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lloofdpunten:

r Vliegtuigcrash in,Oekraine met waarschijnlijk veel {Nederlandse) slachtoffers
. Speculaties over neerschleten van het vliegtulg door Pro-Russische separatisten
¡ Komende dagen zullen er veel zorgen, emoties en vragen leven onder de Nederlandse bevolking
. Rlsico: onderzoek, repatriëring en hulpverlening lang op zich laten wächten waardoor zorgen langer

Feiten
r Een Boeing 777 van Malaysian Airlines met vluchtnummer MH17/M4517 /KL473 is neergestort in de buurt

van de Oekraiþnse stad Donetsk,

r Dit is niet ver van de Russische grens en de betreft de regio waarin pro-Russísche rebellen actief zijn.

r Er zijn mediaberichten dat het vliegtuig zou zijn neergeschoten. Deze zijn nog niet officieel bevestigd.

Rusland heeft al bevestigd dat het niet verantwoordelijk is voor neerschieten van het toestel. Oekraïne

verklaart dat pro-Russische rebellen met een 'Buk air missile' verantwoordelijk zijn voor de daad.

r De vlucht was donderdagmiddag vertrokken vanaf Schiphol met als eindbestemming de hoofdstad van

Maleisië, Kuala Lumpur. Dit betekent dat hoogstwaarschijnlijk ook diverse Nederlanders aan boord waren

van het vliegtuig.

¡ Het vliegtuig had 280 passagiers aan boord en 15 bemanningsleden.

. Malaysian Airlines is dezelfde maatschappij als van de nog steeds niet gevonden vlucht MH370.

r Een van de leiders van de separatisten heeft vanmiddag op sociale media laten weten dat de separatisten

opnieuw een vrachtvliegtuig hebben neergehaald

Duiding
¡ Gezien de beelden van de crash is de kans op overlevenden nihil.

r De vlucht kwam uit Amsterdam en was een co-shared Malaysian/KLM vlucht. Dat maakt het zeer

waarschijnlijk dat een deel van de slachtoffers de Nederlandse nationaliteit bezit. Gezien de vakantieperiode

is het aannemelijk dat er meerdere kinderen aan boord zijn.

r De gebeurtenis zal veel emoties losmaken gezien het hoge aantal (Nederlandse) slachtoffers. lndien er

kinderen onder de slachtoffers zijn zal dat de emoties in Nederland doen oplopen.
o ln het gebied waar de Boeing 777 van Malaysia Airlines crashte, zijn opstandelingen die zich tegen de

regering in Kiev hebben gekeerd de baas, Oe afgelopen dagen hebben de opstandelingen herhaaldelijk

Oekraiense vliegtu¡gen neergehaald. Het is daarom niet uitgesloten dat het vliegtuig is neergeschoten.
o lndien sprake is van het neerhalen van het vliegtuig zal dit tot een extra schok leiden zeker als dit opzettelijk

is gebeurd.
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. Het feit dat het vl¡egtuig ¡s neer8estort in door rebellen bezet gebied kan hulpverlening, repatriËiring en
onderzoek belemmeren. Daardoor kan er lange tijd onduidelijkheid blijven bestaan die verschillende
theorieën kan voeden.

r Er zullen de komende uren/dagen veel vragen en zorgen leven over:

o Wie er aan boord was en op welke wijze informatie daarover bekend wordt gemaakt

o De oorzaak van het neerstorten en de verantwoordelijke{n) ervoor
o De wijze wãârop hulpverlening/borgen van informatie voor de opsporing plaatsvíndt in het oosten

van Oekraine.

o De veiligheid van de vliegroute. Welke risico's waren bekend en welke inschatting wordt nu
gemaakt? Moeten de routes worden âangepast? Dit zal ertoe leiden dat mensen die op korte
termijn naar Azië vliegen informatie willen hebben over hun vluchtroute en de veiligheid daarvan.
Lufthansa en Air France hebben volgens mediaberichten besloten nieì meer te vliegen over
Oekraine.

r Het feit dat opnieuw een vliegtuig van Malaysian Airlines bij een fataal vliegincident is betrokken kan

complottheorieêin voeden.

¡ De co-sharing van KLM kan ertoe feiden dat deze maatschapplj gemeden gaat worden door passagiers.

r Zolang de oorzaak van de crash niet onomstotelijk vast staat zullen verschillende partíjen elkaar
beschuldigen van de crash dan wel deze valselijk claimen. Verschillende theorieèn die op kunnen duiken rijn

o Neerschieten door pro-Russische rebellen dan wel Russen dan wel het Oekraiense leger
o Terroristischeaanslag

o Falen van vlíegtuig

o Zelfmoordactie piloot

o Poging tot verdwijnen toestel (na MH370)
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