesda’ A .. ,..

To:[
Cc:

14 09:58 PM W. Europe Standard Time

1
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

Disclaimer De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Kennisneming door
anderen is niet toegestaan. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik
van een geheimhoudingsplicht enlof een verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u
verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

Disclaimer De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en
bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming
kregen dit bericht te lezen. Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in dit e-mailbericht
(en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender
daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Ho

Dit is doorgegeven.

donderdag 7 augustus 2014 9:47

Re: Bezittingen

Groet,

Van:

( Verzonden: Thursday, August 07, 2014 09:32 AM
Aan:
Onderwerp: FW: Bezittingen

We zijn gisterenavond nog even bezig geweest met onderstaande vraag.
Vanavond om 20.30 uur komen er 10 pallets met bezittingen aan op Eindhoven.

Het vliegveld vraagt om een contactpersoon van de politie voor de overdracht etc.

Vriendelijke groet,

Ik geef het door!

Groet

Van:
Verzonden: Wednesday, August 06, 2014 10:33 PM
Aan:
Onderwerp: RE: Bezittingen

Van:
Verzonden: woensdag 6 augustus 2014 22:46
Aan:
Onderwerp: Re: Bezittingen

1



Heb het nagevraagd
Gaat wel om 10 pallets

-----Original Message

Sent: Wedne 1. August 06,2014 09:58 PM W. Europe Standard Time

Subject: Re: Bezittingen

Dag

Zal ik doorgeven, hoe laat wordt de collega daar verwacht?

Vriendelijke groet

Oorspronkelijk bericht
(

Verzonden: Wednesday, August 06, 2014 09:54 PM
Aan:
Onderwerp: Bezittingen

Vliegbasis Eindhoven is op zoek naar een contactpersoon die morgenavond de bezittingen die dan aankomen in ontvangst neemt
en het transport naar wijk bij Duurstede regelt?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

Disclaimer De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Kennisneming door
anderen is niet toegestaan. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik
van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u
verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
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met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

Disclaimer De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en
bij lagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming
kregen dit bericht te lezen. Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in dit e-mailbericht
(en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender
daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistalce, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transrnission of messages.

Ministry of Security and Justice

Disclaimer - De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en

( bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming
kregen dit bericht te lezen. Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in dit e-mailbericht
(en bij lagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender
daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
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Van:
Verzonden: donderdag 7 augustus 2014 10:55
Aan: - BD/DRD/NCC
Onderwerp: FW: Transport Eindhoven / Wijk

Ter info

Original Message
From: (LE)
Sent: Thursday, 07, 2014 10:53 AM W. Europe Standard Time
To:f -

(LE) (DVP)
Subject: FW: Transport Eindhoven / Wijk

be opsporingsombtenoor 141 weet ik nog niet.
be inzet van begeleiding transport wordt door de proces-eigenaar momenteel ingeregeld bij de

HBB en/of Hmob
;toot in de CC.

Van:

Onderwerp: RE: Transport Eindhoven / Wijk
Urgentie: Hoog

Beste

In antwoord op je vragen, kort en concreet;

-Vanaf het moment van landen van het vliegtuig met goederen op Nederlands grondgebied, neemt de Officier van
Justitie ALLE goederen inbeslag.

(... -Vanaf dat moment dient er ononderbroken en voortdurend toezicht te zijn op de goederen door een art. 141
Strafvordering ambtenaar. (lees politieman/vrouw)
-Opslag en verladen in Eindhoven onder toezicht van eenzelfde 141 ambtenaar.
-Tot overdracht en procedure Wijk bij Duurstede.
-In Wijk bij Duurstede vanaf dat moment naast Securitas ook een bewapende politieman/-vrouw buiten werktijden van
het beslagteam, nl 19.00-08.00 uur.
-Transport gewoon per bakwagen, er is een tent neergezet waar de kratten in opgeslagen kunnen worden, met
behulp van heftruck en pompwagentjes.
-Transport dient begeleiding te krijgen naar WbD van politie en ongehinderde doorgang.
-Ontvangst van de goederen in WbD 08-08-2014 om 08.00 u exact ;-)

Voldoende?

1)

1



9:43

Onderwerp: r i: i ransport Eindhoven / Wijk
Urgentie: Hoog

Ben net gebeld door Men is bij de Kmar en Defensie in de veronderstelling dat zij de
verantwoordelijke opsporingsambtenaren zijn.

Graag een mail naar mij sturen met:

-naam van degene die de spullen in beslag neemt.
-hoe wil je het vervoer: vertrektijd (opslag wel of niet in Eindhoven), wie begeleid het spul (houdt het goed
onder zich) , zit die beheerder als bijrijder in de vrachtauto?, is er begeleiding nodig van
opsporingsambtenaren (of verkeerstechnische door MO of KMAR (in de nacht is het niet druk).
-waar sla je het op (van mij kan je een container kopen) -wil je uitbreiding bewaking?

dus even het proces verfijnen, ook om het een en ander fijn te slijpen met defensie.

Oorspronkelijk bericht

Verzon: donderdag 7 augustus 2014 9:14
Aan;
OnderwjFW: Transport Eindhoven / Wijk

Ik ga er vanuit dat jij dit verder oppakt, anders hoor ik het graag.

grt

Oorspronkelijk bericht

Zoals zojuist telefonisch besproken.

(

C

is 2014 22:24

Onderwerp: Transport Eindhoven / Wijk

0



Afstemmen tijdstip bezorgen in Wijk. Wijze van begeleiding, ongehinderde doorgang etc.

ETA goederen op Eindhoven op dit moment 07-08-14 om 23:00 u.

Eis juridisch is opgelegd, dat na landing het beslag in gaat, vanaf dan onafgebroken toezicht door
opsporingsambtenaar tot overdracht Wijk.
Verzonden vanaf Blackberry, daarom kort en niet altijd foutloos.

Disclaimer De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en
bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming
kregen dit bericht te lezen. Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in dit e-mailbericht
(en bij lagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender
daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

(

(
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Van: mindef.nl
Verzonden: dinsdag 5 augustus 2014 22:26
Aan: - BD/DRD/NCC

Onderwerp: Fw: Planning ceremonie

Hierbij wat deadlines, met name van belang tav weekends

Daarnaast zie verzoek helemaal onderaan (vaste dag).
desondanks ter overweging

1
Onderwerp: Planning ceremonie

Zie onderstaand signaal dat gisteren op RVS of EHV is opgevangen bij nabestaanden. In hoeverre is dit een
herkenbaar beeld?

Ik hoor graag van je,

Hartelijke groet,

___

‘4

maar

Goedenavond,

Ik heb bij de dienstencentra opgevraagd wat hun deadline is voor een nieuwe ceremonie op VLB
Eindhoven.

- FBD en Paresto ma t/m do voor 18:00 uur (mits een voorwaarschuwing, houd rekening met, is
afgegeven)

- FBD en Paresto vr voor 14:00 uur indien een ceremonie gewenst is van za t/m ma
- DVVO ma t/m do voor 15:00 uur
- DVVO vr voor 14:00 uur Indien een ceremonie gewenst is van za t/m ma
- MCD ma t/m zo kan binnen een uur geregeld zijn (fotograaf staat stand-by)

Van:

( Verzonden: Tuesday, A1-
Aan:I
Cc:

A

van:
‘ Verzotlen:1

Onderwerp: E - ceremonie

. 2014 06:57 PM W. Europe Standard Time

1

/1
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Groet

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het electronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

(

(
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Van: NCC-NCTV
Verzonden: vrijdag 7 november 2014 22:01
Aan:
CC: Postbus LOCC - NCTV
Onderwerp: Lijst genodigden ceremonie MH17 vliegbasis Eindhoven
Bijlagen: Genodigden Ceremonie van zaterdag 8 november a.docx

‘4
F11

B
Zoals net besproken hierbij de lijst met genodigden.

(

(

Groeten,

A

1



(

Genodigden Ceremonie van zaterdag 8 november a.s op Vliegveld Eindhoven in verband
met de aankomst van slachtoffers van de vliegramp met Malaysia Airlines.

Routebeschrijving is aan betrokkenen toegezonden

DRD-Dossier-map ceremonie 8 nov 2014

Uitgenodigd:

Minister Veiligheid en Justitie

Comm. Kon. Noord-Br

Loco-burgemeester van Eindhoven

Begeleidster locoburgemeester:

Dick Schoof Schoof,

Minister Plassterk B

Vice MP Asscher •
Minister Hennis Defensie

Bevestigd:

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

Aanmeldingen leden 1e en 2e kamer, via vaste kamercie Buza

toevoegen aan lijst. Indien namen bekend, routebeschrijving toezenden.

Deelname ceremonieel aankomst slachtoffers van de ramp met vlucht MHI7 op vliegbasis
Eindhoven zaterdag 8 november 2014

Fractie naam telefoonnummer Eigen vervoer Vervoer vanaf
Den haag

Namens de Eerste Kamer
Voorzitter Ankie Broekers- X

Knol

Namens de Tweede Kamer
Delegatieleider 1 AngelieEijsink
griffier Frank Mttentb5ff

IVVD Ronald VijJV
VVD HelmaJ...c5ders
PvdA AttjI(uikn
PVV Si6tse Fritna
CDA Raymon/Knops
D66 Stienjivan

Veidboven

x
x

x
x
x

x
x

x



Lijst van Buitenlandse Zaken (deze mensen zijn aanaemeld door BZ

Minister for Justice

Country

Australia

Belgium

1 nd on es ia

Ireland

Malaysia

Philippines

Roemenia

South Africa

Ukraine

United Kingdom

United States

Vietnam

Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

\

k —
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Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

Collegae,
Maandag 4 augustus vindt weer een vlucht uit Oekraïne plaats.
Aankomst is gepland om 16.00 uur op vliegbasis Eindhoven.
In het vliegtuig(en) bevindt zich 1 of 2 rouwkisten en de inhoud van de treinwagon met persoonlijke bezittingen.
De rouwkisten worden met hetzelfde protocol als voorheen uitgeladen.
Namens het kabinet zullen de mw. Schippers en dhr. Archer aanwezig zijn.
De rouwkisten worden onder politiebegeleiding, door het verkeer heen, naar Hilversum vervoerd.
De persoonlijke bezittingen gaan naar een andere bestemming. Er wordt gesproken over Wijk bij Duurstede.
Wat en waar in Wijk bij Duurstede is bij het NCC niet bekend.

Sluiting Luchtruim
De Militaire Luchtruim Autoriteit (MLA) heeft een NOTAM uitgegeven waar is aangegeven dat het luchtruim boven
vliegveld Eindhoven gesloten zal zijn voor het overige verkeer tussen 15.45 uur en 16.30 uur.
Het luchtruim boven Hilversum zal gesloten zijn tussen 17.30 uur en 18.30 uur.

Het NCC heeft aangegeven dat er geen luchtruimsluiting wordt verzocht voor Wijk bij Duurstede.

Met vriendelijke groeten,

(

Sent with Good (www.good.com)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

dag 3 augustus 2014 2 1:47

Maandag vlucht met stoffelijke resten MH17 naar Eindhoven.

1



‘lg

Van: NCC-NCTV
Verzonden: zondag 3 augustus 2014 17:35
Aan: NCC-NCTV
Onderwerp: EW: UIt TEL afstemming vertegenwoordiging kabinet4 aug

Van: a BD/DRD/NCC/ECR
Verzonden: zondag 3 augustus 2014 17:09
Aan: NCC - NCTV
Onderwerp: UIt TEL afstemming vertegenwoordiging kabinet 4 aug

Afgestemd dat in onderstaande volgorde deze personen benaderd kunnen worden: 8
1. Lodewijk Asscher SZW)

2. Jet Bussemaker (OCW) GEEN tel: 8
3. stass Wilma Mansveld 1 /
4. Stass Martin van Rijn( VWS gezondheid)

Daarnaast eventueel:

Minister Kamp
Minister Schippers

_________________

B

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

( verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

1



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bijlagen:

NCC - NCTV
vrijdag 7 november 2014 13:50

RE: Zaterdag, 8 november 2014 - Eindhoven - delegatie en
vertegenwoordigers van ambassades
Genodigden Ceremonie van zaterdag 8 november a.docx; imageOOl.jpg

Beste

Dank voor je mail.
Hierbij onze lijst met daaronder de namen die door BZ zijn gemaild.
Zojuist kregen wij ook een telefoontje van hij bevestigde dat jullie lijst al is
doorgegeven aan wij zullen “onze” lijst ook naar

Met vriendelijke groet,

Nationaal CrisisCentrum (NCC)

Verzonden: vrijdag 7 november 2014 13:30
Aan: NCC - NCTV
Onderwerp: Zaterdag, 8 november 2014 - Eindhoven - delegatie en vertegenwoordigers van
ambassades

Zie onderstaande lelegatie, en bijgaand overzicht van vertegenwoordigers van ambassades
(geen ambassadeurs).

Mvrgi

Sent: -“ 6 november 2014 11:54
To:(
Cc: -

Subject: l_: Arrival of plane from the Ukraine - Saturday, 8 November 2014 [SEC=UNCLASSIFIED]

(

Ministerie van Buitenlandse Zaken 1 Ministry of Foreign Affairs
Bezuidenhoutseweg 67 1 Postbus 20061 1 2500 EB Den Haag

1



Hi

The Minister has confirmed his attendance.

The party will be:

We will be using the following embassy cars:

1 assume that we will follow past practice and rendez-vous at the Officers Mess?

Regards

From;
dnesday, 5 November 2014 5:05 PM

Toz 1
CcI____
Subject: [: NEW DATE: Transport to Eindhoven Airport in connection with arrival of plane from the Ukraine -

Saturday, 8 November 2014 [SEC=UNCLASSIFIEDJ

Arrival at 15.00 hour.
You will join the other guests and travel by bus to the platform.
Please send me a list with names, function and the license plate of the cars.

Contact person is

With kind regards,

Help save paper! Do you really need to print this email?

t

(

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this

1 have separately been advised that there may be or

2



message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

(

3



Genodigden Ceremonie van zaterdag 8 november a.s. op Vliegveld Eindhoven in verband
met de aankomst van slachtoffers van de vliegramp met Malaysia AlrIlnes.

Routebeschrijving is aan betrokkenen toegezonden

DRD-Dossier-map ceremonie 8 nov 2014

Uitgenodigd: Bevestigd:

Minister Veiligheid en Justitie ja

Comm. Kon. Noord-Brabant ja

(LE) ja

(LE) ja

Loco-burgemeester van Eindhoven ja

Begeleidster locoburgemeester: ja

Dick Schoof Schoof, ja

Minister Plassterk BZK ja

Vice MP Asscher nee

Minister Hennis Defensie nee

Aanmeldingen leden 1e en 2e kamer, via vaste kamercie Buza

toevoegen aan lijst. Indien namen bekend, routebeschrijving toezenden.

Deelname ceremonieel aankomst slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 op vliegbasis

Eindhoven zaterdag 8 november 2014

(

Fractie naam telefoonnummer Eigen vervoer Vervoer vanaf

Den haag

Namens de Eerste Kamer

Voorzitter Ankie Broekers- X

Knol

Namens de Tweede Kamep’

Delegatieleider AngierÇEijsiik 1
griffier Frank M1\tenfrlorff 1

VVD Ronald )1.ii X
VVD HelpLod s — X
PvdA MjeKuikeri — X
PVV SietseFrita — X
CDA Raytpifa Knops —

D66 Sti4itje van X
Vekhoven

x
x

x



1 reland

Malaysia

Philippines

Roem en a

South Africa

U krai ne

United Kingdom

United States

Vietnam

Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

Name
8 personen (zie boven 7 +1

Lijst vpn Buitenlandse Zaken (deze mensen ziin aanaemeld door BZ

Minister for Justice

t have separately been advised that there may be

Zaterdag, 8 november 2014.

Country

Australia

Belgium

Indonesia

(
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