Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 9 oktober 2014 8:05
- BD/DRD/NCC

Onderwerp:
Bijlagen:

FW: Bericht NL-taal definitief.doc
Bericht zuurstofmasker NL-taal definitief.doc

)- BD/DV/P&B
‘DV;
minbuza.nl)

-

BD/DV/P&B;

Dit is het meest recente OM bericht over het zuurstofmasker.
dat kan dit als basis mee naar IC
Ik print het even uit voor
Van:
(AP Rotterdam) [maHto
Verzonden: maandag 15 september 2014 11:44
BD/DRD/NCC/ECO; Quist, mr. 1.
Aan:
Onderwerp: Bericht NL-taal definitief.doc
-

n.nll
-

BD/DW/AI

(
Hierbij nog even de NL-versie. Leest net iets makkelijker.
Groeten,
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

bericht zuurstofmasker

(

(

O@)
Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

BD/DSB/AS
donder’ 9 oktober 2014 10:3 1
-

-

m.nIi
minaz.nI)
j
FW: Bullets afstemming

Onze mails kruisen elkaar. Zie hier de bullets waar

BD/DV;
)minbuza.nI;

simultaan om vroeg.

(

(

1

-

BD/DRD/NCC;
minaz.nI

nl>

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 9 oktober 2014 10:24
BD/DRD/NCC/ECO
RE: aangepaste versie bericht nabestaanden zuurstofmasker

Beste
Het bericht wordt op dit moment gecommuniceerd via de familierechercheurs aan de nabestaanden. Zodra ik groen
licht van de familierechercheurs krijg dat iedereen is geïnformeerd, kan het bericht op de besloten website worden
van SHN is hierover net al geïnformeerd door
geplaatst.
mij. Ik houd je op de hoogte.
&
Aan de vertaling van het bericht wordt nu gewerkt, opdat ook de buitenlandse nabestaanden zsm kunnen worden
geïnformeerd.

Arrondissementsparket Rotterdam
Postbus 50956
3007 BT Rotterdam

(AP Rotterdam)
nderc j 9 oktober 2014 10:20
Ver
A
(AP Rotterdam)
CC:
Onderwerp: Re: aangepaste versie bericht nabestaanden zuurstofmasker
Ho i
Graag vandaag mailen naar

n mij in cc,

op kantoor.

roeten,
Dit bericht is verzonden vanaf mijn blackberry en wellicht kort geformuleerd.

1- BD/DRD/NCC/ECj’

October 09, 2014
andelijk Parket PE
BD/DV/P&B <
.,

Onderwerp: 1

ww:

rdam)
BD/DV/P&B

-

aangepaste versie bericht nabestaanden zuurstofmasker

c

4
In de bijlage het zojuist in het IC vastgestelde bericht voor de familierechercheurs.
zou jullie inlichten maar ik dacht ik stuur het vast door. Zoals jullie zien is jullie oude
bericht aangevuld met actuele info,.

1

Van:
Verzo-’——
Aan:

-

J_...J_..J__

CC:

BD/DRD/NCC/ECO
fl

_LL_L__ fl

-BD/DV
;

L._,

.,

•

,

._.._,

-,

Onderwerp: aangepaste versie bericht nabestaanden zuurstofmasker

Ik ga deze versie nu naar vertaalbureau sturen

Senior Communicatieadviseur

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 DP t Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
T
http://www.nctv.nl

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
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

2

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 9 oktober 2014 12:05

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

RE: berichtje nabestaandenforum

/1

A

A

—,is het OM
OM

j

zoekt even contact met julhe

in de le

inderzoeksraad.nl]
Van:
Verzonden: donderdag 9 oktober 2014 11:59
‘;Webredactie Slachtofferhulp Nederland
BD/DRD/NCC/ECO;
Aan:
Onderwerp: RE: berichtje nabestaandenforum
-

us nu kan ons berichtje er ook op
1

nctv .minveni.nll
Van:
BD/DRD/NCC/ECO (
Verzonden: donderdag 9 oktober 2014 11:50
Webredactie Slachtofferhulp Nederland
Aan:
Onderwerp: RE: berichtje nabestaandenforum
-

Bijgevoegde tekst staat er inmiddels al op

1

slachtc fferhulo.nll
Verzonden: donderdag 9 oktober 2014 11:49
Webredactie Slachtofferhulp Nederland
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO;
(Landelijk Parket Persvoorlichting)
CC
ijj;
Onderwerp: RE: berichtje nabestaandenforum
Van:

-

—

ok

(

let vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker
Slachtofferhulp Nederland

SIacJtofferhu1p
.

1

1’

4

@slachtDfferhulp.nI
Landelijk kantoor
Correspondentieadres: Pallas Athenedreet 27 1 3561 PE 1 Utrecht
www.slachtotferhulp.nl Hulpverlening: 0900-0101 1 Twitter: @Slachtotferhulp

Meer vervolghulp geboden aan slachtoffers

—

Lees het jaarverslag 2013.

nctv.minvenj.nl)
BD/DRD/NCC/ECO 1
Verzonden: donderdag 9 oktober 2014 11:19
Webredactie Slachtofferhulp Nederland
Aan:
;
Van:

-

1

Jom fl1;
(Landelijk Parket Persvoorlichting)
CC:
Onderwerp: RE: berichtje nabestaaridenforum
.

onderzoelçsa.al
9 oktober 2014 11:18
J’; ‘Webredactie Slachtofferhulp Nederland’
CC;I____________ BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: berichtje nabestaandenforum

Van
Verz

-

-

Hai,
Zouden jullie onderstaande tekst op het nabestaandenforum willen plaatsen? Heeft betrekking op het
zuurstofkapje.

(

Dank en groet,

B’D:drz
i-ifl

;an.

50

T u o

(

Postadres
Postbus 95404
2509 CK Den Haag

sr. communicatleadviseur en
woordvoerder

www.onderzoeksraad. fl1

M

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
2

jy
Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DRD/NCC/ECO
9 oktober 2014 11:23
BD/DV/P&B;I
1ef.nl;
-

donder

j

/1

BD/DV/P&B;
ïpolitie.nl);
ni 1
BD/DRD/r’ C/ECO
derzoeksraad.nl);
(Landelijk Parket
‘îomnl;
om.nl;
minhuzani);
;iaairlines.com;
BD/DRD/NCC/ECO;
slachtofferhulp.nl)
bericht nabestaanden over zuurstofmasker
Bericht nabestaandensite zuurstofmasker N Ldoc

CC:

-

Onderwerp:
Bij lagen:

Beste mensen

(

Bijgaand bericht is zojuist geplaatst op nabestaanden website mbt zuurstofmasker uitspraak van
‘lrnmermans.
Ook hebben de familierechercheurs vanochtend een belronde richting nabestaanden gepleegd.
Het OM is in de lead en doet alle woordvoering. Graag ook naar hen doorverwijzen.

Senior Communicatleadviseur

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag

(

@nctv.minveni.nl

http:f/www.nctv.nl

1

Bericht voor nabestaandensite

Geachte nabestaanden,
Vanmorgen hebben de familierechercheurs u benaderd met een bericht over het onderzoek
naar de vliegramp. Ongelukkigerwijze is gisteravond door de uitspraken van minister
Timmermans onrust ontstaan. Het OM betreurt deze commotie en heeft u via de
familierechercheurs op de hoogte willen stellen van het juiste en volledige verhaal over een
aangetroffen zuurstofmasker. Hieronder kunt u dat nog eens nalezen. Voor vragen zijn de
familierechercheurs gewoon bereikbaar.
Gisteravond heeft ministerTimmermans gezegd dat er bij één van de slachtoffers van de MH17
een ‘zuurstofkapje’ is aangetroffen. Daarmee is de indruk gewekt dat inzittende mogelijk langer
in leven zijn geweest.

(:

Bij het identificatleonderzoek is inderdaad een zuurstofmasker aangetroffen. Het betreft een
slachtoffer met niet Nederlandse nationaliteit. Het zuurstofmasker was bevestigd met een
elastiek om de nek van het slachtoffer. Het zuurstofmasker is door het Nederlands Forensisch
Instituut onderzocht op vingerafdrukken, speeksel en DNA. Dit onderzoek heeft geen resultaat
opgeleverd. Hoe en wanneer het zuurstofmasker bij het slachtoffer om de nek is gekomen, is
onbekend. De betrokken nabestaanden zijn hier destijds over geïnformeerd. Bij geen van de
andere geborgen slachtoffers is een zuurstofmasker aangetroffen.
Het zuurstofmasker dat op het slachtoffer is aangetroffen, is van hetzelfde type zoals dat ook
wordt gebruikt in een Boeing 777. Een dergelijk zuurstofmasker komt tevoorschijn als de druk in
het toestel wegvalt en is bedoeld voor de bemanning en passagiers zodat normaal ademen in
bepaalde situaties mogelijk blijft.
We begrijpen dat onder nabestaanden de vraag leeft waarom dit niet eerder naar buiten is
gebracht. De reden hiervoor is dat het OM op dit moment nog onderzoek doet naar de
toedracht en de betekenis van het aantreffen van dit zuurstofmasker.

(

@om.nll
Van:
(AP Rotterdam) [
Verzonden: donderdag 9 oktober 2014 10:45
Aan:(
)- BD/DRD/NCC/ECO
CC:
I(Landelbk Parket Persvoorlichting);
Onderwerp: RE: aangepaste versie bericht nabestaanden zuurstofmasker

rr

Rotterdam)

Beste
Zie onderstaand de introductietekst die op de website vooraf moet gaan aan het bericht over het zuurstofmasker.
Kun jij er voor zorgen dat ook dit stukje nog wordt vertaald?
Geachte nabestaanden,
Vanmorgen hebben de familierechercheurs u benaderd met een bericht over het onderzoek naar de vliegramp.
Ongelukkigerwijze is gisteravond door de uitspraken van minister Timmermans onrust ontstaan. Het OM betreurt
deze commotie en heeft u via de familierechercheurs op de hoogte willen stellen van het juiste en volledige verhaal
over een aangetroffen zuurstofmasker. Hieronder kunt u dat nog eens nalezen. Voor vragen zijn de
familierechercheurs gewoon bereikbaar.
Groet,
‘)fficier van justitie
Arrondissementsparket Rotterdam
Postbus 50956
3007 BT Rotterdam
T.

Van:
Ver2

(AP Rotterdam)
9 oktober 2014 10:30
AP Rotterdam)
- BD/DRD/NcqEco’;
“k Parket Perwoorlichting)
CC:
Onderwerp: k : aangepaste versie bericht nabestaanden zuurstofmasker
-

/1

Hij was bij ons nog niet weg naar het vertaalbureau hoor ik net, dus ik ontvang graag van jou zsm de vertaalde tekst.

Aanvullende introductietekst komt eraan (en die moet dan dus ook nog worden vertaald).

(. Officier van justitie
Arrondissementsparket Rotterdam
Postbus 50956
3007 BT Rotterdam
T.
nctv.minvenj.nl]
BD/DRD/NCC/ECO [mailto
r2014 10:25
‘(AP Rotterdam)
(AP Rotterdam);
t Persvoorlichting)
aangepaste versie bericht nabestaanden zuurstofmasker

Ik zet onze webredacteur klaar voor plaatsing. Ontvang de definitieve tekst graag van jullie (begreep
dat
nog eea zou aanvullen?)
van de heer

2

AP Rotterdam)
donderdag 9 oktober 2014 10:59
BD/DRD/NCC/ECO
(AP Rotterdam)
zuurstofmasker
op wesbite
bericht nabestaanden

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

@om,nl>

HoiEr is groen licht vanuit de familierechercheurs voor plaatsing van het bericht op de besloten website.

Kun jij mij seintje geven als het erop staat?
Groet,
Officier van Justitie
Arrondissementsparket Rotterdam
Postbus 50956
3007 BT Rotterdam
T.
ncW.minvenj.nI)
BD/DRD/NCC/ECO [mailto
Verzonden: donderdag 9 oktober 2014 10:52
(AP Rotterdam)
Aan:
Onderwerp: RE: aangepaste versie bericht nabestaanden zuurstofmasker

Van:

1’

(

-

Dat check ik wel even als ie binnen is.
Wanneer verwacht jij dat we het bericht kunnen plaatsen?

A

-1

om.nl1
(AP Rotterdam) [mailto’
Van:
Verzonden: donderdag 9 oktober 2014 10:50
;BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
Onderwerp: RE: aangepaste versie bericht nabestaanden zuurstofmasker
Oh enne, waar we even op moeten letten (gaat nogal eens mis): vertaling van het NFI is niet “Dutch Forensic
Institute”, maar “Netherlands Forensic Institute”.

Officier van justitie
Arrondissementsparket Rotterdam
Postbus 50956
3007 BT Rotterdam
T.

Van:
Verzo”

CC:
Onderwerp:

?inctv.minvenj.nlJ
BD/DRD/NCC/ECQ [mailto
9 ‘““r 2014 10:47
(AP Rotterdam)
(AP Rotterdam)
k Parket Persvoorlichting);
aangepaste versie bericht nabestaanden zuurstofmasker
-

...

....:

Ga ik nu regelen

1

(

om.nl1

(AP Rotterdam) [nailto:
Van:
Verzonden: donderda 9 oktober 2014 10:24
(AP Rotterdam);
Aan:

BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: RE: aangepaste versie bericht nabestaanden zuurstofmasker
-

Beste
Het bericht wordt op dit moment gecommuniceerd via de familierechercheurs aan de nabestaanden. Zodra ik groen
licht van de familierechercheurs krijg dat iedereen is geïnformeerd, kan het bericht op de besloten website worden
SHN is hierover net al geïnformeerd door
geplaatst.
mij. Ik houd je op de hoogte.

/4

Aan de vertaling van het bericht wordt nu gewerkt, opdat ook de buitenlandse nabestaanden zsm kunnen worden
geïnformeerd.
Groet,
Officier van justitie
rrondissementsparket Rotterdam
tostbus 50956
3007 BT Rotterdam
T.
P Rotterdam)
2014 10:20
minvenj.nl’
de (AP Rotterdam)
aangepaste versie bericht nabestaanden zuurstofmasker

A
CC:

Onderwerp: I
Hoi

Graag vandaag mailen naar

en mij in cc,

is op kantoor.

Groeten,
Dit bericht is verzonden vanaf mijn blackberry en wellicht kort geformuleerd.
r:minVenl.nll
BD/DRD/NCC/ECO Ln
October 09, 2014 09:
Parket Per
BD/DV/P&B <
venj.nl>
Onderwerp: 1 V: aangepaste versie bericht nabestaanden zuurstofmasker
-

,

n)
-

BD/DV/P&B

-

In de bijlage het zojuist in het IC vastgestelde bericht voor de familierechercheurs.
zou jullie inlichten maar ik dacht ik stuur het vast door. Zoals jullie zien is jullie oude
bericht aangevuld met actuele info,.

BD/DRD/NCC/ECO
Verzonden: donderdag 9 oktober 2014 9:48

Van:

-

3

Aan:
Jj’u.,...,
CC:I
Onderwerp: aangepaste versie bericht nabestaanden zuurstofmasker

1
-

BD/DV

Ik ga deze versie nu naar vertaalbureau sturen

Senior Communicatieadviseur

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag

http ://www. nctv

nctv.minveni.nl
nI

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
transrnission of messages.
Ministry of Security and Justice
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

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
4

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
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

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

(
‘-

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
ibusievelijk 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

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
5

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
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

(

6

BD/DV/P&B
donderdag 9 oktober 2014 7:10
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;
RE: (geen onderwerp)

Van:
Verzonden:
Aan:

1€)

-

BD/DV;

-

Onderwerp:

BD/DV/P&B

Plv. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

(
Original Message
BD[DRD/NCC/ECO
From:
09, 2014 :58 A ‘t W. Europe Standard Time
“DV)
To:
-BDJDV[P&B
BD/DRDINCC/ECO;
Subject: RE: (geen onderwerp)
-

-

BD/DV;

Het is indertijd wel direct gemeld aan de nabestaanden van de persoon die het betrof
aan de rest van de nabestaanden

Met vriendelijke groet,

NCTVfNCC/ Eenheid Communicatie

-----Original Message
From:

-

BDIDV/P&B
1. Europe Standard Time

j- BDIDV;

To:

BD/DRD[.
Subject:

-

-

BDIDVIP&B

FW: (geen onderwerp)

Plv. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

1

BD/DRD/NCC/ECO;

inderdaad niet

Original Message
From: portal.anp.nl [business @anp.nlj
Sent: Thursday, October 09, 2014 12:47 AM W. Europe Standard Time
To:
BDJDVIP&B
Subject:
-

-

Slachtoffer MH17 had zuurstofkapje op (2)
Donderdag, 09 oktober 2014 /00:32

MH 17
N i e u w bericht, vervangt: Ramp met MH17 heeft Timmermans veranderd (2)
DEN HAAG (ANP) Een van de inzittenden van het vliegtuig dat in Oekraïne was neergehaald, is gevonden met een
zuurstofkapje op. De slachtoffers moeten dus de kans hebben gehad zich te realiseren wat er gebeurde. Dat zei minister Frans
Timmermans (Buitenlandse Zaken) woensdagavond in het tv-programma Pauw.
-

Timmermans sprak over de veelgeroemde toespraak die hij in de VN-Veiligheidsraad hield kort na de ramp met de MR 17. Hij
schetste daarin wat er door de slachtoffers heen gegaan moet zijn tijdens hun laatste momenten.
De aanstaand eurocommissaris zei ook dat de vliegramp met MHI7 zijn leven voor altijd heeft veranderd. ,,Er zijn punten inje
leven waarvan je zegt: dat was ervoor en dat was erna, zei de geëmotioneerde Timmermans.
De bewindsman liet ook weten dat hij ,,ongelofelijk trots is op hoe de Nederlandse bevolking is omgegaan met de tragedie.
Volgens hem heeft Nederland ook internationaal grote waardering gekregen over zijn opstelling na de gebeurtenissen.
Het kabinet is volgens Timmermans ,,nog niet klaar” met de ramp. ,,We zullen niet rusten tot we alles gedaan hebben om de
laatste stoffelijke resten terug te krijgen in Nederland.’
(c) ANP 2014 alle rechten voorbehouden

(

2

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 9 oktober 2014 11:17
BD/DRD/NCC/ECO
Bericht nabestaandensite zuurstofmasker NL.doc
Bericht nabestaandensite zuurstofmasker NL.doc

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

-

/4

8

(

(

1

Bericht voor nabestaandensite

Geachte nabestaanden,
Vanmorgen hebben de familierechercheurs u benaderd met een bericht over het onderzoek
naar de vliegramp. Ongelukkigerwijze is gisteravond door de uitspraken van minister
Timmermans onrust ontstaan. Het OM betreurt deze commotie en heeft u via de
familierechercheurs op de hoogte willen stellen van het juiste en volledige verhaal over een
aangetroffen zuurstofmasker. Hieronder kunt u dat nog eens nalezen. Voor vragen zijn de
familierechercheurs gewoon bereikbaar.
Gisteravond heeft ministerTimmermans gezegd dat er bij één van de slachtoffers van de MH17
een ‘zuurstofkapje’ is aangetroffen. Daarmee is de indruk gewekt dat inzittende mogelijk langer
in leven zijn geweest.
Bij het identificatieonderzoek is inderdaad een zuurstofmasker aangetroffen. Het betreft een
slachtoffer met niet Nederlandse nationaliteit. Het zuurstofmasker was bevestigd met een
elastiek om de nek van het slachtoffer. Het zuurstofmasker is door het Nederlands Forensisch
Instituut onderzocht op vingerafdrukken, speeksel en DNA. Dit onderzoek heeft geen resultaat
opgeleverd. Hoe en wanneer het zuurstofmasker bij het slachtoffer om de nek is gekomen, is
onbekend. De betrokken nabestaanden zijn hier destijds over geïnformeerd. Bij geen van de
andere geborgen slachtoffers is een zuurstofmasker aangetroffen.
Het zuurstofmasker dat op het slachtoffer is aangetroffen, is van hetzelfde type zoals dat ook
wordt gebruikt in een Boeing 777. Een dergelijk zuurstofmasker komt tevoorschijn als de druk in
het toestel wegvalt en is bedoeld voor de bemanning en passagiers zodat normaal ademen in
bepaalde situaties mogelijk blijft.
We begrijpen dat onder nabestaanden de vraag leeft waarom dit niet eerder naar buiten is
gebracht. De reden hiervoor is dat het OM op dit moment nog onderzoek doet naar de
toedracht en de betekenis van het aantreffen van dit zuurstofmasker.

(

)(5)
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 9 oktober 2014 9:22
BD/DSB/AS
-

-

;

-

©minbuzanl)
Bericht zuurstofmasker NL-taal loc
Bericht zuurstofmasker NL-taal
Joc

Ik print er ook een aantal uit
Graag op scherm projecteren

(

(

1

BD/DV;

)

