E.
BD/DRD/NCC/ECO
zaterdag 16 augustus 2014 14:33
NCC NCTV
RE: Nieuwe identificaties MH17

Van:
Verzonden:
Aan:

-

-

Onderwerp:

Dank voor t op de mail zetten, heb alles geregeld inmiddels. Berichtje staat op besloten deel van
nabestaandensite.
Groeten

Met vriendelijke groet,

Sr adviseur/plv. Hoofd Eenheid Communicatie

NCTV/ Nationaal Crisiscentrum

From: NCC NCTV
Sent: zaterdag 16 augustus 2014 12:22:00
BD/DRD/NCC/ECO
To:
Subject: Nieuwe identificaties MH17
-

-

Hoi
Het betreft 22 personen:
14 x NL nationaliteit
8 x andere nationaliteiten, te weten:

/

_JjEi

-

Wij gaan nu de burgemeesters bellen en de ambassades.

Met vriendelijke groet,
Nationaal CrisisCentrum (NCC)
E
T
T
F

nccnctv.minvenl.nI
+31 (0)70 751 5151 (algemeen nummer)
+31 (0)70 751 5000 (incident nummer)
+31 (0)70 756 9500

1.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
zaterdag 16 augustus 2014 22:15
BD/DRD/NCC/ECO
1
BDJDRD/NCC/ECO
RE: NOS,nl: Identificatieproces MH17 op de helft
-

Graag, dank je!

Met vriendelijke groet,

06-20252612
NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

----Original Message
( From:

[mailb
@minez.nhi
Sent: Saturday, August 16, 2014 10:11 PM W. Europe Standard Time
To:
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC/ECO
Cc:
Subject:
Re: NOS.nl: Identificatieproces MH17 op de helft
-

-

Ik kan wel nu al toevoegen aan het bericht ‘vertrouwelijK / confidential’. En maandag verder kijken naar een
oplossing.
Oorspronkelijk bericht
Van:
BD/DRD/NCC/ECO [mailti
i.minvenj.nl]
Verzonden: Saturday, August 16, 2014 09:21 PM
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCCfECO
Cc:
@nctv.minvenj.nl>
Onderwerp: FW: NOS.nl: ldentificatieproces MH17 op de helft
-

-

-

(

dies,

Groe

Met vriendelijke groet,

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

Original Message
From:
Sent: Saturday, August 16, 2014 08:56 PM W. Europe Standard Time
1

nctv.minvenj.nl>

To:
bU/DV/P&B,
]jji
_BD/DV/P&B; —‘
BD/DV/P&B;
BD/DRD/NCC/ECO; i- BD/DRD/NCC/ECO;
- BD/DV/P&B
BD/DV/P&B,
RE: NOS.nl: ldentificatieproces MH17 op de helft
Subject:
..

•

._

-

—

‘

.13D/DV/P&B
BD/DRD/NC0,

—

13

Original Message
From:
- BD/DV/P&B
Sent: Saturday, August 16, 2014 08:34 PM W. Europe Standard Time
BD/DV/P&B;
- BD/DV;
To:
BD/DV/P&B;
BD/DV/P&B
- bU/LJV,r
BD/NCTV;
BD/DRDpNL./’
- BD/DV/P&B
- BD/DV/P&B;
Subject: FW: NOS.nl: Identificatieproces MH17 op de helft
-

BD/DRD/NCC/ECO;
- BD/DRD/NCC;

Original Message
From: CAR Redactie [redactie@minaz.nl]
Sent: Saturday, August 16, 2014 08:11 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject: NOS.nl: Identificatieproces MH17 op de helft

Identificatie proces MH17 op de helft
Toegevoegd: zaterdag 16 aug 2014, 20:09
In de Korporaal Van Oudheusdenkazerne in Hilversum is de helft van het aantal slachtoffers van de vliegramp in
Oekraïne geïdentificeerd. Het Landelijk Team Forensische Opsporing heeft dat laten weten via een besloten forum
voor nabestaanden.
In totaal is nu de identiteit van 149 slachtoffers bekend. Dat is precies de helft van het aantal mensen dat aan boord
was van vlucht MH17.
Afgelopen donderdag werd bekend <http://nos.nl/artikel/686448-nieuwe-identificaties-mhl7.html> dat toen 127
slachtoffers waren geïdentificeerd.

2

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 berichtn 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
taat 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 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.
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van Economische Zaken?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient te tonen.
Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

(-

3

BD/DV
zondag 17 augustus 2014 12:11
BD/NCTv
BD/DV/P&B;
BD/DV/P&B;
BD/DV/P
BD/DV/P&B;
BD/DRD/NCC/ECO;(
BD/DV/P&B;
BD/DRD/NCC;l
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DV/P&B
BD/DV/P&B;
RE: NOS.nI: Identificatieproces MH17 op de helft

Van:

Verzonden:
Aan:

-

-

-

-

-

-

-

Onderwerp:

Sent with Good (www.good.com)

“‘ustus 2014 20:56:20

[

BD/DRD/NCÇ

1; 8D/DRD/NCC/ECO;

...J- BD/DV/P&I

1

-

BD/DRD/NCC;_____

_-BD/DV/P&B
-BD/DV/P&B;I
Subject: RE: NOS.nl: Identificatieproces MH17 op de helft

8
Original Message
BDIDVIP&B
Sent: Saturday, August 16, 2014 08:34 PM W. Europe Standard Time
-BDIDV;
To:
•- BDIDV/P&B;i
BDfDRDfNCCIECO;
1- BD/DRD/NCCIL
-

1

-.

-

BD/DV/P&B;(

1

BDIDRDJNCC;
BDJNCTV;
BDIDVJP&B
Subject: FW: NOS.nl: Identificatieproces MH17 op de helft
-

-

BD/DVIP&B;

-

Allen,

Original Message
From: CAR Redactie redactie@minaz.nh1
Sent: Saturday, August 16, 2014 08:11 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject: NOS.nl: Identificatieproces MH17 op cle helft

Identificatieproces MH17 op de helft
Toegevoegd: zaterdag 16aug 2014, 20:09
In de Korporaal Van Oudheusdenkazerne in Hilversum is de helft van het aantal slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne
geïdentificeerd. Het Landelijk Team Forensische Opsporing heeft dat laten weten via een besloten forum voor
nabestaanden.
In totaal is nu de identiteit van 149 slachtoffers bekend. Dat is precies de helft van het aantal mensen dat aan boord was
van vlucht MH17.
Afgelopen donderdag werd bekend dat toen 127 slachtoffers waren geïdentificeerd.

(

2

t)

Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DV/P&B
dinsdag 12 augustus 2014 15:26
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DV/P&B
BD/D’
BD/DRD/NCC/ECO;
RE: nieuwe identificaties
-

-

CC:
Onderwerp:

-

BD/DRD/NCC/ECO
“an:
derzonden: dinsdag 12 augustus 2014 15:08
BD/DV;
Aan:
BD/DV/P&B
CC:
-BDJDRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC
Onderwerp: nieuwe identificaties
Urgentie: Hoog

-

BD/DRD/NCC

-

‘

‘

-

-

totaal 42 personen.

32 nederlanders
10 buitenlanders
Totaal nu op 107 geïdentificeerde slachtoffers

Senior Communicatieadviseur
1

-

BDfDV/P&B;

E6

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

nçfflinvgpjj
http://www.nctv.nI

(

2

Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DV
dinsdag 12 augustus 2014 17:09
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DV/P&B
BD/DRD/NCC/ECO;
RE: nieuwe identificaties

CC:
Onderwerp:

-

-

-

BD/DV/P&B;

BD/DRD/NCC

Met excuses, deze uitgebreide mail zie ik later dan de vorige waarop ik gereageerd heb. Hierin zit dus hele
proces. dat maakt maandag een voor de hand liggende dag.

Sent with Good (www.good.com)
(ron-BD/DRD/Ncc/Eco
Sent: dinsdag 12 augustus 2014 15:08:03
BD/DV;
To:
BD/DV/P&B
BD/DRDINCC/ECO
Cc:
Subject: nieuwe identificaties
-

BD/DV/P&I
-

BD/DRD/NCC

totaF42 pêTsonen.
32 nederlanders
10 buitenlanders
Totaal nu op 107 geïdentificeerde slachtoffers

Senior Communicatleadviseur

1

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

nctv.minvenj.nI
http://www.nctv.nl

(

(

2

-j

B D/DV

Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 12 augustus 2014 17:06
BD/DV/P&B
BD/DV/P&B
BD/DRD/NCC/ECO;
RE: nieuwe identificaties

BD/DRD/NCC/ECO;

-

CC:
Onderwerp:

-

BD/DRD/NCC

9
Sent with Good (www.good.com)

From:
Sent: dinsdag 12 augustus 2014 15:26:28
D. BD/DRD/NCC/ECO;
To
BD/DV/P&B
BD/DRD/NCC/ECO;
Cc:
Subject: RE: nieuwe identificaties

BD/DV;

-

-

-

BD/DRD/NCC

-

II

&
BD/DRD/NCC/ECO
Van
Verzonden: dinsdag 12 augustus 2014 15:08
BD/DV;
kan:
BD/DV/P&B
BD/DRD/NCC
CC:
BD/DRD/NCC/ECO;
Onderwerp: nieuwe identificaties
Urgentie: Hoog
-

Ç

-

-

-

BD/DV/P&B;

-

In
totaal 42 perso
32 nederlanders
10 buitenlanders
Totaal nu op 107 geïdentificeerde slachtoffers

1

Hoe staan jullie hier tegenover?

Senior Communicatieadviseur

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

(

nctv. mi nve n ni
http://www.nctv.nl

(

2

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 12 augustus 2014 17:26
‘Tan,
‘;
RE: nieuwe identificaties
-

BD/DRD/NCC/ECO

afgetikt methet kan nu meteen op de verwantensite! Sorry voor de verwarring. Dank!
Groet

Met vriendelijke groet,

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

(

Original Message
iiailti
minez.nl]
From:
Sent: Tuesday, August 12, 2014 04:40 PM W. Europe Standard Time
To:
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC/ECO
Cc:
Subject:
RE: nieuwe identificaties
Zoiets?

42 nieuwe identificaties

(

Aet Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) maakte vandaag bekend dat er 42 slachtoffers zijn geïdentificeerd.
Van deze 42 slachtoffers hebben er 32 de Nederlandse nationaliteit en 10 een andere nationaliteit.

Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 107 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.
De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden wordt indien
gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd. Op verzoek van de ambassades
van de betrokken landen, wordt niet via de media bekend gemaakt welke specifieke nationaliteit de nietNederlandse slachtoffers hebben.

Informatie via besloten gedeelte van de website
Via het besloten gedeelte van de website informeren wij u over nieuwe identificaties, zodra wij een signaal krijgen
dat nabestaanden op de hoogte zijn. Soms kan het echter gebeuren dat nieuws over een identificatie eerder in de
media verschijnt dan op het besloten gedeelte van de website. Dat heeft te maken met het feit dat sommige
nabestaanden in direct contact staan met media of ervoor kiezen om zelf contact op te nemen met de media. Zoals
1

gezegd doen wij pas mededelingen qve,r nieuwe identificaties als alle nabestaanden van het slachtoffer hier over
geïnformeerd zijn.
-

Verloop proces
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat het nog maanden kan
duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De media wordt periodiek geïnformeerd over het verloop van het
proces.

BD/DRD/NCC/ECO [maHto
Van:
Verzonden: dinsdag 12 augustus 2014 15:40
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
CC:
Onderwerp: FW: nieuwe identificaties
Urgentie: Hoog

@nctv.minvenj.nl]

-

(

Er zijn nieuwe identificaties bekend gemaakt. Zie onderstaand bericht. Heb jij vandaag tijd ericht voor de
nabestaanden website voor te bereiden? Op basis van hoe we dit de vorige keer gedaan hebben?

Morgenochtend in het NKC overleg bespreken we even hoe we deze procedure nu voortzetten

BD/DRD/NCC/ECO
Van:
Verzonden: dinsdag 12 augustus 2014 15:08
-BD/DV;
Aan
BD/DV/P&B
BD/DRD/NCC
BD/DRD/NCC/ECO;
CC:
Onderwerp: nieuwe identificaties
Urgentie: Hoog
-

-

-

2

-BD/DV/P&B;

In totaal 42
personen.

32 nederlanders
10 buitenlanders

Totaal nu op 107 geïdentificeerde slachtoffers

(

0
0

(

Hoe staan jullie hier tegenover?

Senior Communicaticadviseur

Eenheid Communicatie
3

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Turfmarkt 147
2500 EA j Den Haag

1

2511 DP

1

Den Haag Postbus 20011

1

@nctv.minvenj.nl
http://www.nctv.nI <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.
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.
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van Economische Zaken?

(

Houd er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient te tonen.
Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

4

E(o
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

-BD/DV

-

donderdag 21 augustus 2014 20:5 5
BD/DRD/NCC/ECO,
BD/DRD/NCC/ECO
RE: NIEUWE IDENTIFICATIES

B D/DV/P&B

‘3
Sent with Good (www.good.com)

BD/DRD/NCC/ECO
s 2014 19:27:06
BD/DV/P&B;
Fc
“rn
Cc:
Subject: r .IJWE IDENTIFICATIES

From
—

ç

-

-

londerdag 21 a

BD/DV

Collega’s,
Zojuist bevestiging vail van 14 nieuwe identificates;_7_Nl, 7 niet NL. dit

173

2

(

1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 22 augustus 2014 8:34

7?

*

BD/DV/P&B

(J- BD/DRD/NCC/ECO;
RE: NIEUWE IDENTIFICATIES

Goedemo rgen
Het bericht van gisteravond van de 14 nieuwe identificaties, wordt rond 9 uur vanmorgen geplaatst op de
nabestaandensite.
Gr

Met vriendelijke groet,

,.iCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

-----Original Message
From
BD/DV
Sent: Thursday, August 21, 2014 08:55 PM W. Europe Standard Time
BD/DV/P&B
BD/DRD/NCC/ECO;
To:
BD/DRD/NCC/ECO
Cc:
RE: NIEUWE IDENTIFICATIES
Subject:
-

-

-

-

2
Sent with Good (www.good.com)

(
BD/DRD/NCC/ECO
From:
Sent: donderdag 21 augustus 2014 19:27:06
BD/DV/P&B;
To:
Cc
BD/DRD/NCC/ECO
Subject: NIEUWE IDENTIFICATIES
-

-

BD/DV

Collega’s,

Zojuist bevestiging vanvan 14 nieuwe identificaties; 7 Nl, 7 niet NL. dit brengt het totaal op 173 let op: extern is
nog maar 149 bekend, want de vorige 10 (van woensdag),

8

z

Et2
BD/DV/P&B

Van:
Verzonden:
Aan:

maandag 25 augustus 2014 13:23
BD/DRD/NC/ECO

Onderwerp:

RE: NIEUWE IDENTIFICATIES

-

-

BD/DV

kkord, gr
Oorspronkelijk bericht
Van:
BD/DRD/NCC/ECO
Verzonden: maandag 25 augustus 2014 13:16
-BD/DV/F’&B
CC:
1
Onderwerp: NIEUWE IDENTIFICATIES
‘olIega’s,
Zojuist bericht van
7 nieuwe identificaties; 3 Nl, 4 niet-NL. dit brengt het totaal op 180. let op: extern is nu
173 bekend (persbericht vrijdag).
We maken een berichtje en zetten dit zsm op de besloten site, akkoord?

Met vriendelijke groet,

plv hoofd / sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

(

1

E(3
Van:

Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
woensdag 20 augustus 2014 10:01
-

BD/DRD/NCC/ECO;
RE: nieuwe identificaties nieuw bericht
-

BD/DRD/NCC/ECO

--

Het is akkoord, plaats er maar op Verder wil ik ook vandaag heel graag een tekstje op het besloten
had daar al een voorzetje voor gemaakt, ik
deel, dat nogmaals ingaat op die vertrouwelijkheid.
heb daar nog wat aan zitten sleutelen; wat vinden jullie hiervan?
Groet,

8

«1,

Verzonden: woensdag 20 augustus 2014 9:16
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
Cd
1- BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: Re: nieuwe iclentificaties nieuw bericht
--

Hi, hierbij het bericht. Het is het oude bericht maar met nieuwe getallen. Laat je weten of het akicoord is om
te plaatsen? Groet

( 10 Nieuwe identificaties
Het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) maakte 20 augustus 2014 bekend dat er 10 slachtoffers
zijn geïdentificeerd. Van deze 10 slachtoffers hebben er 5 de Nederlandse nationaliteit en 5 een andere
nationaliteit.
Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 159 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17
geïdentificeerd.
De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden wordt indien
gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd. Op verzoek van de
ambassades van de betrokken landen, wordt niet bekend gemaakt welke specifieke nationaliteit de nietNederlandse slachtoffers hebben.
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat het nog
maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De media wordt periodiek geïnformeerd
over het verloop van het proces.
1

-

IN ENGLISH--

10 New identifications
Today, the National Forensic Investigation Team (LTFO) announced that 10 victims of the MH17 disaster
have been identified. Of these 10 victims, 5 are Dutch nationals.
This brings the total number of identifications to 159. The next of kin have been informed. 1f the victims’
families consent, the mayors of the victims’ municipalities of residence will also be informed. At the request
of the embassies of the countries concemed, the Dutch authorities have agreed not to announce the
nationalities of the non-Dutch victims through the media.
Information on non-public part of the website
We will be providing information about new identifications via this non-public part of the website as soon
as we are certain the next of kin have been notified. It is possible, however, that news about an identification
may appear earlier in the media than on this website. This is because some family members are in direct
contact with the media or choose to notify the media on their own initiative. As stated previously, we will
only release information about new identifications once all of the victim’ s next of kin have been notified.
Ongoing process
A team of specialists is working hard to identify all the remains, but as we stressed before, it may take
months before every victim has been identified. The media will be periodically updated about the progress
being made.
Sent from my iPad

Adviseur social media Liaison EZ voor rijksoverheid.nI
Internetteam
Directie Communicatie
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AV 1 Den Haag 1 NoordA2
Postbus 20401 2500 EK Den Haag
T

—J
,

http://www.riiksoverheid.nI/ez
hup://www.twitter.cornui

On 20 aug 2014, at 09 06,

BD/DRD/NCC/ECO”

Heel graag!

Met vriendelijke groet,

2

nctv minven ni> wrote

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

Original Message
(• minez.nll
From:
Sent: Wednesday, August 20, 2014 09:04 AM W. Europe Standard Time
BDJDRD/NCCIECO
BD/DRD/NCC/ECO
To:
Re: nieuwe identificaties
Subject:
-

-

Hi, zal ik het berichtje even maken? Groetjes

Van:
Verzo
A

Wed

BD[DRDINCC/ECO
@nctv.rninven.nh1
14 08:44 AM
@minvenj.nI>
BD/DV
mjyçnnl>;

1-

_

-

nctv.rni rivenj.nl>;

(

1- BD/DRDJNCCIECO
( nctv.rninvenj.nI>

Onderwerp: nieuwe identificaties

10 nieuwe identificaties, 5 nederlanders, 5 niet-nederlanders. Conform
Hoor net van
afspraak zijn de directe nabestaanden reeds persoonlijk geïnformeerd; het NCC neemt nu
contact op met hun burgemeesters. Wij zullen vanmorgen een tekstje plaatsen op het besloten
deel van de nabestaandenwebsite.

(

Met vriendelijke groet,

plv hoofd / sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

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
3

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
geadressrde 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 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.

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, 11)-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

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
4

()

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.
This massage may contain informatmn that is not intended for you. t you are not
the addressee or t this message was cent to you by mistake, you are requested to
int orm 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.
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen. Indien u hij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

(-.

5

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijla gen:

BD/DV/P&B
maandag 25 augustus 2014 16:43
BD/DRD/NCC/ECO
FW: factsheet Itfo
Factsheet 2_Identificatieonderzoek v4 def grg_.docx
-

;BD/DV/P&B
Van:
Verzonden: maandag 25 augustus 2014 13:05
-

BD/DV/P&B

Onderwerp: factsheet Itfo

Dit factsheet is het kader waarbinnen LTFO en NFI dinsdagavond en woensdagochtend hun presentatie
9even.
Groet•

Woordvoerder

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

minvenj.nI
httn //www.ril ksoverheid ni/veni

(

ustitie. Recht raakt mensen.

1

Identificatieonderzoek
Wanneer als gevolg van een ramp een groot aantal slachtoffers moet worden
geïdentificeerd, wordt het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) ingezet. Dit is
ook gebeurd bij de ramp met vlucht MH17. Het LTFO bestaat uit medewerkers van
politie, defensie, universitaire ziekenhuizen, het Nederlands Forensisch Institiuut (NFI)
en forensisch tandartsen.
Direct na de ramp hebben familierechercheurs contact gelegd met nabestaanden en zijn
gegevens van de slachtoffers verzameld.

(

Op woensdag 23 juli startte het onderzoek aan de stoffelijk overschotten in Hilversum,
onder leiding van Arie de Bruyn, hoofd van het LTFO. Een team van 120 Nederlandse
experts en 80 collega’s uit het buitenland verrichtten dat deel van het identificatieproces.
De identiteit van een slachtoffer wordt vastgesteld op basis van onder meer
overeenkomsten van vingerafdrukken, van de gebitsstatus of van het DNA. Maar ook
specifieke lfchaamskenmerken, sieraden en persoonlijke bezittingen kunnen bijdragen
aan het vaststellen van de identiteit van het slachtoffer. Bij het beschrijven van de
stoffelijk overschotten leggen de specialisten al de verzamelde gegevens vast. Zij
registreren onder andere geslacht en leeftijd daarnaast worden de kleding, brillen en
andere aangetroffen persoonlijke eigendommen van de slachtoffers uitgebreid
beschreven en gefotografeerd.
(aantal) slachtoffers geïdentificeerd (input LTFO)
Vrijdag 22 augustus is bekend geworden dat in totaal
slachtoffers van de rampvlucht
MH17 zijn geïdentificeerd. Van deze slachtoffers hebben er de Nederlandse
nationaliteit en
een andere nationaliteit.
Van de Nederlandse slachtoffers zijn er.. geïdentificeerd op vergelijk van de
vingerafdrukken, geïdentificeerd op vergelijk tandstatus en
op meerdere indicatoren
waaronder DNA.
...

...

...

...

..

..

(

...

DNA-vergelijkend onderzoek algemeen
Het NFI voert in opdracht van het LTFO het DNA-onderzoek uit. Het betreft hier de DNA
profielen van de nabestaanden en de DNA-profielen van de slachtoffers.
Het DNA-onderzoek is onder te verdelen In drie stappen*:
1. vervaardigen van DNA-prot9elen op basis van celmateriaal van nabestaanden
(familieleden) en op basis van celmateriaal dat is verkregen van de persoonlijke
bezittingen van de slachtoffers (Ante Mortem -materiaal);
2. vervaardigen van DNA-profielen van stoffelijke resten (Post Mortem -materiaal);
3. vergelijkend DNA-onderzoek van de DNA-profielen van AM-materiaal met PM
materiaal.
*zie bijlage: factsheet grootschalig DNA-identificatieonderzoek
Stand van zaken ONA-onderzoek
De afgelopen weken ontving het NFI via het LTFO meer dan 600 bemonsteringen van
stoffelijke resten, die eerder in het rampgebied in Oekraïne waren veiliggesteld en
vervolgens waren overgebracht naar Hilversum. Daarnaast ontving het NFI DNA
materiaal van nabestaanden (familieleden) en persoonlijke eigendommen van
slachtoffers.
DNA -profielen overledenen
Ruim driekwart van de bemonsteringen die in Hilversum zijn genomen, leverde tot nu
toe een DNA-profiel op. De overige bemonsteringen bevatten vooralsnog onvoldoende
DNA om een bruikbaar DNA-profiel te vervaardigen. Dit bleek uit de eerste
analyseronde. De bemonsteringen die vooralsnog niet met succes zijn geprofileerd,

worden met complexere technieken opnieuw geanalyseerd. Hoeveel tijd dit kost is nog
onduidelijk. Ook is niet uitgesloten dat sommige lichaamsdelen opnieuw door het LTFO
bemonsterd moeten worden in Hilversum.
DNA -profielen nabestaanden en persoonlijke bezittingen
Het DNA-materiaal van nabestaanden is geanalyseerd en geprofileerd. Daarnaast zijn
van de onderzochte persoonlijke eigendommen veel bruikbare DNA-profielen verkregen.
Aan vullende onderzoeksfase
Nadat het NFI aanvullend onderzoek heeft verricht op alle bemonsteringen, wordt een
definitieve uitspraak gedaan over het aantal personen waarvan een uniek DNA-profîel is
vervaardigd. Het is nog niet bekend hoelang dit duurt.
Vergelijkend onderzoek
Direct nadat een DNA-profiel is vervaardigd, start de vergelijkende onderzoeksfase.
Hierbij vergelijkt het NFI de DNA-profielen van de slachtoffers met de DNA-profielen van
de nabestaanden en/of de DNA-profielen die zijn vervaardigd op basis van de
persoonlijke eigendommen van de slachtoffers.
Aantal unieke DNA-profielen tot nu toe

Op dit moment, dinsdag 26 augustus 2014, heeft het NFI <aantal>unieke DNA-profielen
van overledenen vastgesteld. Dit aantal neemt nog elke dag toe. Het aantal unieke DNA
profielen zegt echter nog niks definitiefs over het uiteindelijke aantal identificaties van
slachtoffers. Het legt de basis voor het verdere DNA-onderzoek. Er is daarna nog een
aantal stappen noodzakelijk om daadwerkelijk tot een identificatie door het LTFO te
komen. Het identificatieproces duurt naar verwachting nog enkele maanden.
Het DNA-profiel van de overledene wordt in een speciaal hiervoor ontwikkeld
computerprogrammavergeleken met het DNA-profiel van familieleden. Wanneer van een
vermiste persoon een DNA-profiel is verkregen uit een persoonlijk gebruiksvoorwerp
wordt ook dit ingevoerd. De software herkent patronen van overeenkomsten in de DNA
profielen en berekent vervolgens de wetenschappelijke bewijswaarde van de gevonden
overeen komst.
Via de familierelatie bestaat er een grote overeenkomst tussen de DNA-profielen van de
overledene en zijn eerstegraads verwanten. De wetenschappelijke bewijswaarde van het
DNA-identifîcatieonderzoek wordt altijd gekwantificeerd. Het wettelijk criterium is een
waarschijnlijkheidswaarde van 99,99%, dan wordt gesproken van een positieve DNA
match. Er wordt ook gesproken van een match wanneer bij de vergelijking met een
persoonlijk item de DNA-profielen volledig identiek zijn.
Uitkomsten DNA-onderzoek

De uitkomsten van de DNA-onderzoeken rapporteert het NFI aan het LTFO. Het LTFO
neemt de DNA-onderzoeksresultaten vervolgens mee met alle overige uitkomsten in het
identificatieonderzoek. Indien het verkregen DNA-proflel van de overledene niet
gematcht kan worden met de DNA-profielen van nabestaanden, noch met persoonlijke
items, is er geen sprake van een DNA-match. Het duurt naar verwachting nog enkele
maanden voordat het DNA-vergelijkend onderzoek volledig is afgerond.

(

BD/DRD/NCC/ECO
zaterdag 16 augustus 2014 13:15
BD/DV/P&B
RE: nieuw artikel

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

Ja, heeft ie gedaan.

Met vriendelijke groet,

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

Original Message
BD/DV/P&B
rom:
Sent: Saturday, August 16, 2014 01:11 PM W. Europe Standard Time
BD/DRD/NCC/ECO
To:
RE: nieuw artikel
Subject:
-

-

gemaild ook neem ik aan?

Thnxl Heb ook naar Piketvoorlichter doorgestuurd, eeft

Original Message
BD/DRD/NCC/ECO
From:
Sent: Saturday, August 16, 2014 01:05 PM W. Europe Standard Time
BD/DV;
To:
BD/DV/P&B
Cc:
Subject: FW: nieuw artikel
-

-

-

BD/DV/P&B;

(
Collega’ 5 ter info:
Onderstaand bericht wordt nu geplaatst op besloten nabestaandensite, conform afspraak.

Met vriendelijke groet,

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

Original Message
ilmjneznl]
From:
Standard Time
12:56
PM
W.
Europe
Sent: Saturday, August 16, 2014
BD/DV/P&B
0RD/NCC/ECO;
1
To:
Fw: nieuw artikel
Subject:
-

1

hierbij het nieuwe berichtje voor de nabestaandensite. In het engels en nederlands.

gmail.comj
Van:
Verzonden: Saturday, August 16, 2014 12:51 PM
Aan:
Onderwerp: nieuw artikel

22 Nieuwe identificaties

Het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) maakte 16 augustus 2014 bekend dat er 22 slachtoffers zijn
geïdentificeerd. Van deze 22 slachtoffers hebben er 14 de Nederlandse nationaliteit en 8 een andere nationaliteit.
Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 149 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.

(

De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden wordt indien
gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd. Op verzoek van de ambassades
van de betrokken landen, wordt niet bekend gemaakt welke specifieke nationaliteit de niet-Nederlandse
slachtoffers hebben.
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat het nog maanden kan
duren voordat ieder slachtoffer is geïdeerd. De media wordt periodiek geïnformeerd over het verloop van het
proces.

IN ENGLISH-22 New identifications
Today, the National Forensic Investigation Team (LTFO) announced that 22 victims of the MH17 disaster have been
identified. Of these 22 victims, 14 are Dutch nationals.
This brings the total number of identifications to 149. The next of kin have been informed. 1f the victims’ familie5
consent, the mayors of the victims’ municipalities of residence will al5o be informed. At the request of the
embassies of the countries concerned, the Dutch authorities have agreed not to announce the nationalities of the
non-Dutch victims through the media.
Information on non-public part of the website We will be providing information about new identifications via this
non-public part of the website as soon as we are certain the next of en notified. It is possible, however, that news
about an identification may appear earlier in the media than on this website. This is because some family members
are in direct contact with the media or choose to notify the media on their own initiative. As stated previously, we
will only release information about new identifications once all of the victim’s next of kin have been notified.
Ongoing process
A team of specialists is working hard to identify all the remains, but as we stressed before, it may take months
before every victim has been identifled. The media will be periodically updated about the progress being made.

2

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 message was
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and cielete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van Economische Zaken?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient te tonen.
Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

(

(

3

ER?
BD/DRD/NCC/ECO
september
2014 10:26
donderdag 4
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO
RE: Nat herdenking en Website MH17

Van:
Verzonden:
Aan:

-

nderwerp

Groet

Met vriendelijke groet,

A
NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

Original Message
BD/DRD/NCC/ECO
From:
Sent: Thursday, September 04, 2014 10:19 AM W. Europe Standard Time
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC/ECO;
To:
BD/DRD/NCC/ECO
Cc:
Subject:
Nat herdenking en Website MH17
-

-

Hallo collega’s,
Hier verzoek van team nat herdenking.
kan jij inschatten of dit kan en op welke termijn?

Sentwith Good (www.good.com)

From:
Sent: donderdag 4 september 2014 9:34: 14
BD/DRD/NCC/ECO
To:
Subject: Website MH17
-

Hallo

1

-

BD/DRD/NCC/ECO;

Zoals afgesproken hierbij input voor het bespreken van een extra functie binnen de bestaande nabestaanden
website.

Context: We willen graag weten hoeveel deelnemers de herdenkingsbijeenkomst zullen bezoeken. Daarom willen
we via de contactpersonen weten hoeveel nabestaanden we kunnen verwachten. Voor DB3 is het van belang in
iedere geval ook de namen van deze personen te hebben.

‘2

1<
We willen als project graag rechtstreeks de aangeboden informatie ontvangen.

(NB bekend is dat Bureau Weijers (protocol 1) een dergelijke functie heeft op een eigen website, dus technisch moet
het mogelijk zijn.)

Met vriendelijke groet,

(
Projectteam Herdenkingsbijeenkomst MH17

junior Beleidsmedewerker
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Publieke Gezondheid, afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten
Rijnstraat 50

1

Postbus 20350

2515 XP

1

2500 Ei

Den Haag

1

1

Den Haag

1
2

1
*

Verdieping: 25
www.rijksoverheid.nl <http://www.riiksoverheid.nh/>

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

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 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..

(

3

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 18 september 2014 8:56
BD/DRD/NCC/ECO
FW: DEFINTIEF DEFINITIEF
Tekst website definitief 11-09 DEFINITIEF.docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlag en

-

Met vriendelijke groet,

plv hoofd/sr adviseur communicatie
NCTVJEenheid Communicatie

‘an:
Verzonden: vrijdag 12 september 2014 13:35
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: FW: DEFINTIEF DEFINiTIEF
-

Fijn om je even gesproken te hebben, Hierbij de tekst. Ik hoor graag van je hoeveel tijd BZ nodig denkt te hebben
danwel kan leveren.
Dank alvast,
Vrgr

—
maflto

Van:

‘‘“12 september 2014 9:03
CC:
Onderwerp: L...
Hallo
We hebben nog een paar tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Ik neem aan dat de familierechercheurs dit
nieuwsbericht niet op papier uitreiken.
Groet,

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Pamassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.
1

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 Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may conlain information that is not intended for you. t you ere not the addressee or ii this massage was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the massage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent In the
electronic transmisslon of messages.

(

2

INFORMATIE NATIONALE HERDENKING SLACHTOFFERS MH17

Nieuwsbericht over projectorganisatie
0 maandag 10 november 2014 vindt de Nationale Herdenking van de slachtoffers van de
p
vliegramp met de MH17 plaats. Tijdens deze ceremonie herdenken we alle slachtoffers. Het
is een blijk van meeleven met u, een (inter) nationale erkenning van het verlies en uiting van
respect voor de slachtoffers. Hiermee komen we tegemoet aan een breed gedeeld gevoel
binnen onze samenleving. Maar de herdenking is vooral ook bedoeld om u als nabestaanden
de gelegenheid te geven om samen te rouwen en elkaar te steunen. Daarom is er na afloop
van de ceremonie uitgebreid de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Bij het formele en
informele gedeelte zullen ook enkele leden van de Koninklijke familie aanwezig zijn. De her
denking is alleen toegankelijk voor genodigden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

(

De herdenking wordt, onder mijn leiding, door een speciale groep mensen georganiseerd.
Vanuit verschillende ministeries en organisaties dragen hun mensen hieraan bij met hun
specifieke deskundigheid, kennis en ervaring.
Vanuit de nabestaanden zijn er wensen en ideeën om bij te dragen aan de ceremonie. U
kunt dan denken aan het vertellen van een kort verhaal, het lezen van een kort gedicht maar
ook het (laten) spelen van een muziekstuk dat veel voor u betekent. Alles wordt zorgvuldig
overwogen op basis van uitvoerbaarheid en inpasbaarheid. U zult begrijpen dat niet alle
ideeën en wensen uiteindelijk een plaats kunnen krijgen binnen de ceremonie.
U wordt door ons op de hoogte gehouden van alle verdere ontwikkelingen rondom de her
denking. Dat doen wij door vervoigberichten op het besloten gedeelte van het Informatie
en Verwijscentrum (IVC) te plaatsen en de familierechercheurs te informeren.
We doen onze uiterste best om -samen met u en voor iedereen- er een waardige herdenking
van te maken.
Met vriendelijke groeten,

erdenking slachtoffers MH17
4
Prdjectlei er Nationale I

Informatie over de herdenking

Inbreng
Tijdens de bijeenkomst is ruimte voor muziek, gedichten of verhalen. Delen kan erg bemoe
digend zijn en het is mooi als u hierin elkaars inbreng terugziet. U kunt uw ideeën voor bij
voorbeeld een lied of gedicht, maar ook vragen en reacties, hier op het besloten deel van het
IVC delen met andere nabestaanden. Wellicht ontstaan er zo ook gedeelde ideeën die we
samen met u een plaats kunnen geven in het programma. Zo kunnen we samen tot een
mooie en respectvolle invulling van de bijeenkomst komen. U kunt uw ideeën aan ons of aan
de familierechercheur doorgeven. De familierechercheurs zorgen er vervolgens voor dat uw
ideeën bij ons terechtkomen. Een aantal mensen heeft dit ook al gedaan en deze ideeën zijn
reeds bij ons bekend. In verband met alle voorbereidingen, zouden we alle reacties het liefst
voor 30 september tegemoet zien.

Besloten bijeenkomst, uitgezonden door NOS
Voor de herdenking zijn uiteraard geen media uitgenodigd. Ze zijn echter wel buiten bij de
RAI in een persvak aanwezig. De herdenking wordt rechtstreeks uitgezonden via de NOS.
Met de NOS is afgesproken dat u niet herkenbaar in beeld wordt gebracht. Dit geldt natuur
lijk niet voor diegene die een bijdrage leveren aan het programma. Bijvoorbeeld door het
vertellen van een verhaal of het voorlezen van een gedicht op het podium. De entree wordt
afgeschermd voor de media.
Contact
U kunt ons bereiken per email; herdenkingMH17@minvws.nl en met ingang van maandag 15
september ook telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 340 7172.

(

“

..,j

E?o.
BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 26 augustus 2014 9:45
BD/DRD/NCC/ECO
FW: IN procedure rechterlijke overljdensverklaring slachtofeers vliegramp MH17

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

Met vriendelijke groet,

plv hoofd / sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

(Van:I

—

)- BD/DRD/NCCJECO
-

;20149:35

1
Onderwerp:

,J: IN procedure rechterlijke overlijdensverklaring slachtofeers vliegramp MH17

Sent with Good (www.good.com)

From: (

AP Rotterdam)
;tus 2014 14:38:29
1- BD/DRD/NCC/ECO;
To:F
ccf
_,‘DRD/NCC/ECR
SuLject RE: IN procedure rechterlijke overlijdensverklaring slachtofeers vliegramp MH17

Sent:

A

(
Rotterdam)
Verzonden: vrijdag 22 augustus 2014 14:20
Aan:
(Landelijk Parket Rotterc
Onderwerp: RE: akte van overlijden
Hc

AP Rotterdam)

‘4

Stand van zaken is: 55 beschikkingen nu afgegeven.
Zodra er een dossier klaar is: lees instemmings en afstandsverklaringen gereed, dan gaat dit naar de rb en die gaat
eea dn direct beoordelen teneinde de beschikking af te geven.
Daarna moet de beschikking naar de gemeente. Eea kost een aantal dagen tijd.
Hoe lang het nog duurt voordat alle beschikkingen er zijn is afhankelijk van het terugkomen van de verklaringen en
of deze correct zijn ingevuld.

6

Groeten,

1

OftiDier van justik
Openbaar Ministerie Rotterdam Dordrecht

1,”

Postbus 50956
007 RT RoItetd,m
Post via kamer F0531

nctv.minvenj.nl]
BD/DRD/NCC/ECO [mafltc
Van:
Verzonden: dinsdag 19
lustus 2014 17:2 1
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: IN procedure rechterlijke overlijdensverklaring slachtofeers vliegramp MH17
Hol

Is over onderstaande al meer duidelijkheid? Daarnaast wil ik graag afspraken met jullie maken over
het plaatsen en laten vertalen van teksten die jullie namens het OM op het besloten forum willen
plaatsen, ook op het Engelstalige forum dat als het goed is eind deze week live gaat.
Heb

jij anders morgen even tijd om te bellen?

(

Groet van

Communicatieadviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
Nationaal CrisisCentrum (NCC)
Eenheid Communicatie
Den Haag
Turfmarkt 147 1 2511 DP
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

1

http: //www. nctv.nl

Het Nationaal Crisiscentrum is in geval van crises 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 070
moeten een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen.

—

751 50 00. Bezoeker’

NCTV
rndag 18 augustus 2014 16:23
)m.nl’
BD/DRD/NCC/ECO
ngdienst.nl’;
CC:I________
Onderwerp: FW: IN procedure rechterlijke overlijdensverklaring slachtofeers vliegramp MH17

Van: NCC
Verz

-

-

Geachte mevrouw

-

van de Belastingdienst mogelijk met de laatste stand van zaken kunnen
Zou u de vraag
beantwoorden en de genoemden in de CC in het antwoord kunnen meenemen.
Ook voor de nabestaande site zouden wij graag uw antwoord ontvangen want er blijkt ook vraag naar “termijnen”
hoe lang één en ander duurt.
Met dank en vriendelijke groet,

2

Nationaal CrisisCentrum (NCC)
E
T
T
F

ncc@nctv.minvenl.nl
+31 (0)70 751 5151 (algemeen nummer)
+31 (0)70 751 5000 (incident nummer)
+31 (0)70 756 9500

ielastingdienst.nl]

Van:

Verzonden: maandag 18 augustus 2014 15:47
Aan: NCC NW
belastingdienst. nl;
ielastingdienst. ni
CC
Onderwerp: IN procedure rechterlijke overlijdensverklaring slachtofeers vliegramp MH 17
-

Geachte heer / mevrouw,

(

in mijn hoedanigheid van één van de contactpersonen van de Belastingdienst voor de nabestaanden van de
vliegramp met de MH 17 verzoek ik u
mij mee te delen wat de stand van zaken is met betrekking tot de door het Openbaar Ministerie namens de
nabestaanden in gang gezette procedure
om een rechterlijke overlijdensverklaring te verkrijgen waarmee de gemeenten de BRP kunnen actualiseren.
Jit in verband met het feit dat inmiddels door ons condoleancebrieven aan de erfgenamen zijn verzonden met het
verzoek door middel van een bijgesloten
formulier en retourenveloppe aan te geven wie namens de erfgenamen als contactpersoon aangemerkt kan en mag
worden. Met name waar testamentair
een executeur benoemd is, speelt de inschrijving van de akte van overlijden door de gemeente ‘s-Gravenhage een
rol.
Sommige nabestaanden hebben aangegeven ingestemd te hebben met de door het OM aangeboden procedure
maar niet te weten wat de stand van zaken is.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en met vriendelijke groet,

Belastingdienst
Particulieren, dienstverlening en bezwaar
Klachtenteam Den Haag
Prinses Beatrixlaan 512 1 2595 BL l Den Haag
Postbus 30206 1 2500 GE Den Haag

(
Iastinadienst.nl
www.belastincidienst. 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
transmission of messages.
3

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

(

4

22.

burgemeesters.nl>
donderdag 21 augustus 2014 19:45
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC/ECO
RE: Opzet mail burgemeestersdag

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

-

Dag

Ja, vandaag besproken met onze directeur
We opteren eigenlijk om gewoon een datum te kiezen. Geen inventarisatie. Zeker niet bij 61
Dus gewoon een uftnodiging door jullie ism met NGB, ergens in oktober. Vooral terugkijken en lessen trekken, en
deels wellicht soort nazorg voor de burgemeesters.
Een randvoorwaarde:
Morgen even bellen?

adviseur crisisbeheersing
L wwvlinkedin.eurn)in/
T www.twilter.com

Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Nassaulaan 12
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag
T
:070-373 8383
T
: 070 373 8080 (buiten kantooruren)
www.hurecmccstcrs.nl
-

-BD/DRD/NCC/ECOctv.minvenj.nI]
VaIU
Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 !2
Aan:I

.,‘DRD/NCC/ECO
CC
Onderwerp: R, : Opzet mail burgemeestersdag
Weet je al meer?
Met vriendelijke groet,

plv hoofd/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

burgemeest
Van:
Verzonden: maandag 18 augustus 2014 21:30
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
Onderwerp: RE: Opzet mail burgemeestersdag
-

Dankjf
Ik pas wat zaken aan. Onder meer, ook terugkijken naar wat is geweest en vooruit kijken naar hoe nu verder.
vragen of hij een ondertekening vanuit onze voorzitter gewenst ziet.
Ik zal onze directeur
1

Je hoort van me.
Hartelijke groet,

Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Nassaulaan 12
Postbus 30435, 2500 0K Den Haag
T
:070-373 8383
T
: 070 373 8080 (buiten kantooruren)
ww,bunzerncestersnl
-

Van:
Verzonden: maandag 18 augustus 2014 18:58
Aan:
Onderwerp: FW: Opzet mail burgemeestersdag

Hi
Zie hieronder. Graag je reactie, op tekst en afzenderschap/ondertekening. Dank,
Groet

Met vriendelijke groet,

Sr adviseur/plv. Hoofd Eenheid Communicatie

NCTV/ Nationaal Crisiscentrum

A

(

-BD/DRD/NCC
From:
Sent: maandag 18 augustus 2014 18:22:09
BD/DRD/NCC/ECO
To:
Subject: RE: Opzet mail burgemeestersdag
-

Vriendelijke groet,

Hoofd Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Nationaal Crisiscentrum
Turfmarkt 147 j 2511 DP j Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag 1 www.nctv.nl
2

M
-Oorspronkelijk berichtVan:
BD/DRDINCCIECO
Verzonden: maandag 18 augustus 2014 18:01
Aan:
BDIDRD/NCC
Onderwerp: FW: Opzet mail burgemeestersdag
-

-

graag je reactie op onderstaande tekst tbv uitnodiging
ngb. Dank!

+

op vraag over ondertekening. Na jouw reactie stuur ik door naar

Met vriendelijke groet,

NCTV!NCC/ Eenheid Communicatie

Original Message
rom:
Sent: Monday, August 18, 2014 04:04 PM W. Europe Standard Time
To:
BD/DRD!NCCfECO
Opzet mail burgemeestersdag
Subject:

(

-

-

Hoi

Conferentiezalen zijn geannuleerd. Hieronder een opzet voor de mail richting de 61 burgemeesters.

‘t

(

3

Met vriendelijke 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 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

This inbound message to KPN has been checked for all known viruses by KPN MailScan,
powered by MessageLabs.
For further information visit: http://www.kpn.com, keyword Mailscan

This outbound message from KPN has been checked for all known viruses by KPN MailScan,
powered by MessageLabs.
For further information visit: http://www.kpn.com, keyword Mailscan

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

4

This inbound message to KPN has been checked for all known viruses by KPN MailScan,
powered by MessageLabs.
For further information visit: http://www.kpn.com, keyword Mailscan

This outbound message from KPN has been checked for all known viruses by KPN MailScan,
powered by MessageLabs.
For further information visit: http://www.kpn.com, keyword Mailscan

S

E23
BD/DRD/NCC/ECO
woensdag 13 augustus 2014 16:54

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

A

r

DC. BD/DW/AV
BD/DRD/NCC/ECO
memo BM-bijeenkomst
-

-

Hol

Later dan gepland (sorry, spoedjes tussendoor) hierbij het memootje voor
bijeenkomst. Wat ik nu zsm nodig heb is:
dat sluit jij kort met mw
definitieve dag & tijd
akkoord vanop deze opzet dat zou jij ook regelen

tbv de burgmeesters

-

-

-

-

4

Verder:
is al locaties aan t reserveren! offertes aan t opvragen, dus dat loopt. Experts kunnen
we bellen, zodra we dag & tijd weten.
Groet’

A

1

Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

NCCI Eenheid
Communicatie
Turfmarkt
www.nctv.ni
Contactpersoon
T

memo
Beste

Datum
13 augustus 2014
Prajectnaam

—

Hierbij een opzet voor de burgemeestersbijeenkomst, die de NCTV op
korte termijn organiseert (ovb: op woensdagmiddag 27 augustus).
Graag je akkoord op de volgende punten: Doel! doelgroep!
conceptprogramma + experts /concept uitnodigingstekst

Uit te nodigen experts + concentorociramma:

(

Pagina 1 van 2

0

8
0

1
Cpnçepttekst uitnodiging:

ç

Met vriendelijke groet

Pagina 2 wan 2

Van:

BD/DV/P&B
dinsdag 29 juli 2014 14:11
)minbuzanj
minbuza.nI
-

Verzonden:

Aan:

ml’.

ncc.minvenj.nI); 1

CC:

)

B DID RD/NCC/ECO;

BD/DV

foto facebook Timmermans

Onderwerp:

Met de NOS zijn we bezig een dvd te maken van de dag van nationale rouw voor de nabestaanden. Die
is productioneel gereed en de DVD wordt deze week verder gecopieerd. Als omslag voor de DVD is de
foto van een enorme bloemenzee (volgens mij op de ambassade van Kiev) die ook op de facebook van
minister Timmermans staat bedacht. Is het mogelijk voor jullie om aan die foto te komen?
Ik heb er geen verstand van maar technisch zou de fot minimaal 500kb moeten zijn voor voldoende
kwaliteit.
Alvast veel dank!

(

Plv. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Voorlichting
Turfmarkt 147
s 20301
P

1
1

2511 DP
2500 EH

1
1

Den Haag
Den Haag

(

1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 31juli 2014 17:54
BD/DV/P&B
BD/DRD/NCC/ECO
FW: opzet DVD-hoes/labels
INLAY_MH17.pdf; LABEL_MH17...01.pdf; LABELMH17_02.pdf; RE: bezorgadres DVDs
NOS-uitzending
-

-

-

Ho

Je hebt misschien de mailwisseling al gevolgd. Slachtofferhulp gaat de distributie van de dvd’s regelen.
In de bijlage een bezorgadres.
Heb de suggestie gedaan om een begeleidend briefje op te stellen, afzender directeur
slachtofferhulp/directeur NOS?? Mogen zij zelf met de NOS overleggen.
Wil jij dit aan de NOS doorsturen?

Van:
BD/DV/P&B
Verzonden: woensdag 30juli 2014 15:12
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: FW: opzet DVD-hoes/labels
-

-

From:
Sent: woensdag 30 juli 2014 14:03
-BD/DV/P&B
To:
Subject: opzet DVD-hoes/labels

5nos.nl]

Best
Bijgaand de opzet van de DVD-hoes waar wij hier intern bij de NOS op zijn uitgekomen.
Hoor graag of deze opzet strookt met jullie ideeën.

(

an heb daarnaast nog een paar vragen/opmerkingen:
-

-

-

Heb je voor mij het volledige adres waar de DVD’s naar toe kunnen worden verzonden?
Wij krijgen nu (ook) vragen van/voor een nabestaande (een maatschappelijk werkster die een vraag had
voor een na bestaande. Ik denk dat de NOS zelf geen DVD’s zou moeten willen versturen en dat we dat
centraal moeten laten lopen via jullie. Waar kunnen we deze vraagstellers naar verwijzen?
Inmiddels komen er ook andere vragen binnen van derden voor de uitzending, bijvoorbeeld van mensen die
hebben meegewerkt in de organisatie. De lijn die wij daarvoor hebben gekozen is die mensen te verwijzen
naar Beeld en Geluid in Hilversum. Daar is de uitzending te bestellen tegen betaling van 35 euro per DVD
(hele uitzending kost dus 70 tientjes).

Hoor graag op korte termijn je reactie op de hoes. Dan kunnen we door.
Zoals het er nu naar uitziet, zou het zomaar kunnen zijn dat de levering toch eind volgende week is (onze core
business is soms een beetje het onmogelijke mogelijk maken©)
Met vriendelijke groet,
Manager Docu media
1

Â

NOS
Journaaiplein 1
Telefoon +

1

Postbus 26600 1202 JT Hilversum
Mobiel

1

www.nos.nT

Spaar het milieu, print deze e-mail alleen als het nodig is.

Van:I

v

juli 2014 13:29

CC:
Onderwerp: 1

‘:

c

Laatste opzet

Goedemiddag,
Hierbij de definitieve versie van de dvd hoes. Ik heb nog even nagekeken en inderdaad Dag van Nationale Rouw is
bij de taalkundige op de nieuwsvloer en die bevestigde
met hoofdletters. Ook nog even laten checken door
dit ook.
Stuur jij deze voor akkoord naar het ministerie? Ik hoor graag of zij akkoord zijn en waar de 1000 dvd’s moeten
worden afgeleverd. Laatste vraag naar wie kunnen wij nabestaande doorsturen die geïnteresseerd zijn in de dvd?
Het gaat dan echt om nabestaande. Vanochtend belde bv een maatschappelijk werkster die deze vraag had voor een
van de nabestaande. Overige mensen die geïnteresseerd zijn in een dvd sturen we door naar Beeld en Geluid. Zij
kunnen daar de uitzending op dvd bestellen, kosten voor een dvd is €35,- Indien ze de hele uitzending (5,5 uur)
willen hebben dan moeten ze twee dvd’s bestellen.
Met vriendelijke groet,

(

Juridische Zaken

NOS
Journaalplein 1
TeIefoon-_P

1

Postbus 26600 1202 JT Hilversum
—-----Fax+
M
.

—www.nos.nl

-

Spaar het milieu, print deze e-mail alleen als het nodig is.
nu

Van:
Verzonden: woensdag 30 juli 2014 12:58
Aan:
Onderwerp: Laatste opzet
1-li

Zie bijlage. Dit zou ‘m moeten zijn. We hebben de foto iets minder donker gemaakt en het dvd-logo onderaan zwart
gemaakt (was Wit).
Daarnaast op de labels ook de hoofdletters doorgevoerd.
2

Is het zo akkoord?
Thx 1
G r.

(

3

0

w
cr0
C0Cr
(

>1

Dag van Nationale Rouw

t,

.

0

Z

_:

/
/

Dag van
Nationale Rouw
23ju11 2014

0
DVD1

(

Dag van
Nationale Rouw
23juli 2014

DVD2

(

‘4

E2

BD/DV/P&B
woensdag 6 augustus 2014 15:05
BD/DRD/NCC/ECO
FW: dvd’s

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

PIv. Hoofd Persvoorlichting & Beledspresentatie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag
nl

E

«Ii

From:

Subject: dvd ‘s
Besb
Vandaag uiterlijk morgen zijn of worden bij jullie 1000 DVD-boxen bezorgd met daarop de uitzending van 23 juli.
We hopen dat we als NOS ook op deze manier een bijdrage kunnen leveren bij de verwerking van de MH17-ramp
door de nabestaanden.
-

-

Met vriendelijke groet,
Manager Oocu media

-

(NOs
Journaaiplein 1
Telefoon

-

Post us 266001202 JT Hil”rsum
www.nos.nl

Spaar het milieu, print deze e-mail alleen als het nodig is.

1

62
BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 26 augustus 2014 9:46
BD/DRD/NCC/ECO
FW: IN procedure rechterlijke overljdensverklaring slachtofeers vliegramp MH17

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

-

Met vriendelijke groet,

plv hoofd / sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

(

Van
BD/DRD/NCC/ECO
!erzonden: maandV25 augustus 2014 9:54
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
Onderwerp: FW: IN procedure rechterlijke overlijdensverklaring slachtofeers vliegramp MH17
-

Zie hieronder, voor afstemming over toekomstige vertalingen en plaatsen van teksten (doen wij het of OM
zelf ook) even bellen met

Good (www.good.com)

From
(AP Rotterdam)
Sent: woensdaa ‘)augustus 2014 13:56:19
)de BD/DRD/NCC/ECO
p BD/DRD/NCC/ECR;
Subject: RE: L procedure rechterlijke overlijdensverklaring slachtofeers vliegramp MH17
-

-

Graag morgei

bellen.

Groeten,
unicier van justitie
Openbaar Ministerie Rotterdam Dordrecht

Postbus 50956
3007 RT RoUciLirn

Post via kamer F0531

1

,,1’

BD/DRD/NCC/ECO
s 2014 13:50

Ver

n)
CC:
Onderwerp: F _:IN procedure rechterl

slachtofeers vliegramp

Beste
Dank voor je mail en de update. Voor wat betreft jouw vraag over de erfgenamen, die informatie is bij
ons niet bekend. Ik denk dat je daarvoor het beste rechtstreeks contact kunt opnemen met
van de belastingdienst (hierbij in cc)die ons de vraag over de stand van zaken omtrent de
overlijdensverklaring heeft gemaild (zie onderaan deze mail).
Ik bel jou morgen even over de teksten en vertalingen van het forum.

Groet van
Communicatieadviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
Eenheid Communicatie
Nationaal CrisisCentrum (NCC)
Den Haag
Turfmarkt 147 2511 DP
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag
070

—

751 51 54 (secretariaat)
.minvenj.nl

Het Nationaal Crisiscentrum is in geval van crises 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 070
moeten een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen.

—

751 50 00. Bezoekers

om.nl1
_(AP Rotterdam) 1
Verza
J augustus 2014 8:10
(AP Rotterdam)
BD/DRD/NCC/ECO;
Aan:l
CC:_
ZVNCC/ECR
Onderwerp: Re: iN procedure rechterlijke overlijdensverklaring slachtofeers vliegramp MH17
_.

(

Beste
Vrijdag zijn de eerste 25 beschikkingen afgegeven. Daarna duurt het een aantal dagen voordat het uittreksel vd akte
v overlijden door de gem dh wordt afgegeven. Eea is dus opgang en verwcht dat dit na een aantal weken is
afgehandeld.
De nabestaanden krijgen:
orginele beschikking
UITTREKSEL van akte v overlijden.
-

-

Wij hebben vandaag een deadline en geen tijd. Beter do of vrijdag.
Wij krijgen graag de informatie mbt erfgenamen. Kan dat? Wij zitten nl ook indirect met erfrecht kwesties.
Groeten,
Dit bericht is verzonden vanaf mijn blackberry en wellicht kort geformuleerd.

2

Van:
.nI)
Verzonden: maandag 18 augustus 2014 15:47
Aan: NCC NCTV
CC:
Onderwerp: IN procedure rechterlijke overlijdensverklaring slachtofeers vliegramp MH17
-

Geachte heer / mevrouw,
in mijn hoedanigheid van één van de contactpersonen van de Belastingdienst voor de nabestaanden van de
vliegramp met de MH 17 verzoek ik u
mij mee te delen wat de stand van zaken is met betrekking tot de door het Openbaar Ministerie namens de
nabestaanden in gang gezette procedure
om een rechterlijke overlijdensverklaring te verkrijgen waarmee de gemeenten de BRP kunnen actualiseren.
Dit in verband met het feit dat inmiddels door ons condoleancebrieven aan de erfgenamen zijn verzonden met het
verzoek door middel van een bijgesloten
formulier en retourenveloppe aan te geven wie namens de erfgenamen als contactpersoon aangemerkt kan en mag
worden. Met name waar testamentair
een executeur benoemd is, speelt de inschrijving van de akte van overlijden door de gemeente ‘s-Gravenhage een
rol.
Sommige nabestaanden hebben aangegeven ingestemd te hebben met de door het OM aangeboden procedure
maar niet te weten wat de stand van zaken is.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en met vriendelijke groet,

‘4
Belastingdienst
Particulieren, dienstverlening en bezwaar
Klachtenteam Den Haag
Prinses Beatrixlaan 512 1 2595 BL 1 Den Haag
Postbus 30206 1 2500 GE Den Haag

A
www.belastingdienst.nl

(

)it 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
niet risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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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

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
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
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BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 5 september 2014 17:38
WebredactieRO; Senif, N.E. BD/DV/P&B
BD/DRD/NCC/ECO
FW: In totaal 193 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

-

-

Beste webredactie,
Zojuist door Venj bekend gemaakt; voor in ro-dossier MH 17 Groet en goed weekend straks

Met vriendelijke groet,

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

(
Original Message
BD/DV/P&B
From:
Sent: Friday, September 05, 2014 05:29 PM W. Europe Standard Time
BD/DRDINCC/ECO
To:
FW: In totaal 193 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd
Subject:
-

Van: Ministerie van Veiligheid en Justitie [mailto:persberichtpersbericht.riiksoverheid.nT]
Verzonden: vrijdag 5 september 2014 17:28
BD/DV/P&B
Aan:
Onderwerp: In totaal 193 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd
-

(

1

Rijksoverheid <http://persbericht.riiksoverheid.nI/848/repositorv/public/contenttemplates/15/riikslogo.gif>

Rijksoverheid
<http://persbericht.rijksoverheid.nh/848/repository/public/contenttemplates/15/woordmerk.Rif>

(
In totaal 193 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd

5 september 2014 17:27

In totaal 193 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd

Vandaag is bekend geworden dat er deze week in totaal 10 slachtoffers van de rampvlucht MH17 zijn
geïdentificeerd. Van deze 10 slachtoffers hebben er 6 de Nederlandse nationaliteit en 4 een andere nationaliteit.
Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 193 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd
De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden wordt indien
gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd. Op verzoek van de ambassades
van de betrokken landen, wordt niet bekend gemaakt welke specifieke nationaliteit de niet-Nederlandse
slachtoffers hebben.
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat het nog maanden kan
duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De media wordt periodiek geïnformeerd over het verloop van het
proces.

2

Colofon

Afzenders

Ministerie van Veiligheid en Justitie (kerndepartement)
Ministerie van Algemene Zaken (kerndepa rtement)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (kerndepartement)
Ministerie van Defensie (kerndepartement)

(
Thema’s

Openbare orde en veiligheid
Overheid, bestuur en koninkrijkg

Wilt u geen persberichten meer ontvangen? Meld u dan nu af
<http://persbericht.rijksoverheid .nl/848/system/newsletter.asp?id=3834380D313238380D313238370D3832320D32
0D300D303735383037443 1OD31ODOD300D3 13 136300D372E352E312E31303136300D30>

3

(
De Rijksoverheid. Voor Nederland.
<http://persbericht.rijksoverheid .nl/848/repository/public/contenttemplates/15/slogan.gif>

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 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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BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 23 oktober 2014 13:10
BD/DRD/NCC/ECO
nieuwsbericht
23 oktober 2014
FW: IVC
IVCbericht 23okt Nationale Herdenking.docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

-

-

Voor jou! Ik heb er niet meer naar gekeken
staat?

.‘el, naar eerdere versie) dus trek if aan de bel aks er iets geks in

Met vriendelijke groet,

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

(
Original Message

[mailtc

From:

minvws.nl]

Sent: Thursday, October 23, 2014 12:53 PM W. Europe Standard Time
To:
BD/DRD/NCC/ECO
Cc:
NKC-DRD/NCC;
IVC nieuwsbericht 23 oktober 2014
Subject:
-

Hoi

Hierbij het nieuwsbericht voor het IVC. Wil jij zorgen dat het vandaag geplaatst wordt?

-

In antwoord nog op de vragen die in het document geplaatst waren:
Link mail 16 oktober: Het is niet mogelijk om de link in het nieuwsbericht te plakken, iedere contactpersoon
heeft een persoonlijke link waaraan de gegevens gekoppeld zijn. We hebben de zin nu aangepast zodat mensen de
gegevens naar de postbus kunnen mailen.

-

Repetitie namen lezen: mensen die zich hebben opgegeven voor het namen lezen ontvangen hierover nog
bericht. We vragen niet meer of mensen zich hier nog actief voor willen aanmelden (deadline was 22 oktober) en we
hebben inmiddels al voldoende aanmeldingen van mensen die dat willen.

-

Dank!
3 roet

Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam Nationale Herdenking MH17

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

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 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..

(

2

Veel aanmeldingen voor de Nationale Herdenking MH17
Veel nabestaanden hebben zich inmiddels via hun familiecontactpersoon aangemeld om een
uitnodiging voor de Nationale Herdenking MH17 te ontvangen. Als u wel de herdenking bij wilt
wonen, maar u heeft zich nog niet aangemeld, dan vragen we dat zo spoedig mogelijk te doen via uw
familiecontactpersoon. Zo kunnen we iedereen op tijd de officiële (papieren) uitnodiging en
toegangspapieren voor 10 november bezorgen.
Namen noemen
Wij hebben u op 16 oktober per e-mail gevraagd hoe de namen van uw dierbaren moeten worden
uitgesproken. Zou u deze gegevens zo snel mogelijk via de mail herdenkingmh17@minvws.nl aan ons
door willen geven? Het uitspreken van de namen wordt geoefend tijdens de generale repetitie op
zondagmiddag 9 november in de RAI, zodat dit belangrijke onderdeel tijdens de ceremonie waardig
zal verlopen. Het is van belang dat u op 9 november aanwezig bent bij de repetitie. Als u heeft
aangegeven namen te willen oplezen dan ontvangt u daar nog bericht over.
Foto’s
Tot 6 november kunt u foto’s van uw dierbaren insturen die bijzondere herinneringen oproepen. Als
u uw foto’s wilt delen, dan kunt u ze mailen naar herdenkingMH17minvws.nl. Houd daarbij wel in
gedachten dat het beeld ook wordt uitgezonden en eventueel op internet te vinden blijft.
Uitnodiging per post
We verwachten rond 28 oktober de officiële uitnodiging per post te versturen. Bij de uitnodiging zit
een toegangskaart en een parkeerkaart voor de parkeergarage van de RAI. Deze laatste kan ook
worden gebruikt voor de pendelbussen bij station Amsterdam RAI en station Amsterdam Zuid.
Iedereen ontvangt de benodigde papieren op het eigen huisadres. Uw toegangskaart is uniek en is
gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens. U kunt de kaart niet aan iemand anders geven. Het is
belangrijk dat u behalve uw toegangskaart, ook een geldig legitimatiebewijs meeneemt.
Ontvangst in de RAI
U wordt in de RAI ontvangen met een lunch van 11.00 uur tot 12.15 uur. Voor de officiële ceremonie
wordt u om uiterlijk 12.15 uur in de zaal verwacht. Het is belangrijk dat u op tijd aankomt, zodat er
voldoende gelegenheid is om iedereen zijn/haar zitplaats te wijzen.

(

Programma
In het programma van de Nationale Herdenking MH17 zijn uw ingebrachte wensen, ideeën en
suggesties meegenomen. Ook de uitvoering van het programma wordt voor een groot deel door
nabestaanden verzorgd. Alle genodigden krijgen op de dag van de plechtigheid een
programmaboekje, waarin ook de namen van de slachtoffers zijn opgenomen. Maartje van Weegen
is aanwezig als ceremoniemeester.
Samenzijn
Na afloop van het ceremoniële deel is er gelegenheid voor een informeel samenzijn. De Koning,
Koningin Maxima en enkele leden van het kabinet zijn hierbij aanwezig. Daarnaast zijn ook de
familierechercheurs en casemanagers van slachtofferhulp hierbij aanwezig.
Heeft u een week voor de bijeenkomst nog geen documenten van ons ontvangen, of heeft u andere
vragen, neem dan contact met ons op via herdenkingMH17@minvws.nl of bel met 070-340 71 72 (op
werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

Van:
Verzonden:
Aan:

BWDRD/NCC/ECO
dinsdag 14 oktober 2014 13:43
BD/DRD/NCC/ECO
FW: Ivc tekst voor vertaling (JU113292)
JU113292.docx
-

Onderwerp:
Bijlagen:

En de veratling van bericht van gisteravond, mag er ook meteen op

Van: AVT-EN [mallto:avt-en@minbuza.nl]
Verzonden: dinsdag 14 oktober 2014 11:53
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
CC: NEWS
Onderwerp: RE: Ivc tekst voor vertaling (JU113292)
-

Beste

(

Bijgaand tref je de Engelse vertaling aan.
Met vr.gr.

AVT/EN
From:
BD/DRD/NCC/ECO
Sent: dinsdag 14 oktober 2014 09:00
To: AVT-EN
Subject RE: Ivc tekst voor vertaling ÇJU 113292)
-

@nctv.

voor vertalingen mbt de vliegramp oekraine, is dat toch niet nodig?
Met vriendelijke groet,

(
plv hoofd / sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

Van: A\’T-EN mailto:avt-enminbuza.nlJ
Verzonden: dinsdag 14 oktober 2014 8:55
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
Onderwerp: RE: Ivc tekst voor vertaling (JU113292)
-

Beste
Zou je hiervoor nog een vertaalbon kunnen invullen?

Met vriendelijke groet,
Ministerie van Buitenlandse Zaken
1

Bureau Engels (AVT-EN)

From:
BD/DRD/NCC/ECO
Sent: maandag 13 oktober 2014 21:11
“1
To:?”
-

nctv.minven1. nij

-

BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DV/P&B
-

BD/DRD/NCC/ECO;
1

-

BD/DRD/NCC/ECO;

Subject: Ivc tekst voor vertaling
Beste Avt-collega’s
Zouden jullie svp onderstaande tekst met spoed kunnen vertalen naar het Engels voor de
nabestaandenwebsite? Het ni bericht publiceren we daar nu al op, maar we zetten daar graag zsm de Engelse
versie bij voor anderstalige nabestaanden. Ik hoor graag wat voor jullie haalbaar is.
Met veel dank,

NKCmh17

(

Veel persoonlijke bezittingen verzameld op rampplek MH17
Ruim 40 medewerkers van het lokaal Oekraïens agentschap voor rampenbestrijding (SES) waaronder de
plaatselijke brandweer, hebben maandag in Oost-Oekraïne persoonlijke bezittingen verzameld van
slachtoffers van vlucht MH17. Ze verzamelden bezittingen die ertoe doen voor nabestaanden, zoals kleding,
koffers, post, paspoorten, creditcards, sieraden, knuffels en foto’s. Dat maakte Pieter-Jaap Aalbersberg,
hoofd van de repatriëringsmissie, bekend.
‘De actie van vandaag was succesvol. Het is de SES gelukt veel persoonlijke bezittingen, een hoeveelheid
van 9 m3, uit het rampgebied op te halen. Daar zijn we ze dankbaar voor’, aldus Aalbersberg. Nederland
heeft altijd gezegd zich maximaal in te spannen om zoveel mogelijk persoonlijke bezittingen terug te
krijgen. ‘Het is goed om te zien dat deze manier van werken ook resultaat oplevert’, aldus Aalbersberg.
De dag verliep niet zonder incidenten: rond het middaguur werd er in de nabijheid van de rampplek
geschoten. ‘Dat toont eens te meer aan dat de repatriëringsmissie nog niet kan worden hervat’, zegt
Aalbersberg. De veiligheid werd constant door de OVSE gemonitord.
De rampenbestrijders en de brandweer hebben spullen opgehaald bij inzamelpunten bij Roszypne en
Grabovo en in de omgeving van deze dorpen. De veiligheidssituatie liet het niet toe om ook in
Petropavlivka persoonlijke bezittingen te verzamelen.
Naast de lokale hulpverleners was ook de OVSE, de Organisatie die voor Nederland onderhandelt met de
separatisten, mee naar de rampplek. Een operationeel team van 4 Nederlanders sloot eveneens aan.
De verzamelde spullen worden via Donetsk overgebracht naar Charkov. Dat zal naar verwachting morgen
plaatsvinden. In Charkov zullen experts een eerste forensische check uitvoeren. Om dit mogelijk te maken
worden 8 extra experts ingevlogen. De persoonlijke bezittingen zullen daarna zo snel mogelijk naar
Nederland worden overgebracht.
Gezien de veiligheidssituatie in het gebied gaat de SES morgen niet weer het gebied in om het verzamelen
voort te zetten. De situatie wordt van dag tot dag bekeken om te zien of en wanneer zich nogmaals een
mogelijkheid voordoet.
2

Met vriendelijke groet,

Sr adviseur/plv. Hoofd Eenheid Communicatie

NCTV/ Nationaal Crisiscentrum
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

(

‘his message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f 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
Help save paper! Do you really need to print this email?
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 if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
tate accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

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

4

Many personal possessions gathered at MH17 crash site
A great many personal possessions belonging to the victims of flight MH17 have been
collected in eastern Ukraine, Dutch repatriation mission head Pieter-Jaap Aalbersberg has
announced. Over 40 staff rnembers of the State Emergency Service of Ukraine (SES) and
local fire brigade brought in the items on Monday. The objects are meaningful to the victims’
next of kin; they include clothing, suitcases, mail, passports, credit cards, jewellery, stuffed
animals and photographs.
‘Today’s effort was a success,’ Mr Aalbersberg said. ‘The SES gathered 9m
3 of personal
possessions from the crash area. We greatly appreciate their efforts.’ The Netherlands has
consistently affirmed its commitment to do its utmost to return as many personal possessions
as possibie to the victims’ families. We are pleased that relying on the Ukrainians has
yielded results,’ said Mr Aalbersberg.
Monday was not a peaceful day in eastern Ukraine; shots were tired near the crash site
around noon. ‘This shows once again that the repatriation mission’s work cannot be resumed
yet,’ the mission head noted. Security in the area is monitored continuously by the
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).
The SES and fire brigade gathered objects from collection points in the villages of Rozsypne
and Grabovo and the surrounding area. The security situation made it impossible to do the
same in Petropavlivka.
The OSCE, which negotiates on the Netherlands’ behalf with the separatists, joined the
Ukrainians on their visit to the crash site, as did a four-member Dutch operational team.
The possessions that have been collected will be transferred via Donetsk to Kharkhiv, where
experts will conduct an initial forensic inspection. The transfer is expected to take place
tomorrow. Eight additional experts will be flown in to assist with the forensic inspection.
Following the inspection, the items will be sent as soon as possible to the Netherlands.
In the light of the security situation, the SES will not return to the crash area tomorrow. The
situation is being examined day-to-day to determine if and when there will be another
opportunity.

AVT1 4/JU1 13292

Van:
Verzonden:

Aan:
Onderwerp:

Bijlagen:

.

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 12 augustus 2014 10:06
BD/DRD/NCC/ECO
FW: laatste versie van stuk Nafase
Projectplan Nafase versie 2014 08 08.docx

Met vriendelijke groet,

plv hoofd/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

(

BD/DW/AV
Verzonden: dinsdag 12 augustus 2014 10:06
BD/DRD/NCC/ECO
Aan
Onderwerp: laatste versie van stuk Nafase
-

-

Hoi
Ter info de meest recente versie van het stuk Nafase (hierin moet ik wel weer gaan sleutelen, maar
dan heb je even de laatste info).
Groeten
Met vriendelijke groet,

coördinerend sr. beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
urfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
j
k, ostbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

1

Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DRD/NCC/ECO
woensdag 6 augustus 2014 2
NKC-DRD/NCC;
-

-

I BD/DV;
BD/DRD ICC/LCO; 1
5D/DRD/NCC/ECO; 1
1- BD/DRD/NCC/EC
BD/DV/P&B;
-

•

- BD/DRD/NCC/
BD/D RD/NCC/E
BD/DV/P&B;l

-

BD/DV/P&B;(
iminaz.nl;l
minaz.n

[BD/DV/P&B;

-

ninbu a.nl;
nindef.i
nindef.nl;
@mindef.i
mindef.nl;
I@minez.nl;
iinvws.nI
)minvws.nl;
vs.nl:
•)minvws.nl; f
@knp politie.n1
NCC NCTV;I________ BD/DRD/NCC
NKC morgen (donderdag) en vrijdag
——

CC:
Onderwerp:

minaz.nl’;
minbuza.nl;
zanl;
ndef.nI;
.,J mindef.nl;
nez.nl;
minvws.nI;
knp.politie.nl’;
-

—

-

Beste collega’s,
Morgenvroeg hebben we op 10 uur op het NKC weer het gebruikelijke ochtendoverleg. Om 12.30 is er
een telefonisch MCCB.
Ook in Garkov kan er eventueel morgen ene persmoment zijn.
Morgen komt er een vliegtuig terug met alleen bezittingen, dus geen ceremonieeL
Ook vrijdagochtend is er om 10 uur een ochtendoverleg, naar verwachting ‘s middags weer iccb en
m ccb.
Vrijdag komt V deel van de missie terug, dat zal low key in beeld worden gebracht.
Met vriendelijke groet,

( Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur
Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag
nctv.minven.nl 1
Secretaresse

1

f nctv.minvenril
http://www.nctv.nl

Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.
1.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

BD/DRD/NCC/ECO
maandag 21juli 2014 11:20
BD/DRD/NCC/ECO
FW: Vliegramp Oekraine Update NGB Zondag 20 juli/ter informatie
Contact met Getroffenen.pdf; Lijst betrokken gemeenten.pdf
-

-

-

-

Van: NKC DRD/NCC
Verzonden: zondag 20 juli 2014 14:53
NKC DRD/NCC;
-

-

-

,minbuza.nl;É
Oruerwerp: FW: Vliegramp Oekraine

-

Update P

-

-

BD/DRD/NCC/ECO

Zondag 2] juli! ter informatie

-

3este collega’s,
Ter informatie een update van het NGB.

Groetjes,

—

NCC-Eenheid Communicatie
“nctv.mLnvej,ffl

Van: NCC NCTV
Verzonden: zondag 20juli 2014 14:19
Aan: NKC DRD/NCC
Onderwerp: FW: Vliegramp Oekraine Update NGB
-

-

-

-

Zondag 20 juli

““r het geval jullie niet op de acireslijst van

stonden

8
bur
Verzonden: zondag 20juli 2014 14:10
Aan:
Onderwerp: Vliegramp Oekraine Update NGB

nh

/‘ Van:

“j

-

-

Zondag 20 juli

Vliegramp OekraÏne
1

Na de e-mails van donderdag en vrijdag ontvangt u hierbij een derde update. Dit is waarschijnlijk de laatste
algemene update. Voor zover nodig zullen wij ons de komende dagen beperken tot de direct betrokken
burgemeesters.

Betrokken gemeenten
Bijgevoegd vindt u een PDF met de gemeenten waar volgens onze informatie slachtoffers woonachtig waren.
De lijst is primair bedoeld voor uw eigen referentie en kan gebruikt worden om desgewenst contact te zoeken
met collega burgemeesters. Mocht u dringend contact zoeken met een collega maar niet over de
contactgegevens beschikken, schroom dan niet om contact op te nemen met het NGB. Wij hebben van de
meeste leden van het NGB de contactgegevens.

Contact met getroffenen: praktisch
De afgelopen dagen is het NGB door verschillende burgemeesters benaderd met de vraag wat een
burgemeester verder kan betekenen richting getroffenen. Elke gemeente maakt hierin een eigen keuze. Wij
geven de suggestie mee om ondersteuning ook zo concreet mogelijk te maken waar dat kan.
In sommige gevallen kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn om concrete ondersteuning aan te bieden bij het
nagaan van verzekeringen, contacten met instanties etc. etc. Besef ook dat achterblijvers op de korte termijn
mogelijk in een financieel lastige situatie terechtkomen. De incasso’s (hypotheek etc.) lopen door, terwijl de
inkomsten direct stoppen.

Contact met getroffenen: psychosociaal
Velen van u komen in direct contact met de achterblijvers. Over het contact met getroffenen en de emotionele
fases die zij doormaken is in 2011 een publicatie “Contact met getroffenen” uitgebracht (auteurs Leonie Hoijtink
en Wouter Jong). Het biedt u en uw medewerkers mogelijk houvast in de manier waarop mensen omgaan met
schokkende gebeurtenissen. Vanuit het besef dat het ook voor de burgemeester de nodige impact heeft, biedt
het ook aanknopingspunten voor wat in het vak wordt genoemd “normale reacties op bijzondere
gebeurtenissen”. De publicatie is in PDF bijgevoegd aan deze mail.
—

-

Rijksoverheid dossier
Op de website van de Rijksoverheid is een dossier aangemaakt, waarin u ook verdere vragen en antwoorden
kunt vinden. Dit dossier is te vinden op http:/Iwww.riiksoverheid.nllonderwerpen/vliegramp-mhl7

Publieksinformatie
Algemene publieksinformatie wordt gegeven op www.rijksoverheid.nI en telefonisch via Postbus5l.
Als u iets wilt melden op uw website, of als u algemene vragen krijgt, kunt u het best doorverwijzen naar
www.rijksoverheid.nI.

Verwanteninformatie
De volgende telefoonnummers zijn opengesteld:
• 070-3487770 (ministerie van Buitenlandse Zaken) bedoeld voor verwanten die consulaire vragen
hebben.
• 071-36 41 841 (Eurocross coördinatie van de vliegtuigramp in Nederland)
• 023-55 42 555 (D-Reizen)
• 0900-0101 (Slachtofferhulp)
—

Daarnaast werken Slachtofferhulp, Stichting Arq en VWS aan een besloten website voor verwanten. Zodra deze
beschikbaar is, zal dit bekend worden gemaakt aan verwanten en zullen zij een inlogcode krijgen.

Overige afspraken en NCC
Wellicht ten overvloede, maar beoordeel waar nodig ook of afstemming binnen de Veiligheidsregio gewenst is.
2

(

Het Nationaal Crisiscentrum is 2417 bereikbaar via telefoon: 070 751 51 51 en e-mail: Frontoffice
NCC@ nctv.minvenj.nl
Contact info@burgemeesters ni of telefonisch 070 -373 8383 Bij cnses (24 per dag) 070 373 8080

This outbound message from KPN has been checked for all known viruses by KPN MailScan,
powered by MessageLabs.
For further information visit: http://www.kpn.com, keyword Mailscan
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lang beschreven lessen.

Hel is aan een ieder die professioneel in de rampenbestnjding en crisisbeheersingwerkl om
zijn eigen lessen uit deze handseilcing te destiiletert, Want niet elke crisis zal hetzelfde zijn.
Bovendienscheptefl: contact met getmffenen een eigen context en een eigen dynamiek.
Hopelijk voelen contactpersonen van de gemeente zich gesteund met dein deze handrei

maarookbij wijze van handvat en Ier vermijding van bekendevalkuilen na crisissituaties.

contactpersoon, naast de reguliere werkzaamheden, op een goede manier te kunnen uit
voeren. En ook om hun eigen verhaal kwijt te kunnen, want naizorg bieden aan getrofferten
gaat de contactpersoon doorgaans niet in de koude kleren zitten.
Deze handreiking biedt inzichten, tips en aandachtspunten voor contactpersonen die vanuit
de gemeente hel langdurende contact mei getroffenen ortderhoudon.’tbrvoorbemiding,

omgegaan worden? Vragen waar deze handreiking nader op ingaat
De handreiking besteedt ook aandacht aan de rol van de contactpersoon als ambtenaar
enerzijds en als aanspreekpunl voor getrolfenen anderzijds. Deze rollen kunnen met
elkaar in conflict kernen omdat belangen niet altijd synchroon lopen. Bijvoorbeeld als
de gemeente grenzen aan de nazorg wil stellen. ‘lbvans wordt stilgestaan bij het feit dat
contactpersonen zelf ondersteuning vanuit de gemeente nodig hebben om hun taak als

gemeente en de getroffenen. Maar vaak zijn ztl onvoldoende voorbereid op hel langdu
rende contact met getmlfenen. wat maken getroffenen nu eigenlijk door’ Waar hebben zij
behoefte aan’ Waar moer rekening mee gehouden woen Welke effecten kunnen deze
conracrpersoon En hoe kan daar mee
zaken hebben op hel contact tussen getroffene en

Ditzelfde proces is zichtbaar binnen de gemeente die de primaire veranlwoordelijkheid
draagt bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Vlak na de ramp in zij zeer aclief,
maar na de herdenktngsdienst neemt de aandacht vaak snel af Het reguliere werk wordt
weer opgepakt en de gemeentelijke nazorg aan getroffenen wordt bij een contactpersoon
belegd Mzor deze functionarissen is deze handreiking vooral bedoeld.
Want contactpersonen zullen naar beste vermogen informatie verstrekken, behoeften
van getooffenen inventariseren en nazorg bieden. Zij vervuilen de brngfunctie tussen de

staat klaar met hulp voor getroffenen.Maar al snel gaat de omgeving weer over tot de
orde van de dag, terwijl hel leven van getroffenen blijvend veranderd is.

Rampen en crises zijn ingrijpende gebeurtenissen die een blijvende impact op
levens van getroffenen hebben. Ze veranderen sejaties tussen mensen en grijpen
in op bestaande sociale structuren. Rampen en crises leiden ook tot solidariteit en
saamhorigheid. Vooral in de periode visie na een ramp leeft de samenleving mee en

vooraf

vooraf

contact met garrolTenen

7

Totstandkoming
Deze handreiking is tol stand gekomen met financiering van het Ministene van Veiligheid
en Justitie

getrolrenen aan bod, (7) De balans Dit onderdeel wijst op de gevolgen die de werkzaam
heden voor de contactpersoon zelf kunnen hebben.

Openbaar Ministerie, die ook contacten met getzofTenen onderhouden. De contactpersoon
krijgt met deze partijen le maken. (5) De gemeentelijke organisatie. Dit onderdeel gaat
nader in op de ml die de gemeente speelt en punten waar binnen de organisatie opgelet
moet worden om de contactpersoon le ondersteunen. (6) De directe communicatie. Hier
komen specifieke aandachtspunten voor de contactpersoon in het directe contact met

Leeswijzer
De tips en ervaringen zijn ingedeeld naar zeven categorieën. (1) De rampverwerking.
Hier wordt ingegaan op de fases die getmifenen doorlopen in de verwerking van een
ramp en welk elîect deze kunnen hebben op het contact met de contactpersoon.
(2) De getzoifene. Dit beschrijft het gezichtspunten de algemene behoeften van de getrof
fene (3t De sociale context Dit onderdeel gaat verder in op de rol die de omgeving van
getrolrenen kan spelen in het contact tussen getrotlene en contactpersoon en hoe hiervan
gebruik kan worden gemaakt (4) De professionele context Hier wordt nadere informatie
gegeven met betrekking tot andere partijen, zoals de politie, de oase manager, en het

pelijke artikelen en boeken aangehaald.

Werkwijze
e
De tips en ervaringen uit deze handreiking komen voort uit interviews met gemeentelijk
contactpersonen, opleiders en specialisten. Ook zijn ervaringen opgenomen die eerder
zijn beschreven in de interviewbundet Wereld ren Verschil. In deze bundel komen
gerrotfenen van rampen en crises aan het woord over hun ervaringen met de cieerheid.
‘lbr ondersteuning van de leidraad van de handreiking worden tevens enkele wetenschap

gelrolfene J-lijhrij verstrekt informatie, inventariseert behoofion en probeert daar in rede
lijkiteid in le voorzien, De handreiking is echter ook van nul voor ambtenaren van (boven)
regionale overheden, wanneer rampen en crises niet strikt geografisch atpebakend zijn
hen
en de verantwoordelijkheid voor de nafase, inclusief de nazorg aan de bevolking, bij
ligt. 1-let doel van deze handreiking is om tios en aandachtspunten aan deze contactperso
nen aan te reiken en een leidraad te geven bij het uitvoeren van hun werk.

Doet en doelgroep
Deze handreiking is voornamelijk bedoeld voor contactpersonen die vanuit de gemeente
zijn aangesteld om de nazorg aan inwoners te verzorgen na rampen en schokkende
gebeurtenissen. Deze contactpersoon vervult de brugfunctie tussen da gemeente en de

inleiding

inetini

de rampverwerklng

,arxb.,NL,,
Sin, inUoffenu’n no,rt( vi ene ivirdsr-Jmggadoekiapxnetcrone.’cnden r leen ‘are-t nabezarw*n
ii m,, een ramp

kunnen hen ongevraagd terugbrengen hit de dag van de ramp Denk hierbij aan (media
aandacht voor) nieuwe ontwikkelingen in een rechtszaak, een uitvoerig achrergmndarttkel
in de Inant otde presentatie van een onderzoeksrapport, die een terugslag kunnen geven

Verstoringen in de verwerking
Contactpersonen zullen ervaren dat getrolfenen de fases in eer, verschillend tempo
doorlopen. Bovendien is de ervaring dal mensen niet in een vtoeiend proces door de fases
gaan. maar veratoringen ervaren in hun verwerkingsproces. Exlerne ontwikkelingen

cle nafase veranderen

Uit de beschrijvingen wordt duidelijk dat in elke fase verschillende emoties de boventoon
voeren, Gettotfenen enerzijds en de samenleving in brede zin anderzijds verhouden zich
van fase tot fase anders tot elkaar De ervaring leert dat het van belang is om tangdung in
contact te blijven met getrotlenen en oog te hebben voor de behoeften die in de toop van

de ramp.°

niet worden nagekomen
• Ten slotte breekt dan de ‘te-integratie fase’ aan, waarin gelroffenen zich realiseren dat
ze zelf hun leven weer moeten opbouwen.” De lengte van de overgang van de
desillusie fase naar de te-integratie fase hangt nauw samen roet de gevolgen en
omstandigheden van de ramp Onderzoekers gaan globaal uit van 3 tot 36 maanden na

getrotfenen. Zij voelen zich dan teleurgesteld, boos en mde steel: gelaten Dergelijke
gevoelens worden versterkt wanneer gemaakte beloftes, bijvoorbeetd door de overheid.

• In cle daaropvolgende fase, de ‘honeynioon’, is er een gevoel van verbondenheid tussen
getrotlenen en niet-gerroffenen en wordt er hulp van allerlei kanten geboden Getrof
fenerr hebben dan ook hoop op herstel,
• Deze hoop wordt in de ‘desillosie fase’ veel: teniet gedaan wanneer de samenleving
grotendeels o’.’er gaat tot de orde van de dagen weinig aandacht meer heeft voor de

wel
• In de eerste uren tot week na de ramp bevindt men zich in de ‘heroic fase’. die ook
de ‘impaci fase’ wordt genoemd. Deze fase draait voor getrotfenen vooral om
overleven, ongeloof en verbijstering. In deze fase is er (vaak) veel media-aandacht

fases:’ air

onderscheiden. die ookwel de Stages of Disaster” worden genoemd.’ Hoewel de
benamingen en tijdapansie niet altijd overeenstenunen, gaat het om de volgende

Rampen en crises zijn schokkende gebeurtenissen die een blijvende iropact hebben
op het leven van getroffenen. Niet iedereen zal hetzelfde met zo’n gebeurtenis
omgaan. De verwerking daarvan zal voor iedeteen anders zijn. Desondanks kunnen
vier algemene fases mei betrekking tol de verwerking van een ramp worden

de rampverwerking
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Aandachtspunten’

verkoeling zorgde door met de tankautospuit een watetstraal te maken. Dit wekte bij
soinmrge nabestaanden de indruk dat de brandweer hel verlies van hart colleges alweer
vergeten was’

in hel verwerkingsproces’
Getroffenen doorlopende periode na de ramp op verschillende manieren. Dal heeft als
consequentie dat vwrwertdngsprocessen binnen een groep van getroffenen asynchrooe
lopen ten tijde van berdeninngsmomenten, cle start van rechtszaken, een hoger beroei etc.
Waarde ene gerroffene al toenam een herdenking, een rechtszaak of de presentatie van
een onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor deVeiltgheid. is de andere
getrotrene dal nog niet Een contactpersoon moet zich ervan bewustzijn dat dit kanleiden
tot onderlinge spanningen Een sprekend voorbeeld rade brand in De Punt waarbij in 2008
dne brandweermensen omkwamen. Nabestaanden en brandweettollega’s kwamen daar t
tegenover elkaar te staan tijdens de jaarlijkse avondvierdaagse, waarde brandweer voor

de rampverwerkin

gelreffenen behartigt, een “vergeten ramp” In Wereld van verschl!zegt hij daarover’

Gebrek aan erkenning
Naast ‘woede’ noemen getroffenen met regelmaat ook het gebrek aan erkenning De
maatschappelijke erkenning dat hen Iets verschrikkelijks is overkomen is nodig om de
draad weer op te pakken. De uitbraak van de legionellaziekte in Bovenkarspet is volgens
Nico Hoffer, oud-secretaris van de stichting Veieranenziek’te die debet angen van

v
1
over! ieid dan opje vrouiv

Enkelen zien achteraf oct: in dat hun woede op de overheid niet altijd terecht is geweesl
Zoals een getroffene van de tstmaml in Wereld van verschtltetativeerde ‘144v hadden
natuurlijk een stress-syndroom Daar ivindikgeeri doekjes om.]e bent boos en wilt je emoties
kwtjt.Je bent ontzettend snel boos ( ) Als je dan de keus hebt reageer je hel eerderaf op de

je iemand later en/begraven Je staat er versteld aan dat erniemand is die even nadenirt en
inn rekening tegenhoudt”

echter ook voortkomen uit direct overheidshandeien. Een voorbeeld daarvan is de familie
Tteriks. die in Wereld van verscli,lvertetlen over hun zoon die omkwam bij de aanslagen in
een uilgaansgebied in Kuta Beach op Bali. Na maandenlang vermist te zijn tmrdt het
lichaam van hun omgekomen zoon overgebracht naar Nederland om hier vervolgens te
worden begraven, Even later volgt een boete van de gemeente Leiden, vanwege het feit dal
weNorbert niet binnen vrjt’ dagen na zijn overlijden hadden begraven. ik vertel het nu wel met
een gIirnlactje, maar ik- ben daar een paar dagen beroeid van geweest. Hel is verplicht
volgens de Wet op de Ijjkbezorguig.je moet een vergunning aenvragen btjde gemeente als

De buitenwereld bestempelt getroffenen soms als zeurpiet maar vanuit hel perspectief van
de gelroffene zelf is hel handelen in veel gevallen begrijpelijk. De suggestie dal zij zich
aanstellen of financieelgewin nasoeven, maakt getroffenen al snel woedend. Woede kan

venverki. Het zijn geen bsnge. passieve en kwetsbare slachtoffers die iets is overkomen
Hel zijn mensen die van de ene op de andere dag met leed worden geconfronteerd

Hoogleraar victimologie kens Willem Winkel (Universiteit van Tilburg) stelt in zijn oratie
dal wsede de centrale emotie is van mensen die een traumatische gebeurtenis hebben

Woede

gebrek aan erkenning is.

Rampen en crises treffen levens van mensen. Van het ene op het andere moment
worden zij onderdeel van een ramp en kantelt het bestaan. Zoiets roept verschillende
emoties op Er wordt in ciii kader vaak gesproken over normale reacties op abnormale
gebeurtenissen’.Twee belangrijke emoties daarbij zijn ‘woede’en het gevoel dat er

de getroffene

da rierrofrene

t,

alsnog uitte laten kernen, omdat op het moment dal de ramp zich i-’ootdeed daar geen tijd

Een klein deel kampt echter meteen posttraumatische slressstoomis (Ft’SS) en andere
posrlraumatische klachten. Berihold Gersons, emeritus hooglemar psychiatrie zegt
daarover in Wereld van rerschil Mensen die last krijgen van PTSS hebben een verstoring van
liet geaulomatiseeiriesysteem. Dal kvmt dan niet tol rust Het blijll actief waardoorltet
gelanrie denk-en aordt geremd.! j Daargaan we terug naarde sitOatie om de emoties er

Bekend is dat de meeste mensen een ramp of schokkende gebeurtenis zonder professio
nele hulp te boven komen. Hoewel cijfers per ramp uiteenlopen, wordt over het algemeen
‘ns
gesteld dat ongeveer 80 procent veerkrachtig zal zijn

‘tbch zijn woede en gebrek aan erkenning niet voor iedereen allesoverheersend. Na de
eerste schok is het merendeel van de mensen in staat om zelfde draad weer op te pakken

Veerkracht

leert dat dergelijke oevoelens geprojecteerd kunnen worden op de contactpersoon. die
immers de meest zichtbare overheidsvertegenwoorcliger is in hel contact met gelrofferten

een ramp, maar komt ook terug in rechtszaken en de onderzoeksrapporten waarin de
ramp wordt beschreven.Voelt men zich serieus genomen in rapportages en rechtszaken’
In hel verleden was dit niet altijd het gevat, omdat ervaringen van gelroft’enen niet in de
rapportages waren opgenomen, werden miskend of werden weggezel als ‘onmogelijk’
Daarnaast verdwijnen getiwffenen in de media soms uit beeld als een bestuurlijke en
politieke dynamiek rond de crisis ontstaat De focus ligt dan op de politieke conceouentes
van een ramp en niet zozeer op de ervaringen van de getrotfenen. Als er vooral bestuurlijk
gekonkel ontstaat in de nasleep van een ramp en de impact op getroffenen naar de
achtergrond verschuift, wordt dat door sommigen beleefd als een trap na. De ervaring

heeft daarbij nok iets paradrrcaals: gebrek aan media-aandacht wordt gezien als een
gebrek aan erkenning.’tisgelljkertijd wordt overvloedige media-aandacht als storend
ervaren. Erkenning komt nier alleen naar voren in de male van media-aandacht direct na

Erkenning of het gebrek daaraan kan op verschillende momenten weer terugkomen. Het

moment”

getioffenen ‘Normaal gesproken ben ikniet zo Oranjege2ind, maar op het moment dat wij
cars verhaal deden, merkten we dat zij allebei geëmorioneerd realOen ‘Iben kregen we het
gevoel dal ze daadwerkelijk snapten wal hier aan de hand was Dat was een mooi

serieus worden genomen Ontmoetingen tussen het konslgshuis en getrotfenen worden
zeer op prijs gesteld Leden van hel Koninklijk Huis geven getrotfenen vaak weide
erkenning waar zij zo hard naar op zoek zijrr De vader van de bij de tsunsmi in Thailand
omgekomen Arné ontmoette koningin Beatrix en prinses Méximna op een bijeenkomst voor

Door een gebrek aan erkennmg toijgen getroffenen hel gevoel dat hun klachten niet

‘Bij Volendam .tsimt dat brandende café direct op het netvlies Bij Ensci lede zie je die wijk
Roornbeek Bij ons zie je een mens, net als mijn vader die gemoedelijk langs de bloemples
kviert De tegionetlararnp heeft nooit die impact op liet collectteve beivuslzrjn gehad die de
5
andere ramoen ivellradden. Tragisch genoeg was het geen mediagenieke ramp”
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BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 8 augustus 2014 8:59

Van:

-

Verzonden:

Aan:
CC:

BD/DV;
BD/DV/P&B;
BD/DRD/NCC
procedure OM overljdensakte
-

-

Onderwerp:

Beste
De procedure staat sinds jouw akkoord (dinsdag) op de nabestaandensite. Woensdag de Engelstalige
versie.
Documenten zijn niet openbaar, afspraak was dat (reactieve) woordvoering lag bij OM. Met OM hadden
we besproken dat hier geen actieve woordvoering over gedaan zou worden.
Met NVVB was afgesproken dat zij de gemeenten zouden informeren.
Met vriendelijke groet,

(
Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en

Veiligheid

Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag
Secretaresse
Ministerie van

) n ctv.mi nven

1

j. n 1

http://www.nctv.nI

(

iet Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000,
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik Vrij.

1

voor advies en ondersteuning

bij

crises.

E42,
‘4
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 21 augustus 2014 22:05
BD/DRD/NCC/ECO
FW: NIEUWE IDENTIFICATIES

Hi
Zou jij ajb morgenochtend rond 9 uur een berichtje over deze 14 identificaties (7n1, 7 niet-nl) willen plaatsen op de
besloten’ site?
Veel dank!!

Met vriendelijke groet,

(

JCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

Original Message
From:
80/0V
Sent: Thursday, August 21, 2014 08:55 PM W. Europe Standard Time
To:
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DV/P&B
Cc:
BD/DRD/NCC/ECO
Subject:
RE: NIEUWE IDENTIFICATIES
-

-

-

-

8
Sent with Good (www.good.com)

(
From:
BD/DRD/NCCJECO
Sent: donderdag 21 augustus 2014 19:27:06
BD/DV/P&B,
To:
BD/DRD/NCC/ECO
Cc:
Subject: NIEUWE IDENTIFICATIES

-

Collega’s,

1
II
1

BD/DV

Gi

(

(

2

FS’3.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
zaterdag 23 augustus 2014 12:30
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC
FW: NIEUWE IDENTIFICATIES
-

(4

-

-

Dank voir het overnemen vanmiddag en avond!
Indien seintje + aantallen identificaties van•dan moet je het volgende if in gang zetten:
informerend mailtje (zie hieronder) aan rest nkc- leiding

-

-

13

daarin ook voorstel voor wanneer dit te plaatsen op besloten site,

-

ook nog even, die zitten ook niet steeds in de mail

in t weekend sms ik
t

redacteur aanzetten om berichtje te maken in Nederlands en Engels. Is elke keer zelfde tekst met nieuwe
maar heb ik voor dit weekend als volgt afgesproken met de
aantallen. Dit is normaal
redactie van slachtofferhulp. Mail kan naar webredactie@slachtofferhulp.nl met cc naar

-

/4.

telefonisch seintje erbij kan geen kwaad gezien t weekend:

-

berichtje met aantallen moet jij expliciet accorderen en tijd van plaatsing aangeven. Getallen dubbelchecken:•

-

-

loopt plaatsing via slachtofferhulp om een of andere reden niet goed, dan isbereikbaar als faliback:
Zij kan ook in het Cms en namens ons dingen plaatsen

Succes!

Met vriendelijke groet,

4

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

Original Message
BD/DRD/NCC/ECO
From:
Sent: Thursday, August 21, 2014 07:27 PM W. Europe Standard Time
BD/DV/P&B
To:
BD/DRD/NCC/ECO
Cc:
NIEUWE IDENTIFICATIES
Subject:
-

4

-

-

BD/DV

-

Collega’s,

Voorstel:
1

r’J

11:

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

BD/DRD/NCC/ECO
maandag 13 oktober 2014 21:05
BD/DRD/NCC/ECO

Onderwerp:

FW: Nieuwsbericht

-

-

-

BD/DRD/NCC/ECO

Def versie, mag erop!

Met vriendelijke groet,

Sr adviseur/plv. Hoofd Eenheid Communicatie

NCTV/ Nationaal Crisiscentrum

BD/DV/P&B
From:
Sent: maandag 13 oktober 2014 21:03:34
BD/DRD/NCC/ECO
To:
Subject: FW: Nieuwsbericht
-

-

Plv. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

Original Message
minbuza.nl]
From:
dent: Monday, October 13, 2014 09:01 PM W. Europe Standard Time
@politie.nl’;
BDJDVIP&B;
To:
Subject: Fw: Nieuwsbericht
-

mindef.nl’

Definitieve versie.

Oorspronkelijk bericht
[inailio.
Verzonden: Monday, October 13, 2014 09:l
Aan:
Onderwerp: Nieuwsbericht
Van:

Veel persoonlijke bezittingen verzameld op rampplek MH17
Ruim 40 medewerkers van het lokaal Oekraiens agentschap voor rampenbestrijding (SES) waaronder de plaatselijke brandweer,
hebben maandag in Oost-Oekraïne persoonlijke bezittingen verzameld van slachtoffers van vlucht MH17. Ze verzamelden
bezittingen die ertoe doen voor nabestaanden, zoals kleding, koffers, post, paspoorten, creditcards, sierraden, knuffels en foto’s.
1

Dat maakte Pieter-Jaap Aalbersberg, hoofd van de repatriëringsmissie, bekend.
‘De actie van vandaag was succesvol. Het is de SES gelukt veel persoonlijke bezittingen, een hoeveelheid van 9 m3, uit het
rampgebied op te halen. Daar zijn we ze dankbaar voor’, aldus Aalbersberg. Nederland heeft altijd gezegd zich maximaal in te
spannen om zoveel mogelijk persoonlijke bezittingen terug te krijgen. ‘Het is goed om te zien dat deze manier van werken ook
resultaat oplevert’, aldus Aalbersberg.
De dag verliep niet zonder incidenten: rond het middaguur werd er in de nabijheid van de rarnpplek gechoten. ‘Dat toont eens te
meer aan dat de repatriëringsmissie nog niet kan worden hervat’, zegt Aalbersberg. De veiligheid werd constant door de OVSE
gemonitord.
De rampenbestrijders en de brandweer hebben spullen opgehaald bij inzamelpunten bij Roszypne en Grabovo en in de omgeving
van deze dorpen. De veiligheidssituatie liet het niet toe om ook in Petropavlivka persoonlijke bezittingen te verzamelen.
Naast de lokale hulpverleners was ook de OVSE, de organisatie die voor Nederland onderhandelt met de separatisten, mee naar
de rampplek. Een operationeel team van 4 Nederlanders sloot eveneens aan.
De verzamelde spullen worden via Donetsk overgebracht naar Charkov. Dat zal naar verwachting morgen plaatsvinden. In
Charkov zullen experts een eerste forensische check uitvoeren. Om dit mogelijk te maken worden 8 extra experts ingevlogen. De
persoonlijke bezittingen zullen daarna zo snel mogelijk naar Nederland worden overgebracht.
Gezien de veiligheidssituatie in het gebied gaat de SES morgen niet weer het gebied in om het verzamelen voort te zetten. De
situatie wordt van dag tot dag bekeken om te zien of en wanneer zich nogmaals een mogelijkheid voordoet.

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

(

2

BD/DRD/NCC/ECO
woensdag 13 augustus 2014 14:24
BD/DRD/NCC/ECO
FW: NKC

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

-

Met vriendelijke groet,

plv hoofd/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

(.

Van:

-BD/DV/P&B
erzonden: woensdag 13 augustus 2014 14:23
BD/DRD/NCC/ECO
Aan
Onderwerp: NKC
-

Hierbij een aanzet voor de mail. Rond 1600 even kijken of ie uitkan?
Beste NKC’ers,

De komende tijd blijven we actief binnen het NKC rond alle communicatie rond MH17. We gaan nu ook
een nieuwe fase in.
Dat betekent concreet:

(
‘

1) De samenstelling van het NKC blijft ongewijzigd
2) Het NKC blijft verantwoordelijk voor de communicatie rond MH17. Alle partijen stemmen vooraf
binnen het NKC de communicatie af
3) Elke week op dinsdag om 10.00 is er NKC-beraad bij de NCTV (
). Daar stemmen we
de activiteiten af. Dit houden we tot nadere ordes in stand. Aanwezigheid in het NKC is verder
niet noodzakelijk
4) Communicatie over identificatie van slachtoffers blijft vanuit NKC komen
5) Interviewverzoeken, terugblikken en reconstructies worden in het NKC afgestemd
6) Wij Informeren alle partijen over planning en besluiten van het ICCb en MCCB.
7) Als het nodig is, schalen we direct weer op
neemt volgende week de coördinatie binnen het

Ik zal vanaf maandag afwezig zijn.
NKC van mij over.
Groet
PIv. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

Ministerie van Veiligheid en lustitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Pc
1 2500 EH Den Haag
MÇ
E:

1

1

E4.
BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 19 augustus 2014 16:43
BD/DRD/NCC/ECO
FW: NOS.nl: Identificatieproces MH17 op de helft

Van:

Verzonden:
Aan:

-

Onderwerp:

A
Hieronder stukje van
‘ninez.nl]
Verzonden: zondag 17 augustus 2014 0:3L
BD/DRD/NCC/ECO;
Aan:
BD/DRD/NCC/EC0;
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DV/P&B
CC:
Onderwerp: Re: NOS.nl: Identificatieproces MH17 op de helft
-

Zoiets?

R
BD/DRD/NCC/ECO [m’

Van:
Verz———

—

-

R

4 t

‘@pnypinj1

flfl4 4

BD/DRD/NCC/ECO

-

Znctv.rninvejn;

Cc:(

‘-BD/DV/P&BI
Onderwerp: RE: NOS.nl: Identificatieproces MH17 op de

-

(
Sent with Good (www.ood.corn)

.-----Original Message
rn inez. nu
Sent: Saturday, August 16, 2014 10:32 PM W. Europe Standard Time
BD/DRD/NCC/ECO
BDIDRDJNCC/ECO;
To:
BD/DRD/NCC/ECO
Cc:
Subject: Re: NOS.nl: Identificatieproces MH17 op de helft
-

-

Van:

Oorspronkelik bericht
BDIDRD/NCCIECO [inaiLto
A,
14PM

nciv.rninvnj.nh1

-

-

-

13

,

-

BD[DRD/NCC/ECO
civ.minven.n1>
1

(nctv.minvcnj.n1>

Onderwerp: RE: NOS.nl: Identificatieproces MH17 op de helft
Graag, dank je!

Met vriendelijke groet,

NCTVCC/ Eenheid Communicatie

-----Original Message
@ mincini]
From:
) [rnai!to:
“““t 16, 2014 10:11 PMW.EuropeStandardTime
Sent:
BDIDRD/NCCIECO
INCCfECO;
To:
BDIDRDINCC[ECO
Cc:
SubjecER..
.1: Identificatieproces MH17 op de helft
‘“‘-‘“

-

—

-

-

Ik kan wel nu al toevoegen aan het bericht ‘vertrouwelijK! confidential. En maandag verder kijken naar een oplossing.
Oorspronkelijk bericht
Van:
BD/DRD!NCCIECO [r’ tcjjc1v.iyjinn.!l]
16
Verzo”
Rfl)TD!NCC!ECO
Aan:(
.v.minvcnj.nl>
Cc:
1- BDIDRDINCCFECO
Onderwerp: FW: NOS.nl: Identificatieproces MH17 op de helft

(

-

«,

A

6

Ladies,
Ik kan er niet op kijken:_staat er iets der—
’
1
deir’

nctv.minvcnj.nl>

.

—

—

s op het besloten deel van de site? Een soort vaste tekst over vertrouwe

Met vriendelijke groet,

NCTVINCC/ Eenheid Communicatie

(

Original Message
BDINCTV
From:
A....t 16, 2014 08:56 PM W. Europe Standard Time
Sent:
BD!DVIP
-

.,DfNCClECO;
BD!DV/P&B
BDIDV/P&B;I
)RE: NOS.nl: Identificatieproces MH17 op de helft
Subject:
—

-

Original Message
BD[DVIP&B
From:
Sent: Saturday, August 16, 2014 08:34 PM W. Europe
-

2

BD1DRD!NUC

BD1DRD/NCC!EC
___J. BD/NCTV;
BDfDV/P&B;
1- BD/DVIP&B
S.nl: Identificatieproces MH17 op de helft
Subject: FW:

-

-

BDIDRDINCC;

.

Allen,

8
Gr.

Original Message
From: CAR Redactie [redactie@minaz.nl]
Sent: Saturday, August 16, 2014 08:11 PM W. Burope Standard Time
To:
Subject: NOS.nl: Identificatieproces MHI7 op de helft

Identificatieproces MHI7 op de helft
Toegevoegd: zaterdag 16 aug 2014, 20:09

Ç

In de Korporaal Van Oudheusdenkazerne in Hilversum is de helft van het aantal slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne
geïdentificeerd. Het Landelijk Team Forensische Opsporing heeft dat laten weten via een besloten forum voor nabestaanden.
In totaal is nu de identiteit van 149 slachtoffers bekend. Dat is precies de helft van het aantal mensen dat aan boord was van
vlucht MH17.
Afgelopen donderdag werd bekend <hup://no,.nl/artikel/686448-niiuwe-identilïcuties-mh 1 7.htrnl> dat toen 127 slachtoffers
waren geïdentificeerd.

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.

(

linisterie 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 berichtn 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 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 resuking from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
3

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

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.
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.
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, TIJ-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

(

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. i 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
4

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 le 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 intormation that is not inlended for you. It you are not
the addressee or ii 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.
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken?
Houd er dan rekening mee dal u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen, Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

S

De voorwerpen zullen voor overdracht op een waardige en respectvolle wijze worden
herverpakt. Bij overdracht zal de erfgenaam of een gemachtigde van de erfgena(a)m(en) een
kwitantie voor ontvangst tekenen. Blake verzorgt ook de overdracht van de persoonlijke
eigendommen van de buitenlandse slachtoffers aan de erfgenaam (in het buitenland).
In alle gevallen wordt voor de overdracht van de eigendommen eerst persoonlijk contact met de
erfgenaam gezocht door de familierechercheur en/of een casemanager van Slachtofferhulp
Nederland (verder te noemen SHN) en/of een lialsonofficer in combinatie met Blake.
Persoonlijke bezittingen die niet te herleiden zijn naar een slachtoffer of erfgenaam worden
twee jaar bewaard. Na deze twee jaar zullen deze bezittingen verbrand worden en zal de as
begraven worden (deze locatie is op dit moment nog niet bekend).
Het LTFO
De persoonlijke eigendommen die overgedragen zijn aan het LTFO voor identificatie en de
persoonlijke eigendommen die bij of op het lichaam zijn aangetroffen, worden vanuit het LTFO
aan de erfgeriame(n) overgedragen door tussenkomst van de familierechercheur of de liaison
en/of Blake.
1) De persoonlijke bezittingen die in Nederland zijn aangekomen op 7 augustus 2014.
A. Persoonlijke eigendommen waarvan direct duidelijk is aan wie deze toebehoren
Van bepaalde persoonlijke bezittingen zal direct duidelijk zijn van welk slachtoffer deze zijn
(bijvoorbeeld omdat er een naam van het slachtoffer op staat). Zodra dit duidelijk is, zal
persoonlijk contact worden gelegd met die betreffende nabestaande(n). Voor de Nederlandse
slachtoffers zal dit worden gedaan door de familierechercheur en/of door een medewerker van
SHN in samenspraak met Blake. De nabestaande(n) van buitenlandse slachtoffers worden
benaderd door Blake in combinatie met een liaisonofficer. De persoonlijke eigendommen zullen
door tussenkomst van Blake worden overgedragen aan de gerechtigd erfgenaam zowel in
Nederland als in het buitenland.
De erfgenaam tekent voor ontvangst van de persoonlijke bezitting(en) op basis van een
gespecificeerde lijst (of foto).
B. Persoonlijke eigendommen waarvan niet direct duidelijk is aan wie deze toebehoren
Er zullen ook bezittingen zijn waarvan niet direct duidelijk is van wie deze zijn. Al deze
persoonlijke eigendommen zullen worden geplaatst in een catalogus en op een DVD door Blake.
De door Blake vervaardigde catalogus en de DVD zullen met een begeleidende brief van
Malaysia Airlines gelijktijdig persoonlijk worden verspreid onder de nabestaanden. Voor de
Nederlandse slachtoffers zal dit verspreiden van de catalogus en de DVD feitelijk worden
uitgevoerd door de familierechercheur en/of door een medewerker van SHN. Voor de
buitenlandse slachtoffers zal dit verlopen via Blake en de desbetreffende liaisonofficers.

2

Welke persoon gerechtigd is tot persoonlijke eigendom(men) van het slachtoffer zal worden geïnventariseerd door
Malaysia Airliries. Door Malaysia Airlines zal hiertoe een brief worden opgesteld aan de nabestaande(n) met daarbij
een verklaring waarop door de nabestaande(n) kan worden aangegeven wie de gemachtigde van de erfgename(n) is.
Dit kan slechts één persoon zijn. Deze brief zal persoonlijk worden overhandigd aan de nabestaande(n) door de
familierechercheurs.

3

Tevens zal er een beveiligde website beschikbaar komen waarop de persoonlijke eigendommen
kunnen worden bekeken door de nabestaande(n). De nabestaande(n) krijgen op hetzelfde
moment de beschikking over de inlogcode voor de website. Degene die de inlogcode krijgt, is
dezelfde persoon als die gerechtigd is tot (het in ontvangst nemen van) de persoonlijke
3 De erfgenaam (of gemachtigde) geeft bij Blake aan welke bezitting(en) aan
bezittingen.
zijn/haar dierbare(n) toebehoorde(n). Blake zorgt voor een persoonlijke overdracht van deze
eigendommen bij de erfgenaam die daartoe gerechtigd is en/of daartoe gemachtigd is door de
4 Dit zal voor de Nederlandse slachtoffers gebeuren in samenspraak met de
overige erfgenamen.
familierechercheur en/of door een casemanager van SHN. Voor de erfgenaam van de
buitenlandse slachtoffers zal dit gebeuren via de liaisonofficers.
De erfgenaam (of gemachtigde) tekent voor ontvangst van de persoonlijke bezitting(en) op basis
van een gespecificeerde lijst (of foto).
2)
De persoonlijke bezittingen die in Nederland zijn aangekomen op 7 augustus
2014 en die zijn overgedragen aan het LTFO voor identificatie
De persoonlijke eigendommen die overgedragen zijn aan het LTFO voor identificatie (denk
5 De persoonlijke bezittingen
hierbij aan paspoorten) gaan terug naar de nabestaande(n).
worden voorafgaand aan teruggave schoongemaakt door het LTFO. De teruggave van deze
eigendommen verloopt conform de procedure zoals hierna beschreven.
3)
De aangetroffen eigendommen bij of op de lichamen die vanaf 23 juli 2014 in
Nederland zijn aangekomen (aanwezig bij het LTFO)
Naast de goederen die zijn aangetroffen op de rampplek en die in Nederland zijn aangekomen
op 7 augustus 2014 zijn er ook persoonlijke bezittingen (waaronder kleding) aangetroffen bij of
op de lichamen van de slachtoffers. Deze persoonlijke bezittingen (waaronder kleding) gaan
naar de nabestaande(n) van het slachtoffer terug nadat het strafrechtelijk beslag is opgeheven
door de officier van justitie.
De persoonlijke bezittingen worden voorafgaand aan teruggave schoongemaakt door het LTFO,
6 die in de kist zijn geplaatst. De kleding blijft in een afgesloten
met uitzondering van de kleding
zak in de kist. Bij elke kist wordt door het LTFO een brief aan de begrafenisondernemer (voor de
Nederlandse slachtoffers) en Blake (voor de buitenlandse slachtoffers) in de Engelse of
Nederlandse taal overhandigd inhoudende een waarschuwing ter zake mogelijke
gezondheidsrisico’s bij het openen van de afgesloten zak. De overdracht van de persoonlijke
eigendommen en de kleding gebeurt tegelijkertijd met de overdracht van het lichaam van het
betreffende slachtoffer. De overdracht aan de nabestaande(n) van de persoonlijke bezitting(en)
en het lichaam (inclusief kleding) gebeurt voor de Nederlandse slachtoffers door het LTFO onder
begeleiding van de familierechercheur.

Zie voetnoot 2.
Zie voetnoot 2.
Zie voetnoot 2
6
Onder kleding wordt bijvoorbeeld ook verstaan schoenen of een riem (indien aangetroffen).

4

Het LTFO draagt de persoonlijke bezittingen over aan de nabestaande die contactpersoon is.
Indien hij/zij niet aanwezig is bij de overdracht van het lichaam dan geeft het LTFO de
persoonlijke bezitting aan de nabestaande(n) terug via de begrafenisondernemer. De overdracht
aan de nabestaande(n) van buitenlandse slachtoffers wordt voltooid door het LFTO met
tussenkomst van Blake en de liaisonofficer.
De nabestaande tekent voor ontvangst van de persoonlijke bezitting(en) op basis van een
gespecificeerde lijst (of foto).
Indien niet duidelijk is van welk slachtoffer het betreffende item is, dan wordt dit item
overgedragen aan Blake voor opname in de catalogus, DVD en plaatsing op de website.
Persoonlijke eigendommen
slachtoffer bij LTFO

(

OD

of bij het lichaam aangetroffen zonder identificatie van het

Voorts kan er sprake zijn van een situatie waarin er wél persoonlijke bezittingen zijn
aangetroffen van een slachtoffer, maar dat er uiteindelijk geen lichaam van ditzelfde slachtoffer
is teruggevonden of wordt geïdentificeerd. Het LTFO zal de persoonlijke bezittingen van zowel
de Nederlandse slachtoffers als de buitenlandse slachtoffers overdragen aan Blake.
Indien meteen duidelijk is aan wie de persoonlijke bezitting toebehoorde, wordt via de
familierechercheur of de casemanager van SHN persoonlijk contact opgenomen met de
7 als het een Nederlands slachtoffers betreft. Blake zal met of via de liaisonofflcer
erfgenaam
persoonlijk contact leggen met de erfgename(ri) van buitenlandse slachtoffers (in het
buitenland). De erfgenaam tekent voor ontvangst van de persoonlijke bezitting(en) op basis van
een gespecificeerde lijst (of foto).
Indien niet duidelijk is van welk slachtoffer het betreffende item is, dan wordt dit item
overgedragen aan Blake voor opname in de catalogus, DVD en plaatsing op de website.
De familierechercheur of de liaisonofficer maken proces-verbaal op van de teruggave aan de
erîgenaam van de persoonlijke bezitting(en) die toebehoorde(n) aan niet geïdentificeerde
slachtoffers. Het ontvangstbewijs met de specificatie van de teruggegeven bezitting(en) wordt
aan dit proces-verbaal gehecht.
Het lichaam van een slachtoffer is al overgedragen aan de nabestaande(n)
Ten slotte kan de situatie zich voordoen dat het lichaam van een slachtoffer al is overgedragen
aan de nabestaande(n), terwijl er nadien nog persoonlijke eigendommen van ditzelfde
slachtoffer worden aangetroffen bij het LTFO. In dat geval zal het LTFO de persoonlijke
bezittingen van de Nederlandse slachtoffers overdragen aan de nabestaande die
contactpersoon was in samenspraak met de familierechercheurs. Blake zal ervoor zorgdragen
dat de persoonlijke bezittingen van de buitenlandse slachtoffers worden overgedragen aan de
(buitenlandse) erfgenaam (in het buitenland).
De erfgenaam tekent voor ontvangst van de persoonlijke bezitting(en) op basis van een
gespecificeerde lijst (of foto)
Zie voetnoot 2
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- BD/DRD/NCC/ECO

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

maandag 25 augustus 2014 12:28
avt-en@minbuza.nl

Onderwerp:
Bijlagen:

FW: procedure persoonlijke bezittingen ook in het engels
teruggave persoonlijke bezittingen versie 20 aug 2014.doc

Beste collega’s van AVT,
Kunnen jullie svp ook nog deze factsheet in het Engels vertalen tbv de nabestaandensite? As 1

september leveren jullie al meerdere teksten aan ons op tbv het juridische deel op deze site, dus het
zo heel fijn zijn als dit daar ook nog in mee kan. Ik hoor graag of dat nog lukt?
Met vriendelijke groet,

plv hoofd/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

From:
(AP Rotterdam)
Sent: vrijdag 22 augustus 2014 12:23:00
1 To:
A

‘\P Rotterdam);
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DSB/AS
Cc:
Subject: RE: procedure persoonlijke bezittingen ook in het engels

(AP Amsterdam);

-

E

Die worden toch vertaald door het nctv...
kan jij zorgen voor de Engelse vertaling van het stuk in de bijlage voor op de site?
Groeten,

(
‘-

“fficier van justitie
dpenbaar Ministerie Rotterdam Dordrecht

Postbus 50956
3007 BT Rotterdam
Post via kamer F0531

Oorspronkelijk bericht
Van:
[rnilt.
( slachtolïcrhulp.nl]
Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 21:51
Aan:
Onderwerp: procedure persoonlijke bezittingen ook in het engels

de (AP Rotterdam);

(AP Amsterdam)

Hallo,
Deze was te verwachten. Of de procedure teruggave persoonlijk bezittingen ook in het engels beschikbaar is.
Groet,
1

RE: Procedure teruggave persoonlijke bezittingen
Geplaatst: 21:42, door:
kan deze procedure in het Engels worden aangeboden voor de nabestaanden in Indonesie?
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 rnessage 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

DPENBAAR MINISTERIE
Procedure teruggave persoonlijke bezittingen

Vanaf 23 juli 2014 zijn de lichamen met daarbij persoonlijke bezittingen van de slachtoffers van
de vliegramp in de Oekraïne aangekomen op vliegbasis Eindhoven. Tevens is op
donderdagavond 7 augustus 2014 nog een gedeelte van de persoonlijke bezittingen van de
slachtoffers gearriveerd. De vracht van 7 augustus betreft ongeveer 10 m3/kubieke meter en
bestaat uit met name handbagage en gegevensdragers (zoals telefoons). Al de persoonlijke
bezittingen zijn door het Openbaar Ministerie (verder te noemen het OM) bij aankomst in
Nederland strafrechtelijk in beslag genomen en zijn inmiddels onderzocht. Een klein deel van de
persoonlijke bezittingen is doorgestuurd naar het Landelijk Team Forensische Opsporing (verder
te noemen het LTFO) ten behoeve van het identificatieonderzoek (denk hierbij aan paspoorten).
Alle bezittingen van de slachtoffers gaan uiteindelijk terug naar de erfgenaam. Het gehele
proces rondom de teruggave van de persoonlijke eigendommen wordt zeer zorgvuldig
uitgevoerd en zal naar verwachting geruime tijd in beslag zal nemen. Op dit moment is
onduidelijk of en wanneer er mogelijk nog meer persoonlijke eigendommen naar Nederland
terugkomen.
Dit document is bedoeld om alle organisaties, die betrokken zijn bij het terugbrengen van
persoonlijke eigendommen naar de nabestaande(n) van de slachtoffers van de vliegtuigramp
met de MH17 in de Oekraïne een overzicht te geven van het totale proces. Daarnaast vormt dit
document de basis voor de communicatie met de nabestaanden over het terugbrengen van
persoonlijke eigendommen.
De in dit document beschreven procedure heeft betrekking op de teruggave van:
1) De persoonlijke bezittingen die in Nederland zijn aangekomen op 7 augustus 2014.
2) De persoonlijke bezittingen die in Nederland zijn aangekomen op 7 augustus 2014 en
die zijn overgedragen aan het LTFO voor identificatie.
3) De aangetroffen eigendommen bij of op de lichamen die vanaf 23juli 2014 in Nederland
zijn aangekomen en naar het LTFO zijn overgebracht.
Dit document geeft tevens per situatie aan waar de persoonlijke bezittingen zich feitelijk
bevinden: bij het LTFO of bij Blake Emergency Services. Daarbij is het van belang dat na de
opheffing van het strafrechtelijk beslag door de officier van justitie de persoonlijke bezittingen
formeel door het OM zijn overgedragen aan het LTFO of aan Malaysia Airlines en daarmee is de
verantwoordelijkheid over de persoonlijke bezittingen naar hen overgegaan.

Voorts kan in de bovengenoemde gevallen onder 1, 2 en 3 de situatie zich voordoen dat
persoonlijke eigendommen van een slachtoffer worden getraceerd, maar nimmer een
identificatie van ditzelfde slachtoffer plaatsvindt of dat een lichaam van een slachtoffer al is
overgedragen terwijl er nadien nog persoonlijke eigendommen van ditzelfde slachtoffer worden
aangetroffen. Ook deze procedures worden in dit document uiteengezet onder punt 3.
Vrijgave
De officier van justitie geeft de bezittingen vrij nadat deze door het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (verder te noemen het RIVM) zijn gecontroleerd op giftige en
schadelijke stoffen, met uitzondering van de persoonlijke bezittingen in de gesloten zak in de
kist (denk aan kleding). Als het RIVM aangeeft dat het onvoldoende veilig is om de bezittingen
terug te geven wegens de aanwezigheid van giftige of schadelijke stoffen dan wordt een nieuw
plan gemaakt afhankelijk van de vraag of schoonmaken mogelijk is en wat daar voor nodig is. Als
de bezittingen niet schoongemaakt kunnen worden, fotografeert het LTFO de goederen en
worden de bezittingen vernietigd, Indien gewenst kan de erfgenaam de beschikking krijgen over
deze foto via de familierechercheurs of de liaisonofficers.’
De persoonlijke bezittingen, met uitzondering van de eigendommen die naar het LTFO zijn
gegaan ten behoeve van het identificatieproces, worden na vrijgave door de officier van justitie
formeel overgedragen aan Malaysia Airlines. Malaysia Airlines tekent hiervoor een bewijs van
ontvangst. Malaysia Airlines heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld, genaamd Blake
Emergency Services (verder te noemen Blake) om de bezittingen van de slachtoffers bij de juiste
erfgename(n) terug te brengen.
Blake
Elk voorwerp krijgt van Blake een uniek nummer toegewezen en zal op nummervolgorde
geregistreerd worden, met daarbij een beschrijving in woorden en kenmerken. Er zal tenminste
één foto van het voorwerp worden gemaakt, in de staat zoals het door Malaysia Airlines is
ontvangen, met vermelding van het unieke registratienummer. Het voorwerp zal worden
behandeld op de vereiste wijze: ontsmetten en schoonmaken. Vervolgens zal er tenminste ook
één foto van worden gemaakt in de staat waarin het voorwerp aan de erfgenaam zal worden
teruggegeven, zodat duidelijk is dat Malaysia Airlines het voorwerp geen schade heeft
toegebracht. Vervolgens wordt er tenminste één foto gemaakt van het behandelde voorwerp,
zonder identificatienummer. Deze foto kan indien gewenst aan de erfgenaam ter beschikking
worden gesteld (ook digitaal). De voorwerpen zullen verpakt worden en zorgvuldig opgeslagen
worden in een daartoe geschikte en veilige ruimte.
Indien er meerdere erfgenamen zijn dan zal door Malaysia Airlines gevraagd worden één
gemachtigde aan te wijzen die de persoonlijke bezittingen in ontvangst neemt.
Wanneer meerdere nabestaanden van een slachtoffers eenzelfde voorwerp opeisen, zal een
procedure worden opgestart om te achterhalen wie de rechthebbende ten aanzien van het
betreffende voorwerp is. In een dergelijke situatie zal aan de betrokken erfgenamen worden
gevraagd bewijs te verstrekken dat hun aanspraak ondersteunt. In overleg met de gemachtigde
van de wettelijke erfgenamen zal uiteindelijk de feitelijke overdracht van de persoonlijke
eigendommen plaatsvinden aan de erfgena(a)m(en).

In het buitenland gestationeerde politleofficier met informatie-uitwisseling van en aan de erfgenaam of
nabestaande(n) als taak in dit onderzoek.
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Ec5O.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

A

8D/DV
maandag- 8 september 2014 8:42
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO
RE: Interviewverzoek Communicatie
-

-

-

BD/DRD/NCC/ECO

Dag

i÷e
1
1

Sent with Good (www. ood.com)

(
From:

BD/DRD/NCC/ECO
-----‘--j september 2014 8:36:31
J; BD/DRD/NCC/ECO;
To:l
Cc:
BD/DRD/NCC/ECO
SuLject: RE: Interviewverzoek Communicatie
-

:•

-

mr. drs. A.M.E.

-

BD/DV

-

Ik neem het stokje over.
zu1len we dit samen met
oppakken? Dan komt ook de rol van BZ tot zijn recht.
Groet,

Oorspronkelijk bericht
Van
BD/DRD/NCCIECO
Verzonden: r------ ° ,tember 2014 8:32
-

BDIDV:

(

CC:_____
Onderwerp: 1

-

BDIDRD/NCC/ECO

BD/DRDINCC/ECO
wverzoek Communicatie

-

Allen,
Afgelopen week kreeg ik een verzoek voor een interview vanl
MH17. Bij deze zet ik die v-” even door naar jullie al-

11

van Communicatie over
de crisiscomm

INeemt een van jullie even dit stokje over? Ik meld het ook even bij

Groet,

‘4
Sent with Good (www zood.com)
.

1

Z37

BD/DV/P&B

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

donderdag 14 augustus 2014 16:11
BD/DRD/NCC
BD/DV/P&B;

-

BD/DV;

-

BD/DV/P&B;
BD/DRD/NCC/ECO;

BD/DRD/NCC/ECO
RE: Maleisië rouwt op 22 augustus om vliegramp
-

Onderwerp:

Terugkoppeling van
van de airline aan Schiphol: geen ceremonie in ni. Ik verwijs door naar
Maleisische autoriteiten en de airline. Schiphol gaat niet faciliteren.
Is ook niet eerste buitenlandse repatriëring.

(
Original Message
From:
BD/DVIP&B
Sent:
August 14,201401:49 PMW. Europe Standard Time
To: 1
BD/DRDINCC
BDJDVIP&
BDJDVJP&B;
-

-

-

BDmv;L

__-

BD[DRD/NCC/ECO;

-

BD[DRD/NCC/ECO

Subject: FW: Maleisië rouwt op 22 augustus om vliegramp
Klopt dit van dat vliegtuig volgende week? En als ja, hoe gaat dat in zijn werk? Met ceremonie?

Gr.

(
Original Message
From: portal.anp.nl [business@anp.nl]
Sent: Thursday, August 14, 2014 01:17 PM W. Europe Standard Time
To: Messchaert, drs. E.M. BDIDVIP&B
Subject: Maleisië rouwt op 22 augustus om vliegramp
-

ANP
Maleisië rouwt op 22 augustus om vliegramp
Donderdag, 14 augustus 2014! 13:17

VLIEGTUIGCRASH

1

KUALA LUMPUR (ANP) Maleisië heeft volgende week vrijdag een dag van nationale rouw voor de slachtoffers van de ramp met
het Maleisische vliegtuig in Oost-Oekraïne, Dat heeft vicepremier Muhyiddin Yassin donderdag laten weten aan staatspersbureau
Bernama.
-

Volgens de vicepremier worden volgende week vrijdag de eerste stoffelijke overschotten van Maleisische slachtoffers
teruggebracht. Het zou gaan om 16 slachtoffers. Een speciaal vliegtuig brengt de resten van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Op
het vliegveld is een ceremonie na de aankomst. Onder anderen de koning en premier Najib Razak zullen die bijwonen.
(c) ANP 2014 alle rechten voorbehouden

(

2

E2
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

—b

BD/DRD/NCC/ECO
mandan 6 oktober 2014 13:49
BD/DRD/NCC/ECO
v: concept communicatieplanning MH17
Vraag en Antwoord nabestaandensite over de uitnodiging versie 3okt.docx

Hierbij
Van
Verzonden:

BD/DRD/NCC/ECQ
‘g 3 oktober 2014 15:14
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DV/P&B
Onderwerp: FW: concept communicatieplanning MH17
-

A

-

-

‘

n de bijlage de Q&A’s die
me heeft gestuurd met het verzoek om deze maandag op de
nabestaandensite te zetten (ik heb de begeleidende tekst er in geplakt omdat die zo kort
er wat
wijzi
Ik heb
pmerkir
n in ç

weet dat ze maandag aan jou een seintje moet geven voor plaatsing. Dat mag namelijk pas als
we zeker weten dat de uitnodiging uit is gegaan.
Ik heb de vertalingen op dit moment nog niet binnen.

8

Bij vragen, bel o app me even

p- BD/DV/P&B;

•--LflD’
CC:I
Onderwerp: RE: concept communicatieplanning MH17
--

-.--.

Update communicatie herdenking.
De uitnodiging gaat maandag uit. Er moesten teveel aanpassingen in het systeem worden doorgevoerd om nog op
tijd te kunnen uitgaan.
Vervolgacties zijn hetzelfde.

Vandaag gaat er waarschijnlijk nog een kort nieuwsbericht uit over heit feit dat er geen speciale richtlijnen zijn voor
overheden, bedrijven etc rondom de Nationale Herdenking.
Vandaag hebben de FR’s de teksten voor de uitnodiging gekregen inclusief vertaling.
Tot zover,

Vriendelijke groet,
1

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Communicatie
Rijnstraat 50 1 2515 XP Den Haag
Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
Aanwezig: ma, di, do, vrij

minvws.nl

1

www.rijkspverheid.nl

Verzonden: donderdag 2 oktober 2014 17:07
BD/DRD/NCC/ECO’; 1
Aan:
z.ni); f
van[
CC:
Onerwerp: t z: concept communicatiepanning MH17

BD/DV/P&B;
_)minbuza nI)

-

-

.

,

Beste mensen,
Even voor de korte termijn;
Naar verwachting gaat de uitnodiging voor de herdenkingsbijeenkomst morgen uit via een mail aan de
contactpersoon van de familie.
Voor de nabestaandensite hebben we QandA’s voorbereid over de bijeenkomst. Die plaatsen we (NKC) na het
uitgaan van de mail.
De RVD doet waarschijnlijk maandag een persbericht uit over de aanwezigheid van koning, koningin en de mp bij de
herdenking (als de mail laat de op de dag uitgaat). Houden hier morgen contact over.
In de loop van volgende week nemen we contact op met nabestaanden die iets in het programma willen doen.
Groet,

(
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Communicatie
Rijnstraat 50 1 2515 XP Den Haag
Postbus 20350 1 2500 EJ Den Haag
Aanwezig: ma, di, do, Vrij

minvws. ni

1 www.rijksoverheid.nl

nctv.minvenj.nl]

BD/DRD/NCC/ECO [mailto
1
Varn
Verzonden:_donderde’’
t-.-.
Ondrwerp:

LE:

minaz.nl);

concept communicatieplannng MH17

Hoi
Dat is een helder verhaal. Ik zet het voor volgende week op de kalender en we horen dan hopelijk
maandag na het SGBO meer van je.
2

In elk geval graag bericht als iets richting IC/MC van dinsdag gaat.
Groeten

Tot zover.
Groetjes,

Strategisch voorlichter / coördinator persvoorlichting
Coördinator woordvoering SGBO MH-1 7
Politie 1 Zeeland-West-Brabant lAfdeling Communicatie
Bezoekadres, Ringbaan West 232, 5036 KE Tilburg
f’ostbus 8050, 5004 GB Tilburg

1

Van:
Verzonden:_r’

BD/DRD/NCC/ECO [mailto
30 september 2014 18:56
BD/DV/P&B;I

ncW.minvenl.nl]

-

----‘-

mindef.nl;
)minbuza.nl)

Om erwerp: concept communicateplanning MH17
Beste mensen
Hierbij zoals vanochtend beloofd een concept-communicatieplanning tot de week van de nationale
herdenking op 10 november.
3

Deze biedt voor iedereen een integraal overzicht en kan als leidraad voor het communicatieoverleg
gebruikt worden.
Verzoek aan jullie om deze aan te vullen.
wil jij indien mogelijk ook de contactmomenten met de familierechercheurs toevoegen? die
zijn voor ons wat minder goed zichtbaar.
Als het lukt ontvang ik graag uiterlijk donderdag 12 uur jullie reacties.

Senior Communicatieadviseur

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

)nctv.minvenj.nl
http://www.nctv.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
transmission of messages.

(

Ministry of Security and Justice
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en
Disclaimer
en zij die van de geadresseerde(n) toestenmiing
de
geadresseerde(n)
uitsluitend
bestemd
voor
bijlagen) is
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
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

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

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 hel elektronisch verzenden van berichten.
This massage may contain information that is not intended for you. II you are not the addressee or if this massage was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and detele the massage. The State accepts no tiability lor damage of any kind resulting trom the risks inherent in the
— ‘tectronic transmission of messages.

(

5

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 9 oktober 2014 18:38
BD/DRD/NCC/ECO

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlag en

4

-

.Ulp.L..,
FW: timing voortgangsbrief aan Tweede kamer
Brief_-.Stand.yan_zaken_brief_MH17 versie 09 10 2014.pdf

A
De brief kan op de website geplaatst worden. Mijn voorstel voor begeleidende tekst zou zijn:

2
(

_oiets?
Groeten

Van:
BD/DRD/NCC/ECO
Verzonden: donderdag 9 oktober 2014 18:33
BD/DV/P&B;
politie.nl’
@poIitie.nl)’;
CC/ECO
onden-eksraad
-

,mindef.nl’;
naz.nl);

-

K

-

-

Parket Persvoorlichting)’;
üminbuza.nl)’;

iinvenj
_rhulp.nl)’,,
_nderwerp: F_: timing voortgangsbrief aan Tweede kamer

.rinvenj.nl)’

--

Beste mensen
Hierbij alvast de definitieve brief die NU op de nabestaandensite wordt geplaatst en de lijn in gaat.

Van:
Ver2
Aan:

-

BD/DRD/NCC/ECO
9oktober2
mindef.nl’;

:z.nJY;

?rhulo.nfl’;

BD/DRD/NCC/ECO;

.minveni. nfl’
Onderwerp: timing voortgangsbrief aan Tweede kamer
Ter info:
1

@nfi.minvenj.nl’;

E
Van:
VerzoAan:I
BD

BD/DRD/NCC/ECO
‘‘ag 9 oktober 2014 12:07
BD/DV/P&B;
,olitie.nr
CO
-

mindef.nl’;

cc

1 (Landelijk Parket Persvoorlichting)’;

BD/DRD/NCC/ECO;
)nfi.minvenI.nI)
Onderwerp: RE: bericht nabestaanden over zuurstofmasker
Ter info

Van: CAR Redactie tmailto:redactieminaz.nI)
Verzonden: donderdag 9 oktober 2014 12:05
Onderwerp: ANP: Timmermans betreurt opmerking zuurstomasker

Timmermans betreurt opmerking zuurstofmasker
donderdag, 09 oktober 2014 / 12:00

(

MH1 7

DEN HAAG (ANP) Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft spijt van zijn opmerking dat een van de
slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne is teruggevonden met een zuurstofmasker. Hij betreurt het dat nabestaanden van
de ramp daardoor’zijn geconfronteerd met nieuwe informatie voordat ze daarover waren geïnformeerd.
-

,,lk had het niet moeten zeggen, stelde Timmermans donderdagochtend in een verklaring over zijn uitspraak
woensdagavond in het televisieprogramma Pauw. De MH17-ramp gaat me aan het hart. Ik leef enorm mee met de
nabestaanden. Het laatste wat ik wil is op enige wijze hun leed verergeren’, aldus de minister.
(c) ANP 2014, alle rechten voorbehouden

Categorie
biUflLl1ldI1d

Trefwoorden:
buia
SPIJT
TIMMIRM \NS
PAR

2

Prioriteit:
2
Woorden
101
Auteur:
Chris Bakker,
Nummer:
ANPX-091 014-11 2-vi

Van:
BD/DRD/NCC/ECO
Verzonden: donderda 9 oktober 2014 11:23
Aan:
BD/DV/P&B;
-

Jmindef.nl;
naz.nl);

-

olitie.nl’

-o

fipolitie.nI);

-

:hting);
minbuza ni);
BD/DRD/NCC/ECO;
J)
Onderwerp: bericht nabestaanden over zuurstofmasker
-

(

Beste mensen
Bijgaand bericht is zojuist geplaatst op nabestaanden website mbt zuurstofmasker uitspraak van
Timmermans.
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 Communicatieadviseur

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

J nctv.minvenj.nI
http://www.nctv.nl

3

Van:
Verzonden:

BD/DRD/NCC/ECO
maandag 18 augustus 2014 13:27
BD/DRD/NCC/ECO
FW: bm

Aan:

-

Onderwerp:

Zie hieronder...
Tulp

BD/DW/AV
Van:
Verzonden: maandag 18 augustus 2014 13:22
Aan:
-

1

CC:

BD/DW/AGV;

-

BD/DW/AGV

Onderwerp: 1
Ho

A

A
Met vriendelijke groet,
coördinerend sr. beleidsmedewerker
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den 1-laag
Postbus 16950 1 2500 BZ Den Haag

1

v.n:nvenj.nI
www.nctv.nl

Van:
Ver2

-

BD/DRD/NCC/ECO
s2014 12:48
BD/DW/AV

6k

-

CC:
Onderwerp: bm1

Hi
nog mbt de datumoptie die zij had staan voor woensdag 27 augustus?
Bel jij ajb
Boodschap is dus dat die 27 augustus uit hara agenda kan; we iom NGB eerst nog even de tijd nemen
om de behoefte hieraan goed te peilen bij de burgemeesters die het betreft, en dat we gaan plannen
indien behoefte.
Met vriendelijke groet,

PIv Hoofd/sr adviseur communicatie

1

Eenheid Communicatie! NCC
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag

(

(

2

EW

Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 4 septe er 2014 11:31
-

-•
•

Onderwerp:

RE: nieuwbericht voor op site nabestaanden MH17

Prima

Met vriendelijke groet,

Sr adviseur/plv. Hoofd Eenheid Communicatie

(

CTV/ Nationaal Crisiscentrum

9

Sent:
septemier 2014 11:30:28
To:,
BD/DRD/NCC/ECO
Cc:
BD/DRD/NCC/ECO
Subject: Re: nieuiericht voor op site nabestaanden MH17
-

Dank, ik ben hiervan op de hoogte.

Van:
Verzonden: Thursday, SE .ember 04, 2014 11:29 AM
Aan
1

nctv.minvenj.nI]

_nctv.minvenj.ni>
Onderwerp: FW: neuwbericht voor op site nabestaancen MH17
Cc:

-______

Zie onderstaande mailwisseling over communicatievraag die vanuit ovv hij familierechercheurs terecht
komt. Ik zie jou niet in de cc staan; je bent wel op de hoogte hiervan neem ik aan?
Groet,
NKC

Met vriendelijke groet,

Sr adviseur/plv. Hoofd Eenheid Communicatie

NCTV/ Nationaal Crisiscentrum

1

From:
BD/DRD/NCC/ECO
Sent: donderdag 4 september 2014 11:26:10
BD/DRD/NCC/ECO
To:
Subject: FW: nieuwbericht voor op site nabestaanden MH17
-

Tc
Cc:I_____

Subject:

4 september 2014 9:32:20
J; ‘Webredactie Slachtofferhulp Nederland’
slachtofferhulp.nl’;
BD/DRD/NCC/ECO
nieuwbericht voor op site nabestaanden MH17
-

Hoor graag,

(
Van:
onderzoeksraad.nh]
Verzonden: 04 september 2014 9:30
Aan: ‘Webredactie Slachtofferhulp Nederland’
CC:
ncW.minvenj nl
@slachtofferhulp.nl’;’
.

Onderwerp: nieuwbericht voor op site nabestaanden MH17
Goedemorge n,
Zouden jullie bijgaand bericht zsm willen plaatsen op het forum voor nabestaanden, zowel NL als Engels? Wij
publiceren het ook op onze eigen website
Dank en groet,

Onderzoekraad voor Veiligheid

(

Bericht op forum nabestaanden
Publicatie rapport van eerste bevindingen MH17
De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert dinsdag 9 september het rapport van eerste bevindingen (preliminary
report) over de crash van vlucht MH17. Dat gebeurt om 10.00 uur via de website van de Onderzoeksraad.
Het rapport van eerste bevindingen bevat de eerste gegevens uit het onderzoek naar de oorzaak van de crash
gebaseerd op de bronnen die de Onderzoeksraad tot zijn beschikking heeft. Er is de komende maanden nog veel
onderzoek nodig voordat het eindrapport opgesteld kan worden. De Raad verwacht het eindrapport in beginsel

binnen een jaar na de crash te publiceren.
Zoals op de informatiebijeenkomst van 26 augustus jI. is toegezegd, wordt het rapport van eerste bevindingen kort
v66r publicatie beschikbaar gesteld aan de nabestaanden. Begin volgende week wordt bekend gemaakt op welke

wijze nabestaanden worden geïnformeerd.
Publication preliminary report MH17

2

The Dutch Safety Board wifl issue the preliminary report on the investigation into the crash of MH17 on Tuesday 9
September. The preliminary report will be available at www.safetyboard.nl at 10:00 AM local time Amsterdam
(08:00 hours UTC).
The preliminary report will present factual information based on the sources available to the Dutch Safety Board. In
the months to come further investigation is needed before the final report can be written. The Dutch Safety
Board expects to publish the final report within a year after the crash.
For next of kin abroad: the investigation authority in your country will receive the preliminary report a short time
ahead of the publication.

Bezoekadres
Anna van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag
T 070 333 70 59
F 070 333 70 77
Postadres

r. communicatjeadviseur en
woordvoerder
www.pndprzoeksraad.nI

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.

bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
( ‘)it
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
3

daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

(

(

4

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

BD/DV/P&B

donderdag 4 september 2014 10:30
BD/DRD/NCC/ECO;
RE: nieuwbericht voor op site nabestaanden MH17

BD/DRD/NCC/ECO

8

Ja zie ook dat ze het hebben getwitterd..

A
Plv. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

-----Original Message

rom:
ent: Thursday, September 04, 2014 10:27 AM W. Europe Standarci Time

To:
Subject: FW: nieuwbericht voor op site nabestaanden MH17

From:
Sent: donderdag 4 september 2014 10:24:54
BD/DRD/NCC/ECO
To:
Subject: RE: nieuwbericht voor op site nabestaanden MH17
-

Ja, is enkel vooraankondiging van publicatiemoment. In mijn mail stond ook dat wij het zelf op onze site zouden
publiceren, wat ook gebeurd is. Gister eind van de dag is NCTV door ons op de hoogte gesteld van het
publicatiemoment.
We zorgen ervoor dat het rapport zelf voor publicatie via familierechercheurs naar nabestaanden gaat.

(

ngelse bericht staat onder NL bericht (zie onderste mail)

Van:

BD/DRD/NCC/ECO [mailto
Verzonden: donderdag 4 september 2014 10:21
Aan:

tv.minvenj.nI]

-

Onderwerp: RE: nieuwbericht voor op site nabestaanden MH17

Hoi
Hoe bedoel je al naar de pers? Hebben die deze tekst ook al?

From:
Sent: donderdag 4 september 2014 10:19:45
To:
BD/DRD/NCC/ECO
Subject: RE: nieuwbericht voor op site nabestaanden MH17
-

Is al naar de pers,

1

BD/DRD/NCC/ECO
)nctv.minvenj.nlJ
rdag 4 september 2014 10:13
‘Webredactie Slachtofferhulp Nederland’
BD/DV/P&B
CC:
BD/DRD/NCC/ECO;
Onderwerp: RE: nieuwbericht voor op site nabestaanden MH17

Van:
Ven

-

-

-

-

From:
4september 2014 9:30:17

To:
Cc:l

) Slachtofferhulp Nederland
1

BD/DRD/NCC/FCO
islachtofferhulp.nl’;
Subject: nieuwbericht voor op site nabestaanden MH17
-

Goedemorgen,
Zouden jullie bijgaand bericht zsm willen plaatsen op het forum voor nabestaanden, zowel NL als Engels? Wij
publiceren het ook op onze eigen website

(

Dank en groet,

Onderzoekraad voor Veiligheid
Bericht op forum nabestaanden
Publicatie rapport van eerste bevindingen MH17
De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert dinsdag 9 september het rapport van eerste bevindingen (preliminary
report) over de crash van vlucht MH17. Dat gebeurt om 10.00 uur via de website van de Onderzoeksraad.
Het rapport van eerste bevindingen bevat de eerste gegevens uit het onderzoek naar de oorzaak van de crash
gebaseerd op de bronnen die de Onderzoeksraad tot zijn beschikking heeft. Er is de komende maanden nog veel
onderzoek nodig voordat het eindrapport opgesteld kan worden. De Raad verwacht het eindrapport in beginsel
binnen een jaar na de crash te publiceren.
Zoals op de informatiebijeenkomst van 26 augustusji. is toegezegd, wordt het rapport van eerste bevindingen kort
v66r publicatie beschikbaar gesteld aan de nabestaanden. Begin volgende week wordt bekend gemaakt op welke
wijze nabestaanden worden geïnformeerd.
Publication preli minary report MH17
The Dutch Safety Board will issue the preliminary report on the investigation into the crash of MH17 on Tuesday 9
September. The preliminary report will be available at www.safetyboard.nl at 10:00 AM local time Amsterdam
(08:00 hours UTC).
The preliminary report will present factual information based on the sources available to the Dutch Safety Board. In
the months to come further investigation is needed before the final report can be wntten. The Dutch Safety
Board expects to publish the final report within a year after the crash.
For next of kin abroad: the investigation authority in your country will receive the preliminary report a short time
ahead of the publication.

2

Bezoekadres
Anna van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag
T 070 333 70 59
F 070 333 70 77
NDERZQ€Ç5RAAØ

Postadres
Postbus 95404
2509 CK Den Haag

sr. communicatleadviseur en
woordvoerder
www.pnderzoksrppd.nI
derzoeksraadn

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
‘erwijderen. 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
let 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

3

BD/DRD/NCC/ECO
zaterdag 6 september 2014 22:33
BD/DV/P&B
FW: hervatting missie

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-7

/

/

Met vriendelijke groet,

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

Original Message
From:
-BD/DV
nt: Saturday, September 06, 2014 07:28 PM W. Europe Standard Time
BD/DRD/NCC/ECO
To:
BD/DRD/NCC;
BD/DV/P&B
Cc:
BD/DV/P&B;
Subject:
RE: hervatting missie

B D/DV/P&B

-

-

Dus die moet ook op site. hou maar

Zeker. buza trekt woordvoeringslijn concipieren (mbt overleg
contact met

Sent wïth Good (www.good.com)

From:
BD/DRD/NCC/ECO
Sent: zaterdag 6 september 2014 19:22:47
BD/DRD/NCC;
o:
BD/DV/P&B;
Cc:
Subject: RE: hervatting missie
-

(.

-

-

BD/DV,

BD/DV/P&B

BD/DV/P&B

Collega’s
Zouden we dan niet ook tekstje (obv diezelfde woordvoeringslijn) op nabestaandensite moeten laten zetten? Grt

Met vriendelijke groet,

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

Original Message---1

From:
BD/DRD/NCC
Sent: Saturday, September 06, 2014 06:55 PM W. Europe Standard Time
-BDJDV;
•
To:
Cc:
BD/DRD/NCC/ECO
hervatting missie
Subject:
-

BDfDV/P&B

-

Collega’s

In de media hebben Australië en Maleisië a1even snel terug te willen naar de crashsite.
Hierop heeft de ministergebeId.piiddels ebben er de nodige contacten plaatsgevonden.

Bijgaand de laatste stand van zaken van 18.30 uur.

Vriendelijke groet,

Hoofd Nationaal Crisiscentrum

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Nationaal Crisiscentrum

(
Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag 1 www.nctv.nl
T 070 751 51 54 1
‘.minveni.n

1

Van:
Verzonden:

BD/DV/P&B
zondag 17 augustus 2014 19:55
BD/DV/P&B;
BD/DV/P&B;
BD/DV/P&B;
BD/DV/P&B;
BD/D RD/N CC/ECO;
BD/DRD/N CC/ECO
FW: identificatie
-

Aan:

-

-

-

-

Onderwerp:

Tkn

-Original Message
-om:
1
F
BDIDVIP&B
ent: Sunday, August 17, 2014 07:54 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc:
-BD/DV
Subject: FW: identificatie
-

-

(

Hi

A

Gr.
,I

Original Message
From:
BD/DV/P&B
Sent: Sunday, August 17, 2014 07:45 PM W. Europe Standard Time
To:
BDJDV/P&B
Subject: FW: identificatie
-

-

Plv. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

Original Message
1

‘4

From:
np.nll
Sent: Sunday, August 17, 2014 04:14 PM W. Europe Standard Time
To:
J.S.T. BD/DVIP&B
Subject: identificatie
-

tweet van gisteravond laat:

Karel van OosteronfKvanOosterorn

IX uur

In total now 149 victims #M1117 identified, of total 298, 4;Netheiiands Identification Centre
communicates. pie.twittcr.cornJKuj2SuZJlh
•
•
•

Beantwoorden
Retweeten Geretweet
Verwijderen

(

coördinator redactie parlement

www.anp.nI
Bezoekadres:

(

Lange Poten 4
Den Haag
Postbus 20018 1 2500 EA

1

Den Haag

De inhoud van deze e-mail en evt bijlage(s) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en bevat mogelijk vertrouwelijke gegevens Het
ongeautoriseerde gebruik openbaarmaking of kopieren van deze gegevens door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Indien u
niet een geadresseerde bent en deze e-mail abusievelijk heeft ontvangen verzoeken wjju direct contact met ANP opte nemen ANP staat niet
in voor de juiste en complete verzending van de informatie, noch is zij aansprakelijk voor enige vertraging in de ontvangst hiervan
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BD/DRD/N CC/ECO
maandag 20 oktober 2014 10:29
BD/DRD/NCC/ECO
RE: Identificaties

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

A

A
Meld jij ze ook nog bij
BD/DRD/NCC/ECO
20 oktober 2014 10:29
1- BD/DRD/NCC/ECO
__,_.._,..__,_s_o

Van:
Verzor”

-

-

ccj

,

Onderwerp: F

-.

Identificaties

Kun jij een berichtje maken?

Van:
-BD/DRD/NCC
Verzonden: maandag 20 oktober 2014 10:07
Aan: MCC NCTV
BD/DRD/NCC/ECO;
CC:
Onderwerp: FW: Identificaties
-

-

-

BD/DRD/NCC/ECO

Collega’s
4 nieuwe identificaties
3x NL lx niet-NL

6k

Totaal 282
Vriendelijke groet,

( Hoofd Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Nationaal Crisiscentrum
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag 1 www.nctv.nI
F07075159 01

.nfl
Verzonden: maandag 20 oktober 2014 9:39
DRDINCC
Aan:

Onderwerp: Identificaties
Beste
Hier de update van het identificatieproces.
1

Groet,

4

Van: Mailbox LTFO (LE)
Verzonden: Monday, October 20, 2014 09:35 AM
Aan: Mailbox SGBO MH17 HIN (LE); Maflbox SGBO MH17 HOPEX (LE)
Cc:
Onderwerp: Boardlijst
Bijgaand de boardlijst bijgewerkt na atgeopen vrijdag.
Identificaties 282
Releases 209
Groet,

(

Chef Back Office LTFO
Senior Beleidsadviseur
Politie j Landelijke Eenheid

1

Landelijk Team Forensische Opsporing
Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
9 AC Driebergen
Pos’

1

)iket Back Otfice LTFO 24/7)

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en
Disclaimer
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:
Aan:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 26 september 2014 14:57
BD/DRD/NCC/ECO
FW: bericht IVC Aanmelden herdenkingsbijeenkomst 26 sept 2014(2).docx (JU11309
B)
JU113090B.docx
-

-

Bijlagen:

Kijk, wil jij plaatsen? Dank!

Oorspronkelijk bericht
Van: AVT-EN [mailto:avt-en@minbuza.nI]
Verzonden: vrijdag 26 september 2014 14:16
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: RE: bericht IVC Aanmelden herdenkingsbijeenkomst 26 sept 2014(2).docx (JU11309 B)
eachte mevrouw
Bijgaand stuur ik u de Engelse vertaling met de aanpassingen toe.
Met vriendelijke groet
Waarnemend Secretariaat AVT-Engels
Directie Vertalingen (AVT)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Fax +31 (0)70 348 6731
E-mail: avt-en@minbuza.nl

Original Message
From:
BD/DRD/NCC/ECO [mailt
@nctv.minvenï.nl]
ent: vrijdag 26 september 2014 11:45
To: AVT-EN
BD/DRD/NCC/ECO
Cc:
Subject: bericht IVC Aanmelden herdenkingsbijeenkomst 26 sept 2014(2).docx
*

(

-

Beste collega,
Gisteren einde dag boden wij deze tekst aan bij u ter vertaling; nu zijn er nog twee korte zinnen bijgekomen. Ik heb
ze in de bijlage geel gemarkeerd. Zou u die willen meenemen in uw vertaling?
Veel dank!
NCTV/NCC

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
1

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

Help save paper! Do you really need to print this email?
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan ii 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 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.

(

2

Registering for the MH17 National Remembrance Ceremony

We are currently working on the programme for the National Remembrance Ceremony on
Monday 10 November 2014 at Amsterdam RAI.
From Wednesday 1 October we plan to email the family contacts with details of how to
register for the ceremony. We will ask each contact to let us know whether they will attend
and who will accompany them. We can accommodate around ten people per victim. All the
family liaison off icers are invited to attend as well.
The programme will commence af 11.00 with a reception. The ceremony will take place from
13.00 to 14.00, and the programme will end no later than 16.30. You will receive more details
in due course.
Admission details will be sent to the home addresses of those who have registered.
1f you have any questions, please email herdenkingMH17@minvws.nl. You can also call us
on +31 (0)70 340 7172 on weekdays between 9.00 and 17.00.

(.

AVT14/JU1 13090B

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 14 oktober 2014 13:41
BD/DRD/NCC/ECO
FW: Bericht Charkov voor vanmiddag

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Sorry, zie dit nu pas, Mag meteen op nabestaandensite

BD/DV/P&B
Verzonden: dinsdag 14 oktober 2014 13:12
BD/DRD/NCC/ECO
CC:
-BD/DV/P&B
Onterwerp: l-vi: & t Charkov voor vanmiddag
Van:

-

Gaat on 14.30 uit. Kan nu op nabestaanden website

(
Plv. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

-----Original Message
From:
@rninbuza.nl]
Sent: Tuesday, October 14, 2014 01:10 PM W. Europe Standard Time
To:
BDJDVJP&B;
@rnindef.nL;
Subject: Bericht Charkov voor vanmiddag
-

Allen,

(

had geen opmerkingen over onderstaand bericht, dus dit kan uit wat ons betreft.
o.nl en verzending naar grote media?

zorg jij voor plaatsing op

Groeten,

Nieuwsbericht
Vrachtwagens met persoonlijke bezittingen aangekomen in Charkov

Twee vrachtwagens met persoonlijke bezittingen van slachtoffers van vlucht MH17 zijn dinsdag
aangekomen in de Oost-Oekraïense stad Charkov. Het gaat om 9 m3 spullen, die maandag door de
lokale rampenbestrijdingsdienst SES zijn ingezameld op de rampplek.
De persoonlijke bezittingen zullen in Charkov een eerste forensische check ondergaan. Dat zal naar
verwachting woensdag gebeuren. Voor dit proces zijn 8 extra experts ingevlogen. Na het eerste
onderzoek worden de spullen zo snel mogelijk naar Nederland gevlogen. Het is nog niet bekend
wanneer dit precies zal plaatsvinden.
1

De lokale hulpverleners vonden maandag onder meer kleding, koffers, post, paspoorten, creditcards,
sierraden, knuffels en foto’s. ‘Dit zijn spullen die voor nabestaanden emotionele waarde hebben.
Daarom zijn we blij dat het gelukt is om deze persoonlijke bezittingen te verzamelen’, aldus de leider
van de repatriëringsmissie, Pieter-Jaap Aalbersberg.
De vier Nederlanders die gisteren bij de inzameling aanwezig waren, zijn teruggekeerd naar Charkov.
Aalbersberg hoopt dat de lokale hulpverleners snel weer het rampgebied in kunnen om meer
persoonlijke bezittingen te verzamelen. ‘Tegelijk ben Ik realistisch: het is onveilig gebied. Het
inzamelen van goederen rond Roszypne en Grabovo was gisteren het maximaal haalbare.’
De situatie wordt van dag tot dag bekeken om te zien of en wanneer zich nogmaals een mogelijkheid
voordoet om naar de rampplek te gaan.

Met vriendelijke groet,

Persvoorlichter

(

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67 1 Den Haag
Postbus 2006112500 EB IDen Haag
T

minbuza.nl

Help save paper! Do you really need to print this email?
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 if this
message was sent to you by rnistake, 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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(

- BD/DRD/NCC/ECO

Van:
Verzonden:

maandag 18 augustus 2014 19:11

Aan:
CC:

- BD/DRD/NCC/ECO;

BD/DRD/NCC/ECO
RE: handleiding de leegte in school plaatsen op Rijksoverheid.nl?
-

Onderwerp:

Hoi
Goede suggestie om m ook daar neer te zetten. Staat ie dan ook nog bij documentenlpublicaties op ro.nl?
Dan is het document op meerdere ‘zoekmanieren’ te vinden, lijkt me goed!
Groet

Met vriendelijke groet,

r adviseur/plv. Hoofd Eenheid Communicatie

NCTV/ Nationaal Crisiscentrum

1

From:
To:’
Cc:’

-

_J/DRD/NCC/ECO;

-

BD/DRD/NCC/ECO

Subject: Re: handleiding de leegte in school plaatsen op Rijksoverheid.nl?
Ja!
Sent from my iPad
111V!.

(

dviseur social media Liaison EZ voor rij ksoverheid.nl
Internetteam
Directie Communicatie
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 2594 AV 1 Den Haag t NoordA2
Postbus 204011 2500 EK Den Haag

rninez.nl
http://www. rij ksoverheid.nilez
http://www.twitter.coru

1

BD/DRDJNCC[ECO’

On 18 aug. 2014, at 14:57,
wrote:

nctv.niinveni.nb’

Is dit de versie die op de website van slachtofferhulp staat?

Van: Ro.nI-team Nieuws [niailto:webredactiero.nieuws @minaz.nlj
Verzonden: maandag 18 augustus 2014 14:23
BD/DRDINCCIECO
Aan:
Onderwerp: FW: handleiding de leegte in school plaatsen op RijksoverheicLnl?
-

S

Met vriendelijke groet,

Redacteur Rij ksoverheid.nl
Dienst Publiek en Communicatie
Ministerie van Algemene Zaken
Buitenhof 3412513 AH 1 Den Haag
Postbus 20006 1 2500 EA 1 Den Haag

(

‘minaz.n1>
minaz.nl<mailtt
www. rijksoverheid. nh/dpc<. .1. .1..!. ./rvd469/Application%2ûDatalMicrosoftLHandtekeningenl
www.rij ksoverheid.nl/dpc>
‘Kennis van de markt, verstand van het vak’
rninocw.nlj
.
Verzonden: maandag 18 augustus 2014 12:08
Aan: WebredactieRO
Onderwerp: FW: handleiding de leegte in school plaatsen op Rijksoverheid.nI?
Beste redactie,
Zie het verzoek hieronder
Met vriendelijke groet,

2

Cornmunicatiemedewerker / huisfotograaf OCW / intranet
Corporate Communicatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
directie Communicatie, ipc 5600
Rij nstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag Kamer 06.086
Postbus 16375 1 2500 BI t Den Haag

http://www.rijksoverheid.nl/miriisteries/ocw<blocked: :blocked: :http://www.rijksoverheid.nl/
mi nisteri es/ocw>

Van:
Verzonden: maand zl8augustus 2014 10:41

1
Onderwerp: handleiding de leegte in school plaatsen op Rij ksoverheid.nl?
Dag

A

1
Met vriendelijke groet,

Coordinerend Beleidsmedewerker
Afdeling Veiligheid, Integriteit en Crisismanagement
Directie Bestuursondersteuning en Advies (BOA)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap
IPC 1300, Postbus 16375, 2500 BI, Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
3

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.
Ministere an 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 mess age. 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
<IVP-Arq_DeLeegtelnSchool_final.pdf>

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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. II you are not
the addressee or t this massage was sent to you by mistake, you are requested to
intorm the sender and delete the message. The State accepts no Ilability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Bezoekt u het kerndepartement van hot Ministerie van
Economische Zaken?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort ID-kaari, rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

(

4

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 21 augustus 2014 19:03
avt-en@minbuza.nl
FW: aanvraag vertaling naar het engels: tekst voor nabestaandensite -Juridische
Zaken (JU112777)
-

Met vriendelijke groet,

plv hoofd/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

ïminez.nI]
Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 14:35
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: RE: aanvraag vertaling naar het engels: tekst voor nabestaandensite -Juridische Zaken (JU112777)
-

Groetjes•
Van:
BD/DRD/NCC/ECO [mailb
Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 14:30

nctv.minvenj.nl]

-

Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: FW: aanvraag vertaling naar het engels: tekst voor nabestaandensite -Juridische Zaken (JU112777)
-

Zie onderstaande vraag
Van: NKC DRD/NCC
Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 11:34
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
)nderwerp: FW: aanvraag vertaling naar het engels: tekst voor nabestaandensite -Juridische Zaken (JU112777)
-

-

1’

Van: AVT-EN mailto:avt-encminbuza. ni]
Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 11:25
Aan:NKC-DRD/NCC
CC:
de BD/DRD/NCCJECO
BD/DRD/NCC/ECO;@minez.nl’
Onderwerp: RE: aanvraag vertaling naar het engels: tekst voor nabestaandensite -Juridische Zaken (JU112777)
-

-

Best
Op dit moment hebben we veel werk. Ga je akkoord met aflevering op 1/9?
Groet,

From: NKC DRD/NCC [mailto: nkcnctv.minvenj. nIJ
Sent: woensdag 20 augustus 2014 13:22
-

To: AVT-EN
1

iminez.nl;
Cc:
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO
Subject: aanvraag vertaling naar het engels: tekst voor nabestaandensite -Juridische Zaken (JU112777)
-

-

Hal lo
Hierbij nog een aanvulling voor de te vertalen teksten voor de nabestaandenwebsite.
Geen spoed maar wel fijn als het op korte termijn kan. Graag horen we wanneer dit opgeleverd kan
worden.
Bij voorbaat dank

Senior Communicatieadviseur

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

(

@ nctv. mi nve n j ni
.

http://www.nctv.nl

Van:I
InU
Verzo
9 augustus 2014 12:17
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
CC:
1- BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: aanvraag vertaling naar het engels: tekst voor nabestaandensite -Juridische Zaken
-

Kun jij deze tekst nog naar het vertaalbureau sturen? Het is een nieuwe rubriek op de nabestaandensite. Ik
wist vorige week en gister nog niet dat die er kwam. Veel dankl GroetjL’

Dit bericht ken informatie bevatten die niet voor ii 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. 0e 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. II you are not
the addressee or if this message was cent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message, The State accepts no liability for
demage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages,
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

2

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

)it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
oericht 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 if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the mess age. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

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.
This message may contain information that is not intended lor you. 1f you are not
the addressee er if this message was sent to you by mistake, you are requested to
intorm the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the elecironic
transmission of messages.
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
3

Economische Zaken?
Houd er den rekening mee det u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-keert, rijbewijs of rijkspes) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitinratiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

(

0

4

Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 28 oktober 2014 15:46
rnindef.nl;
BD/DRD/NCC/ECO,
- BD/DV;
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;
- BD/DRD/NCC/ECO;
- BD/DV/P&B;
BD/DV/P&B;
minaz.nl;
minaz.nl;
minbuza.nl;
©minbuza.nl;
minhuzanl
iiinvws.nl;
@nfi.minvenj.nl;
BD/DRD/NCC/ECO
RE: Fotograaf
-

.fj%’Onderwerp:

—

-4

/

Graag jullie reactie.

Strategisch voorlichter / coördinator persvoorlichting
Coördinator woordvoering SGBO MH-1 7
Politie Zeeland-West-Brabant Afdeling Communicatie
Bezoekadres, Ringbaan West 232, 5038 KE Tilburg
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg

(

Lmindef.n1 {mailto
j 28 oktober 2
,nctv.minvenLnl;
_flCfljjflVE”

‘

jmindef.nl]
ictv.minvenj. ni:

Iminveni.nl;
4
i.minv

iminaz.nI;[

rninaz,nl;(
minvws.nl;l
nctv. minvenj. ni
Onderwerp: -:;::3f

Infi.rninvenLnl;

B
1

Met vriendelijke groet,
Pv. Hoofd Sectie Commut ucatie Krijgsmacht & Operaties / Woordvoerder Commandant der Strijdkrachten
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie
PleinKalvermarktCornplex Kalvermarkt 34 2511 CS 1 Den Haag 1 kamer H-422a2
p!kj 2fl701
0 ES 1 Den Haag 1 MPC 58L
1

www.defensie,nI
www.youtube.com/detensie
www.twitter.com/detensie
www.twitter.com/defensiemissies

comrnandantderstrijdkrachten

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

L

2

E2
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 26 augustus 2014 12:33
-

@knp.politie.nl;

-

BD/DV/P&8

RE:

dank. De 180 identificaties komen daar nog in op pagina 1 + uitsplitsing daarvan naar Nl en niet-NL, indien
eenduidig beschikbaar.
graag voor 13 uur ivm tijd die nog nodig is voor dupliceren van de factsheets en transport naar
Nieuwegein, dank!
Met vriendelijke groet,

plv hoofd / sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

Oorspronkelijk bericht
Van:
@nfLminveni.nIi
Verzonden: dinsdag 26 augustus 2014 12:29
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
CC
BD/DV/P&B
@knp.politie.nl;
Onderwerp: Factsheet NFI_LTFO
-

-

Hi
Bijgevoegd de laatste versie (mbt de input van het NFI) van de factsheet.
Met vriendelijke groet,

(
Sr. persvoorlichter
Nederlands Forensisch Instituut
Laan van Ypenburg 6 2497 GB 1 Den Haag Postbus 24044
T
nti mi nve n i. nI
www.forensischinstituLlt.nl

1

1

2490 AA

Den Haag

E13
Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DV/P&B
dinsdag 28 oktober 2014 15:56
mindef.nV;
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DV;
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;
B D/DV/P&B
minaz.nI’;
@ minaz.nI;
minbuza.nI;
@minbuza.nI;
minbuzani;
minvws.nI;
@nfi.minvenj.nI;
poIitie.nI;
@mw-brabant.politie.nI;
BD/DRD/NCC/ECO
RE: Fotograaf
-

-

-

-

-

Onderwerp:

T

Het programma Pauw wil op 10 november een speciale uitzending maken over MH17. Ook Nieuwsuur,
hart van Nederland en RTL late
1 voor ‘‘i op 10
t hebben zich bij r
,

B
Groeten

Plv. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

Original Message
From:
@rnindef.nI
mindef.nI]
Sent: Tuesday, October 28, 2014 03:07 PM W. Europe Standard Time
BD/DRD/NCC[ECO
)- BD/DV;
DINCCIECO;
D/NCC/ECC
BD/DRDJNCC/ECO;
1- BD/DV/P&B;
inaz.nl;
1 BDJDV’
inaz.nl;
rninb
1
1 po1itie.n1;
rnnj1;
iinbuza.nl;l
i rnw-brabant.po1itie.nI:
- BD/DRD/NCC/ECO
Subject: Fotograaf
.._._...

Met VF refrlike greet

Plv. Hoofd Sectie Communicatie Krijgsmacht & Operaties / Woordvoerder Commandant der Strijdkrachten
Directie Communicatie
Ministerie van Delensie
1

PleinKalvermarktComplex 1 Kalvermarkt 34 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer H-422a2
•
1 Den Haag 1 MPC 58L

www.defensieril
www.ycutube.com/defensie
www.twitler.com/defensie
www.1witter.com/detensiemissies

commandantderstrijdkrachten

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. i 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.

(

(

2

E.
BD/DRD/NCC/ECO
maandag 13 oktober 2014 16:26
BD/DRD/NCC/ECO;
B D/D RD/NCC/ECO
RE: deze kaart svp met spoed op ICV

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

BD/DV/P&B;

dank je wel! Er volgt vanavond nog een artikeltje dat op de ivc zal moeten over zoekactie van vandaag, wsch
tegen uur of 8. Krijg je aangeleverd van mij of.

Met vriendelijke groet,

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

Original Message
From:
BD/DRD/NCC/ECO
Sent: Monday, October 13, 2014 04:00 PM W. Europe Standard Time
BD/DW/AV
BD/DV/P&B;
BD/DRD/NCC/ECO;
To:
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DW/AR
BD/DW/Al;
BD/DSB/AS;
Cc:
BD/DW/AGV;1 BD/DSB/AS;
BD/BSG/ADVIES
RE: deze kaart svp met spoed op ICV
Subject:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

De tekst met kaart staat op de IVC site

( roetjes,
NCC-Eenheid Communicatie
E

nctv.minvenI.nl <rnailt

3nctv.minveni.nl>

Van:
BD/DW/AV
Verzonden: maandag 13 ber 2014 15:49
1

Aan:

BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DV/P&B;
BD/DRD/NCC/ECO
CC:
BD/DW/AR;
BD/DW/AI;
ZJf BD/DSB/AS;
BD/DW/AGV;
BD/BSG/ADVIES
BD/DSB/AS;
Onderwerp: FW: deze kaart svp met spoed op ICV
Urgentie: Hoog
-

-

-

-

-

-

-

-

Zoals net telefonisch met

tekst is akkoord. Graag onderstaande tekst plaatsen met pdf bestand (kaart).

“In de eerste dagen na de ramp hebben de medewerkers van de SES (State Emergency Services van Oekraine)
zoekacties uitgevoerd. Op 31 augustus heeft de politie van de leiding van die State Emergency Services (SES)
kaartmateriaal van het zoekgebied verkregen. In deze kaart is het doorzochte gebied aangeduid, maar is geen

aanduiding van aangetroffen lichamen, persoonlijke bezittingen of wrakstukken gemarkeerd. Uit de kaart lijkt het
zoekgebied ruimer te zijn geweest dan 20 vierkante kilometer.
De Tweede Kamer heeft gevraagd om die kaart te mogen ontvangen, In een brief aan de Kamer wordt deze kaart
meegestuurd.
Deze kaart gaat over zoekacties die hebben plaatsgevonden in juli en hebben geen relatie met de zoekacties van nu.

Willen jullie ajb een seintje geven op het moment dat het op de site staat! Dan kan de brief meteen daarna ook uit.
Veel Dank!!!

Groeten

Met vriendelijke groet,
2

drs.
coördinerend sr. beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijdingiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 DP
Po5tbus 16950 2500 BZ

1
1

Den Haag
Den Haag

nctv.minvenL.nl
www.nctv.nl <http://www.nctv,nl/>

(

(

3

1
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1’•

Van:
BD/DRD/NCC/ECO
Verzor
ag 27 augustus 2014 12:42
Aan: 1
CC: Ç
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: F.1: factsheets

-

BD/DRD/NCC/ECO

Hi
Kun jij nog even expliciet nagaan of alle factsheets van gisteren, idd al op de besloten
site staan of via links gevonden kunnen worden 7 Volgens mij wel; enige nieuwe info was
de factsheet die we gisteren rond 10 uur hebben geplaatst
Zie mijn mail hieronder
Dankl

Met vriendelijke groet,

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

(
Original Message
From:
BD/DRD/NCC/ECO
Sent: Tuesday, August 26, 2014 12:45 PM W. Furope Standard Time
To:
minaz.nl
Subject:
factsheets
-

Hieronder lijstje van hard copy fact sheets die vanavond beschikbaar zullen zijn, plus wat
ik nu digitaal heb, in de bijlage. Let op: dit is dus niet alles.

-

-

(

-

-

-

-

-

-

-

Factsheet waar heeft de missie gezocht?, in bijlage
0W Q&A onderzoek, in bijlage
OM: collectieve aanvraag akte van overlijden
OM: procedure vrijgave en vervoer buitenlandse slachtoffers
OM: teruggave persoonlijke bezettingen
Identificatieonderzoek- nog niet compleet, concept in de bijlage op jouw verzoek
NFI Grootschalig DNA Identificatleonderzoek, in bijlage
MA: contactinformatie, in bijlage
SHN: factsheet schadevergoeding, in bijlage

Met vriendelijke groet,
Plv Hoofd! sr adviseur communicatie

Eenheid Communicatie! NCC
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Turfmarkt 147
DP 1 Den Haag Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

1

2511

(

(

maiaysia!J
Om u beter van dienst te kunnen zijn, hebben we voor u een vast
telefoonnummer gecreëerd, welk telefoonnummer vanaf vandaag
bereikbaar is.
Het telefoonnummer is:
Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week
bereikbaar. Wij verzoeken u vriendelijk al uw vragen via dit
telefoonnummer aan ons te stellen.
We streven er altijd naar om u in het Nederlands te woord te staan.
Indien dat niet lukt wanneer u belt en u wenst in het Nederlands te
woord gestaan te worden, dan zullen wij ervoor zorgen dat u zo snel
als mogelijk teruggebeld wordt door een Nederlandstalige care
giver.

(

De telefoonnummers die we 15 augustus ji. gecommuniceerd
hebben, blijven nog enige tijd beschikbaar maar zullen op enig
moment afgesloten worden. Voor de goede orde nogmaals de
betreffende telefoonnummers:

C4

E-maiI:
Het e-mail adres
blijft
operationeel voor al uw algemene vragen of opmerkingen.

(

Voor al uw vragen met betrekking tot persoonlijke bezittingen
kunt u zich wenden tot het e-mail adres:

Mocht U nog vragen of opmerkingen hebben over alle bovenstaande
of andere zaken, dan staan wij u graag te woord.
MH17 Family Support Centre
Malaysia Airlines

Grootschalig DNA-identificatieonderzoek

(

Wanneer als gevolg van een ramp een groot aantal slachtoffers moet worden
getlentificeerd wordt het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) ingezet. Het LTFD is
een team van de Nederlandse politie en partners (zoals het Ministerie van Defensie en het
Nederlands Forensisch Instituut), waarin de deskundigheid op het gebied van forensische
opsporing en identificatie van slachtoffers in ons land is gebundeld. Specialisten van het
LTFO verzamelen gegevens van de slachtoffers en leggen al deze bevindingen vast. Zij
onderzoeken de stoffelijke overschotten uit- en inwendig en registreren geslacht, lengte,
haar, geschatte leeftijd, eventuele pathologische afwijkingen en uiterlijke kenmerken
(neusvorm, vaste of losse oorlel, littekens, tatoeages, piercings en protheses). Tijdens het
onderzoek door het LTFO worden ook bemonsteringen gedaan voor DNA-onderzoek. Het
gaat hierbij om spierweefsel, botmateriaal en een gebitselement. Indien mogelijk nemen
dactyloscopisten vingerafdrukken af en maken forensisch odontologen röntgenfoto’s van de
gebitten en stellen de gebitsstatussen vast. Daarnaast worden de kleding, sieraden, brillen
en andere aangetroffen persoonlijke eigendommen van de slachtoffers uitgebreid
beschreven en gefotografeerd.
ONA-identificatieonderzoek in drie stappen
Het DNA-identificatieonderzoek is onder te verdelen in drie stappen:
1. vervaardigen van DNA-profielen van Ante Mortem (AM)-materiaal;
2. vervaardigen van DNA-profielen van Post Mortem (PM)-materiaal;
3. vergelijkend DNAonderzoek van de DNA-profielen van AM-materiaal met PM-materiaal.
1. DNA-profielen Ante Mortem-materiaal
Ante Mortem (AM) betekent ‘voor de dood’. Het DNA-identificatieonderzoek maakt gebruik
van twee categorieën AM-materiaal:
celmateriaal van familieleden van de vermiste personen: bij voorkeur van eerstegraads
familieleden, zoals ouders, kinderen, broers en zussen. Speciaal hiervoor bevoegde
medewerkers van de politie nemen hiertoe wangslijmvliescellen af van de familieleden door
een paar keer met een borsteltje langs de binnenkant van de wang te strijken.
celmateriaal van de vermiste personen. Dit kan aanwezig zijn op persoonlijke
eigendommen van de vermiste personen: gebruiksvoorwerpen, zoals een tandenborstel,
scheermesje of een kam met haren. In de praktijk zijn niet altijd dergelijke
gebruiksvoorwerpen voor handen en is daarnaast ook enig voorbehoud noodzakelijk.
Daarbij is het de vraag of het daadwerkelijk het gebruiksvoorwerp van de betreffende
vermiste persoon is en of dit voorwerp ook alleen door hem of haar is gebruikt.
Daarnaast is het mogelijk dat er medische monsters van de vermiste personen aanwezig
zijn: bloed of een ander monster met celmateriaal (DNA) dat ooit bij een dokter of in een
ziekenhuis is afgenomen en daar is bewaard.
-

(

-

©NFI, augustus 2014
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Van het celmateriaal van het AM-materiaal worden DNA-profielen vervaardigd. Dit
resulteert in DNA-profielen van de vermiste personen en DNA-profielen van familieleden
van de vermiste personen.
2. ONA-profielen Post Mortem-materiaal
Post Mortem (PM) betekent ‘na de dood’. Het PM-materiaal betreft bemonsteringen van de
stoffelijke overschotten. Afhankelijk van de staat van het lichaam of lichaamsdeel maakt het
DNA-identificatieonderzoek gebruik van spierweefsel, botweefsel of een kies of een tand.
Wanneer geen bruikbaar spierweefsel voor handen is, worden kiezen, tanden of botweefsel
ingezet. In de gebitselementen is het DNA het best beschermd tegen invloeden van
buitenaf.
Van het celmateriaal van het PM-materiaal worden DNA-profielen vervaardigd. Dit
resulteert in DNA-profielen van de stoffelijke overschotten.

(

3. Vergelijkend DNA-onderzoek
Om de DNA-profielen van het AM-materiaal en het PM-materiaal met elkaar te vergelijken
wordt gebruikgemaakt van een speciaal hiervoor ontwikkeld computerprogramma,
Bonaparte genoemd. De naam verwijst naar Lodewijk Napoleon Bonaparte, die er in 1811
voor zorgde dat iedereen in Nederland zijn naam moest laten registreren in de burgerlijke
stand. De software van Bonaparte geeft de slachtoffers als het ware hun namen weer terug.
Bonaparte is in 2010 ingezet bij de identificatie van de slachtoffers van het vliegtuigongeluk
in Tripoli (vlucht 771 van het Libische Afriqiyah Airways).”
2
De familiestambomen van de vermiste personen en de DNA-profielen van de familieleden
worden ingevoerd in Bonaparte. Wanneer van een vermist persoon een DNA-profiel
beschikbaar is (verkregen uit een persoonlijk gebruiksvoorwerp), wordt ook dit ingevoerd.
Het computersysteem plaatst de DNA-profielen van de familieleden en van de vermiste
personen in de stambomen. Om hierna vast te stellen welk slachtoffer past in welke
stamboom, vergelijkt Bonaparte het DNA-profiel van elk stoffelijk overschot met de DNAprofielen in de stambomen. Het onderzoekt en berekent voor ieder stoffelijk overschot of
het DNA-profiel past bij de DNA-profielen van de familieleden van de vermiste personen. Is
in een stamboom ook het DNA-profiel van de vermiste persoon opgenomen, dan
onderzoekt Bonaparte of het DNA-profiel van het stoffelijk overschot daarmee matcht. De
software herkent patronen van overeenkomsten in de DNA-profielen. Wanneer het ONA
1

Voor uitgebreide informatie over het grootschalig DNA-identificatieonderzoek bij de Tripoli-ramp, zie A.J.
Meulenbroek & P. Poley, Kroongetuige DNA; Onzichtbaar spaar in spraakmakende zaken, hoofdstuk 20 (De
vliegramp in Tripoli), Amsterdam; Uitgeverij 0e Bezige Bij 2014 (ISBN 978-90-234- 89-32-0).

2

Bonaparte bevat alleen de informatie betreffende het DNA-Identiflcatleonderzoek, niet dat van de andere
identificatieonderzoeken, zoals uiterlijke kenmerken, vingerafdrukken en gebitsstatussen.

©NFI, augustus 2014

2

(

profiel van een stoffelijk overschot past bij de DNA-profielen in een stamboom berekent
Bonaparte vervolgens de wetenschappelijke bewijswaarde van de gevonden overeenkomst.
Bonaparte vergelijkt ook de DNA-profielen van de stoffelijke overschotten met elkaar, Op
deze manier kunnen lichaamsdelen aan elkaar worden gekoppeld. Dit is het geval wanneer
DNA-profielen van lichaamsdelen aan elkaar gelijk zijn (‘matchen’).
Wanneer er meerdere kinderen van een gezin zijn vermist, kan door de DNA-profielen van
het celmateriaal op gebruiksvoorwerpen van deze kinderen worden bepaald welk
slachtoffer welk kind is. Indien dit niet mogelijk is kan de forensisch antropoloog een
onderscheid maken tussen de kinderen op basis van een leeftijdsschatting.

(

Het resultaat van het DNA-onderzoek is onderdeel van de uiteindelijke identificatie. Op
basis van de samenhang van alle resultaten van de verschillende identificatieonderzoeken
uit- en inwendig onderzoek, bijzondere uiterlijke kenmerken, vingerafdrukken,
gebitsstatussen en DNA-profilering —wordt een stoffelijk overschot uiteindelijk
ge’entificeerd.

ANTEMORTEM (AMJ:-famflSeleden (wangslijmvlles)

-persoonlijke eigen dammen
slachtoffers

Toelichting afbeelding
In de afbeelding is de DNA-identificatie schematisch weergegeven aan de hand van de vijf
stambomen van zeven vermiste personen. Voor de eenvoud zijn de DNA-profielen in de
©NFI, augustus 2014
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—

afbeelding weergegeven met slechts twee DNA-kenmerken (de twee getallen in de blokjes).
In werkelijkheid bestaan de DNA-profielen uit 30 DNA-kenmerken (30 getallen) en de DNA
kenmerken die aangeven of het DNA van een man of een vrouw is.

- Stamboom 1: van beide ouders van de vermiste man is het DNA-profiel bekend.
Stamboom 2: de beide ouders van de vermiste man leven niet meer. Van zijn broer en zus
zijn de DNA-profielen wel bekend.
Stamboom 3: van de man en de twee zoons van de vermiste vrouw zijn de DNA-profielen
bekend.
Stamboom 4: drie personen van deze familie zijn vermist: beide ouders en hun kind. Van
de vier grootouders van het kind zijn de DNA-profielen bekend.
Stamboom 5: de beide ouders van de vermiste vrouw leven niet meer. De vrouw heeft
geen broers of zussen. Wel is er een tandenborstel van de vermiste vrouw beschikbaar. Het
daarvan verkregen celmateriaal heeft een DNA-profiel opgeleverd.

-

-

-

-

(

Het computerprogramma Bonaparte vergelijkt de DNA-profielen van de stoffelijke
overschotten met die van de familieleden en die van de vermiste personen in de
stambomen. Het DNA-profiel van het rood omkaderde slachtoffer past bij de DNA-profielen
van de familieleden in stamboom 3. Dit stoffelijk overschot heeft DNA-kenmerken 9 en 22.
Deze combinatie past alleen in stamboom 3. DNA-kenmerken erven over van ouders op
kind. De DNA-kenmerken van een kind moeten terug te vinden zijn bij diens ouders. Een
kind heeft de helft van zijn DNA-kenmerken van zijn vader en de helft van zijn moeder.

*

Het stoffelijk overschot met de DNA-kenmerken 14 en 20 past in stamboom 1. DNA
kenmerk 14 is overgeërfd van de vader in de stamboom, DNA-kenmerk 20 van de moeder.
*
Het stoffelijk overschot met de DNA-kenmerken 16 en 24 past in stamboom 2. Deze DNA
kenmerken komen ook voor bij de broer en zus van de vermiste persoon.
*
De stoffelijke overschotten met de DNA-kenmerken 13 en 23 en met de DNA-kenmerken 9
en 15 passen bij respectievelijk de man en de vrouw in stamboom 4. Het stoffelijk overschot
met de DNA-kenmerken 9 en 13 past bij het kind in stamboom 4.
*
Het stoffelijk overschot met de DNA-kenmerken 19 en 27 past bij het celmateriaal dat is
verkregen van de tandenborstel van de vermiste persoon in stamboom 5. Het celmateriaal
afkomstig van de tandenborstel heeft ook DNA-kenmerken 19 en 27.

©NFI, augustus 2014
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Datum

20 Augustus 2014

Bladriummer

1 van 4

Vragen en antwoorden over het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17
1) Waarom is onderzoek nodig?
Wanneer een vliegtuigongeluk plaatsvindt, is het van groot belang om door het doen van
onderzoek een helder beeld te krijgen van de oorzaak. Hierdoor kunnen nabestaanden,
andere betrokkenen en de (internationale) samenleving op basis van feiten te weten komen
wat er gebeurd is. Daarnaast kan onderzoek bijdragen aan de veiligheid in de
(burger)luchtvaart: waar nodig en relevant worden aanbevelingen gedaan om herhaling in
de toekomst te voorkomen.
De Onderzoeksraad vindt het van groot belang dat het neerstorten van vlucht MH17 breed
en diepgaand wordt onderzocht. Daarom wordt naast het (internationaal) onderzoek naar
de oorzaak van de crash ook de besluitvorming rondom vliegroutes en de beschikbaarheid
van passagierslijsten onderzocht.
2) Waarom heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid de leiding over het onderzoek?
Oekraïne heeft de leiding over het onderzoek naar de oorzaak van de crash overgedragen
aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dit is gebeurd op verzoek van Oekraïne.
De redenen van het verzoek zijn dat de vlucht uit Nederland is vertrokken en het grote
aantal Nederlandse slachtoffers. De overdracht is op woensdag 23 juli formeel vastgelegd in
een overeenkomst.

t

3) Welke landen zijn betrokken bij het onderzoek en waarom?
Vanuit ICAO (de internationale VN Organisatie voor burgerluchtvaart) is bepaald dat het land
waar een vliegtuigongeval plaatsvindt, de taak heeft om de oorzaak van het ongeval te
onderzoeken. Direct na de crash van vlucht MH17 zijn luchtvaartonderzoekers van Oekraïne
gestart met het onderzoek naar de oorzaak. Nederland heeft als betrokken land kort na de
crash een officiële melding gekregen van de onderzoekers over het neerstorten van vlucht
MH17, met daarbij de uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen.
op basis van het lCAO-verdrag moeten bepaalde landen betrokken worden bij het
onderzoek. Het land waar het voorval zich heeft voorgedaan heeft in beginsel de leiding
over het onderzoek. De mogelijkheid bestaat om de leiding over het onderzoek over te
dragen aan een ander land. De landen waarde operator vandaan komt, waar het vliegtuig
ontworpen is en waar het vliegtuig gemaakt is hebben ook het recht om deel te nemen aan
het onderzoek. Landen die specifieke informatie of experts kunnen leveren, kunnen
deelnemen op uitnodiging van de partij die de leiding heeft over het onderzoek. Landen die
slachtoffers te betreuren hebben, hebben tevens recht op een rol in het onderzoek maar
hebben beperkte rechten.
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In het geval van het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH 17 hebben veel landen
spontaan hun hulp aangeboden. In sommige gevallen is die hulp aangenomen omdat de
onderzoekers specifieke kennis, informatie of expertise konden bieden.
In het internationaal onderzoeksteam naar het neerstorten van vlucht MH17 hebben de
volgende landen (in meer of mindere mate) een bijdrage geleverd aan het onderzoek:
Oekraïne, Maleisië, Australië, Rusland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Duitsland,
Frankrijk, Italië, Indonesië. Daarnaast hebben de organisaties ICAO en het Europese
Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) bijgedragen aan het onderzoek. De
leiding van het onderzoek ligt bij de (Nederlandse) Onderzoeksraad voor Veiligheid, die
zowel het preliminary report (voorlopig rapport) als het eindrapport zal publiceren. De
landen die vanuit het CAO-verdrag formeel een rol hebben als deelnemer aan het
onderzoek, krijgen inzage in de conceptrapportages en mogen daarop reageren. Het staat
de partij die de leiding heeft over het onderzoek vrij om ook andere landen inzage te
verlenen op het conceptrapport.

(

4) Kan er goed onderzoek gedaan worden als er geen onderzoekers op de rampplek zelf
aanwezig zijn geweest?
Het heeft de voorkeur om ook onderzoek te doen op de crashsite zelf, maar het is niet
onmogelijk om op basis van andere bronnen een goed onderzoek te doen en tot een
definitief rapport te komen. Overigens, de dagen na het voorval (toen het onderzoek nog
onder leiding van Oekraïne stond) zijn enkele luchtvaartonderzoekers van Oekraïne een
aantal keer kort op de rampplek geweest voor onderzoek.
Als een veilige en stabiele situatie op de crashsite is bereikt, zal de Onderzoeksraad de
crashsite alsnog bezoeken. Dit om onderzoeksresultaten op basis van andere bronnen te
verifiëren en heel gericht te zoeken naar bepaalde brokstukken of ander materiaal.
5) Waarom is de Onderzoeksraad nog niet op de crashsite geweest?
De Onderzoeksraad voor Veiligheid is nog niet op de rampplek geweest omdat de veiligheid
van de onderzoekers niet geborgd kon worden. De Nederlandse overheid heeft ingeschat
dat onderzoekers naar de oorzaak van de crash grotere veiligheidsrisico’s lopen dan
forensisch onderzoekers, nabestaanden of journalisten. Hierbij is ook rekening gehouden
met de veiligheid van eventuele andere aanwezigen op de rampplek: de aanwezigheid van
onderzoekers van de Onderzoeksraad mag anderen niet in gevaar brengen.
Daarnaast had het bergen van slachtoffers en het zoeken naar persoonlijke eigendommen
de absolute prioriteit. Er waren slechts beperkte mogelijkheden om ter plaatse te gaan en de
forensisch onderzoekers (en ondersteunende marechaussees) kregen hierbij voorrang.

(
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6) Wat is een preliminary report (voorlopig rapport)?
Het zogenaamde preliminary report (voorlopig rapport) is een tussentijds rapport waarin de
eerste feiten van een onderzoek naar een vliegramp gepubliceerd worden. Het ICAO-verdrag
waarin de procedures voor onderzoeken naar (burger)luchtvaart zijn vastgelegd, bepaalt dat
tijdens een onderzoek een prelimiriary report gepubliceerd moet worden. Hierin kunnen
eventueel ook veiligheidswaarschuwingen worden opgenomen. Er zijn geen voorschriften
voor de vorm en omvang van een prelimiriary report. De inhoud is mede afhankelijk van de
voortgang van het onderzoek en de noodzaak tot het vermelden van bepaalde uitkomsten.

Het preliminary report dat de Onderzoeksraad over het neerstorten van vlucht MH17 maakt,
bevat een aantal feiten afkomstig vanuit verschillende bronnen, waardoor een eerste,
voorlopig beeld van het voorval geschetst kan worden. Het onderzoeksteam verzamelt
informatie uit verschillende bronnen, zoals de Cockpit Voice Recorder, de Flight Data
Recorder, (satelliet)foto’s en radarinformatie, Deze informatie wordt vervolgens met elkaar
vergeleken om te achterhalen of de verschillende data elkaar ondersteunen, of een
afwijkend beeld laten zien. Dat vergt zorgvuldigheid en is daarmee een tijdrovend proces dat
nog niet is afgerond.
De conceptversies van het preliminary report worden besproken binnen het internationale
onderzoeksteam en met de raad, voordat het preliminary report wordt vastgesteld. Vanuit
ICAO wordt gesteld dat het normaliter twee tot vier weken duurt om een preliminary report
op te stellen, maar daar kan gemotiveerd van afgeweken worden. Gelet op de bijzondere en
complexe omstandigheden van deze ramp, is nog niet duidelijk wanneer precies het
preliminary report wordt gepubliceerd.

(

7) Geeft de Onderzoeksraad de inhoud van de Cockpit Voice Recorder en de Flight Data
Recorder volledig vrij?
Onderzoeksmateriaal en bronnen van informatie die de Onderzoeksraad gebruikt bij het
onderzoek, zijn wettelijk beschermd. Uitsluitend informatie die nodig en relevant is om de
oorzaak van het neerstorten van vlucht MH17 te verklaren, wordt opgenomen in het
eindrapport. Het beschikbare onderzoeksmateriaal wordt niet integraal vrijgegeven,
behoudens de informatie die in het eindrapport gepubliceerd wordt. Dit is ook zo bepaald in
de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid en het ICAO-verdrag.
8) Wanneer komt het eindrapport?
Een onderzoek naar een luchtvaartcrash vergt veel tijd. Niet alleen is het onderzoek een
complex, zorgvuldig en daardoor tijdrovend proces met veel verschillende partijen, de
Onderzoeksraad is ook gehouden aan internationale regels die zijn vastgelegd in het ICAO
verdrag. Eén van de bepalingen is dat het concept eindrapport voor commentaar moet
worden voorgelegd aan alle betrokken partijen. Die hebben vervolgens zestig dagen de tijd

Datum

20 Augustus 2014

Bladnumrnar

4 van 4

om op het concept te reageren, waarna de Onderzoeksraad de reacties moet verwerken.
Naar verwachting wordt het definitieve rapport binnen een jaar gepubliceerd.
9) Wat is het verschil tussen preliminary report en het eindrapport?
Het preliminary report geeft in een relatief korte tijd na het ongeval een overzicht van de
eerste, voorlopige feiten. Er heeft dan nog geen analyse van alle onderzoeksdata
plaatsgevonden en er zijn nog geen definitieve conclusies getrokken. Meer
onderzoeksinformatie, een analyse en daarop gebaseerde conclusies worden wel
opgenomen in het eindrapport, dat daarmee veel uitgebreider en diepgaander is.
10) Waarom doet de Onderzoeksraad geen uitspraak over schuld of aansprakelijkheid?
Het doel van het werk uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid is naast een
helder beeld te geven van de oorzaak het verbeteren van de veiligheid. Dat gebeurt door
onderzoek te doen naar de oorzaak van een ongeval en indien mogelijk aanbevelingen te
doen om de veiligheid te verbeteren. Dit is ook zo vastgelegd in het ICAO-verdrag, dat
specifiek ingaat op luchtvaartonderzoeken.

(
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11) Wat is ICAO en wat is Annex 13?
De in 1947 opgerichte Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (Engels: International Civil
Aviation Organization) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die als
doel heeft de principes en standaarden voor de internationale burgerluchtvaart op te stellen
ter verbetering van het luchtverkeer. In het ICAO-verdrag is onder meer bepaald hoe
luchtvaartongevallen onderzocht moeten worden en dat het doel van dit onderzoek het
verbeteren van de veiligheid is en niet het aanwijzen van schuldigen of aansprakelijkheid. In
Annex 13 (bepaald deel van het verdrag) wordt beschreven hoe het onderzoek naar
luchtvaartongevallen gedaan moet worden, aan welke eisen het rapport moet voldoen en
welke landen betrokken moeten worden.
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Schadevergoeding
De afgelopen weken zijn er veel vragen gesteld over schadevergoeding na de vliegramp
Oekraine. Op deze factsheet vindt u de hoofdlijnen. Hoe hoog de schadevergoeding uiteindelijk
zal zijn hangt af van de persoonlijke omstandigheden van de slachtoffers en van hun
nabestaanden. Malaysia Airlines komt regelmatig met aanvullende informatie over vergoeding
van de schade. Op het besloten gedeelte van het Informatie en Verwijs Centrum (IVC) vindt u
de meest actuele stand van zaken.
Algemeen
In het Verdrag van Montreal uit 1999, dat van toepassing is op het internationale luchtverkeer, is
bepaald dat Malaysia Airlines de geleden schade tot een maximum bedrag van circa € 129.000
(113.100 SDR, Special Drawing Rights) moet vergoeden. U heeft echter niet automatisch recht op
deze maximale vergoeding; alleen de werkelijk geleden schade wordt vergoed.
U heeft ruim de tijd om schade te vorderen. Een vordering op Malaysia Airlines moet binnen twee jaar
na 17juli 2014 (dus v&r 17juli 2016) worden ingediend.
De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald door de hoogte van de schade die u heeft
geleden. Uw schade kan slechts éénmaal worden verhaald: is uw schade eenmaal vergoed
(bijvoorbeeld door een uitvaartverzekering, reisverzekering), dan kan dezelfde schade niet nog een
keer op een andere partij worden verhaald.
Betaling Financiële Bijstand (BFB)
Malaysia Airlines heeft een Betaling Financiële Bijstand (BFB) ter beschikking gesteld van € 3,700 per
overleden passagier om in de eerste financiële behoefte te voorzien. De BFB van € 3.700,- maakt

geen onderdeel uit van de totale schadeclaim en zal derhalve niet in mindering worden gebracht op
enige uiteindelijke schadevergoeding. U bent vrij om de BFB te accepteren. Acceptatie heeft geen
gevolgen voor de verdere schadevergoeding. Als u het niet accepteert, verliest u geen rechten.
Voorschot
Malaysia Airlines heeft een voorschot op schadevergoeding van € 37.000 per overleden passagier
aangeboden. Dit voorschot maakt wei onderdeel uit van de totale schadeclaim die uiteindelijk
ingediend moet worden bij Malaysia Airlines. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met
het uitgekeerde voorschot en alle nota’s voor gemaakte kosten te bewaren. Malaysia Airlines zal de
ingediende claim beoordelen en het reeds uitgekeerde voorschot daarbij in aanmerking nemen. U
bent vrij om het voorschot te accepteren. Ook is het mogelijk het voorschot op een later tijdstip te
accepteren, of met Malaysia Airlines af te spreken een lager bedrag als voorschot te ontvangen.
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Administratieve handelingen
Voordat u het voorschot kunt ontvangen moet u beschikken over een aantal documenten.
Bijvoorbeeld het uittreksel van de overlijdensakte. Voor alle Nederlandse slachtoffer en nietNederlandse slachtoffers die in Nederland woonachtig waren of hier hun verblijfplaats hebben, heeft
het Openbaar Ministerie een procedure gestart. Nabestaanden die hebben ingestemd met deze
procedure krijgen binnenkort via de familierechercheur een kopie van het uittreksel van de akte van
overlijden. 1
Inmiddels zijn de overlijdensaktes van vijftig slachtoffers afgegeven en wordt hard gewerkt aan de
overige aktes. Met een uittreksel van de akte kan een notaris een verklaring van erfrecht afgeven. Dat
is een van de documenten die u nodig heeft voor het voorschot.
Als er meer dan één nabestaande is, moeten de nabestaanden gezamenlijk één persoon aanwijzen
die het voorschot namens hen in ontvangst neemt. Dat aanwijzen gebeurt door een volmacht te
ondertekenen bij een notaris.
Al met al veel administratieve handelingen. Ze hebben echter een belangrijk doel: zeker te stellen dat
het voorschot terecht komt bij degenen die daar recht op hebben, de wettelijke erfgenamen.
Juridische ondersteuning
Slachtofferhulp Nederland adviseert nabestaanden om met behulp van een advocaat aangesloten bij
de Vereniging

van

Letselschade

Advocaten

(LSA)

of Advocaten

voor

Slachtoffers van

Personenschade (ASP) een schadeclaim in te dienen bij Malaysia Airlines. Alle leden van ASP zijn
ook lid van LSA. Op de website van de LSA www.lsa.nI staat een lijst met advocaten die bereid zijn
bijstand te verlenen aan nabestaanden van slachtoffers.
Contact
Slachtofferhulp Nederland is tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op O9OOO1O12 of via
www.slachtofferhulp.nl. Wij kunnen u op verzoek terugbellen. Op de website is tevens meer
informatie te vinden over de hulpverlening van Slachtofferhulp Nederland.

1

Onlangs is afgesproken dat Oekraïne overlijdensakten gaat afgeven n Kiev voor de niet-Nederlandse slachtoffers die niet
woonachtig waren in Nederland. Nabestaanden zullen deze overlijdensakte ontvangen via liaison officieren ot ambassades van
de betreffende landen
2

2,76 cent per minuut Starttarief van 9,4 cent per gesprek, plus de gebruikelijke belkosten

(

Vliegramp MH17: waar heeft de missie gezocht?
De repatriëringsmissie heeft tussen 1 en 6 augustus op de rampplek van MH17 gewerkt, met als doel
zoveel mogelijk lichamen, lichaamsdelen en persoonlijke bezittingen veilig te stellen en terug te
brengen naar Nederland.
Waar is gezocht?
Het zoekgebied bestreek ongeveer 60 vierkante kilometer. Nederlandse en Australische specialisten
hebben eerst een grondige analyse uitgevoerd om te kunnen beoordelen waar eerst gezocht moest
worden. Daarbij zijn alle bruikbare en beschikbare kennis en middelen ingezet, waaronder
satellietbeelden en het Geographic Information System (GIS). Op basis van deze analyse, de
bereikbaarheid (begaanbaarheid van het terrein) en veiligheid van de locaties, zijn de gebieden
gekozen waar gezocht is. Ook hebben de experts de resultaten van de dagelijkse zoektochten
meegewogen in het vaststellen van het zoekgebied voor de dagen daarop.

(

In totaal is er 20 uur gezocht, gedurende 6 dagen. Niet alle gebieden zijn doorzocht, omdat de experts
soms geen toegang kregen of het veiligheidsrisico te groot was. Daarnaast waren sommige gebieden
platgebrand. Eerder hebben ongeveer 800 Oekrainers lichamen en persoonlijke bezittingen geborgen.
Dit waren mensen die doorgaans worden ingezet bij lokale rampen en incidenten, onder leiding van
een kolonel arts.

De specifieke aandacht van de missie ging uit naar gebieden waarvan de missie vermoedde dat ze
nog niet of niet volledig genoeg doorzocht waren door Oekraïners. Lokale bronnen bevestigen dat in
ontoegankelijke gebieden of gebieden waar de missie niet werd toegelaten, eerder door hen lichamen
en bezittingen zijn geborgen. Dit is professioneler en zorgvuldiger gebeurd dan eerst werd
aangenomen. In het Noord-West cluster is niet gezocht, omdat dit te gevaarlijk was. De experts
schatten in dat het onwaarschijnlijk is dat daar stoffelijke resten worden gevonden, ook gezien de
vindplaats van eerdere lichamen.
Hoe is gezocht?
De gebieden zijn doorzocht door teams van experts, met hulp van speurhonden. Wanneer de experts
iets vonden, werd het gemarkeerd en volgens de vastgestelde procedures behandeld. Persoonlijke
bezittingen zijn meegenomen als ze van belang waren voor de identificatie (op basis van forensische
normen) en de inschatting of de bezittingen van emotionele waarde kunnen zijn voor de
nabestaanden. Knuffels werden bijvoorbeeld wel meegenomen, tijdschriften en verspreide
kledingstukken niet.
Wat was het resultaat?
Tijdens de zoekperiode zijn menselijke resten en persoonlijk bezittingen gevonden. Geen hele
lichamen. Op plekken waar de lokale bevolking lichamen heeft geborgen werd niets meer gevonden.
In de doorzochte gebieden werden persoonlijke bezittingen en bagage gevonden die geopend was en
waaruit door onbekenden goederen zijn weggenomen. De bagage en goederen uit de wagon (die in
Torez stond) leken ongeschonden. Net als de meeste spullen die door Oekraïners werden
teruggegeven. De lokale bevolking was erg behulpzaam. De missie heeft op 6 augustus flyers
uitgereikt aan cle lokale bevolking, waarin gevraagd werd om persoonlijke bezittingen en informatie
alsnog over te dragen en te delen. Enkele mensen hebben daarna bezittingen overgedragen. De
forensische en rampenidentificatie-deskundigen van het internationale team dat ter plaatse onderzoek
deed, achten de kans niet groot dat er in het gebied nog lichamen of grotere lichaamsdelen worden
aangetroffen. DNA-sporen kunnen overigens ook na langere tijd nog worden veiliggesteld.
Hoe nu verder?
De zoektocht is gestaakt, maar nog niet afgerond. Een kleine groep experts blijft achter in Kiev en
Charkov. Zij moeten ervoor zorgen dat de spullen die de lokale bevolking de komende tijd nog vindt,
of teruggeeft, naar Nederland komen. De achterblijvers moeten er ook voor zorgen dat de
werkzaamheden snel hervat kunnen worden zodra de veiligheidssituatie het toelaat.
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- BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 26 augustus 2014 21:56
/DV/PE -

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

)- BD/DV

BD/DRD/NCC
RE: tekst 1 & 2 tbv IVC: identificatieproces (met aantallen) & nationale herdenking
Def factsheet Jdentificatieonderzoek def_NFI_nabestaandenbijeenkomst,docx
-

en anderen
Ter info: zoals afgesproken zijn onderstaande 2 tekstjes (onderaan deze mail) zojuist, na statement mp, geplaatst op
de nabestaandensite:

- korte intro over identificatieproces, met link naar factsheet in de bijlage, met daarin de 2 aantallen; 173
identificaties) en 283 (unieke DNA-profielen)
-

aankondiging nat herdenking op 10 nov

Groet

Met vriendelijke groet,

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

(

Original Message
From:
-BD/DV/P&B
Sent: Tuesday, August 26, 2014 06:59 PM W. Europe Standard Time
To:
- BD/DRD/NCC/ECO
Cc:
- BD/DRD/NCC/ECO;
.ibject:
RE: tekst 1 & 2 tbv IVC: identificatieproces (met aantallen) & nationale herdenking
Hoi
Kan inderdaad tussen 9 en 10 op site.
Groet

Sent with Good (www.good.com)

- BD/DRD/NCC/ECO
From:
Sent: dinsdag 26 augustus 2014 18:18:30
BD/DV/P&B
To:
- BD/DRD/NCC/EC0;
Cc:
-

1

Subject: tekst 1 & 2 tbv IVC: identificatieproces (met aantallen) & nationale herdenking

graag nog even je reactie hierop voor 21 uur: de wijze waarop ik “HET’ op de site zou willen zetten:;

Graag nog een seintje van jou uit Nieuwegein als t er allebei op kan.

Groet,

(

Voortgang identificatieonderzoek

Tijdens de nabestaandenbijeenkomst van dinsdag 26 augustus is een toelichting gegeven door het LTFO en het NFI
op het identificatieproces en meer specifiek op het aantal tot nu toe vastgestelde unieke DNA-profielen. Meer
informatie vindt u hier: [link naar factsheets: identificatieproces + getallen]

Eén van de onderzoeksmethoden voor identificatie is DNA-onderzoek. Wilt u meer weten over het DNA-onderzoek
van het NFI:
http://www.fore nsischinstituut.nI/l rnaes/rootscha Iig-dna-identificatieonderzoek tcm 119-560206.idf

Nationale Herdenkingsbijeenkomst op 10 november

Onlangs bent u via de familierechercheurs benaderd met een voorstel voor een datum waarop de Nationale
Herdenkingsbijeenkomst zou kunnen plaatsvinden. Uit de reacties die de rechercheurs hebben ontvangen, is
gebleken dat de voorgestelde datum te vroeg was. Daarop is gekeken naar een nieuwe datum op een later tijdstip
en is besloten de bijeenkomst plaalaten vinden op maandag 10 november. Om zo veel mogelijk nabestaanden te
kunnen uitnodigen is gekozen voor de RAI in Amsterdam.

2

Bij de herdenkingsbijeenkomst staat u als nabestaande centraal. Het programma zal dan ook aansluiten bij uw
wensen. Daarom betrekken we u graag bij de invulling van het programma. U ontvangt binnenkort meer informatie
over de bijeenkomst en de manier waarop u hierbij wordt betrokken.

(

(

3

Identificatieonderzoek
Wanneer als gevolg van een ramp een groot aantal slachtoffers moet worden
geïdentificeerd, wordt het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) ingezet.
Dit is ook gebeurd bij de ramp met vlucht MH17. Het LTFQ bestaat uit
medewerkers van politie, defensie, universitaire ziekenhuizen, het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI) en forensisch tandartsen. Direct na de ramp hebben
familierechercheurs contact gelegd met nabestaanden en zijn gegevens van de
slachtoffers verzameld.
Op woensdag 23 juli startte het onderzoek aan de stoffelijk overschotten in
Hilversum, onder leiding van Arie de Bruyn, hoofd van het LTFO. Een team van
120 Nederlandse experts en 80 collega’s uit het buitenland verrichtten dat deel
van het identificatieproces.
De identiteit van een slachtoffer wordt vastgesteld op basis van onder meer
overeenkomsten van vingerafdrukken, van de gebitsstatus of van het DNA. Maar
ook specifieke lichaamskenmerken, sieraden en persoonlijke bezittingen kunnen
bijdragen aan het vaststellen van de identiteit van het slachtoffer. Bij het
beschrijven van de stoffelijk overschotten leggen de specialisten al de
verzamelde gegevens vast. Zij registreren onder andere geslacht en leeftijd
daarnaast worden de kleding, brillen en andere aangetroffen persoonlijke
eigendommen van de slachtoffers uitgebreid beschreven en gefotografeerd.

(

Vrijdag 22 augustus is bekend geworden dat in totaal 173 slachtoffers van de
rampvlucht MH 17 zijn geïdentificeerd.
DNA-vergelijkend onderzoek algemeen
Het NFI voert in opdracht van het LTFO het DNA-onderzoek uit. Het betreft hier
de DNA-profielen van de nabestaanden en de DNA-profielen van de slachtoffers.
Het DNA-onderzoek is onder te verdelen in drie stappen:
1. vervaardigen van DNA-profielen op basis van celmateriaal van nabestaanden
(familieleden) en op basis van celmateriaal dat is verkregen van de persoonlijke
bezittingen van de slachtoffers (Ante Mortem -materiaal);
2. vervaardigen van DNA-profielen van stoffelijke resten (Post Mortem
materiaal);
3. vergelijkend DNA-onderzoek van de DNA-profielen van AM-materiaal met PM
materiaal.
-

(

Stand van zaken DNA-onderzoek
De afgelopen weken ontving het NFI via het LTFO meer dan 600 bemonsteringen
van stoffelijke resten, die eerder in het rampgebied in Oekraïne waren
veiliggesteld en vervolgens waren overgebracht naar Hilversum. Daarnaast
ontving het NFI DNA-materiaal van nabestaanden (familieleden) en van
gebruiksvoorwerpen van slachtoffers die bij hen thuis lagen.
DNA -profielen overledenen
Ruim driekwart van de bemonsteringen die in Hilversum zijn genomen, leverde
tot nu toe een DNA-profiel op. De overige bemonsteringen bevatten vooralsnog
onvoldoende DNA om een bruikbaar DNA-profiel te vervaardigen. Dit bleek uit
de eerste analyseronde. De bemonsteringen die vooralsnog niet met succes zijn
geprofileerd, worden met complexere technieken opnieuw geanalyseerd.

dinsdag 26 augustus 2014

Hoeveel tijd dit kost is nog onduidelijk. Ook is niet uitgesloten dat sommige
lichaamsdelen opnieuw door het LTFO bemonsterd moeten worden in Hilversum.
DNA -profielen nabestaanden en persoonlijke bezittingen

Het DNA-materiaal van nabestaanden is geanalyseerd en geprofileerd.
Daarnaast zijn van de onderzochte persoonlijke gebruiksvoorwerpen veel
bruikbare DNA-profielen verkregen.
Aanvullende onderzoeksfase
Nadat het NFI aanvullend onderzoek heeft verricht op alle bemonsteringen,
wordt een definitieve uitspraak gedaan over het aantal personen waarvan een
uniek DNA-profiel is vervaardigd. Het is nog niet bekend hoelang dit duurt.
Vergelijkend onderzoek
Direct nadat een DNA-profiel is vervaardigd, start de vergelijkende
onderzoeksfase. Hierbij vergelijkt het NFI de DNA-profielen van de slachtoffers
met de DNA-profielen van de nabestaanden en/of de DNA-profielen die zijn
vervaardigd op basis van de persoonlijke eigendommen van de slachtoffers.

(

Aantal unieke DNA-profielen tot nu toe
Op dit moment, dinsdag 26 augustus 2014, heeft het NFI 283 unieke DNA
profielen van overledenen vastgesteld. Dit aantal neemt waarschijnlijk de
komende weken nog toe. Het aantal unieke DNA-profielen zegt echter nog niks
deflnitiefs over het uiteindelijke aantal identificaties van slachtoffers. Het legt de
basis voor het verdere DNA-onderzoek. Er is daarna nog een aantal stappen
noodzakelijk om daadwerkelijk tot een identificatie door het LTFO te komen.

Het DNA-profiel van de overledene wordt in een speciaal hiervoor ontwikkeld
computerprogramma vergeleken met het DNA-profiel van familieleden. Wanneer
van een vermiste persoon een DNA-profiel is verkregen uit een persoonlijk
gebruiksvoorwerp wordt ook dit ingevoerd. De software herkent patronen van
overeenkomsten in de DNA-profielen en berekent vervolgens de
wetenschappelijke bewijswaarde van de gevonden overeenkomst.
Via de familierelatie bestaat er een grote overeenkomst tussen de DNA-profielen
van de overledene en zijn eerstegraads verwanten. De wetenschappelijke
bewijswaarde van het DNA-identificatieonderzoek wordt altijd gekwantificeerd.
Het wettelijk criterium is een waarschijnlijkheidswaarde van 99,99%, dan wordt
gesproken van een positieve DNA-match. Er wordt ook gesproken van een
match wanneer bij de vergelijking met een persoonlijk item de DNA-profielen
volledig identiek zijn.
Uitkomsten DNA-onderzoek
De uitkomsten van de DNA-onderzoeken rapporteert het NFI aan het LTFO. Het
LTFO neemt de DNA-onderzoeksresultaten vervolgens mee met alle overige
uitkomsten in het identificatieonderzoek. Indien het verkregen DNA-proflel van
de overledene niet gematcht kan worden met de DNA-profielen van
nabestaanden, noch met persoonlijke items, is er geen sprake van een DNA
match. Het duurt naar verwachting nog enkele maanden voordat het DNA
vergelijkend onderzoek volledig is afgerond.

dinsdag 26 augustus 2014

(

Van:

@minez.nl>
vrijdag 15 augustus 2014 15:49

CC:

r

BD/DRD/NCC
Re: Vraag op het besloten gedeelte
..

Onderwerp:

in overleg metplaats ik het antwoord nu nog niet op de nabestaandensite. Groetjes

Hi

Sent from my iPad

Adviseur social media Liaison EZ voor rijksoverheid.nl

(

Internetteam
Directie Communicatie
Ministerie van Economische Zaken
i3ezuidenhoutseweg 73 1 2594 AV 1 Den Haag 1 NoordA2
Postbus 204011 2500 EK 1 Den Haag
T

1
1

rninez.n1
http://www.rij ksoverheid.nl/ez
http://www.twitter.com/

On 15 aug. 2014, at 14:08,

knp.po1itie.nl> wrote:

8
(

[rnaHto
Verzonden: Friday, August 15, 2014 02:03 PM
Aan:
(NP]
Onderwerp: Re: Vraag op het besloten gedeelte

minez.nl]

Van:

0k. Ik wacht nog ff met plaatsen.

s nog in overleg nu.

Sent from my iPad
Adviseur social media j Liaison EZ voor rijksoverheid.nl
Internetteam
Directie Communicatie
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AV 1 Den Haag 1 NoordA2
Postbus 204011 2500 EK 1 Den Haag
1
1

Iinezni
http ://www.ri j ksoverheid.n lIez
http://www.twitter.cornih

On 15aug.2014, at 13:59,
wrote:

iii1îi2QI

.n>

A

Besre

e.
A

C

VerzondîFriday, August 15, 2014 10:25 AM
Aan:
Onderwerp: Vraag op het besloten gedeelte

Sent from my iPad

Adviseur social media Liaison EZ voor rij ksoverheid.nl
Internetteam
Directie Communicatie
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AV 1 Den Haag 1 NoordA2
Postbus 20401 2500 EK 1 Den Haag
2

ul
Jï.nii
http://wwwri tksoverheid.n I/ez
http://www.twitter.coni.

—

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit becht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verMjderen. 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 massage may contain intormation that is not intended lor you. t you are not
the addressee orif this message was serit to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the massage. The State accepts rio liability lor
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken?

Ç

Houd er dan rekening mee dat u een getdig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkepas) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

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 inlormatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet da
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender le melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. II you are not
the addressee or it this message was sent to you by mistake, you are requested to
inlorm the sender and delete the message. The State accepts no Irability lor
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
7
Economische Zaken
Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, lD-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen, Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en loegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

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
3

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.
This message may confain information that is not intended for you. II you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and detete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen, Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

(—

(

4

Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 22 augustus 2014 14:12
BD/DV/P&B
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECR;
BD/DRD/NCC
RE: Persregeling nabestaandenbijeenkomst
-

-

-

-

Onderwerp:

-

Hoi
Microfoon en prikbiok kan geregeld worden
Info over slecht weer variant is niet bekend bij organisatie/logistiek team. Kun je aangeven wat je
geregeld wil hebben?
riser

8
(

BD/DV/P&B
Ierzonden: vrijdag 22 augustus 2014 13:56
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECR;
BDJDRD/NCC
Onderwerp: FW: Persregeling nabestaandenbïjeenkomst
-

BD/DRD/NCC/ECO;

-

-

Collega’s,
MP wil toch graag weer een microfoon met prikblok zoals de vorige keer.
Kunnen jullie dat met Nieuwegein regelen?
Groet,

•
mi

ru]

Verzonden: vrijdag 22 augustus 2014 13:36
Aan:
BD/DV/P&B
Onderwerp: Persregeling nabestaandenbijeenkomst
-

Hi

Groet,

1

1

-

; (cD.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

BD/DRD/NCC/ECO
maandag 8 september 2014 13:23
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC
Update MH17 corn
-

/h

(4L

Onderwerp:

-

-

-

BD/DRD/NCC/ECO

BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;
-

-

Beste allen,

Hier alvast een korte update. Mogelijk einde dag nog aanvullingen
-

-

(

4

‘-‘

‘.—

-

Vandaag 17.00 uur IC, over situatie mogelijke terugkeer naar rampplek.
De huidige wovo lijn is: NL is al in de regio, om direct naar het rampgebied te kunnen gaan als
de situatie het toe laat (veiligheid en toegang). (reactief, op vraag waarom Maleisiers nu wel
gaan: Maleisische delegatie komt nu in regio, waar wij al zijn, niet op rampplek).
Publicatie OVV rapport morgen 10 uur online op website ovv:
o Vanmiddag komt berichtje op nabestaandensite dat nabestaanden morgen om 9 uur het
rapport per mail ontvangen (is geregeld via de familierechercheurs)
OVV) doet geen persconferentie, wel interviews met landelijke media
o
o Wij (
krijgen morgenochtend ts 9 en 10 het oz rapport rechtstreeks van
de OVV (kort rapport)
o
heeft vanochtend overleg gehad met
ter voorbereiding van ministersoverleg
vanavond over de woordvoering.
persco rond 13.00 uur.
o RVD
maakt woordvoeringslijn, krijgen wij via
o
maakt een corn draaiboek en deelt dat met ons.
o Corn draaiboek en wovo lijn wordt morgenochtend gedeeld door
met de andere
departementen (BZ, VWS).
o 0W gaat mogelijk donderdag een bijeenkomst beleggen voor nabestaanden over het
rapport, wellicht schuift OM aan om ook hun onderzoek toe te lichten
Di 10 uur corn MH17 overleg
o •heeft aanmeldingen gedaan
o
maakt vandaag mail met bevestiging overleg morgen en uitleg hoe verder en hij zit
voor

Acties dinsdag
Check binnenkomst oz rapport
Check plaatsing wovo lijn AZ op rijksoverheid.nl (neem aan dat AZ dat zelf regelt, mcl
vertaling)
Zorg voor plaatsing wovolijn AZ op verwantensite (mcl vertaling)
Nieuwe identificaties op verwantensite (via
begreep vardat dat nu elke di, do en za
gebeurt, los van persbericht op vr)
-

-

-

-

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
1

Postbus 20011
Secretaresse

2500 EA

1

Den Haag

@ nctv.m 1 nvenï ni
http://www.nctv.n
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

c

1

2

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

,

(A

Hierbij alvast wat punten die

-BD/DRDJNCC/ECO
rnandag 15 september 2014 16:19
BD/DRD/NCC/ECO;
RE: Deelprojectielder Communicatie Nationale Herdenking
-

deels al weet:

3
BD/DRD/NCCJECO
‘Ian:
erzonden: maandag 15 september 2014 13:39
Aan
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC/ECO;
Onderwerp: RE: Deelprojectleider Communicatie Nationale Herdenking
-____________

‘.

-

-

-

Graag uiterlijk 16.30 u jullie input
BD/DRD/NCC/ECO
Verzonden: maandag 15 september 2014 13:26
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: RE: Deelprojectlelder Communicatie Nationale Herdenking
-

-

-

Hol
Ik gatraks even een laatste svz meegeven voor het IC/MC

(

3-.r

-

;_-___-_ -

—---—

—i
Van:
BC/RD/CC/ECO
Verzon”
er 2014 12:36
Aan:
CC:
BD/DRD/NCC/ECO
Onc.... Nerp: F.iz: Deelprojectielder Communicatie Nationale Herdenking
—

Beste

1

Dank.
‘?,_er is meestal

“nd, meestal maken we een rondje:

8
1

-

BD/DRD/NCC/ECO

Met vriendelijke groet,

A
Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag
Secretaresse
-

1
3) ncty. rnil

ictv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

Van:
AIphenaandenRUn.nfl
Verzonden:_maan’xi 15 september 2014 12:20
BD/DRD/NCC/ECO;
Dminvws.nl)
Onderwerp: Deelpro
er Communicatie

mmv

Hallo

LDe naam van de deelprojecticider Communicatie vanuit de projectorganisatie is.
“s bij min VWS en vandaag gestart.

wrkzaam

Zij schuift morgen om 1 0.00 uur aan.
ipte mij dat je rekening moet houden dat het 1 5 minuten kan duren voordat je binnen

(

heb je een agenda oid voor
Met groet,

1

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

BD/DRD/NCC/ECO
maandag 15 september 2014 16:43
BD/DV/P
BD/DRD/NCC/ECO
RE: communicatie MH 17

BD/DV/P&B;

-

Onderwerp:

Gaan we regelen!

Met vriendelijke groet,

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

Original Message

From

UJT1b

Sent: Monday, September 15, 2014 04:24 PM W. Euro Standard Time
To:
BD/DRD/NCC/ECO
Cc:
BD/DV/P&B;
Subject:
RE: communicatie MH 17
-

BD/DV/P&B

-

Hi

kunnen we tijdens de vergadering weer inbellen

Groet,

From:
- BD/DRD/NCC/ECO [mailti
inctv.minvenj.nlj
Sent: maandag 15 september 2014 16:18
To: NKC - DRD/NCC;
BD/DV;
1- BD/DRD/NCC/ECO;
i/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;.
- BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/EC
- BD/DRD
/Eco;I
)- BD/DRD/NCC/ECO:
BD/DV/P&B;
D/DV/P&B;
V/P&B;
- BD/DV/P&B;
-BD/DV/P&B;(
1- BD/DV/P’
BD/DV/P&B;
Pminaz.nl’; ‘1
ninaz.nl’;
minaz.nl’;
Dminaz.nI’; 1
Pminaz.nl’;
Pmindef.nl’;’
@mindef.nI’;
mindef.nl’;
@mindef.nl’;
)minvws.nl’;
minvws.nl’;
@minvws.nl’;
—
Dminez.nl’;I
P
minvws.nI’;
knp.politie.nl’;
@knp.politie.nl’;
Dmjnbzk.nl’;____________ nfi.minvenj.nl’;
)minbzk.nI’;(
@omnl
Subject: communicatie MH 17
-

1

Beste communicatie-collega’s,

1

Morgen zien wij elkaar om 10 uur op het NCC tbv ons wekelijkse afstemmingsoverleg MH17. Ter info voor wie dat
niet wist; later vandaag zijn een IC (om 17:30) en een telefonische MC (20 uur) gepland waarin oa wordt gesproken
over het al dan niet kunnen terugkeren naar de rampplek. Bijgevoegde memo beschrijft de communicatievoorbereidingen die hieruit volgen, en wordt door
ingebracht in deze overleggen

Met vriendelijke groet,

plv hoofd

/ sr adviseur communicatie

NCTV/Eenheid Communicatie

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. ii
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 1f 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

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

2

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Aan
Van

NCTV
Directie Voorlichting

Directie Voorlichting
Contactpersoon

Datum
15 september O14

nota

Communicatie MH 17 rond terugkeer rampplek

Pagina 1 van 2
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Ec,
Van:
Verzonden:
Aan:

BDJDV/P&B
woensdag 20 augustus 2014 11:19
NKC DRD/NCC;
a
BD/DV;I
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;I
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;Ç
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DV/P&B
1- BD/DV/P&B;
BD/DV/P&B
BD/DV/P&B;
-

-

-

-

-

-

) minaz.nl;

Çminbuza.nl;
za.nl;
mindef.nl’;
,_mindef.nl;
nindef.nl; —
)mindef.nl;
mindef.nl;
p@minez.nI’;minez.nI;
minvws.nI
)minvws.nl;
@minvws.nI;
_;-ninvws.nI;
ivwsni;r
@knp.politienl;
-. knp.politie.nl;
om.nI
@minbzk.nl;
nfi.minvenj.nl
communicatievoorstel DNA-onderzoek
Voorstel communicatie rond DNA.DOCX
—

—

(
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Beste NKC-collega’s,
In de bijlage ter informatie een communicatievoorstel rond het onderzoek naar DNA-materiaal van
gerepatrieerde slachtoffers dat vanmiddag door
wordt ingebracht in het ICCB/MCCB.
Met vriendelijke groet,

Woord voe rd er

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 j 2500 EH 1 Den Haag

mi nve nj. n 1
htti : f/www. rijksoverheid.nl/venj
Justitie. Recht raakt mensen.

1

Voorstel communicatie rond DNA-onderzoek MH17 t.b.v. ICCB/MCCB d.d. 20 aug
Algemeen
Op 11 augustus heeft de korpschef tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer de
verwachting uitgesproken dat het NFI op 20 augustus gereed zou zijn met het onderzoek van het
verkregen DNA-materiaal. Bovendien sprak hij de verwachting uit dat daarmee een goede indicatie
geven kon worden van het aantal slachtoffers dat uiteindelijk kan worden geïdentificeerd op basis
van de stoffelijke resten die nu in Hilversum zijn. Die indicatie zou tevens een beeld geven van het
eventuele aantal slachtoffers dat nog niet is gerepatrieerd. Deze verwachtingen zijn ook opgenomen
in de Kamerbrief ‘Stand van Zaken vliegramp MH17’ van 14 augustusj.l.
Bii nabestaanden, de media en het algemeen publiek is hiermee nadrukkelijk de verwachting gewekt
dat vandaag duideliik wordt hoeveel slachtoffers zijn geborgen en hoeveel slachtoffers nog worden
vermist.
Stand van zaken DNA-onderzoek d.d. 20 augustus
Het NFI geeft aan dat het onderzoek van het verkregen DNA-materjaal nog niet is afgerond.
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*) Woordvoeringslijn NFI:
De afgelopen weken ontving het NFI via het LTFO bemonsteringen van meer dan 600 lichamen en
lichaamsdelen, die eerder in het rampgebied in Oekraïne waren veiliggesteld en vervolgens waren
overgebracht naar Hilversum. Daarnaast ontving het NFI DNA-materiaa) van nabestaanden
(familieleden) en persoonlijke eigendommen van slachtoffers.
Het NFI heeft de afgelopen weken alles op alles gezet om uiterlijk 20 augustus een eerste DNA
analyse uit te voeren op de bemonsteringen van de menselijke resten, de DNA-materialen van
nabestaanden en een groot gedeelte van de persoonlijke eigendommen. Dit is gelukt.

DNA-profielen overledenen
Ruim driekwart van de bemonsteringen die in Hilversum zijn genomen, leverde tot nu toe een DNA
profiel op.
De overige bemonsteringen bevatten onvoldoende DNA om een bruikbaar DNA-profiel te
vervaardigen. Dit bleek uit de eerste analyseronde. De bemonsteringen die vooralsnog niet met
succes zijn geprofileerd, worden met complexere technieken opnieuw geanalyseerd. Hoeveel tijd dit
kost is nog onduidelijk. Ook is niet uitgesloten dat sommige lichaamsdelen opnieuw door het LTFO
bemonsterd moeten worden in Hilversum.
DNA-profielen nabestaanden en persoonlijke bezittingen
Het DNA-materiaal van alle nabestaanden is geanalyseerd en geprofileerd. Daarnaast zijn van de
onderzochte persoonlijke eigendommen veel DNA-profielen verkregen die bruikbaar zijn gebleken
bij het identificatieonderzoek.
Aanvullende onderzoeksfase
Nadat het NFI aanvullend onderzoek heeft verricht op alle bemonsteringen, wordt een definitieve
uitspraak gedaan over het aantal personen waarvan een uniek DNA-profiel is vervaardigd.
Vergelijkend onderzoek
Direct nadat een DNA-profiel is vervaardigd, start de vergelijkende onderzoeksfase. Hierbij vergelijkt
het NFI de DNA-profielen van de slachtoffers met de DNA-profielen van de nabestaanden en/of de
DNA-profielen die zijn vervaardigd op basis van de persoonlijke eigendommen van de slachtoffers.
Een groot deel van de verkregen DNA-profielen droeg reeds bij aan een officiële identificatie door
het LTFO.
Het DNA- identificatieonderzoek duurt naar verwachting nog enkele maanden.
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Beste collega’s,

(

lierbij nog een korte update MH17 communicatie
Voortgang identificatieproces
In de IC-MH17 van afgelopen dinsdag is afgesproken dat LTFO en NFI volgende week de nabestaanden
zouden berichten over de laatste fase van het identificatieproces die nu is aangebroken. Daarvoor is
1 Daarop is besloten om vandaag reeds deze beperkte
groep nabestaanden (Van de 14 niet-geïdentificeerde slachtoffers) via de familierechercheurs te
informeren. Dat gebeurt persoonlijk, obv de informatie uit de bijlage. De overige nabestaanden,
waarvan de geliefde al wel geïdentificeerd is, zullen maandagmorgen worden geïnformeerd door de
fa miii erech erche u rs.
vanmiddag met elkaar afgesproken. De informatie
Dit proces hebben
en
over het identificatieproces zal ook worden opgenomen in de Kamerbrief die maandagmiddag wordt
verstuurd.
Vorige kamerbrief
De vorige kamerbrief is zojuist in Engelse vertaling beschikbaar gekomen (in bijlage), en is/wordt
geplaatst op de IVC en op government.nl

A

Volgende week
-

-

-

het stokje weer overnemen; neem
haar vooral mee in alle relevante mailcorrespondentie. Graag ook updates/toevoegingen voor
dan kunnen jullie dinsdag de meest
de communicatiekalender (in bijlage) mailen naar
actuele versie bespreken
Er is op dinsdag 28 okt om 9 uur weer IC, waarvoor jullie van harte welkom zijn in de Father
judge-zaal/ meekijkruimte.
Aansluitend om 10 uur is er communicatieoverleg MH17 in dezelfde zaal. Iedereen is
aangemeld als bezoeker.
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Tot slot,

1
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Groet,

Met vriendelijke groet,
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Korps Landelijke Politie Diensten
Landelijk Team Forensische Opsporing
Disaster Victim Identilication
Postbus 100
3970 AC Driebergen

Aanleiding:
Sinds 17juli 2014 is het Landelijk Team Forensische Opsporing bezig met de identificatie van de 298
omgekomen slachtoffers van de vliegramp met MH17. In deze tijd is een groot aantal lichamen en lichaamsdelen
geïdentificeerd op basis van tandstatus, vingerafdrukken of DNA. Het identificatieonderzoek van de laatste
slachtoffers is op dit moment in een fase gekomen dat identificatie steeds moeilijker is. Dit komt doordat de
benodigde indicatoren (waaronder DNA) om tot een identificatie te komen in onvoldoende mate aanwezig zijn op
de niet geïdentificeerde lichamen en —delen.

(

Niet geïdentificeerde slachtoffers
Op dit moment is van 14 slachtoffers de identiteit nog niet vastgesteld. Van alle in Hilversum aanwezige lichamen
en lichaamsdelen is,voor zover mogelijk een DNA profiel vastgesteld. In totaal zijn er 289 unieke DNA profielen
veilig gesteld.
Van 9 vermisten is nog geen DNA gevonden op de aanwezige lichaamsdelen. Van deze 9 vermisten is ook geen
informatie gevonden op grond van tandstatus of vingerafdrukken.
Van 5 vermisten is wel DNA aangetroffen, maar de kwaliteit is van dien aard dat identificatie niet 100% zeker is.
De betreffende profielen worden op dit moment nader onderzocht.
Lichaamsdelen zonder bruikbaar DNA-profiel
Van een aantal lichaamsdelen die in Hilversum zijn is het tot op heden niet gelukt een bruikbaar DNA-profiel vast
te stellen. Op deze lichaamsdelen is reeds herhaald onderzoek gedaan, wat echter niet geleid heeft tot een DNA
profiel. De oorzaak kan zijn dat er sprake is van vermenging met andere DNA-profielen, waardoor er geen uniek
DNA-profiel van het slachtoffer is vast te stellen. Het kan ook zijn dat de staat van het lichaamsdeel dermate is
dat DNA niet veilig te stellen is. Dit laatste komt vooral voor bij lichaamsdelen die bestaan uit zacht weefsel.

(

9 vermisten waarvan geen informatie is aangetroffen
Van de 9 vermisten waarvan op in Hilversum aanwezige lichamen en lichaamsdelen geen informatie is
aangetroffen hebben 7 de Nederlandse nationaliteit en 2 een niet-Nederlandse nationaliteit. Op de lichaamsdelen
is, soms herhaald, onderzoek gedaan om te komen tot het veiligstellen van één van de drie identificatie
indicatoren (vingerafdrukken / tandstatus / DNA). Daarnaast is gekeken naar secundaire indicatoren zoals
tatoeages, littekens, kleding en sieraden. Van deze 9 vermisten is geen enkele informatie gevonden.
Het is mogelijk dat van deze 9 vermisten alsnog informatie beschikbaar komt van de lichaamsdelen waar nu nog
geen bruikbaar DNA-proliel van is. Of en wanneer die informatie beschikbaar kan komen is op dit moment nog
niet te zeggen. Het is ook mogelijk dat de lichamen en/of lichaamsdelen van deze vermisten niet geborgen zijn op
de rampplek.
5 vermisten waarvan enige informatie is aangetroffen
De 5 vermisten waarvan op de lichamen en lichaamsdelen in Hilversum enige informatie is aangetroffen hebben
de Nederlandse nationaliteit. Van deze vermisten is enige informatie aangetroffen, wat echter niet geleid heeft tot
een 100% identificatie. Deze informatie kan bestaan uit (een gedeelte van) 1 van de 3 identificatie-indicatoren
zoals hierboven genoemd of alleen uit DNA. Om tot een identificatie te kunnen komen is er een aanvullend DNA
onderzoek gestart. De uitkomsten hiervan worden uiterlijk over 3 weken verwacht. Of deze uitkomsten vervolgens
leiden tot een identificatie is niet met zekerheid te stellen. Mogelijk zal nogmaals aanvullend DNA-onderzoek
gedaan moeten worden.
DNA van nabestaanden en aangetroffen DNA
Voor alle 298 vermisten is dankzij de nabestaanden een bruikbaar DNA-profiel vastgesteld. Dit profiel kan zijn
vastgesteld door het veiligstellen van het DNA van de nabestaanden dan wel door het veiligstellen van
voorwerpen die gerelateerd konden worden aan de vermiste. De nabestaanden kunnen in dit stadium niets meer
doen om het identificatieonderzoek te versnellen.
Uit analyse van de DNA-profielen van lichamen en lichaamsdelen die in Hilversum aanwezig zijn is gebleken dat
er geen DNA-profielen zijn aangetroffen van anderen dan de vermisten.

Letter to the President of the House of Representatives from Minister of Foreign
Affairs Frans Timmermans and Minister of Defence Jeanine Hennis-Plasschaert,
regarding the MH17 air disaster, 9 October 2014

In keeping with our pledge to the House, we are writing to inform you about the current
situation regarding the aftermath of the crash of Malaysia Airlines flight MH17. This letter,
which is also being sent on behalf of the Prime Minister, follows on from our letter of 27
August on the same subject.
As ever, the government remains fully focused on the three previously stated objectives:
1. repatriating any human remains and personal possessions that may stili be in Ukraine;
2. investigating the circumstances of the crash;

(

3. conducting acriminal investigation.
The context in which we are operating is, as you know, highly complex. Time and again over
the past few months, we have considered the feasibility of returning to the crash site to
resume the repatriation mission. Unfortunately, in the light of the security situation on the
ground, such a return would be irresponsible.
Given the ongoing instabUity and the unsafe situation in the vicinity of the crash site, the
possibility of returning anytime in the near future is dwindling. The onset of winter is an
additional obstacle to consider. ThereTore, we have been actively reviewing other

options for

retrieving the victims’ personal belongings. The interim mission will remain on site to
continue coordinating these efforts and facilitate a swift return to the crash site, if the security
situation should permit it at some point.
Security situation in eastern Ukraine
The security situation in eastern Ukraine remains fragile and complex. Despite the cease-fire
agreed on 5 September between the Ukrainian authorities and pro-Russian separatists, and
the subsequent agreements of 19 September establishing a 30-kilometre buffer zone for
heavy artillery, the big picture remains the same. Although no large-scale military operations
have been launched so far, the truce is violated on a daily basis, and little if any effort has
been made to withdraw heavy artillery from the buffer zone. Complicating matters further is
the fact that a number of pro-Russian separatist groups, and to a lesser extent various
Ukrainian paramilitary units, are not under the direct control of their political leadership and,
moreover, are internally divided. Artillery fire and smail-scale fighting aimed at improving the
AVT141JU113335
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warring parties’ military positions has been observed around the tactically important town of
Debaltseve, which is located in the immediate vicinity of the crash site. Other hot spots are
Donetsk airport (artillery fire and fighting between ground troops), Horlivka, Luhansk and, to
the south, Mariupol. As a result, a significant threat stil! exists in and around the separatist
controlled area. Despite a number of incidents over the past few weeks, the security
situation in the Kharkiv region is stable. The threat to Dutch personnel there is low.
Interim mission in Kiev and Kharkiv
Following the cease-fire of 5 September, a preparatory mission left from the Netherlands for
Kharkiv on 12 September with a view to possibly resuming the repatriation mission in the
short term. In addition, the Head of Mission (HoM) and the Strategie Military Adviser (SMA)
returned to Kyiv to confer with the Ukrainian authorities and the OSCE. In view of the regular
violations of the truce and the generally unsafe situation around the crash site, a resumption
of the repatriation mission proved to be impossible. The preparatory group, the HoM and the
SMA consequently returned to the Netherlands on 23 September, and the interim mission
was reduced to the level described in the letters to parliament of 14 August 2014
(Parliamentary Papers 33 997, no. 10) and 27 August (Parliamentary Papers 33 997, no.
16).
For its part, the interim mission will remain on site, as the first point of contact for the local
population, the OSCE and the Ukrainian authorities. Their presence is intended to ensure
that the mission to the crash site can resume promptly, II the security situation should
stabilise and on the condition that winter has not yet begun. The interim mission is also
making preparations to put the equipment in Kharkiv into storage for the winter, so that, if the
weather and the security situation allow it, the mission at the crash site can be resumed after
the spring thaw.
During the past 1 ew months, the interim mission has also been looking for additional ways of
returning the personal belongings of the victims to their next of kin. To that end, the mission
has created both a Russian-language Facebook page and a VKontakte page asking the
public to cali a toll-f ree number if they find anything. Posters and fliers have also been
distributed in the villages near the crash site. At the mission’s request, the OSCE has
spoken to the mayors of these villages about what to do with personal belongings and
luggage. The OSCE has also been in contact with the Ukrainian State Emergency Service
(SES) in Donetsk on the mission’s behalf.
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In the first few days after the disaster, the site was systematically searched by the Ukrainian
authorities (SES) and local residents. At that time, the priority was the recovery of remains.
To all appearances, this initial search and recovery effort was conducted efficiently, as the
international repatriation rnission found few remains after that time. Now the focus is mainly
on returning the victims’ personal possessions.
As the government has always maintained, we are keen to return to the crash site, but only
on the condition that the mission can do its work in stable circumstances over a longer
period. At the moment, this is unfortunately not the case. The SES has been active in the
area for some time, and It has an extensive network at its disposal. It is therefore well placed
to assess the security situation. It maintains a presence on the ground, and It can enter the
area of the crash site, even if only for a short time. Back in Kyiv, Australia and Malaysia are
being kept up to date about the progress of Dutch efforts to recover the victims’ belongings.
The crash site must be secured. This is necessary in order to find clues and locate any
remains that might still be present, for further identification. It is also our intention to remove
all pieces of the wreckage from the area. This will also require extended access to the area
and the cooperation of the separatists who control it. The interim mission is currently working
with the OSCE to explore options lor making this happen.
Consular aspects of the mission
Providing good support and aftercare for the next of kin remains a key focus. For victims
who resided in the Netherlands (both Dutch and foreign nationals), the process of issuing
death certificates is nearly complete. In the case of foreign nationals who did not reside in
the Netherlands, a special procedure for issuing death certificates has been agreed with the
Ukrainian authorities. Two Ukrainian observers have visited the Netherlands in order to
guarantee the quality of the identification process. In their final evaluation they spoke
positively about the Dutch approach. They will also draw up a report that will allow death
certificates to be issued in Ukraine. This way, all the death certificates for the latter group of
victims can be processed at the same time in Ukraine. The embassies of the countries
concerned have been closely involved in this process, as they are responsible for providing
information and consular assistance to families in their countries. A number of information
meetings have been held with these embassies, to the general satisfaction of those involved.
Weekly email updates have also been sent out to the embassies of the countries concerned
and the victims’ relatives to keep them informed about the latest developments. A core team
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at the Ministry of Foreign Affairs is stili actively involved in the process surrounding the
issuing of death certificates, and in fielding questions related to consular matters.
Suport for next of kin
At this point 262 of the 298 victims have been identified. Thanks to modern DNA technology,
more identifications are expected to follow in the near future. Police family Iiaison officers
and case managers from Victim Support Netherlands (SHN) are working together closely to
offer the necessary support to the next of kin. The two organisations are combining their
expertise in order to provide care in a variety of areas, addressing psychosocial, practical
and legal issues.
To the greatest possible extent, the care being provided is designed to meet the needs and
preferences expressed by the next of kin themselves. Since our letter to the House of 27
August, many victims’ remains have been identified and transferred to the next of kin. In
many cases family liaison officers and case managers have offered practical and
psychosocial support to the next of kin in preparing for the funerals.
In the past few weeks the next of kin have had an increasing number of questions about the
legal dimensions of the disaster, particularly the matter of compensation. In response, Victim
Support Netherlands will be holding one or more information meetings for any next of kin
who wish to attend. The Information and Referral Centre (IVC), an informational website
containing both a public and private section (the latter accessible only to next of kin), will
continue to be maintained and updated for some time, at least the next 18 months to two

years.
Nationat Remembrance Ceremony
Preparations for the MH1 7 National Remembrance Ceremony are well under way. The
ceremony will be held at the RAI conference centre in Amsterdam on Monday 10 November
2014. The day’s programma is gradually taking shape. The event will honour all 298 victims
of the MH17 disaster. The ceremony will aim to foster a sense of security and connection.
The next of kin have been asked to provide their input regarding both the form and content
of the programma. Over 2,000 relatives, including a number of foreign nationals, are
expected to attend. All countries affected by the disaster will be represented by their
ambassadors. The contacts for the affected families are now submitting lists of the relatives
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they would like to invite. These relatives will then receive a personal invitation to attend the
ceremony from the Prime Minister, on behalf of the government as a whole.
To ensure a safe environment for the next of kin during the remembrance ceremony, the
gathering at the RAI will be closed to the public. The official part will consist of a
remembrance ceremony, which will be broadcast live by state broadcaster NOS on radio
and television. Their Majesties the King and Queen will also be in attendance, and both
houses of parliament will be represented by official delegations. After the remembrance
ceremony, there will be an informal, by-invitation-only programme at which family members
can meet with one another and offer comfort and encouragement. The King and Queen will
also be present for this part of the event.
lnvesticjation of the crash
The investigation by the Dutch Safety Board is well under way. On 7 October, its chairman
Tjibbe Joustra informed the House about the provisional report and the status of the
investigation. With the backing of the Public Prosecution Service, the Board expressed its
desire to have as much of the aircraft wreckage as possible at its disposal, to make a full
reconstruction.
Criminal investiQation
Comments by the Minister of Foreign Affairs in the media
On 8 October, during an appearance on the television programme Pauw, the Minister of
Foreign Affairs said that one of the victims of the MH1 7 crash had been found with an
oxygen mask. This is accurate: an oxygen mask was found in the course of the identification
process. The Minister of Foreign Affairs expressed regret for his remark, since this
information had not yet been shared with all the next of kin. Early this morning, this
information was passed on to all nexi of kin by the family liaison officers.
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Oxygen mask
In the course of the identification process, an oxygen mask was found on one of the victims,
a foreign national. The mask was fastened around the victim’s neck with an elastic strap.
The Netherlands Forensic Institute examined the mask for fingerprints, saliva and DNA, but
the resuits were inconclusive. It is not known how and at what point the mask came to be
around the victim’s neck. The passenger’s relatives were informed at the time. None of the
other victims recovered were found to be wearing oxygen masks.
The reason this information was not previously made public is that the Public Prosecution
Service is still investigating the circumstances surrounding the discovery of the oxygen mask
and its possible significance. At this point It would be premature to draw any conclusions.
Requests by the Permanent Committee on Security and Justice
By letter of 1 1 September the Permanent Committee on Security and Justice asked the
Minister of Security and Justice to report on the work being done by the Public Prosecution
Service in its investigation of the MH17 disaster. The minister was also asked to inform the
House about the Netherlands’ cooperation with the authorities of Ukraine, Belgium, Australia
and Malaysia, the involvement of Eurojust and the procedural status of the case. The House
also asked for the findings of experts in international criminal law regarding the options for
prosecuting and trying those responsible, and the associated risks, opportunities and
obstacles. The House went on to request that special attention be given to assessing the
legal pros and cons of the various poteritial venues for such a trial: one of the countries
involved, the International Criminal Court or a tribunal specially established for that purpose.
In response to these requests (re. 20174Z1 5255/1 014D31 570), we can inform you as
follows.
Public Prosecution Service

The team in charge of the criminal investigation currently consists of three prosecutors, plus
an additional public prosecutor who is stationed in Ukraine. The latter is important for
overseeing the investigation on site, coordinating international cooperation and maintaining
contact with the local authorities. Two additional public prosecutors have been specially
assigned to the forensic side of the investigation, and another two are specifically involved
with victim affairs and support for the next of kin. The investigation team consists of expert
detectives from a variety of backgrounds, including international crime, high-tech crime,
financial crime and forensics. The Royal Military and Border Police and the Aviation Police
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have also been involved in the investigation. The criminal justice authorities are working
closely with the Dutch Safety Board.
Investigation
The criminal investigation into the MH17 disaster is a highly complex undertaking which will
take considerable time. A great deal of information is available via the internet, social media
and other open sources. Other information must first be obtained from other countries. At
this stage, efforts are focused on gathering and analysing as much information as possible.
This is a time-consuming task that requires highly qualified detective work. The authorities
have secured a vast amount of online material, amounting to almost 350 million web pages,
including photographs and videos from eastern Ukraine, both before and after the crash.
Investigators are also poring over blogs, tweets and online forums. It takes a great deal of
human and material resources to interpret internet publications and determine if they contain
any useful evidence. This entails validating and verifying messages and postings.
Investigators are also reviewing telecom data and tapped phone calls. 1f these conversations
are to be used as evidence in a criminal case, their authenticity must be established beyond
question and any possibility of manipulation must be ruled out. Other forensic work is being
handled by various parties, inciuding the Netherlands Forensic Institute (NFI). Finally, the
Dutch police have issued a cali for photographic and video material to be uploaded to their
website. This request has been made available to the public in Ukraine in four lang uages
(Russian, Ukrainian, Dutch and English), and the response has been impressive. This
material is also being analysed and investigated to determine its authenticity. The
investigation team has now secured 20,000 photographs and 750 videos. The investigation
is pursuing various leads and possible scenarios. ldentifying and providing indisputable
evidence is a lengthy process.
International 000peration
International cooperation is crucial, given that much of the evidence is located outside the
Netherlands and that other countries have now launched their own investigations. In light of
this, good coordination and effective teamwork is necessary to ensure that all the available
evidence finds its way to a single centralised location. This is one of the reasons the
Netherlands has taken a leading role from the start. The Public Prosecution Service, which
has appointed one of its prosecutors to coordinate these international efforts, has also asked
Eurojust to do its part to oversee international cooperation. A meeting was held at Eurojust
on 28 July 2014, laying the groundwork for a good working relationship between the police
and justice authorities of the countries involved. One of the forms this has taken is the
establishment of a Joint Investigation Team (JIT), comprising representatives of the
AVT14/JU113335
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Netherlands, Australia, Belgium, Ukraine and Malaysia. This team will pave the way for
better international cooperation, facilitating the exchange of knowledge, expertise and
evidence. The JIT, which is coordinated by the Dutch Public Prosecution Service, meets
twice weekly by video link to discuss the state of the investigation and other maffers.
Eurojust has a key role in bringing together representatives of the participating countries and
organising coordination meetings where agreements are made about cooperation. On 16
August a follow-up meeting was held at Eurojust. The parties involved are also working
closely with Eurojust to coordinate the work of the JIT. In addition to our work with the JIT
partners, the Netherlands is cooperating with a number of other countries. Requests for legal
assistance have been sent to several of them, inciucling Germany, the United States, the
United Kingdom, New Zealand, Italy, Indonesia, Finland, the Philippines and Canada.
Prosecuting the offenders

The Minister of Security and Justice aims to send the Permanent Committee on Security and
Justice a letter before 28 November, examining in broad terms the options for prosecuting
and trying possible offenders, along with the associated risks, opportunities and obstacles.
The Chief Public Prosecutor of the National Public Prosecutor’s Office is in charge of making
this assessment.
Humanitarian aid
The hurnanitarian situation in eastern Ukraine is still troubling, particularly as winter
approaches. There is stili a shortage of good winter-proof accommodation and basic
facilities, like medical care. The government has set aside €500,000 for UNHCR in response
to the UN’s emergency aid request. An additional €200,000 has been donated to the
Ukrainian Red Cross, via the Dutch Red Cross.
According to conservative estimates by the UN, at least 3,550 people have been killed in
eastern Ukraine since the beginning the conflict (this figure includes the passengers and
crew of MH17) and 8,330 wounded, as of the end of September. Over f ive million people live
in the conflict zone. There are over 295,000 displaced persons, and around 341,000 people
have sought refuge abroad; 169,000 of the latter group have gone to Russia. Two-thirds of
the displaced persons are women; the men generally stay behind to protect their property. A
number of displaced persons are already starting to return to areas that have been
recaptured from the separatists and are relatively safe. At this point, there is stili no good
registration system in place to keep track of displaced persons and refugees. UNHCR is
working with the Ukrainian authorities to set up such a system.
AVT14/JU113335
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International contacts and efforts
On 19 September the Minister of Foreign Affairs addressed the UN Security Council, which
was holding a debate, atthe request of Russia, on the investigation of the MH1 7 disaster.
The minister once again set out the Netherlands’ priorities, making dear that this country
would not rest until all the facts of the case had emerged and the perpetrators had been
punished. During the debate, Australia, the UK, the US, France, Luxembourg and Lithuania
expressed support for the Dutch position. Ukraine also emphatically reiterated its
commitment to continued cooperation. The provisional report by the Dutch Safety Board was
welcomed by all Security Council members. Russia suggested a number of possible
shortcomings in the report, but It was alone in its criticisrn.
At the meeting of the UN General Assembly that followed, both the Prime Minister and the
Minister of Foreign Affairs spoke about MH17 and, in bilateral consultations, requested and
received support for the Netherlands’ priorities and a pledge to keep MH17 high on the
international agenda.
In his speech before the General Assembly the Prime Minister stressed that both the
Netherlands and the other countries involved would do their utmost to finish repatriating the
victims’ remains and personal belongings, find out the cause of the disaster and prosecute
the guilty parties. Access to the crash site remains essential to all these objectives. With that
in mmd, we have been in close consultation with the Australian and Malaysian Prime
Ministers about the efforts to obtain access to the site. The Netherlands also spoke with the

(

President of Indonesia and the Prime Minister of Canada, both of whom expressed their
condolences and support.
In addition to these political contacts, there have been intensive daily consultations with
Australia, Malaysia and other partner countries and relevant organisations at civil service
level. A central role in this process is played by the OSCE, which has shown a willingness
since the disaster to support the international efforts led by the Netherlands. Both the Swiss
Chairmanship and the Special Monitoring Mission in Ukraine have shown an unwavering
corn mitment to working with the Netherlands in order to secure access to the crash site. The
government is particularly grateful to the OSCE for this and has expressed our gratitude.
The Minsk Protocol of 5 September on a cease-fire and the start of a political process
provides explicitly for a role for the OSCE over and above the tasks that had already been
AVT14/JU113335
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assigned to the mission last March. These suppiemental tasks involve monitoring and
verifying the cease-fire, monitoring the border between Ukraine and the Russian Federation,
and verifying the (pending) security zone along this international border.
To implement the above-mentioned tasks, the Chairperson-in-Office of the OSCE, Swiss
President and Head of the Department of Foreign Affairs Didier Burkhalter, has asked the
organisation’s member states to increase the number of SMM monitors from 240 to 500, 350
of whom will be responsible for overseeing the situation in eastern Ukraine and the security
zone in the border region between Ukraine and Russia. The OSCE has also asked its
member states to make planning capabilities available. In response, the Netherlands will
provide additional monitors in addition to the f ive Dutch nationals who are already working in
that capacity, with expertise in monitoring cease-fire agreements. The Ministry of Defence
will also make available an operational planner for a period of three months.
Furthermore, the Netherlands will make a supplemental financial contribution to the mission
of €1 .88 million, bringing the total Dutch contribution to €2.83 million.
The European Union has expressed its continued solidarity with the Dutch effort,
emphasising the importance of gaining access to the crash site and an adequate
investigation that leads to the prosecution of the guilty parties. The government will continue
to do its utmost to keep MH1 7 high on the international agenda.

ç

AVT14/JU113335
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F(.
Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DV
dinsdag 9 september 2014 15:32
NKC DRD/NCC;I
t- BD/DRD/NCC/ECO;I
BD/DRD/NCC/ECO
D/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC/ECO,
1- BD/DRD/NCC
BD/DRD/NCC/ECO;l
BD/DRD/NCC/ECO;[
RD/DV/P&B;
BD/DV/P&B;
-

)
-

BD/DV/P&

-

BD/DV/P&B;

minaz.nl’;

OL

1

p@minbuza.nr;
)minbuza.nI;
mindef.nI’;
indef.nI’;
mindef
Çmindef.nI;
lminez.nI’;I
minvws.nI;

(

minvws.nI;l

wws.nI;
@minvws.nI;
knp.politie.nI;
“)minbzk.nI)’;
9fi.minvenj.nI;

)minaz.nl’;
)minbuza.nl;
za.nl;
mindef.nl;
_mindef.nl’;
iez.nl’;
mi nvws. nl;
Inp.politie.nl;

—

—

minbzk.nI;
)omnI

Onderwerp:

Beste NKC’ers,
Vorige week woensdag is besloten in het MCCB dat we van de crisisstructuur overgaan naar een
projectorganisatie. Dat betekent dat we van voortaan het communicatieoverfr’i MH17 bijeenroepen en
niet meer het NKC.

Met vriendelijke groet,
directeur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag 1 Kamer
Postbus 20301 1 2500 EI-1 1 Den Haag

1

www. rijksoverheid .nh/venl
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

1

ËQ
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
maandag 25 augustus 2014 13:16
-

BDIDV;

-

BD/DV/P&B

NIEUWE IDENTIFICATIES

Collega’s,
Zojuist bericht varvan 7 nieuwe identificaties; 3 Nl, 4 niet-NL. dit brengt het totaal op 180. let op: extern is nu
173 bekend (persbericht vrijdag).

Met vriendelijke groet,

(

lv hoofd / sr adviseur communicatie
NCTV/ Eenheid Communicatie

1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 21 augustus 2014 19:27
BD/DV/P&B;
BD/DRD/NCC/ECO
NIEUWE IDENTIFICATIES
-

B D/DV

-

Collega’s,
Zojuist bevestiging van

14 ruwe identificaties; 7 Nl, 7 niet NL.

G rt

(

1

•

Lt

totaal op 173

BD/DRD/NCC/ECO
woensdaci 20 augustus 2014 8:45

Van:
Verzonden:
Aan:

1

1-

Onderwerp:

-BD/DV/P&B
BD/DRD/NCC/FC
Ii- BD/DRD/NCC/ECO
nieuwe identificaties

Urgentie:

Hoog

CC:

BD/D\

BD/DV/P&B;

ea
Hoor net vai
10 nieuwe identificaties, 5 nederlanders, 5 niet-nederlanders. Conform afspraak zijn
de directe nabestaanden reeds persoonlijk geïnformeerd het NCC neemt nu contact op met hun
burgemeesters. Wij zullen vanmorgen een tekstje plaatsen op het besloten deel van de
nabestaandenwebsite.
et vriendelijke groet,

plv Iioofd/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
september
2014 7:57
dinsdag 23

1

1

I-BD/DV;
1- BD/DRD/NCC/ECO;

-

-BD/DV/P&B
BD/DRD/NCC/ECO

Nieuwe identificaties

Goedemorgen allen,
Er zijn weer 20 nieuwe identificaties gedaan, daarvan zijn er 14 Nederlandse en 6 niet Nederlandse nationaliteit. Wij
plaatsen dit bericht zsm deze ochtend op de besloten nabestaandensite. Opgeteld bij de 225 van afgelopen vrijdag
(persbericht), staan we nu op totaal 245 identificaties.
Groeten

let vriendelijke groet,

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

(

1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRDINCC/ECO
dinsdag 14 oktober 2014 16:18
-

BD/DV;

BD/DV/P&B
BD/DRD/NCC/ECO;
nieuwe identificaties

BD/DV/P&B;
-

BD/DRD/NCC/ECO

Beste collega’s,
Er zijn zojuist 6 nieuwe identificaties aan ons gemeld, waaronder 5 personen met de NL nationaliteit
en 1 persoon van een andere nationaliteit. Dit brengt het totaal aantal identificaties op 278.
Wij plaatsen direct een bericht hierover in 2 talen op het IVC.
—

—

Met vriendelijke groet
ON

(

‘Iv haofd/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

1

A
MEMO: reconstructie dag van nationale rouw (Nieuwsuur)

Aan:
Van:
Nieuwsuur is bezig met een reconstructie rond de dag van nationale rouw. Nieuwsuur wil de
voorbereidingen op de aankomst van de slachtoffers van de vliegramp met de MH17 in kaart
brengen. Dat doen ze vanuit verschillende invalshoeken: Mounuta, de NOS, Defensie (kolonel van
Soest), dragers, en het Haagse crisiscentrum. Nieuwsuur wil graag een reconstructie maken grofweg
de 24 uur voordat eerste vluchten aankomen op Eindhoven: vanaf het moment dat de treinen gaan
rijden in Oost-Oekraïne tot en met rouwstoet door Nederland.
Een enorme operatie is in gang gezet, met vele betrokken partijen, die enorme impact heeft gehad.
En daarvoor willen ze graag met een aantal hoofdrolspelers spreken die daar mede voor hebben
gezorgd. Graag zou Nieuwsuur met u vanuit de Haagse invalshoek een interview over willen
opnemen over het verloop van dinsdag 22juli en woensdag 23 juli. De nadruk van hun reconstructie
ligt op de pratische uitvoering van de betrokken partijen. Maar medewerking vanuit het Haagse
crisiscentrum kan uiteraard niet ontbreken.
Ook zou Nieuwsuur (uiteraard onder streng toezicht en voorwaarden) graag een paar opnames
maken van het whiteboard waar de eerste schetsen op staan.
Nieuwsuur wil graag op korte termijn een interview met u opnemen. Na uw akkoord zullen met
Nieuwsuur een interview plannen. Dat zal maximaal 30 minuten duren. Defensie, Monuta en de
NOS hebben inmiddels aangegeven medewerking aan deze reconstructie te verlenen. De
uitzenddatum staat niet vast, maar Nieuwsuur wil eind augustus de reconstructie uitzenden.

I

—
—
—

e

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijla gen:

woensdag 13 augustus 2014 1700

- BD/DRD/NCC/ECO;
]- BD/DV/P&B;
- BD/DV/P&B

-

BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DV;

-

MEMO dag van nationale rouÇ
‘ocx
MEMO dag van nationale rouw. ciocx

2
Dag
Bijgaand het memo over de terugblik van Nieuwsuur op de dag van nationale rouw en het moment
van aankomst van de eerste vliegtuigen.
Kun je instemmen met het advies?
Gr.

ç..

1

Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DV/P&B
22juli 2014 14:27

BD/DV/P&B,
BD/DRD/NCC/EC(
B D/D RD/NCC/EC(

-

BD/DRD/NCC/ECQ
CC:
Onderwerp:

BD/NCTV
Iiaison malaysia airlines
-

Allen,
Malaysia Airlines stuurt een liaison naar het NKC gaat vooral om stroomlijnen informatievoorziening
aan nabestaanden die nog steeds MAS bellen.
Hij zal dus met name ook met
samen moeten werken. Ik verwacht hem over een uur.
Naam is
zijn vaste aanspreekpunt.
kun je hem als bezoeker aanmelden?
Gr.

Woordvoerder
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag

(
E
M
htt p://www .ri jksoverheid n l/venj
http://www.nctv.n 1
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Veel aanmeldingen voor de Nationale Herdenking MH17
Veel nabestaanden hebben zich inmiddels via hun familiecontactpersoon aangemeld om een
uitnodiging voor de Nationale Herdenking MH17 te ontvangen. Als u wel de herdenking hij wilt
wonen, maar u heeft zich nog niet aangemeld, dan vragen we dat zo spoedig mogelijk te doen via uw
familiecontactpersoon. Zo kunnen we iedereen op tijd de officiële (papieren) uitnodiging en
toegangspapieren voor 10 november bezorgen.
Namen noemen
Wij hebben u op 16 oktober per e-mail gevraagd hoe de namen van uw dierbaren moeten worden
uitgesproken. Zou u deze gegevens zo snel mogelijk via de mail herdenkingmh17@minvws.nl aan ons
door willen geven? Het uitspreken van de namen wordt geoefend tijdens de generale repetitie op
zondagmiddag 9 november in de RAI, zodat dit belangrijke onderdeel tijdens de ceremonie waardig
zal verlopen. Het is van belang dat u op 9 november aanwezig bent bij de repetitie. Als u heeft
aangegeven namen te willen oplezen dan ontvangt u daar nog bericht over.

(

Foto’s
Tot 6 november kunt u foto’s van uw dierbaren insturen die bijzondere herinneringen oproepen. Als
u uw foto’s wilt delen, dan kunt u ze mailen naar herdenkingMH17@minvws.nl. Houd daarbij wel in
gedachten dat het beeld ook wordt uitgezonden en eventueel op internet te vinden blijft.
Uitnodiging per post
We verwachten rond 28 oktober de officiële uitnodiging per post te versturen. Bij de uitnodiging zit
een toegangskaart en een parkeerkaart voor de parkeergarage van de RAI. Deze laatste kan ook
worden gebruikt voor de pendelbussen bij station Amsterdam RAI en station Amsterdam Zuid.
Iedereen ontvangt de benodigde papieren op het eigen huisadres. Uw toegangskaart is uniek en is
gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens. U kunt de kaart niet aan iemand anders geven. Het is
belangrijk dat u behalve uw toegangskaart, ook een geldig legitimatiebewijs meeneemt.
Ontvangst in de RAI
U wordt in de RAI ontvangen met een lunch van 11.00 uur tot 12.15 uur. Voor de officiële ceremonie
wordt u om uiterlijk 12.15 uur in de zaal verwacht. Het is belangrijk dat u op tijd aankomt, zodat er
voldoende gelegenheid is om iedereen zijn/haar zitplaats te wijzen.

(

Programma
In het programma van de Nationale Herdenking MH17 zijn uw ingebrachte wensen, ideeën en
suggesties meegenomen. Ook de uitvoering van het programma wordt voor een groot deel door
nabestaanden verzorgd. Alle genodigden krijgen op de dag van de plechtigheid een
programmaboekje, waarin ook de namen van de slachtoffers zijn opgenomen. Maartje van Weegen
is aanwezig als ceremoniemeester.
Samenzijn
Na afloop van het ceremoniële deel is er gelegenheid voor een informeel samenzijn. De Koning,
Koningin Maxima en enkele leden van het kabinet zijn hierbij aanwezig. Daarnaast zijn ook de
familierechercheurs en casemanagers van slachtofferhulp hierbij aanwezig.

Heeft u een week voor de bijeenkomst nog geen documenten van ons ontvangen, of heeft u andere
vragen, neem dan contact met ons op via herdenkinRMH17@minvws.nI of bel met 070-340 71 72 (op
werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

E
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

lÔl.

donderdag 23 oktober 2014 12:53
NKC DRD/NCC;
IVC nieuwsbericht 23 oktober 2014
lVCbericht 23okt Nationale Herdenking.docx
-

Hol
Hierbij het nieuwsbericht voor het IVC. Wil

jij zorgen dat het vandaag geplaatst wordt?

In antwoord nog op de vragen die in het document geplaatst waren:
Link mail 16 oktober: Het is niet mogelijk om de link in het nieuwsbericht te plakken, iedere contactpersoon
heeft een persoonlijke link waaraan de gegevens gekoppeld zijn. We hebben de zin nu aangepast zodat
mensen de gegevens naar de postbus kunnen mailen.
-

C
Dank!
Groet
Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam Nationale Herdenking MH17

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

ç
Dit bericht ken informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt
verzocht dat aan de afzender te melden en hel bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aanspraketijkheid voor schade, van welke aard ook, clie
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This massage may conlain information that is not intended for you. t you are not the addressee or t this message was cent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and detete the message. The State accepts no tiabitity for damage of any kind resulting trom the risks inherent in the
etectronrc transmission of messages.
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ii

zijn ten aanzien van vrijgave van de lichamen, voorkeur voor
begrafenisondernemer en vervoer.

(

Procedure slachtofferidentificatie
1.
2.
3.
4.

(

Identificatie slachtoffer door LTFO
Beslissing door identificatieboard
Vrijgave door officier van Justitie
NL Slachtoffer
a. LTFO informeert familierechercheur
b. Familierechercheur informeert nabestaanden
c. NCC informeert gemeente (woonplaats slachtoffer) via
burgemeester (nadat nabestaanden zijn geïnformeerd)
d. Gemeente zoekt contact met nabestaanden
5. Niet NL Slachtoffer
a. LTFO informeert familierechercheur of ambassade voor Niet NL
slachtoffers’
2
b. Familierechercheur of ambassade informeert nabestaanden
c. LTFO informeert (indien dit nog niet gebeurd is) consulaire zaken
van de betreffende ambassade
d. Ambassade zoekt contact met nabestaanden en maakt afspraken
over wensen ten aanzien van begrafenis, administratieve
handelingen en vervoer.

Vrijgeven lichaam in overleg met nabestaanden

Op het moment dat een slachtoffer geïdentificeerd is, wordt het lichaam
vrijgegeven door de officier van justitie. Op dat moment kan de familie
‘beschikken’ over het lichaam. Als er meerdere slachtoffers in de familie zijn, is
het aan de nabestaanden of zij de gezinsleden apart of gezamenlijk willen
begraven. Op het moment dat voor het laatste wordt gekozen, dan wordt het
lichaam op Hilversum gehouden tot het moment dat de familie aangeeft dat zij
willen dat het slachtoffer wordt overgedragen.
Eerstelijns nabestaanden als aanspreekpunt
De eerstelijns nabestaanden zijn het primaire aanspreekpunt voor de
familierechercheurs (in geval van niet NL slachtoffers kan dat ook een
medewerker consulaire zaken van de betreffende ambassade zijn). Zij
inventariseren de wensen. Daarbij is het van belang dat eerste- en tweedelijns
nabestaanden en andere direct betrokkenen elkaar hier onderling in vinden.
Verantwoordelijkheid gemeenten
Als het slachtoffer Nederlands is, informeert het NCC de betrokken
burgemeester. Daarbij wordt duidelijk aangegeven dat de communicatie richting
pers over de identificatie niet gewenst is tenzij daar afspraken over zijn gemaakt
met de nabestaanden.
Gezinnen met meerdere nationaliteiten
Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere en/of dubbele nationaliteiten
dan wordt in overleg met de eerstelijns nabestaanden overlegd wat de wensen
Deze stap vindt alleen plaats indien er een familierechercheur van het land aanwezig is. Anders wordt de CZ
afdeling van de ambassade hier in NL benaderd die verder contact moet leggen met de nabestaanden
2
Overigens hoeven slachtoffers/nabestaanden niet in het land van hun nationaliteit te wonen.

E
Van:
Verzonden:
Aan:

maandag 28juli 2014 15:25

cc:
Onderwerp:
Bijlagen:

input nabestaanden nieuwsbrief/website
Procedure slachtofferidentificatie versie nabestaanden site.docx

Hierbij aanvullende input voor de nieuwsbreif van vanmiddag en voor de website.
Ik realiseer me dat sommige dingen al op de site staan maar misschien kan het geen kwaad om de
afzonderlijke tekstjes nog even in de nieuwsbrief mee te nemen.
Ik

even omdat zij in contact staat met het OM over de identificatieprocedure.

Senior Communicatieadviseur

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

i,@nctv minveni ni
hft:/7iwW.nctv.nl

(

1

0
0
0

0
0
0
0

Ô3.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlag en:

maandag 20 oktober 2014 19 51

informeren identificatieproces
Informatievoorziening stand van zaken identificatieproces.docx

Beste
Bijgaand ontvangen jullie een A4 met een voorstel voor verdere ce
en n
over het ic ntific
unt 3 van IC-ve

Groet,

Woordvoerder

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

)://www.rijI

verheid.nI/venj

Justitie. Recht raakt mensen.
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E
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

I’05.

dinsdag 26 augustus 2014 17:39
SPOED tbv tekst
26/8/

Urgentie:

bijeenkomst Kiev ter nagedachtenis slachtoffers MH17

Hoog

Met vriendelijke groet,

(

communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

Van
•-BD/DRD/NCC
Verzonden: dinsdag 26 augustus 2014 17:36
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
Onderwerp: FW: SPOED bijeenkomst Kiev ter nagedachtenis slachtoffers MH17 26/8/graag doorsturen aan NCC
Urgentie: Hoog
-

-

Vriendelijke groet,

(
Hoofd Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Nationaal Crisiscentrum

Turfmarkt 147 j 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 16950 2500 BZ 1 Den Haag

•
•
•
•

1 www.nctv.nl

Tegelijkertijd met de nabestaandenbijeenkomst in Nederland vandaag, vindt om 19 uur Nederlandse tijd in
Kiev muzikaal programma (requiem) plaats, ter nagedachtenis aan slachtoffers MH17.
Bijeenkomst is 40 dagen na de ramp en overlijden slachtoffers, conform traditie orthodoxe kerk.
Bijeenkomst wordt georganiseerd door OEK Organisatie, met steun DEK Ministerie van Cultuur en BZ.
Minister van Cultuur en vice-minister BZ aanwezig.
Minister van Cultuur OEK en CdP Kiev spreken tijdens bijeenkomst.
1

de
4. Dinsdag 26 aug, 2
besloten bijeenkomst voor nabestaanden (besluit van MCCB van vrijdag jI),
met karakter van informatiebijeenkomst, zie concept programma in bijlage. Tijdens deze deze
informatiebijeenkomst nabestaanden wordt ook de datum/locatie van nationale herdenking
bekend gemaakt. Uitgebreid draaiboek wordt morgen in ICCB toegelicht. Uitnodiging aan
nabestaanden gaat persoonlijk via de familierechercheurs en tekstje erover kan later in de
week op besloten deel nabestaandenwebsite (na seintje familierechercheurs aan NKC).
5. Dinsdag 26 augustus, interview Dick Schoof Nieuwsuur tbv terugblik ‘de 24 uur voor aankomst
op Eindhoven’

Verzoek aan jullie allen voor NKC-overleg volgende week dinsdag: vooraf svp de NKC-lijst
contactpersonen- lijst even doorlopen. Vraag: Nu we vlg fase ingaan, zijn alle juiste personen/partijen
(intern én extern) aangehaakt op het NKC? hoeft niet persé via de mailgroep, maar kan ook bilateraal.

Woordvoerder

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 t 2511 DP t Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH t Den Haag

http : //www. ru ksoverheid nI/veni
.

Justitie. Recht raakt mensen.
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Grootschalig DNA-identificatieonderzoek
Wanneer als gevolg van een ramp een groot aantal slachtoffers moet worden
gedentificeerd wordt het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) ingezet. Het LTFO is
een team van de Nederlandse politie en partners (zoals het Ministerie van Defensie en het
Nederlands Forensisch Instituut), waarin de deskundigheid op het gebied van forensische
opsporing en identificatie van slachtoffers in ons land is gebundeld. Specialisten van het
LTFO verzamelen gegevens van de slachtoffers en leggen al deze bevindingen vast. Zij
onderzoeken de stoffelijke overschotten uit- en inwendig en registreren geslacht, lengte,
haar, geschatte leeftijd, eventuele pathologische afwijkingen en uiterlijke kenmerken
(neusvorm, vaste of losse oorlel, littekens, tatoeages, piercings en protheses). Tijdens het
onderzoek door het LTFO worden ook bemonsteringen gedaan voor DNA-onderzoek. Het
gaat hierbij om spierweefsel, botmateriaal en een gebitselement. Indien mogelijk nemen
dactyloscopisten vingerafdrukken af en maken forensisch odontologen röntgenfoto’s van de
gebitten en stellen de gebitsstatussen vast. Daarnaast worden de kleding, sieraden, brillen
en andere aangetroffen persoonlijke eigendommen van de slachtoffers uitgebreid
beschreven en gefotografeerd.

DNA-ideritificatieonderzoek in drie stappen
Het DNA-identificatieonderzoek is onder te verdelen in drie stappen:
1. vervaardigen van DNA-profielen van Ante Mortem (AM)-materiaal;
2. vervaardigen van DNA-profielen van Post Mortem (PM)-materiaal;
3. vergelijkend DNA-onderzoek van de DNA-profielen van AM-materiaal met PM-materiaal.
1. DNA-profielen Ante Mortem-materiaal
Ante Mortem (AM) betekent ‘voor de dood’. Het DNA-identificatieonderzoek maakt gebruik
van twee categorieën AM-materiaal:
celmateriaal van familieleden van de vermiste personen; bij voorkeur van eerstegraads
familieleden, zoals ouder5, kinderen, broers en zussen. Speciaal hiervoor bevoegde
medewerkers van de politie nemen hiertoe wangslijmvliescellen af van de familieleden door
een paar keer met een borsteltje langs de binnenkant van de wang te strijken.
celmateriaal van de vermiste personen. Dit kan aanwezig zijn op persoonlijke
eigendommen van de vermiste personen; gebruiksvoorwerpen, zoals een tandenborstel,
scheermesje of een kam met haren. In de praktijk zijn niet altijd dergelijke
gebruiksvoorwerpen voor handen en is daarnaast ook enig voorbehoud noodzakelijk.
Daarbij is het de vraag of het daadwerkelijk het gebruiksvoorwerp van de betreffende
vermiste persoon is en of dit voorwerp ook alleen door hem of haar is gebruikt.
Daarnaast is het mogelijk dat er medische monsters van de vermiste personen aanwezig
zijn; bloed of een ander monster met celmateriaal (DNA) dat ooit bij een dokter of in een
ziekenhuis is afgenomen en daar is bewaard.
-

-
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Van het celmateriaal van het AM-materiaal worden DNA-profielen vervaardigd. Dit
resulteert in DNA-profielen van de vermiste personen en DNA-profielen van familieleden
van de vermiste personen.
2. ONA-profielen Post Mortem-materiaal
Post Mortem (PM) betekent ‘na de dood’. Het PM-materiaal betreft bemonsteringen van de
stoffelijke overschotten. Afhankelijk van de staat van het lichaam of lichaamsdeel maakt het
DNA-identificatieonderzoek gebruik van spierweefsel, botweefsel of een kies of een tand.
Wanneer geen bruikbaar spierweefsel voor handen is, worden kiezen, tanden of botweefsel
ingezet. In de gebitselementen is het DNA het best beschermd tegen invloeden van
buitenaf.
Van het celmateriaal van het PM-materiaal worden DNA-profielen vervaardigd. Dit
resulteert in DNA-profielen van de stoffelijke overschotten.

(

3. Vergelijkend DNA-onderzoek
Om de DNA-profielen van het AM-materiaal en het PM-materiaal met elkaar te vergelijken
wordt gebruikgemaakt van een speciaal hiervoor ontwikkeld computerprogramma,
Bonaparte genoemd. De naam verwijst naar Lodewijk Napoleon Bonaparte, die er in 1811

voor zorgde dat iedereen in Nederland zijn naam moest laten registreren in de burgerlijke
stand. De software van Bonaparte geeft de slachtoffers als het ware hun namen weer terug.
Bonaparte is in 2010 ingezet bij de identificatie van de slachtoffers van het vliegtuigongeluk
2
in Tripoli (vlucht 771 van het Libische Afriqiyah Airways).’
De familiestambomen van de vermiste personen en de DNA-profielen van de familieleden
worden ingevoerd in Bonaparte. Wanneer van een vermist persoon een DNA-profiel
beschikbaar is (verkregen uit een persoonlijk gebruiksvoorwerp), wordt ook dit ingevoerd.
Het computersysteem plaatst de DNA-profielen van de familieleden en van de vermiste
personen in de stambomen. Om hierna vast te stellen welk slachtoffer past in welke
stamboom, vergelijkt Bonaparte het DNA-profiel van elk stoffelijk overschot met de DNA
profielen in de stambomen. Het onderzoekt en berekent voor ieder stoffelijk overschot of
het DNA-profiel past bij de DNA-profielen van de familieleden van de vermiste personen. Is
in een stamboom ook het DNA-profiel van de vermiste persoon opgenomen, dan
onderzoekt Bonaparte of het DNA-profiel van het stoffelijk overschot daarmee matcht. De
software herkent patronen van overeenkomsten in de DNA-profielen. Wanneer het DNA

‘voor uitgebreide informatie over het grootschalig ONA-identificatieonderzoek bij de Tripoli-ramp, zie Al.
Meulenbroek & P. Poley, Kroongetuige ONA; Onzichtbaarspaarin spraakmakende zaken, hoofdstuk 20 (De
vliegramp in Tripoli), Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij 2014 (ISBN 978-90-234- 89-32-0).
2

Bonaparte bevat alleen de informatie betreffende het DNA-identificatieonderzoek, niet dat van de andere
identificatleonderzoeken, zoals uiterlijke kenmerken, vingerafdrukken en gebitsstatussen.
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profiel van een stoffelijk overschot past bij de DNA-profielen in een stamboom berekent
Bonaparte vervolgens de wetenschappelijke bewijswaarde van de gevonden overeenkomst.
Bonaparte vergelijkt ook de DNA-profielen van de stoffelijke overschotten met elkaar. Op
deze manier kunnen lichaamsdelen aan elkaar worden gekoppeld. Dit is het geval wanneer
DNA-profielen van lichaamsdelen aan elkaar gelijk zijn (‘matchen’).
Wanneer er meerdere kinderen van een gezin zijn vermist, kan door de DNA-profielen van
het celmateriaal op gebruiksvoorwerpen van deze kinderen worden bepaald welk
slachtoffer welk kind is. Indien dit niet mogelijk is kan de forensisch antropoloog een
onderscheid maken tussen de kinderen op basis van een leeftijdsschatting.
Het resultaat van het DNA-onderzoek is onderdeel van de uiteindelijke identificatie. Op
basis van de samenhang van alle resultaten van de verschillende identificatieonderzoeken
uit- en inwendig onderzoek, bijzondere uiterlijke kenmerken, vingerafdrukken,
gebitsstatussen en DNA-profilering wordt een stoffelijk overschot uiteindelijk
ge dentificeerd.

—

—

ANTEMORTEM (AM): familieleden (wangsliJmviies)
-

5t,rnboom 1

St,bnon 2

St,bmm3

SOnboom4

-persoonlijke eigendommen
slachtoffers
5Ob,on S

Toelichting afbeelding
In de afbeelding is de DNA-identificatie schematisch weergegeven aan de hand van de vijf
stambomen van zeven vermiste personen. Voor de eenvoud zijn de DNA-profielen in de
©NFI, augustus 2014
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afbeelding weergegeven met slechts twee DNA-kenmerken (de twee getallen in de blokjes).
In werkelijkheid bestaan de DNA-profielen uit 30 DNA-kenmerken (30 getallen) en de DNA
kenmerken die aangeven of het DNA van een man of een vrouw is.
Stamboom 1: van beide ouders van de vermiste man is het DNA-profiel bekend.
Stamboom 2: de beide ouders van de vermiste man leven niet meer. Van zijn broer en zus
zijn de DNA-profielen wel bekend.
Stamboom 3: van de man en de twee zoons van de vermiste vrouw zijn de DNA-profielen
bekend.
Stamboom 4: drie personen van deze familie zijn vermist: beide ouders en hun kind. Van
de vier grootouders van het kind zijn de DNA-profielen bekend.
Stamboom 5: de beide ouders van de vermiste vrouw leven niet meer. De vrouw heeft
geen broers of zussen. Wel is er een tandenborstel van de vermiste vrouw beschikbaar. Het
daarvan verkregen celmateriaal heeft een DNA profiel opgeleverd

-

-

-

-

-

Het computerprogramma Bonaparte vergelijkt de DNA-profielen van de stoffelijke
overschotten met die van de familieleden en die van de vermiste personen in de
stambomen. Het DNA-profiel van het rood omkaderde slachtoffer past bij de DNA-profielen
van de familieleden in stamboom 3. Dit stoffelijk overschot heeft DNA-kenmerken 9 en 22.
Deze combinatie past alleen in stamboom 3. DNA-kenmerken erven over van ouders op
kind. De DNA-kenmerken van een kind moeten terug te vinden zijn bij diens ouders. Een
kind heeft de helft van zijn DNA-kenmerken van zijn vader en de helft van zijn moeder.

Het stoffelijk overschot met de DNA-kenmerken 14 en 20 past in stamboom 1. DNA
kenmerk 14 is overgeërfd van de vader in de stamboom, DNA-kenmerk 20 van de moeder.
*
Het stoffelijk overschot met de DNA-kenmerken 16 en 24 past in stamboom 2. Deze DNA
kenmerken komen ook voor bij de broer en zus van de vermiste persoon.
*
De stoffelijke overschotten met de DNA-kenmerken 13 en 23 en met de DNA-kenmerken 9
en 15 passen bij respectievelijk de man en de vrouw in stamboom 4. Het stoffelijk overschot
met de DNA-kenmerken 9 en 13 past bij het kind in stamboom 4.
*
Het 5toffelijk overschot met de DNA-kenmerken 19 en 27 past bij het celmateriaal dat is
verkregen van de tandenborstel van de vermiste persoon in stamboom 5. Het celmateriaal
afkomstig van de tandenborstel heeft ook DNA-kenmerken 19 en 27.

*
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stand van zaken NKC-activiteiten dd 19 augustus nu aan juiste verzendingljst &
met actuele NKC-contactpersonenlijst (vorige mail deleten)
grootschalig-d na-identificatieonderzoek_tcmll9-560206[1] .pdf; Nabestaanden
bijeenkomst 26aug.docx; Kalender MH17 versie 19-08-2014+ N KC.docx;
Contactpersonen NKC l9aug.xlsx
—

—
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CC:
Onderwerp:
Bijlag en:

-

E
3este NKC-ers,
Zoals jullie weten, is het NKC nog steeds volop actief & verantwoordelijk voor de afgestemde
communicatie rond MH17. We komen nog eenmaal per week fysiek bijeen (dinsdag 10.00 bij de NCTV)
en de rest doen we telefonisch of per mail. Om de klokken weer gelijk te zetten, hieronder een kort
overzicht van wat er nu loopt:
Deze week:
1. Morgen: ICCB om 14 uur en MCCB om 16 uur: belangrijk punt op de agenda daar een stavaza
vanuit NFI mbt het vaststellen van de unieke DNA-rrofielen. We spraken hierover vanmorgen al
tijdens het NKC-overl’ci (in de bijl-” factsheet NFI over het DNA identificatieproces).

2.

1

3. Verder arrangeren Defensie en politie voor aantal kranten interviews met mensen die in
Oekraïne hebben gezocht in het veld.
Volgende week
1

Informatiebijeenkomst nabestaanden 26 augustus
Deze week bent u uitgenodigd voor een besloten informatiebijeenkomst voor directe nabestaanden
van slachtoffers van de vliegramp in Oekraine. Tijdens deze bijeenkomst wordt u in het plenaire deel
bijgepraat over een aantal zaken die spelen rondom de ramp. Daarna is er gelegenheid voor contact
met lotgenoten. Ook staat er een veertigtal vertegenwoordigers van verschillende organisaties voor
u klaar om uw individuele vragen te beantwoorden. Tijdens het plenaire deel kunt u de volgende
informatie verwachten:
1.

De missie

De repatriëringsmissie heeft tussen 1 en 6 augustus op de rampplek van MH17 gewerkt, met als doel
zoveel mogelijk lichamen, lichaamsdelen en persoonlijke bezittingen veilig te stellen en terug te
brengen naar Nederland. Operationeel commandant

—

—

(Koninklijke Marechaussee)

en hoofd van de missie Pieter Jaap Aalbersberg (Politie) lichten toe waar er gezocht is, hoe en met
welk resultaat. Ook belichten zij kort wat er nu gebeurt in Oekraine.
2.

Het onderzoek naar de oorzaak

Wanneer een vliegtuigongeluk plaatsvindt, is het van groot belang om door het doen van onderzoek
een helder beeld te krijgen van de oorzaak. Hierdoor kunnen nabestaanden, andere betrokkenen en
de (internationale) samenleving op basis van feiten te weten komen wat er gebeurd is. De
Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het neerstorten van het vliegtuig MH17 en stelt alles in
het werk om een zo helder mogelijk beeld te geven over de oorzaak van de crash. Ze hebben de
leiding over het onderzoek en stuurt het internationale team van onderzoekers aan.
van de Onderzoeksraad, licht toe hoe zij te werk gaan.
3.

lid

Het strafrechtelijk onderzoek

Na de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines heeft het Openbaar Ministerie (OM) een zeer
uitgebreid strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Nederlandse OM heeft daarmee het voortouw

(

genomen in de internationale samenwerking met de landen die zijn getroffen door de vliegramp.
Binnen het OM is het landelijk parket belast met het onderzoek. Fred Westerbeke, hoofdofficier van
het Landelijk Parket geeft een toelichting op het onderzoek, waarvan het hoofddoel is: het
vaststellen van de toedracht van de vliegramp en het achterhalen van de daders.
4.

Slachtofferidentificatie

De identificatie van de slachtoffers van rampvlucht MH17 wordt uitgevoerd door het Landelijk Team
Forensische Opsporing (LTFO), in de Korporaal Van Oudheusden Kazerne in Hilversum. Specialisten
van het LTFO verzamelen gegevens van de slachtoffers en leggen al deze bevindingen vast. Zij
onderzoeken de stoffelijke overschotten en registreren geslacht, lengte, haar, geschatte leeftijd,
eventuele pathologische afwijkingen en uiterlijke kenmerken (neusvorm, vaste of losse oorlel,
littekens, tatoeages, piercings en protheses). Ook worden bemonsteringen gedaan voor DNA
onderzoek. Het gaat hierbij om spierweefsel, botmateriaal en een gebitselement. Als het kan, nemen
dactyloscopisten vingerafdrukken af en maken forensisch odontologen röntgenfoto’s van de
gebitten en stellen de gebitsstatussen vast. De identificatie van de slachtoffers kan dus gebeuren op
basis van (1) vingerafdrukken, (2) gebitsstatus, (3) DNA of (4) een combinatie van deze methoden.

De informatie die hierdoor beschikbaar komt, wordt vergeleken met gegevens en materiaal van het
slachtoffer voor het overlijden. Als deze gegevens met elkaar overeenkomen, legt de leider van het
LTFO de ‘match’ ter goedkeuring voor aan de autoriteiten. Die moeten de identiteit formeel
vaststellen.
Het DNA-onderzoek, één van de onderzoeksmethoden voor identificatie, is te verdelen in drie
stappen: 1) het vervaardigen van DNA-profielen van Ante Mortem (AM)-materiaal; 2) het
vervaardigen van DNA-profielen van Post Mortem (PM)-materiaal; en 3) vergelijkend DNA
onderzoek van de DNA-profielen van AM-materiaal met PM-materiaal.
De afgelopen weken ontving het Nfl via het LTFO (post-mortem) meer dan 600 bemonsteringen van
stoffelijke resten, die eerder in het rampgebied in Oekraïne waren veiliggesteld en vervolgens waren
overgebracht naar Hilversum. Daarnaast ontving het NFI (ante-mortem) DNA-materiaal van
nabestaanden (familieleden) en persoonlijke eigendommen van slachtoffers. Als het NFI onderzoek
heeft verricht op alle bemonsteringen, kan een uitspraak worden gedaan over het aantal personen
waarvan een uniek DNA-profiel is vervaardigd. Het aantal unieke DNA-profielen zegt echter nog niks
definitiefs over het uiteindelijke aantal identificaties van slachtoffers. Het legt de basis voor het
verdere DNA-onderzoek. Er is daarna nog een aantal stappen noodzakelijk om daadwerkelijk tot een
identificatie door het LTFO te komen. Het identificatieproces duurt naar verwachting nog enkele
maanden.
Tijdens de nabestaandenbijeenkomst van aanstaande dinsdag wordt een toelichting gegeven op het
identificatieproces en meer specifiek op het aantal tot nu toe vastgestelde unieke DNA-profielen.
Wilt u meer weten over de werkwijze van het LTFO:
http://www.ltfo.nh/index.php?option=com content&view=article&id=16&ltemid=135
Wilt u meer weten over het DNA-onderzoek van het NFI:
http://www.forensischinstituut.nl/lmages/grootschalig-dna-identificatieonderzoek tcmll9560206.pdf
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Datum

Kalender MH17

ICCb 14.00u
MCCb 16.00u

Interne organisatie

i ormatiebijeenkomst
nabestaanden,
Nieuwe

Dag van nationale rouw
in Maleisië

Algemeen

Lichamen vij’. n slachtoffers
Maleisië via S hiphol naar
Maleisië

Bij NFI bekend hoeveel
slachtoffers er zijn te identificeren
o.b.v. DNA
(“eind augustus” 14-08-2014
TK)

Spoor 1.
Repatriëring van lichamen en
persoonlijke bezittingen

Eerste bevindingen internationale
onderzoek naar toedracht o.1.v.
OvV (“Binnen enkele weken” 1408-2014 gemeld aan TK)

Spoor 2.
Onderzoek naar toedracht

Spoor 3.
Strafrechtelijk onderzoek

versie 19-08-2014
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Nagaan mogelijkheid nieuwe
missie en nieuwe opdracht aan
Head ofMission

mci.
mogelijkheid einde sneeuw-periode.

Nationale
herdenkingsbijeenkomst
vliegramp Oekraïne

Overgangsmaand van winter- naar zomerweer in Oekraïne,

Maandag 10-10-2014
(in planning)
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Overangsmaand van zomer- naar winterweer in Oekraïne, mci. mogelijkheid van (zoektocht beiemmerdc)sneeuw.
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pro jectstructuur
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Van:

Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

Informatievoorziening aan nabestaanden
Informatiebijeenkomst nabestaanden toelichting.docx; vul hier een onderwerp in

Beste NKC-collega’s,
Met alle seinen op groen is zojuist is bijgaande tekst (zonder cijfers...) verstuurd in de richting van
abestaanden en familierechercheurs.
Jok het wekelijkse persbericht over de identificaties is weer verstuurd en de eerste conceptantwoorden op de Kamervragen doen ook al de ronde.
Maandag maken we met alle betrokkenen nog nadere afspraken over de nabestaandenbijeenkomst en
de persbriefing en dinsdag is er weer een NKC-samenzijn in
Veel dank wederom voor jullie hulp, geduld en inzet.
Goed weekend alvast!

Woordvoerder
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Binnenkomst informatieverzoek
In de mailboxen van de coördinatoren
) van
Slachtofferhulp Nederland komt een informatieverzoek binnen. Dit verzoek kan verzonden zijn door:
1. Leden uit de kerngroep IVC: Stichting Arq / Impact, ministeries, OM, politie en Slachtofferhulp
Nederland
Een lid uit de kerngroep IVC wil informatie delen met de betrokkenen d.m.v. het plaatsen van een
bericht op het open of besloten gedeelte van de website.
2. Nabestaanden
Zij hebben een inhoudelijke vraag gesteld in het besloten gedeelte van de website, waarop een
antwoord moet worden geformuleerd.
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Afstemmen met kerngroep IVC
Afhankelijk van de inhoud van het verzoek, stemmen de coördinatoren
het ontvangen verzoek af met de leden van de kerngroep IVC:
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Ministeries

-

Politie

-

Openbaar Ministerie

-

Stichting Arq / impact

-

Slachtofferhulp Nederland

Contactgegevens kerngroep IVC:
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Eindverantwoordelijke akkoord?

Plaatsen bericht
bepalen samen met Stichting Arq /
De coördinatoren
Impact of het bericht op het open of besloten gedeelte van de website zal worden geplaatst. Bij het
bepalen hiervan wordt gebruik gemaakt van de onderstaande beslisboom.

ja
Detrett [t evDelige

Info eerst op
besloten deel

website plaatsen en
besluiten of ee uur
later info (qefleel of

info voor
nabest2anden?

plaatst de webredactie
In opdracht van de coördinatoren
van Slachtofferhulp Nederland het bericht op het open of besloten gedeelte van de website.
De webredactie van Slachtofferhulp Nederland verzamelt elke dag de nieuwe berichten op het open of
besloten gedeelte van de website. (Uiteraard geen reacties, vragen of antwoorden van
nabestaanden.)
stemmen deze berichten af met
De coördinatoren
Stichting Arq / lmpact en selecteren welke berichten worden opgenomen in de nieuwsbrief.
De eindverantwoordelijke Victor Jammers controleert als laatste de inhoud van de nieuwsbrief. Na
deze controle wordt elke dag rond 16.00 uur de nieuwsbrief verstuurd naar alle nabestaanden, de
coördinator familierechercheurs en alle leden van de kerngroep IVC.
Iedere ochtend wordt door het Juridisch Kenniscentrum van Slachtofferhulp Nederland de informatie
in de nieuwsbrief bekeken op relevantie voor de betrokken hulpverleners van Slachtofferhulp
Nederland. Het Juridisch Kenniscentrum stemt dit af met
Gezamenlijk wordt besloten of de informatie op het Intranet van Slachtofferhulp
Nederland zal worden geplaatst of via een e-mail zal worden verstuurd naar de betrokken
hulpveileners. Indien de informatie op het Intranet moet worden geplaatst, wordt de informatie naar de
webredactie van Slachtofferhulp Nederland (webredactie @ slachtofferhulp.nl) gestuurd.
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Bericht wordt niet
opgenomen in
nieuwsbrief.
Is geplaatst bericht
op website van
belang voor
nieuwsbrief? (wordt
beoordeeld door
communicatie SHN)

ia
—

Om 15.00 uur stuurt
communicatie SHN
co

i
Na akkoord
verzend
webredactie SHN
om 16.00 uur de
nieuwsbrief.

(.
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Indien nodig wordt
redactieraad r’)C
door
t

Figuur: werkprocesschema Beheer mailbox vliegramp Oekraïne

Binnenkomst e-mail via mailbox Vliegramp Oekraïne
In de e-mailbox vliegrampoekraïne@slachtofferhulp.nI komen e-mails binnen. De meeste e-mails
bevatten een verzoek tot het verstrekken van inlogcodes voor toegang op het besloten gedeelte van
de website. Deze verzoeken worden gestuurd door
van de politie.
De namen van de nabestaanden in deze verzoeken zijn reeds gecontroleerd door de politie.
-

-

ltbeheerd door:

Betreft aanvraag inlogcodes?
De e-mails worden bekeken op:
1. Verzoek tot het verstrekken van inlogcodes voor toegang op het besloten gedeelte van de website
Deze verzoeken worden opgepakt door
2. Inhoudelijk verzoek/vraag
Deze verzoeken worden opgepakt door
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Verwerken aanvraag
sturen bij hun verzoek een Excel document met de namen en e
mailadressen van de nabestaanden, die een inlogcode voor het besloten gedeelte van de website
willen ontvangen.
lezen het Excel document in op het systeem van Slachtofferhulp
Nederland.
Bij aanvragen voor andere personen dient toestemming gegeven te worden door de coördinatoren
(vervanger) van Slachtofferhulp Nederland.

Versturen inlogcodes naar nabestaanden
Vanuit het systeem van Slachtofferhulp Nederland wordt geautomatiseerd een e-mail verstuurd naar
de nabestaanden, die vermeld staan in het aangeleverde Excel document. Deze e-mail bevat de
onderstaande informatie:
lnlogcodes met uitleg
Gedrags- en privacyregels
-

-

Beoordelen e-mails
De coördinatoren
bekijken de inhoud van de e-mail en
sturen deze in de meeste gevallen door naar het e-mailadres verwantenoekraine@slachtofferhulp.nl.
Vanuit deze e-mailbox wordt de vraag/verzoek verder opgepakt. Als dat niet het geval is,
beantwoorden de coördinatoren
de e-mail zelf.

Verwerken e-mail in mailbox
Zodra de inlogcodes zijn verstuurd vanuit het systeem van Slachtofferhulp Nederland of een e-mail
inhoudelijk is verwerkt, wordt de e-mail verplaatst naar de map ‘Reeds verwerkt’ en krijgt de e-mail
een groen vlaggetje in Outlook.
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Lezen nieuw
bericht

1

;‘

Figuur: werkprocesschema Beheer besloten website: Deel je verhaal

Binnenkomst nieuw geplaatst bericht
De moderators van Slachtofferhulp Nederland kijken actief op het besloten gedeelte van de website
Deel je verhaal of er nieuwe berichten zijn geplaatst door de nabestaanden.
:htofferhulp Nederland:

‘Ik
Teamleiders Slachtofferhulp Nederland:

Lezen nieuw bericht
De moderators van Slachtofferhulp Nederland, lezen mee met de nieuw geplaatste berichten van de
nabestaanden en controleren of een bericht voldoet aan de gedrags- en privacyregels.

Bericht geschikt?
Geen actie nodig
Indien een nieuw bericht voldoet aan de gedrags- en privacyregels, onderneemt de moderator geen
actie.
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Aanpassen bericht
Als een bericht niet voldoet aan de gedrags- en privacyregels, wordt het bericht door de moderator
(indien mogelijk) aangepast en anders verwijderd.
In overleg met de teamleider, stuurt de moderator een e-mail naar de desbetreffende nabestaande,
dat zijn/haar bericht is aangepast/verwijderd en de reden daarvoor.

ç

(
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 26 augustus 2014 9:43
FW: Werkprocessen
Werkprocessen vliegramp Oekrame_1 0_06082014.doc; werkproces Engels IVC.doc

Met vriendelijke groet,

plv hoofd/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

\. Jan:
Verzonden: maandag 25 augustus 2014 10:02
Aan:
Onderwerp: FW: Werkprocessen

Sent with Good (www.good.com)
From:
Sent: dinsdag 19 augustus 2014 13:32:07
To:
Subject: Werkprocessen
Hol

(

Bijgevoegd de werkprocessen die wij opgesteld hebben.
oals ik al aangaf hebben wij vanuit communicatie ook een werkproces opgesteld m.b.t. vertalingen. Dat is het
tweede document Werkproces Engels IVC’.
Ik zie je voorstel graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Communicatiemedewerker
Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp

slachtofferhulpnl
T
E:
Kantoor Utrecht
Correspondentieadres: Pallas Athenedreef 29 1 3561 PE 1 Utrecht
www.slachtofferhulp.nl 1 Hulpverlening: 0900-0101 1 Twitter: @Slachtofferhulp

Meer vervolghulp geboden aan slachtoffers

—

Lees het aarverslaq 2013.

1

E(13
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 21 augustus 2014 17:47

RE: uitnodiging

13
/9

Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 17:35
Aan:
Onderwerp: RE: uitnodiging

26 augustus besloten informatiebijeenkomst voor nabestaanden
De besloten informatiebijeenkomst voor directe nabestaanden vindt plaats op 26 augustus in Nieuwegein. Het
programma begint om 18.3Ouur. Als nabestaanden hierbij aanwezig willen zijn dan kunnen zij dit aangeven bij de
familierechercheur.
Sprekers zullen een toelichting geven op verschillende onderwerpen zoals
-

-

-

-

de voortgang van liet identificatieproces
een terugkoppeling van het onderzoeksteam uit Oekraine
het onderzoek naar de oorzaak van de ramp
het strafrechtelijk onderzoek

Aansluitend zijn vertegenwoordigers van verschillende instanties aanwezig om individuele vragen van
nabestaanden te beantwoorden.
[Zoals het Landelijk Team Forensische Opsporing, leden van het onderzoeksteam uit Oekraïne, medewerkers van
het Openbaar Ministerie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, familierechercheurs en Slachtofferhulp Nederland.]

(

r)e bijeenkomst heeft een besloten karakter. De locatie en tijd worden niet naar buiten gebracht. Dit om de
rivacy zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.

Datum:
dinsdag 26 augustus 2014
Deuren open vanaf 16.30 uur. Soep en broodjes worden verzorgd
Tijd:
Start programma van 18.30
Eindtijd 21.00 uur
Locatie:
NBC Congrescentrum Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
—

Van:
Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 i63I
Aan:
Onderwerp: FW: uitnodiging

‘o)nctv.minveni.nI1

A
1

Met vriendelijke groet

A

plv hoofd/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

.

.

.

:

‘.

•.

Van:
Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 16:57
Aan:
Onderwerp: uitnodiging

Senior Communicatieadviseur

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

(‘

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 iriform 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 ken informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet dc
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dal aan de afzender te melden en hel bericht te verwijderen. De Staaf
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 lor you. II you are not
the addressee or t this massage was cent to you by mistaka, you are requested to
inlorm the sender and delete the message. The State accepte no liability lor
demage of any kind resulting trom the risks inherent in the elactronic
transmission of messages.
Bezoekt ii het kerndepartement van het Ministerie von
Economische Zaken?
2

(

Houd er dan rekening mee dat u aan geldig
identitaitabawbe (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkspaa) dient
te tonen. Indien u bij da receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatrebewijzen
en toegerigapaseen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

3

Van:
Verzonden:
Aan:

vrijdag 12 september 2014 12:55

CC:
Onderwerp:

tekstje nabestaandensite obv statement MP

0k, dank voor aanvulling. Dit wordt m dan. We zetten dit vast bij buza in spoedvertaling en koersen
op plaatsen rond kwart v 2 (obv tijdstip v AZ)
Groet,

Versterking mankracht in Charkov

r wordt continu onderzocht of het mogelijk is om weer terug te keren naar de rampplek. We
willen verder zoeken naar stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen. En ook het onderzoek
naar de toedracht en de schuldigen is gebaat bij toegang tot het gebied zelf. Sinds vorige
week is er een staakt-het-vuren van kracht in Oost-Oekraïne. Echter, de veiligheidssituatie
rond de crashsite blijft fragiel. Daaröm is er besloten om (naast de tientallen mensen die er
de hele tijd al zitten) de mankracht in Charkov uit te breiden. Zij gaan verdere
voorbereidingen treffen voor een mogelijke terugkeer naar de rampplek. Dit doen zij samen
met Maleisië, Australië en de waarnemers van de OVSE. Er is echter geen garantie, maar
mocht de mogelijkheid zich voordoen, dan wordt de missie hervat en gaan ze naar de
rampplek.

Onderwerp: RE: Tekst MP
Zou laatste alinea aan willen passen:

Met vriendelijke groet,

Directie Communicatie
Ministerie van Defensie
‘lll CslDenHaaglkamerH-422a2

www.defensie.nI
www.youtubecom/defensie
www.twitter.com/defensie
www.twitter.com/defensiemissies
1

commandantdarstrijdkrachten

1

Cc:
Subject: RE: Tekst MP
Voorste’ tekstje voor nabestaandensite, obv spreektijn MP:

Versterking mankracht in Charkov

Er wordt continu onderzocht of het mogelijk is om weer terug te keren naar de rampplek. We
willen verder zoeken naar stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen. En ook het onderzoek
naar de toedracht en de schuldigen is gebaat bij toegang tot het gebied zelf. Sinds vorige
week is er een staakt-het-vuren van kracht in Oost-Oekraïne. Echter, de veiligheidssituatie
rond de crashsite blijft fragiel. Daarom is er besloten om (naast de tientallen mensen die er
de hele tijd al zitten) de mankracht in Charkov uit te breiden. Zij gaan verdere
voorbereidingen treffen voor een mogelijke terugkeer naar de rampplek. Dit doen zij samen
met Maleisië, Australië en de waarnemers van cle OVSE. Er is echter geen garantie, maar
mocht de mogelijkheid zich voordoen,

(

8

-

4
CC:
Onderwerp: R_
0k

(
Onderwerp: RE: Tekst MP

From:
Sent: vr

1

‘‘Dtember 2014 12:03

Subject: RE: Tekst

B
1

cc
Onderwerp: RE: Tekst MP
.‘‘--

1_,
Onderwep: Re: Tkst MP

Met vriendelijke groet,
Plv. Hoofd Sectie Communicatie Krijgsmacht & Operaties / Woordvoerder Commandant der Strijdkrachten
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie

www,defensie.nl
www.youtube.com/defensie
www.twitter.com/defe nsie
www.twitter.com/defensiemissies
Facebook comrnandantderstrijdkrachten

Collega’s,
Zie onderstaande intern afgestemde tekst (ken zijn dat MP er tijdens de lunchpauze MR nog wat wijzigingen heeft,
stuur in datgeial nieue versie:

MH17 (Inleidend statement)
-

-

Er is ons alles aan gelegen weer toegang te krijgen tot het rampgebied van de MH17 om
daar het werk af te maken dat we helaas door de onveilige situatie ter plaatse moesten
onderbreken. Dat zijn we aan de nabestaanden verplicht, maar heel Nederland voelt het
zo. We willen verder zoeken naar stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen. En ook het
onderzoek naar de toedracht en de schuldigen is gebaat bij toegang tot het gebied zelf.
We trekken voortdurend samen op met onze internationale partners: de Maleisiërs, de
Australiërs en de waarnemers van de OVSE. 24 uur per dag, 7 dagen per week monitoren
3

-

-

we de omstandigheden en kijken we naar mogelijkheden de repatriëringsmissie te
hervatten.
Sinds vorige week is er een staakt-het-vuren van kracht in Oost-Oekraïne. Dat is een
hoopvolle ontwikkeling. Maar de veiligheidssituatie rond de crashsite blijft fragiel. We
kunnen ons mensen daar natuurlijk alleen aan het werk zetten als het verantwoord kan.
Dat is ook de opvatting van onze partners.
Nogmaals: we willen geen gelegenheid onbenut laten om terug te keren. Daarom hebben
we besloten naast de tientallen mensen die er de hele tijd al zitten de mankracht in
Charkov uit te breiden. En zoals u weet is het hoofd van de missie, de heer Aalbersberg,
ook zelf in Oekraïne.
We hebben geen garantie dat toegang tot de ramp plek mogelijk zal zijn. Op dat punt wil
ik geen valse hoop wekken. Maar geen twijfel: als we op de rampplek kunnen werken,
dan zullen wij dat meteen doen.
We zetten nu alles in het werk om terug te keren. Met deze opschaling zijn we optimaal
voorbereid als de mogelijkheid zich voordoet terug te gaan en kunnen we snel handelen.
—

—

-

-

1

Van:

Verzc
Aan:

(

CC:

Onderwerp:
Kom maar door!

Met vriendelijke groet,
Plv. Hoofd Sectie Communicatie Krijgsmacht & Operaties / Woordvoerder Commandant der Strijdkrachten
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie

www.defensie.nI
www.youtuhe.com/defensie
www.twitter.com/defensie
www.twitter.com/defensiemissies
Facebook commandantderstrijdkrachten

Dank. Heb inmiddels tekstje biggen. Stem ik zo intern nog even met beleid af, komt daarna jullie kant op.
Over Q-4-A’s daarna gaarne nog input van jullie.
Van:
Verzonden: vrijdag 12
Aan:

seitember 2014 10:48

1
4

cc,

-

Onderwerp: Re: Aantallen
Prima.

Met vriendelijke groet,
Plv. Hoofd Sectie Communicatie Krijgsmacht & Operaties
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie
Te

/ Woordvoerder Commandant der Strijdkrachten

www.defensie.nl
www.youtube.com/defensie
www.twitter.com/defensie
www.twitter.com/defensiemissies
Facebook commandantderstrijdkrachten
Van:I
‘er:
Aan

12, 201410:47 AM

‘1

cc:i_______
Onderwerp: Li: Aantallen
Verwerk ik in Q-t-A
mindef.nl]

irwerp: Aanta
Achtergronden aantallen:
• Rond de 30 pax politie (5) en defensie (ruim 25). Je kunt hierbij denken aan operationele staf, inlichtingen en
verbindingen.
• Versterken huidige interim presentje.
• Maximaal inspelen op ontwikkeling situatie
• Australië en Maleisië haken aan, gezamenlijk optrekken.

Met vriendeliike groet,
Plv. Hoofd Sectie Communicatie Krijgsmacht & Operaties / Woordvoerder Commandant der Strijdkrachten
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie
PleinKalvermarktComplex 1 Kalvermarkt 34 1 2511 CE 1 Den Haag 1 kamer H-422a2
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 58L

www.defensie.nl
www.youtube.com/defensie

5

wwwtwittercomIdefense
wwwtwittercom/defensiemissies

-,

:

commandantderstrijdkrachten

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.

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

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
6

transmission of messages.
Ministry of Security and Justice

7

t ((b.
A
Van:

Verzonden:
Aan:

dinsdag 14 oktober 2014 14:17

Onderwerp:

RE: tekst reactie OM

WH ej even meekijken ajb?
Van

Verzonden: dinsdag 14 oktober 2014 13:27
Aan:
Onderwerp: FW: tekst reactie OM

.

Zie hieronder het tekstje dat naar ene van de nabestaanden is gegaan.
De slachtofferofficieren willen dit bericht oog graag op de website nabestaande plaatsen.

(

Zie graag je reactie.
Gr.

.

Van
Verzon
Aan:
CC:I

Onderwerp: tekst reactie ul.
Hoi
Ik stuur jouw laatste versie van reactie OM tbv plaatsing op website even door (er zat nog een (taal)foutje
in), want ik ben zo naar rechtbank en sta daarna op zitting. Wil jij na bericht- zorgen voor plaatsing
op website?
-

(

Het OM heeft uw emailbericht vn donderdag 9 oktober 2014 12:40 (en de aanvulling) via de

.amilierechercheur ontvangen.
Het is goed dat u uw gedachten kenbaar maakt aan het OM. Zo geeft u ons de kans te reageren en
opheldering te geven.
Het OM moet gedurende het strafrechtelijk onderzoek constant uit alle ter beschikking staande informatie
een keuze maken welke informatie op welk moment met de nabestaanden wordt gedeeld. De toetsing
is voor het OM steeds of het relevante informatie betreft die voldoende is onderzocht om er ook
conclusies aan te kunnen verbinden.
Het OM hecht eraan u te laten weten, dat als er bij het OM duidelijke aanwijzingen zouden zijn geweest,
dat er sprake was van een slachtoffer dat daadwerkelijk nog in de gelegenheid was zelf een
zuurstofmasker op te zetten, deze informatie zeker met de nabestaanden was gedeeld. Voorlopig lijkt alles
erop te wijzen dat dit niet aan de orde was, althans dat dit zeker niet kan worden bevestigd. Door het
bericht, waar geen enkele conclusie aan kan worden verbonden, toch naar buiten te brengen zou het OM
een beeld hebben geschapen dat naar onze mening niet juist was en waarmee veel onrust en onnodig leed
zou worden opgeroepen. Dat is precies wat nu helaas toch is gebeurd door de mededeling van de minister.

Het OM heeft in alle zorgvuldigheid de afweging gemaakt om alleen de directe nabestaanden van het
betreffende slachtoffer te informeren en niet alle nabestaanden. Dit heeft het OM niet gedaan om iets
achter te houden wat zou moeten worden gedeeld (doofpot dus), maar om het scheppen van verkeerde
en belastende beelden te voorkomen. Het OM heeft geen enkel belang om deze informatie om andere
redenen niet te delen.

Groet,
Officier van Justitie
Arrondissementsparket Rotterdam
Postbus 50956
3007 BT Rotterdam

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

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 6 oktober 2014 15:32

RE: tekst voor nabestaandensite over reisadvies oekraine

dank voor je antwoord, 3 keer per week dus nog voorlopig. Nog op een vast tijdstip?
Met vriendelijke groet,

plv hoofd / sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

V

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: maandag 6 oktober 2014 11:05
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: tekst voor nabestaandensite over reisadvies oekraine
Hal lo
Besluit is ma. wo. en vr.
Vooral met het oog op trapsgewijze fasering in de afschaling van nieuwsbrieven.
Maw ik liep iets te hard met de afschaling naar lx per week.
Het tijdspad naar de nieuwsbrief lx per wk is met onbepaalde tijd uitgesteld.
1

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker
Slachtofferhulp Nederland

Hoofdkantoor 1 Pallas Athenedreef 27
3561 PE 1 Utrecht
www.slachtofferhulp.nl Hulpverlening: 0900-0101

Op de hoogte blijven? Volg ons op twitter.
1

V

-Oorspronkelijk bericht-Van:
Verzonden: maandag 6 oktober 2014 10:51
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: tekst voor nabestaandensite over reisadvies oekraine
Hi
Wanneer plannen jullie die wekelijkse nieuwsbrief in het vervolg?
Met vriendelijke groet,

plv hoofd / sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

(
Oorspronkelijk bericht
van:
Verzonden: vrijdag 3 oktober 2014 13:31
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: tekst voor nabestaandensite over reisadvies oekraine
Hal lo
Dat gaat automatisch.
Let op: vanaf volgende week gaan wij omlaag met de frequentie van nieuwsbrieven. Nu lx per dag. Vanaf volgende
week 1 x per week. Dit gezien het aantal berichten, maar ook omdat het aantal nieuwsbrieven meer is dan
nabestaanden kunnen aankunnen. Bij een spoedbericht gaat er wel een extra nieuwsbrief de deur uit. Dit
communiceren we in de nieuwsbrief van vandaag.
Vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 3 oktober 2014 13:25
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: tekst voor nabestaandensite over reisadvies oekraine
Ha
Bijgaande tekst heeft mijn collega zojuist toegevoegd. Kan dit mee in de nieuwsbrief van vandaag? Of gebeurt dat
automatisch?

2

Verzonden: vrijdag 3 oktober 2014 13:06
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: tekst voor nabestaandensite over reisadvies oekraine
Gaarne plaatsen op de nabestaanden website
Met dank,

1
Verzonden: vrijdag 3 oktober 2014 11:21
Aan:
Onderwerp: RE: tekst voor nabestaandensite over reisadvies oekraine
Wat mij betreft akkoord

PIv. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

(

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

From:
Sent: vrijdag 3 oktober 2014 11:08

Subject: tekst voor nabestaandensite over reisadvies oekraine
Gaan jullie hier mee akkoord?

(
Senior Communicatieadviseur

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Turfmarkt 147
2500 EA 1 Den_Haag

2511 DP

t

Den Haag Postbus 20011

1

http://www.nctv.nkhttp://www.nctvnl/>

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 risicos verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
3

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

4

‘4
Van:
Verzonden:
Aan:

vrijdag 12 september 2014 14:06

CC:

Onderwerp:

RE: tel nr

Dank. Heb inmiddesl gesproken met slachtofferhulp over dit bericht en die bleken idd in de veronderstelling dat dit
vanuit het NKC kwam... het is er nu afen onze webredacteur herschrijft dit even naar een nieuwsbericht. De
afgesproken roLite om te communiceren vanuit de rijksoverheid, dus ook over de nationale herdenking richting
nabestaanden is via de NKC-structuur, dat geldt dus zowel voor als je zaken op de IVC wilt laten plaatsen als
wanneer je zaken bij de familierechercheurs wilt neerleggen.
Goed om dit proces even met elkaar strak te zetten.
—

-

Groet,

(

an:
Verzonden: vrijdag 12 september 2014 13:58
Aan:
Onderwerp; tel nr

..

Vgr

Communicatieadviseur programma Nationale Herdenking Slachtoffers MH17

(

ilinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag
Postbus 20350 j 2500 Ei Den Haag

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

Dit bericht ken informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien ii 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, dïe
verband houdt met nisicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
1

This message may contain intorniation that is not intended lor you. t you are not liie addreaaee or it thia nieaaage was sant to you by miatake, you are
requested to intorm the aender and detete the measage. The State accepta no tiahitity lor damage ot any kind resutting trom the riska inherent in the
electronic transmtaaion of meaaages.

(

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

-

vrijdag 22 augustus 2014 15:26
-

concept-nieuwsbrief/mailbericht voor nabestaanden
bericht voor nabestaanden over bijeenkomst.docx

Hierbij de totale nieuwsbrief/mailbericht aan nabestaanden
Alle overige tekstjes ook afgestemd met OVV, OM en Defensie
Ik krijg graag een seintje als ie weg kan richting familierechercheurs en op het besloten forum
geplaatst kan worden

Senior Communicatieadviseur

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

1

Onderwerpen van informatiebijeenkomst nabestaanden 26 augustus

Deze week bent u uitgenodigd voor een besloten informatiebijeenkomst voor directe
nabestaanden van slachtoffers van de vliegramp in Oekraine. Tijdens deze bijeenkomst
wordt u in het plenaire deel bijgepraat over een aantal zaken die spelen rondom de ramp.
Daarna is er gelegenheid voor contact met lotgenoten. Ook staat er een veertigtal
vertegenwoordigers van verschillende organisaties voor u klaar om uw individuele vragen te
beantwoorden. Tijdens het plenaire deel kunt u de volgende informatie verwachten:
1. De missie
De repatriëringsmissie heeft tussen 1 en 6 augustus op de rampplek van MH1 7 gewerkt,
met als doel zoveel mogelijk lichamen, lichaamsdelen en persoonlijke bezittingen veilig te
stellen en terug te brengen naar Nederland. Operationeel commandant kolonel Kees Kuijs
(Koninklijke Marechaussee) en hoofd van de missie Pieter Jaap Aalbersberg (Politie) lichten
toe waar er gezocht is, hoe en met welk resultaat. Ook belichten zij kort wat er nu gebeurt in
Oekraine.
2. Het onderzoek naar de oorzaak
Wanneer een vliegtuigongeluk plaatsvindt, is het van groot belang om door het doen van
onderzoek een helder beeld te krijgen van de oorzaak. Hierdoor kunnen nabestaanden,
andere betrokkenen en de (internationale) samenleving op basis van feiten te weten komen
wat er gebeurd is. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het neerstorten van het
vliegtuig MH1 7 en stelt alles in het werk om een zo helder mogelijk beeld te geven over de

(

oorzaak van de crash Ze hebben de leiding over het onderzoek en stuurt het internationale
team van onderzoekers aan.

lid van de Onderzoeksraad, licht toe hoe zij te

werk gaan.
3. Het strafrechtelijk onderzoek
Na de ramp met vlucht MH1 7 van Malaysia Airlines heeft het Openbaar Ministerie (OM) een
zeer uitgebreid strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Nederlandse OM heeft daarmee het
voortouw genomen in de internationale samenwerking met de landen die zijn getroffen door
de vliegramp. Binnen het OM is het landelijk parket belast met het onderzoek. Fred
Westerbeke, hoofdofficier van het Landelijk Parket geeft een toelichting op het onderzoek,
waarvan het hoofddoel is: het vaststellen van de toedracht van de vliegramp en het
achterhalen van de daders.

4. Slachtofferidentificatie
De identificatie van de slachtoffers van rampvlucht MH17 wordt uitgevoerd door het
Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO), in de Korporaal Van Oudheusden Kazerne
in Hilversum. Specialisten van het LTFO verzamelen gegevens van de slachtoffers en
leggen al deze bevindingen vast. Zij onderzoeken de stoffelijke overschotten en registreren
geslacht, lengte, haar, geschatte leeftijd, eventuele pathologische afwijkingen en uiterlijke
kenmerken (neusvorm, vaste of losse oorlel, littekens, tatoeages, piercings en protheses).
Ook worden bemonsteringen gedaan voor DNA-onderzoek. Het gaat hierbij om
spierweefsel, botmateriaal en een gebitselement. Als het kan, nemen dactyloscopisten
vingerafdrukken af en maken forensisch odontologen röntgenfoto’s van de gebitten en
stellen de gebitsstatussen vast. De identificatie van de slachtoffers kan dus gebeuren op
basis van (1) vingerafdrukken, (2) gebitsstatus, (3) DNA of (4) een combinatie van deze
methoden. De informatie die hierdoor beschikbaar komt, wordt vergeleken met gegevens en
materiaal van het slachtoffer voor het overlijden. Als deze gegevens met elkaar
overeenkomen, legt de leider van het LTFO de ‘match’ ter goedkeuring voor aan de
autoriteiten. Die moeten de identiteit formeel vaststellen.
Het DNA-onderzoek, één van de onderzoeksmethoden voor identificatie, is te verdelen in
drie stappen: 1) het vervaardigen van DNA-profielen van Ante Mortem (AM)-materiaal;
2) het vervaardigen van DNA-profielen van Post Mortem (PM)-materiaal; en 3) vergelijkend
DNA-onderzoek van de DNA-profielen van AM-materiaal met PM-materiaal.
De afgelopen weken ontving het NFI via het LTFO (post-mortem) meer dan 600
bemonsteringen van stoffelijke resten, die eerder in het rampgebied in Oekraïne waren
veiliggesteld en vervolgens waren overgebracht naar Hilversum. Daarnaast ontving het NFI
(ante-mortem) DNA-materiaal van nabestaanden (familieleden) en persoonlijke
eigendommen van slachtoffers. Als het NFI onderzoek heeft verricht op alle
bemonsteringen, kan een uitspraak worden gedaan over het aantal personen waarvan een
uniek DNA-profiel is vervaardigd. Het aantal unieke DNA-profielen zegt echter nog niks
definitiefs over het uiteindelijke aantal identificaties van slachtoffers. Het legt de basis voor
het verdere DNA-onderzoek. Er is daarna nog een aantal stappen noodzakelijk om
daadwerkelijk tot een identificatie door het LTFO te komen. Het identificatieproces duurt
naar verwachting nog enkele maanden.

Tijdens de nabestaandenbijeenkomst van aanstaande dinsdag wordt een toelichting
gegeven op het identificatieproces en meer specifiek op het aantal tot nu toe vastgestelde
unieke DNA-profielen.

Wilt u meer weten over de werkwijze van het LTFO:
httix//www.ltfo. nl/index.php?option=com content&view=article&id=1 6&ltemid=1 35

Wilt u meer weten over het DNA-onderzoek van het NFI:
http://www.forensischinstituut. nl/lmages/grootschalicj-dna-identiticatieonderzoek tcm 119560206.pd[

Een overzicht van het hele identificatieproces staat ook op de site van de NOS

(

http://nos.nl/artikel/678286-hoe-gaat-straks-de-identificatie.html

Gelegenheid tot het stellen van vragen
Na het plenaire deel van maximaal een uur

A
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 27 augustus 2014 9:25

FW: tekst 1 & 2 tbv IVC: identificatieproces (met aantallen) & nationale herdenking
Def factsheet jdentificatieonderzoek def_N FI_nabestaandenbijeenkomst.docx

Tbv de kamerbrief stuur ik jullie wat ik gisteravond tegen 10uur op de nabestaandensite heb laten zetten. Het gaat
om twee korte tekstje5 onderaan deze mail en de bijlage,

Ps.: ik ben niet op kantoor maar wel belbaar/ mailbaar

let vriendelijke groet,

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

Original Message
From:
Sent: Tuesday, August 26, 2014 09:55 PM W. Europe Standard Time
To:
T___________________________________________________
Cc:

Subject:

(.

RE: tekst 1 & 2 tbv IVC: identificatieproces (met aantallen) & nationale herdenking

Ter info: zoals afgesproken zijn onderstaande 2 tekstjes (onderaan deze mail) zojuist, na statement mp, geplaatst op
e nabestaandensite:

- korte intro over identificatieproces, met link naar factsheet in de bijlage, met daarin de 2 aantallen; 173
identificaties) en 283 (unieke DNA-profielen)
-

aankondiging nat herdenking op 10 nov

Groet

Met vriendelijke groet,

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

Original Message
1

/\

From:
Sent: Tuesday, August 26, 2014 06:59 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc:
RE: tekst 1 & 2 tbv IVC: identificatieproces (met aantallen) & nationale herdenking
Subject:
Hol
Prima tek5t. Kan inderdaad tussen 9 en 10 op site.
G roet•

Sent with Good (www.good.com)

crom:
Sent: dinsdag 26 augustus 2014 18:18:30
To:
Cc:
Subject: tekst 1 & 2 tbv IVC: identificatieproces (met aantallen) & nationale herdenking

graag nog even je reactie hierop voor 21 uur: de wijze waarop ik “HET’ op de site zou willen zetten:; nl: heel kort
introotje (komt uit de tekst die NKC vrijdag heeft opgesteld tbv familierechercheurs), met link naar de hele factsheet
identificatie + getallen. Ook nog link naar NFI factsheet met in-depth info over DNA-onderzoek.

Ik wil dat ergens tussen 9 en 10 vanavond erop laten zetten, tegelijk met tekstje nationale herdenking, zie eronder
(heb ik zo van VWS gehad).
Graag nog een seintje van jou uit Nieuwegein als t er allebei op kan.

Groet,

Voortgang identificatieonderzoek

2

Tijdens de nabestaandenbijeenkomst van dinsdag 26 augustus is een toelichting gegeven door het LTFO en het NFI
op het identificatieproces enspecifiek op het aantal tot nu toe vastgestelde unieke DNA-profielen. Meer informatie
vindt u hier: [link naar factsheets: identificatieproces + getallen

Eén van de onderzoeksmethoden voor identificatie is DNA-onderzoek. Wilt u meer weten over het DNA-onderzoek
van het NFI:
http://www.forensischinstituut.nl/lmages/grootschalig-dna-identificatieonderzoek tcmll9-560206.pdf

Nationale Herdenkingsbijeenkomst op 10 november

Onlangs bent u via de familierechercheurs benaderd met een voorstel voor een datum waarop de Nationale
Herdenkingsbijeenkomst zou kunnen plaatsvinden. Uit de reacties die de rechercheurs hebben ontvangen, is
gebleken dat de voorgestelde datum te vroeg was. Daarop is gekeken naar een nieuwe datum op een later tijdstip
n is besloten de bijeenkomst plaalaten vinden op maandag 10 november. Om zo veel mogelijk nabestaanden te
kunnen uitnodigen is gekozen voor de RAI in Amsterdam.

Bij de herdenkingsbijeenkomst staat u als nabestaande centraal. Het programma zal dan ook aansluiten bij uw
wensen. Daarom betrekken we u graag bij de invulling van het programma. U ontvangt binnenkort meer informatie
over de bijeenkomst en de manier waarop u hierbij wordt betrokken.

3

Identificatieonderzoek
Wanneer als gevolg van een ramp een groot aantal slachtoffers moet worden
geïdentificeerd, wordt het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) ingezet.
Dit is ook gebeurd bij de ramp met vlucht MH17. Het LTFO bestaat uit
medewerkers van politie, defensie, universitaire ziekenhuizen, het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI) en forensisch tandartsen. Direct na de ramp hebben
familierechercheurs contact gelegd met nabestaanden en zijn gegevens van de
slachtoffers verzameld.
Op woensdag 23 juli startte het onderzoek aan de stoffelijk overschotten in
Hilversum, onder leiding van Arie de Bruyn, hoofd van het LTFO. Een team van
120 Nederlandse experts en 80 collega’s uit het buitenland verrichtten dat deel
van het identificatieproces.
De identiteit van een slachtoffer wordt vastgesteld op basis van onder meer
overeenkomsten van vingerafdrukken, van de gebitsstatus of van het DNA. Maar
ook specifieke Iichaamskenmerken, sieraden en persoonlijke bezittingen kunnen
bijdragen aan het vaststellen van de identiteit van het slachtoffer. Bij het
beschrijven van de stoffelijk overschotten leggen de specialisten al de
verzamelde gegevens vast. Zij registreren onder andere geslacht en leeftijd
daarnaast worden de kleding, brillen en andere aangetroffen persoonlijke
eigendommen van de slachtoffers uitgebreid beschreven en gefotografeerd.
Vrijdag 22 augustus is bekend geworden dat in totaal 173 slachtoffers van de
rampvlucht MH17 zijn geïdentificeerd.
DNA-vergelijkend onderzoek algemeen
Het NFI voert in opdracht van het LTFO het DNA-onderzoek uit. Het betreft hier
de DNA-profielen van de nabestaanden en de DNA-profielen van de slachtoffers.
Het DNA-onderzoek is onder te verdelen in drie stappen:
1. vervaardigen van DNA-profielen op basis van celmateriaal van nabestaanden
(familieleden) en op basis van celmateriaal dat is verkregen van de persoonlijke
bezittingen van de slachtoffers (Ante Mortem -materiaal);
2. vervaardigen van DNA-profïelen van stoffelijke resten (Post Mortem
materiaal);
3. vergelijkend DNA-onderzoek van de DNA-profielen van AM-materiaal met PM
materiaal.
-

Stand van zaken DNA-onderzoek
De afgelopen weken ontving het NFI via het LTFO meer dan 600 bemonsteringen
van stoffelijke resten, die eerder in het rampgebied in Oekraïne waren
veiliggesteld en vervolgens waren overgebracht naar Hilversum. Daarnaast
ontving het NFI DNA-materiaal van nabestaanden (familieleden) en van
gebruiksvoorwerpen van slachtoffers die bij hen thuis lagen.
DNA -profielen overledenen
Ruim driekwart van de bemonsteringen die in Hilversum zijn genomen, leverde
tot nu toe een DNA-profiel op. De overige bemonsteringen bevatten vooralsnog
onvoldoende DNA om een bruikbaar DNA-proflel te vervaardigen. Dit bleek uit
de eerste analyseronde. De bemonsteringen die vooralsnog niet met succes zijn
geprofileerd, worden met complexere technieken opnieuw geanalyseerd.

dinsdag 26 augustus 2014

Hoeveel tijd dit kost is nog onduidelijk. Ook is niet uitgesloten dat sommige
lichaamsdelen opnieuw door het LTFO bemonsterd moeten worden in Hilversum.
DNA -profielen nabestaanden en persoonlijke bezittingen
Het DNA-materiaal van nabestaanden is geanalyseerd en geprofUeerd.
Daarnaast zijn van de onderzochte persoonlijke gebruiksvoorwerpen veel
bruikbare DNA-profielen verkregen.
Aan vullen de onderzoeksfase
Nadat het NFI aanvullend onderzoek heeft verricht op alle bemonsteringen,
wordt een definitieve uitspraak gedaan over het aantal personen waarvan een
uniek DNA-profiel is vervaardigd. Het is nog niet bekend hoelang dit duurt.
Vergelijkend onderzoek
Direct nadat een DNA-profïel is vervaardigd, start de vergelijkende
onderzoeksfase. Hierbij vergelijkt het NFI de DNA-profielen van de slachtoffers
met de DNA-profielen van de nabestaanden en/of de DNA-profîelen die zijn
vervaardigd op basis van de persoonlijke eigendommen van de slachtoffers.
Aantal unieke DNA-profielen tot nu toe
Op dit moment, dinsdag 26 augustus 2014, heeft het NFI 283 unieke DNA
profielen van overledenen vastgesteld. Dit aantal neemt waarschijnlijk de
komende weken nog toe. Het aantal unieke DNA-profielen zegt echter nog niks
definitiefs over het uiteindelijke aantal identificaties van slachtoffers. Het legt de
basis voor het verdere DNA-onderzoek. Er is daarna nog een aantal stappen
noodzakelijk om daadwerkelijk tot een identificatie door het LTFO te komen.
Het DNA-profiel van de overledene wordt in een speciaal hiervoor ontwikkeld
computerprogramma vergeleken met het DNA-profiel van familieleden. Wanneer
van een vermiste persoon een DNA-profiel is verkregen uit een persoonlijk
gebruiksvoorwerp wordt ook dit ingevoerd. De software herkent patronen van
overeenkomsten in de DNA-profielen en berekent vervolgens de
wetenschappelijke bewijswaarde van de gevonden overeenkomst.
Via de familierelatie bestaat er een grote overeenkomst tussen de DNA-profielen
van de overledene en zijn eerstegraads verwanten. De wetenschappelijke
bewijswaarde van het DNA-identifïcatieonderzoek wordt altijd gekwantificeerd.
Het wettelijk criterium is een waarschijnlijkheidswaarde van 99,99%, dan wordt
gesproken van een positieve DNA-match. Er wordt ook gesproken van een
match wanneer bij de vergelijking met een persoonlijk item de DNA-profielen
volledig identiek zijn.
Uitkomsten DNA-onderzoek
De uitkomsten van de DNA-onderzoeken rapporteert het NFI aan het LTFO. Het
LTFO neemt de DNA-onderzoeksresultaten vervolgens mee met alle overige
uitkomsten in het identificatieonderzoek. Indien het verkregen DNA-profiel van
de overledene niet gematcht kan worden met de DNA-profielen van
nabestaanden, noch met persoonlijke items, is er geen sprake van een DNA
match. Het duurt naar verwachting nog enkele maanden voordat het DNA
vergelijkend onderzoek volledig is afgerond.

dinsdag 26 augustus 2014
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 23 juli 2014 17:37
FW: MH17 Wat wordt er gedaan om misbruik van ontvreemde mobiele telefoons
tegen te gaan.docx

Van:
Verzonden: woensdag 23 juli 2014 1b:i
Aan:
Onderwerp: FW: MH17 Wat wordt er gedaan om misbruik van ontvreemde mobiele telefoons tegen te gaan .docx

Zie onder, werkt dit voor jullie zo?
Van:
Verzc

--------‘-

-

iiili 2014 16:49

CC:
1
Onderwerp: RE: MH17 Wat wordt er gedaan om misbruik van ontvreemde mobiele telefoons tegen te gaandocx

De operators zijn akkoord (T-Mobile, KPN, Tele2, Vodafone). Geef jij door?

Wat wordt er gedaan om mi5bruik van ontvreemde mobiele telefoons tegen te gaan?
Nabestaanden kunnen via de familierechercheurs in contact treden met de telecomproviders.
De telecomproviders zijn bereid om de telefoonnummers te blokkeren zonder overlijdensakte.

(
Dit bericht kan intormatie bevatten di niet voor u is bestemd Indien u niet de
geadresseerde bent ot dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, ordt u
verzocht dal aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakeIikhetd voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This massage may contain information that is not intendod for you. It you are not
the addressee or it this massage vaas sent to you by mistake. you are requested to
intorm the sender and delete the massage. The State accepts no liability tor
damage of any kind resulting trom the riska inherent in th electronic
transmissiori ot messages.
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken?
Houd er dan rekening mee dol u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient
le tonen. Indien ii bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
maandag 4 augustus 2014 16:19

RE: Informatie voor gemeenten over contact met nabestaanden

Beste

Graag!
Het signaal dateert al van voor het weekend,
Groet,

Van:
Verzonden: maandag 4 augustus 2014 16:16
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
Onderwerp: RE: Informatie voor gemeenten over contact met nabestaanden
-

deste

R

Vanzelfsprekend werken we hieraan mee. Ben nu aan het uitzoeken of we snel een mailing kunnen vormen met de
door jullie beschikbare informatie. Ik kom er asap op terug, waarschijnlijk morgenochtend vroeg. Is dat akkoord?
Vriendelijke groet

ç.minvenj.nl]
BD/DRD/NCC/ECO 1
Van:
Verzonden: maandag 4 augustus 2014 13:11
Aan:
Onderwerp: Informatie voor gemeenten over contact met nabestaanden
Urgentie: Hoog
-

Beste

(

Heb vanochtend geprobeerd (via het algemene nummer) om je telefonisch te bereiken, dat is nog niet
jelukt.
Kan jij ons helpen bij het onderstaande?
Gaat om verspreiding breder dan de burgemeesters, bv aan gemeentesecretarissen. Of via jullie
website, zag dat daar al iets stond rond de vliegramp.
Zit zo tot ongeveer half 4 zelf weer in overleggen.
Hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
1

http://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

Van:
Verzonden zaterdag 2 augustus 2014 11:57
Aan:I
BD/DRD/NCC/ECR;
BD/DRD/NCC; NKC
.nl
Onderwerp: Informatie voor gemeenten over contact met nabestaanden
Urgentie: Hoog
-

-

-

DRD/NCC;

Beste mensen,

In de bijlagen een algemene tekst voor gemeenten (infovoorgemeenten) en een specifieke toelichting op de rol van
de case manager Slachtofferhulp en de familierechercheur, die we graag allebei zouden verspreiden.
In het tekstvoorstel verzoeken we om zoveel mogelijk het aanspreekpunt van de nabestaanden aan te spreken (de
aangewezen case manager van Slachtofferhulp NL) voor noodzakelijke afwikkeling. Dit verzoek doen we tevens aan
andere organisaties om zoveel mogelijk processen te laten bundelen en case managers van Slachtofferhulp NL in
stelling te brengen ter ondersteuning van de nabestaanden.
(NVVB) hebben, als ik het goed heb, al even contact over gehad op vrijdag
(NCC) en
(NGB) en ik hebben al contact gehad over
ivm verspreiding via de nieuwsbrief van het NVVB.
heeft ook geregeld dat de
verspreiding via de nieuwsbrief van het Genootschap voor Burgemeesters.
informatie mee kan in de nieuwsbrief voor wethouders en voor loco-burgemeesters.
hebben jullie nog een mogelijkheid tot verspreiding? Bijvoorbeeld een warm contact bij de VNG?.
Anders bel ik maandagochtend het algemene nummer.
Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
Ç,zûro resse
T
tv. m mven n 1
.
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http://www.nctv.nI
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik Vrij.

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

(

3

(2
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

zondag 3 augustus 2014 17:54

FW: 17,50 uur tekst geplaatst op verwantenwebsite

Ter info voor de familierechercheurs onderstaande tekst die zojuist geplaatst is op de
verwantenwebsite. Kon helaas net niet meer mee met dagelijkse nieuwsbrief.

(

ericht zondag 3 augustus
De Nederlandse en Australische experts hebben voor vandaag hun werkzaamheden op de
rampplek afgerond. Het is voor de derde dag op rij dat er gewerkt kon worden op de locatie
waar vlucht MH17 neerstortte. De werkzaamheden vonden vandaag plaats bij het dorp
Rozsypne.
Het team heeft stoffelijke overschotten van inzittenden van vlucht MH17 gevonden en die
naar Charkov gebracht. Mogelijk vertrekt morgen weer een vliegtuig naar vliegbasis
Eindhoven.

(

Daarnaast zijn vandaag ook persoonlijke eigendommen van inzittenden overgedragen aan
de Nederlandse onderzoekers. Deze stonden in een wagon bij de plaats Torez. De inhoud
van de wagon is overgeladen in een vrachtwagen en naar de basis in Soledar vervoerd. Van
daaruit worden ze overgebracht naar Charkov. Het is nog niet duidelijk wanneer de
persoonlijke eigendommen in Nederland aankomen. Alle spullen worden zorgvuldig
gedocumenteerd voordat ze aan nabestaanden ter beschikking kunnen worden gesteld.
odra hier meer over bekend is informeren wij u hierover.

1

A
Van:
Verzonden:
Aan:

FL2

maandag 28 juli 2014 12:30

CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

extra info over vrgeven lichamen Vliegramp Oekraine
Documentl.docx
-

is naar Utrecht. Kun jij onderstaande info toevoegen aan nabestaandenwebsite? Is een
uitbreiding op info over identificatieprocedure:

——

“Op het moment dat een slachtoffer geïdentificeerd is, wordt het lichaam vrijgegeven door de officier
van justitie (1. v.m. niet-natuurlijke dood). Op dat moment kan de familie ‘beschikken’ over het
lichaam. Als er meerdere slachtoffers in de familie zijn, is het aan de nabestaanden of zij de
gezinsleden apart of gezamenlijk willen begraven. Op het moment dat voor het laatste wordt gekozen,
dan wordt het slachtoffer op Hilversum gehouden tot het moment dat de familie aangeeft dat zij willen
dat het slachtoffer wordt overgedragen. Vanaf dat moment gaat de wettelijke termijn van zes dagen
in”

(

Toelichting op die wettelijke termijn van 6 dagen: Het besluit op de lijkbezorging bepaalt in artikel 13
ten aanzien van deze gevallen dat Indien een lijk Nederland is binnengebracht op een zodanig tijdstip
dat begraving of crematie binnen de door artikel 16 van de wet gestelde termijn van de zesde werkdag
na die van het overlijden niet mogelijk is, de begraving of crematie zo spoedig mogelijk daarna plaats
dient te vinden. Het is in deze gevallen niet nodig dat de burgemeester op grond van artikel 17 van
de Wet op de lijkbezorging om uitstel wordt verzocht van de in artikel 16 gestelde termijn.
Zie ook bijlage die ik van de frontoffice kreeg
l<un je hier iets van maken?

(

1

‘t’
Handreiking gevalideerde informatie van slachtoffers in uw gemeente
25/7 is de volgende mail aan de gemeenten verzonden:
Graag informeer ik u over een tweetal zaken:
1. Handreiking m.b.t. gevalideerde informatie van slachtoffers in uw gemeente t.b.v. de BRP
In de handreiking Wordt het NCC genoemd als contactpersoon bij vragen. In afwijking hiervan
verzoek ik u de NVVB te benaderen als eerste aanspreekpunt voor gemeenten op alle drie
de terreinen (registratie BRP, lijkbezorging en burgerlijke stand).
Contactgegevens bij NVVB:
of
van het bureau NVVB via
of
f
•de bijlage treft u informatie zoals geplaatst op de pagina van het Informatie Verwijs
Centrum (IVC) voor nabestaanden, in verband met het aanvragen van een verklaring
van overlijden.
Hierin wordt gesteld dat het Openbaar Ministerie namens de nabestaanden de procedure
start voor aanvraag van verklaring tot overlijden van alle Nederlandse slachtoffers. De
ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag maakt hiervan een akte
van inschrijving op, die hij in het overlijdensregister opneemt. Deze akte geldt dan als
reguliere overlijdensakte. De verklaring wordt vervolgens naar de gemeente gestuurd
waar het slachtoffer heeft gewoond.
2. Contact met nabestaanden in uw gemeente
De familierechercheur is contactpersoon voor de nabestaanden tot en met de
identificatie van de slachtoffers. Nadat het identificatieproces is voltooid en het
slachtoffer is overgedragen aan de nabestaanden, wordt de begeleiding van de
nabestaanden door de familierechercheur overgenomen door een casemanager van
Slachtofferhulp Nederland. Deze case manager is vervolgens het aanspreekpunt voor de
nabestaanden voor praktische zaken, zoals juridische en/of psychologische hulp.
De gemeente wordt verzocht om tot en met de identificatie zoveel mogelijk het contact
met de nabestaande over te laten aan de familierechercheur. Indien de gemeente
nabestaanden na de identificatie wil ondersteunen, wordt verzocht het contact met de
nabestaande af te stemmen met de betreffende casemanager van Slachtofferhulp
Nederland. Zij kunnen hierbij gezamenlijk bespreken welke acties uitgezet dienen te
worden. Hierbij is het van belang dat de casemanager van Slachtofferhulp Nederland als
aanspreekpunt dient voor de nabestaanden, om verwarring te voorkomen en een
duidelijke informatielijn te hanteren.
Contactgegevens voor afstemming gemeenten en casemanagement van Slachtofferhulp Nederland:
vliegrampoekraine@slachtofferhulp.nl
Informatie over Plaats en aangifte van overlijden en wet op de Lijkbezorg!ng

Vanuit een gemeente komt de vraag of er landelijke standaardisering komt hoe

gemeenten om moeten gaan met aangiften van overlijden.
Als hier behoefte aan bestaat kan BZK, op grond van het besluit op de lijkbezorging
voorzien in een handreiking. De standaardisering is voor een groot deel al opgenomen in
het besluit op de lijkbezorging en ziet op de volgende punten:
Het vervoer van een lijk uit het buitenland naar Nederland geschiedt ongehinderd, mits
bij het lijk aanwezig is een verklaring, afgegeven door de bevoegde autoriteit van het
land vanwaar het lijk wordt aangebracht, vermeldende de naam van de overledene en
de plaats waarheen het lijk wordt vervoerd.

-

De ambtenaar van de burgerlijke stand van een gemeente waar een lijk dat afkomstig
is uit het buitenland, moet worden begraven of gecremeerd, verleent verlof tot
begraving of crematie van dat lijk, indien hem de verklaring, bedoeld als hierboven
wordt overgelegd. Voor het verlof tot begraving of crematie kan de ambtenaar van de
burgerlijke stand gebruik maken van het standaardmodel, waarop naam, geboortedatum
en —plaats, woonadres en datum van overlijden moeten worden ingevuld.

-

-

de overgelegde verklaring wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand bewaard.

Tevens is er vanuit de gemeente een vraag over uitstel op verzoek van de
burgemeester van de wettelijke termijn waarbinnen begraven/cremeren
volgens de WLB moet plaatsvinden.
Het besluit op de lijkbezorging bepaalt in artikel 13 ten aanzien van deze gevallen dat
Indien een lijk Nederland is binnengebracht op een zodanig tijdstip dat begraving of
crematie binnen de door artikel 16 van de wet gestelde termijn van de zesde werkdag na
die van het overlijden niet mogelijk is, de begraving of crematie zo spoedig mogelijk
daarna plaats dient te vinden. Het is in deze gevallen niet nodig dat de burgemeester
op grond van artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging om uitstel wordt verzocht van de
in artikel 16 gestelde termijn.
Voorts heeft het NCC als voorlopige plaats van overlijden ‘Torez, Oekraïne’
aangegeven. Mag dit als feitelijke plaats van overlijden worden gehanteerd of
moet de exacte plaats van overlijden worden gehanteerd (de plaats waar het
toestel recht boven vloog ten tijde van de impact; de locatie waar het
lichamelijk overschot is aangetroffen).
De locatie waar het stoffelijk overschot is aangetroffen dient in dit geval te worden
aangeduid als plaats van overlijden Technisch gezien kan niet met zekerheid worden
gesteld dat op het moment van de impact alle inzittenden waren overleden, dus die
plaats komt in principe niet in aanmerking. Overigens hoeft de plaats van overlijden niet
vermeld te worden op grond van de Nederlandse regelgeving inzake het vervoer van
lijken dan wel het verlof tot begraving of crematie.

Antwoord bij vragen over identificatie
Indien de lichamen geïdentificeerd zijn, informeren de familierechercheurs de nabestaanden.
Vervolgens zal het NCC de burgemeester informeren over de identificatie van het slachtoffer.
De familierechercheurs zullen met de nabestaanden afspreken of zij het gêïdentificeerde slachtoffer
direct overgedragen willen krijgen, of dat zij willen wachten tot al de slachtoffers van de betrokken
familie geïdentificeerd zijn.
Op deze wijze proberen de familierechercheurs zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen
van de nabestaanden.
De burgemeester wordt in ieder geval g&nformeerd bij identificatie van ieder slachtoffer uit de
gemeente.
Zodra meer informatie beschikbaar is, zal het NCC de betrokken gemeenten zo spoedig mogelijk
informeren.
Ik hoop u hiermee voldoende g&nformeerd te hebben.

(

A
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 18 augustus 2014 10:24

IN+ MAIL OCW Ç
) handleiding de leegte in school
IVP-Arq_DeLeegtelnSchool_final.pdf

Dag beste mensen van het NCC,
Ik heb nét met jullie gebeld betreffende een handleiding die inmiddels voor scholen beschikbaar is om
met het verlies van de MH17 ramp om te gaan. Vorige week vrijdag heeft
nog met
contact gehad om na te gaan welke bronnen er zijn en Fide scMoli wbrde
ondersteund. Ik spra4] vanmorgen en op zijn verzoek stuur ik jullie deze handleiding toe. De
handleiding staat inmiddels ook op de homepage van het Centrum voor School en Veiligheid (CSV):
http://www.schoolenveiligheid.nl/. Ook staat deze handleiding op de site van Slachtofferhulp
Nederland, het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), de VO-Raad en de P0 Raad.

EEE[

-

Mag ik jullie verzoeken deze ook op de site van het NCC te plaatsen en mee te nemen in eventuele
communicatiemiddelen?
Met vriendelijke groet,

Coordinerend Beleidsmedewerker
Afdeling Veiligheid, Integriteit en Crisismanagement
Directie Bestuursondersteuning en Advies (BOA)
.I...
Mini--rie van
,.

c

.

.
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F
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 18juli 2014 9:07
FW: info nabestaanden

Sent with Good (www.good.com)

t3este allen,
gesproken van Schiphol.
-Coördinatie opvang en informatie voor nabestaanden loopt via Malaysia in Steinberger hotel, nog
steeds aanloop daar
-ook coördinatie door Malaysia mbt nabestaanden die naar Kiev willen afreizen
-wordt gewacht op beslissing wanneer weer perso van Malaysia komt, tijd nog niet bekend maar zij
geeft mij dit door. Er wordt gewacht op hooggeplaatst persoon van Malaysia die deze kant op komt,
nog niet bekend wie
-indien bijeenkomst vanuit overheid graag afstemmen met Maylasia, contactpersoon volgt via

Groet van

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

A
Van:
Verzonden:

zaterdag 16 augustus 2014 14:33
NCC NCTV
RE: Nieuwe identificaties MH17

Aan:
Onderwerp:

-

Dank voor t op de mail zetten, heb alles geregeld inmiddels. Berichtje staat op besloten deel van
nabestaandensite.
Groeten,

Met vriendelijke groet,

Sr adviseur/plv. Hoofd Eenheid Communicatie

NCTV/ Nationaal Crisiscentrum

From:
Sent: zaterdag 16 augustus 2014 12:22:00
To:
Subject: Nieuwe identificaties MH 17
-

Hol
Het betreft 22 personen:

Wij gaan nu de burgemeesters bellen en de ambassades.

Met vriendelijke groet,

Nationaal CrisisCentrum (NCC)

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
1

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

(

(
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A
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

zaterdag 16 augustus 2014 14:20
NCC-NCTV
RE: Nieuwe identificaties MH17

Veel dank.
Gr.

Original Message
From: NCC NCTV
-

Sent: Saturday, August 16, 2014 02:05 PM W. Europe Standard Time
To:

Cc: NCC NCTV
-

Subject: Nieuwe identificaties MH17

Beste
Vandaag hebben wij een nieuwe lijst met identificaties ontvangen:
Het betreft 22 personen:

Betrokken burgemeesters en ambassades zijn inmiddels geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

(

ationaal CrisisCentrum (NCC)

ii

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.
1

Ministry of Security and Justice

(

2

(5L
Van:
Verzonden:

s 2014 8:26

Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlag en:

briefing sprekers nabestaandenbijeenkomst
briefing KMAR NP informatiebijeenkomst 26 augustus; briefing OM
nabestaandenbijeenkomst 26 aug ustus; briefirig OVV nabestaandenbjjeenkomst 26
augustus; briefing onderdeel Identificatie infobijeenkomst 26 aug; Briefing
sp rekers.docx
-

Wellicht overbodige info voor jullie maar voor alle zekerheid toch even de briefings die ik naar de
sprekers van de nabestaandenbijeenkomst heb gestuurd. Zie word document in bijlage voor de
belangrijkste info.
Bij AZ staat de vraag uit OF de MP spreekt en zo ja, wanneer (begin of eind)
Omdat de meeste sprekers geen gebruik maken van powerpointpresentaties heb ik ook nog gevraagd
om de spreekpunten even op de mail te zetten. Zo kunnen wij dan nog even meekijken op inhoud.
Is het handig als ik het word document met sprekersbriefing ook even naar de NKC leden stuur?

(

1

Briefing sprekers nabestaandenbijeen komst
Datum:

dinsdag 26 augustus

Tijd:

18.30

Locatie:

NBC Congrescentrum

—

21.00 uur (deuren open vanaf 16.30 uur)
—

Nieuwegein Utrecht

Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
Routebeschrijving:

http://n bccongrescentrum-px.rtrk.nl/over-nbc/contact/

Aanwezig:

800-1000 nabestaanden
Minister President

(

Nader te bepalen vertegenwoordiging kabinet

Programma (onder voorbehoud van last minute wijzigingen)
Dagvoorzitter:
16.30 18.10 uur
17.30—18.00 uur
18:00 18:30 uur
18:30 18:35 uur
18:35 18:55 uur
18:55 19:05 uur
19:05 19:15 uur
19:15 19:35 uur
19:35 19:40 uur
—

—

—

—

—

—

—

—

Inloop, ontvangst en maaltijd bij NBC
Interne briefing sprekers en vertegenwoordigers verschillende organisaties
Verzoek tot plaatsnemen in Grand Hall
Opening door dagvoorzitter
Missie Oekraine: Kol.
(KMar) en Pieter Jaaalbersberg
Onderzoek naar de oorzaak:
Strafrechtelijk onderzoek: Fred \sterbeke (OM)
1 de ntificatieproces:
Afsluiting door Minister-President

Verplaatsing naar Event Hall
19:30
21.30

—

—

21.00 uur
22.00 uur

Informeel gedeelte
Debriefing medewerkers, sprekers en vertegenwoordigers organisaties

Tijdens het plenaire gedeelte worden in principe geen plenaire vragen gesteld. De dagvoorzitter zal
helder aangeven dat gedurende het informele samenzijn vragen gesteld kunnen worden aan
aanwezigen van bijvoorbeeld missie-leden of LTFO-medewerkers. Mochten er toch vragen uit de
zaal komen tijdens het plenaire deel dan zijn er loopmicrofoons aanwezig om dit te faciliteren. Taak
van de dagvoorzitter is wel om dit vriendelijk doch strak in de hand te houden; individuele vragen
consequent doorverwijzen naar informele gedeelte
Informeel gedeelte (Event Zaal)
Vervolgens zal in een zaal naast de plenaire ruimte de bijeenkomst verder gaan in een meer
informele setting. Daarbij zijn meerdere vertegenwoordigers vanuit verschillende instanties
aanwezig om individuele vragen te beantwoorden:
-

6 Leden van het onderzoeksteam uit de Oekraïne (via Defensie)

?? leden van het LTFO identificatieteam in Hilversum
3 medewerkers van het NFI
5 medewerkers van het OM (strafrechtelijk onderzoek)
5-6 Medewerkers van OVV (onderzoek naar oorzaak)
?? Familierechercheurs Politie! casemanagers slachtofferhulp
?? Medewerkers van Arq (psychotrauma expert groep)

-

-

-

-

-

-

Deze mensen krijgen een gekleurde badge of zullen op een andere wijze als herkenbaar
aanspreekpunt fungeren voor de nabestaanden met vragen. Ook de zaalindeling wordt hierop
aangepast (hoek voor OM, hoek voor LTFO, etc etc).
Aparte voorbespreekruimte beschikbaar
Indien gewenst is het mogelijk om een aparte ruimte voor uw organisatie te reserveren waar u zich
samen met uw medewerkers kunt voorbereiden op de bijeenkomst. Als daar behoefte aan is graag
tijdig aangeven 1
Audiovisuele ondersteuning
Verzoek is om het gebruik van audiovisuele ondersteuning (o.a. powerpointpresentaties) te
beperken tot het minimaal noodzakelijke. Indien powerpoint gebruikt gaat worden graag instellen
op breedbeeld formaat 16:9. Met betrekking tot eventueel filmmateriaal graag aangeven via welke
bron: dvd, cdrom, internet, usb.
Briefing en debriefing met medewerkers Arq en slachtofferhulp
De ervaring van de vorige nabestaandenbijeenkomst leert dat het goed is om de mensen die spreken
met nabestaanden voor te bereiden op wat komen gaat. Nabestaanden bevinden zich in een
rouwproces wat allerlei gevoelens en emoties met zich mee kan brengen. Medewerkers van Arq en
slachtofferhulp geven wat praktische tips en ondersteuning bij hoe hier mee om te gaan.
Pers
Waarschijnlijk zal de MP na afloop van de bijeenkomst de pers kort te woord staan. Hij zal daarbij
ook wat vertellen over de Nationale Herdenking. Woordvoering, begeleiding pers ter plekke en
coördineren persmoment door
Contactpersonen Organisatie
•

Organisatie:

•

Communicatie:
t/m vrij 22-8
vanaf za 23-8

—

Verzoekt
-

-

-

Definitieve bevestiging van spreker
Indien mogelijk aantal en namen van aanwezige medewerkers
Aanvullende wensen

5 l?2.
/3
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 18 september 2014 13:42
FW: slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd

info de inform

Van:
Verzonden: donderdag 18 september 2014 13:34
Aan:
Onderwerp: slachtoffers rampvlucht MH17 gidentificeerd

plv hoofd /sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

(

•---Original Message
From: Ministerie van Veiligheid en Justitie [persbcricht@persbericht.riiksovcrheid.nl]
Sent: Friday, September 12, 2014 04:23 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject: In totaal 211 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd

In totaal 211 slachtoffers rampvlucht MH17
geïdentificeerd
1

12 september 2014

-

16:22

Vandaag is bekend geworden dat er deze week 18 slachtoffers van rampvlucht MH17 zijn
geïdentificeerd. Van deze 18 slachtoffers hebben er 11 de Nederlandse nationaliteit en 7 een
andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 211 slachtoffers van
de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.
De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden
wordt indien gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer
geïnformeerd. Op verzoek van de ambassades van de betrokken landen, wordt niet bekend
gemaakt welke specifieke nationaliteit de niet-Nederlandse slachtoffers hebben.
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat
het nog maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De media wordt
periodiek geïnformeerd over het verloop van het proces.

(
Colofon

Afzenders
Ministerie van Veiligheid en Justitie
(kerndepartement)
Ministerie van Algemene Zaken
(kerndepartement)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
(kerndepartement)
Ministerie van Defensie (kerndepartement)
Thema’s
Openbare orde en veiligheid

Wilt u geen persberichten meer ontvangen? Meld u dan nu af

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.

2

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:
Verzonden:
Aan:

donderdag 18 september 2014 17:05

Onderwerp:

FW: slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd

Hol

Groeten

Senior Communicatieadviseur

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

http //www nctv ni

(
Original Message
From: Ministerie van Veiligheid en Justitie [persbericht@persbericht.ri j ksoverheid .nlj
Sent: Friday, September 12, 2014 04:23 PM W. Europe Standard Time

To:
Subject: In totaal 211 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd

In totaal 211 slachtoffers rampvlucht MH17
1

geïdentificeerd
12 september 2014- 16:22
Vandaag is bekend geworden dat er deze week 18 slachtoffers van rampvlucht MH17 zijn
geïdentificeerd. Van deze 18 slachtoffers hebben er 11 de Nederlandse nationaliteit en 7 een
andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 211 slachtoffers van
de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.
De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden
wordt indien gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer
geïnformeerd. Op verzoek van de ambassades van de betrokken landen, wordt niet bekend
gemaakt welke specifieke nationaliteit de niet-Nederlandse slachtoffers hebben.
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat
het nog maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geidentificeerd De media wordt
periodiek geinformeerd over het verloop van het proces

Colofon

Afzenders
Ministerie van Veiligheid en Justitie
(kerndeparternent)
Ministerie van Algemene Zaken
(kerndepartement)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
(kerndepartement)
Ministerie van Defensie (kerndepartement)

(
Themas
Openbare orde en veiligheid

Wilt u geen persberichten meer ontvangen? Meld u dan nu af

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

2

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 resultïng
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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A
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 6 oktober 2L41
NKC DRD/NCfJ
-

E;.rjg

__.....Q/DRD/NCC/ECO

Co mmunicatieplanning M H17 versie 06102014.docx
Communicatieplanning MH17 versie 06102014.docx

Dag collega’s,
Met de kennis van nu de planning aangevuld met communicatie herdenkingsbijeenkomst MH17.
Groet,

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u 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 hourtt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contein information that is not intended tor you. 1f you are not the addressee or ii this massage was serit to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage ot eny kind resulting trom the riaks inherent in the
electronic transmission of messages.

(S

1

2

—

Week4l
6/10 12/10

—

Week 40
29/9 5/10

VWS

Op 1VC: datum?
Naar FR’s: datum ?
IVC
Woordvoering (passief)
IVC
P8

6/10

6/10

Vrij 3/ 10

Per mail
vooraankondiging
uitnodiging + registratie
Bij uitsturen
vooraankondiging,

Nieuwsbericht vrije
invulling herdenking
door gemeenten

3.

persconf

rest via IVC/

fr’s

+

RVD

Team MH17+NKC

RVD voor

VenJ

IVC

+

+

TeamMHl7
persbericht

teamMHl7

Per mail ÷ PB van RVD

NP/NFI
Pers, rijksoverheid.nl

2.

(check op datum- NP &

NFI)

identificatieproces

NP/NFI

voorbereiden:

defamilies via

3 stappen:

Voorstel communicatie

over 1 nov afronding

Deze week
1.

NP/Defensie

IVC

V&J

VWS

Buza

IVC

Uitleg over ophalen
wrakstukken! personal
belongings

Reisadvies over burgers
afreizen naar rampplek
Uitnodiging NH naar
nabestaanden
Q&A’s nationale
herdenking

Vr 3/10,
middag

Vr 3/10

?

?

Di 30/09

Datum

loopt

—

Week 42
13/10 19/10

Di 14/10

Ma 13/10

7

Ma 13/ 10

Afstemmen advies over
aanwezigheid pers
vertegenwoordiging
pers bij ceremonie
Reminder aanmelden,
aanmelden kan tot
20/10
Tweede uitvraag
versturen naar
genodigden, over vragen
of mensen in beeld
willen, lunches etc.
lC/MCvoorstel
aanwezigheid
vertegenwoordiging
pers bij ceremonie

Voorstel communicatie
bij besluit geen
terugkeer
Opstellen advies over
aanwezigheid pers
vertegenwoordiging
pers bij ceremonie

Deze week
voorbereiden:

Deze week

P8 identificaties

Vr 10/10

Vanaf di 7/10

Di 7/10

O.&A’s online op IVC
IC + MC: voorstel comm
over 1 november

+

Per mail

lC/MC

+

Per mail

Mail

Mail

+

Team MH17

TVC

NKC

NKC

VenJ

Veni
+

+

AZ

AZ

Team MH17+VenJ +AZ
(RVD

+

Team MH17

TVC

+

+

TeamMHl7
(RVD)

NKC

V&J

Team MH17
(RVD)

IVC
P6
Eerst IVC, dan persconf
MP

de ‘overgebleven’
families via fr’s (stap 1)

Is al eerder in lC
geweest, update
nodig

NFI uitnodigen bij
corn m-overleg
Nog niet besproken

Week45
3/11—9/11

—

Week
27/10 2/11

Week 43
20/10—26/10

‘

Deze week

6/11

3/11

Vr 3 1/10

Ma 27/10

Do 30/10

Vr 24/10

Vr 17/10

Definitieve
persuitnodiging
versturen
Herinnering naar
genodigden, vergeet
toegangsbewijs niet
Voorbereiden
nieuwsbericht dag van
Herdenking

Uitnodiging en
toegangsdocumenten
versturen Herdenking
Q&A’s aanvullen n.a.v.
de definitieve
uitnodiging

P8 identificaties

P8 identificaties

V&i

IVC
P8

+

NKC

+

+

Team MH17

Team MH17

Per mail
IVC
IVC, PB

Veni

NKC

+

RVD

Team MH17, VenJ, RVD

Team MH17

IVC

V&J

Team MH17

V&J

V&i

Per post

lVc
P8

IVC
P8

—

Week4G
10/11 16/11

Begeleidende brief +
IVC

NOS maakt DVD van
herdenking.
Keuze we 1/geen
herdenkingsboek

Na 10/11

Na 10/11

IVC, rijksoverheid

Nieuwsbericht

Ma 10/ 11

Team MH17
netwerk
Team MH17
+

+

V&J

NKC

,1
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 21 augustus 2014 15:12

briefing 0W nabestaandenbijeenkomst 26 augustus
Briefing sprekers.docx

Beste
Hierbij stuur ik je de briefing voor de informatiebijeenkomst voor nabestaanden van aanstaande
dinsdag. Mochten jij of de heer
op basis hiervan nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.
Het factsheet met Q&A’s wat je gisteren hebt aangeleverd zullen wij beschikbaar stellen tijdens de
bijeenkomst.
Ik ben zelf vanaf zaterdag met vakantie maar mijn collega
neemt dan het stokje over.
Haar gegevens vind je ook in de bijlage.
droeten

Senior Communicatieadviseur

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

dinsdag 26 augustus

Tijd:

18.30

Locatie:

NBC Congrescentrum

—

21.00 uur (deuren open vanaf 16.30 uur)
—

Nieuwegein Utrecht

Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
Routebeschrijving:

http://nbccongresce ntrum-px. rtrk.nh/over-nbcfcontact/

Aanwezig:

800-1000 nabestaanden
Minister President
Nader te bepalen vertegenwoordiging kabinet

Programma (onder voorbehoud van last minute wijzigingen)
Dagvoorzitter:
16.30 18.10 uur
17.30—18.00 uur
18:00 18:30 uur
18:30 18:35 uur
18:35 18:55 uur
18:55 19:05 uur
19:05 19:15 uur
19:15 19:35 uur
19:35 19:40 uur
—

—

—

—

—

—

—

—

(

Inloop, ontvangst en maaltijd bij NBC
Interne briefing sprekers en vertegenwoordigers verschillende organisaties
Verzoek tot plaatsnemen in Grand Hall
Opening door dagvoorzitter
Missie Oekraine
KMar) en Pieter Jaap..Albersberg (NP)
Onderzoek naar de oorzaak:
Strafrechtelijk onderzoek Fred Weiflbeke (OM)
Identificatie proces:
Afsluiting door Minister-President

Verplaatsing naar Event Hall
19:30—21.00 uur
21.30 22.00 uur
—

Informeel gedeelte
Debriefing medewerkers, sprekers en vertegenwoordigers organisaties

Tijdens het plenaire gedeelte worden in principe geen plenaire vragen gesteld. De dagvoorzitter zal
helder aangeven dat gedurende het informele samenzijn vragen gesteld kunnen worden aan
aanwezigen van bijvoorbeeld missie-leden of LTFO-medewerkers. Mochten er toch vragen uit de
zaal komen tijdens het plenaire deel dan zijn er loopmicrofoons aanwezig om dit te faciliteren. Taak
van de dagvoorzitter is wel om dit vriendelijk doch strak in de hand te houden; individuele vragen
consequent doorverwijzen naar informele gedeelte
Informeel gedeelte (Event Zaal)
Vervolgens zal in een zaal naast de plenaire ruimte de bijeenkomst verder gaan in een meer
informele setting. Daarbij zijn meerdere vertegenwoordigers vanuit verschillende instanties
aanwezig om individuele vragen te beantwoorden:
-

6 Leden van het onderzoeksteam uit de Oekraïne (via Defensie)

?? leden van het LTFO identificatieteam in Hilversum
4 medewerkers van het NFI
5 medewerkers van het OM (strafrechtelijk onderzoek)
5-6 Medewerkers van OVV (onderzoek naar oorzaak)
?? Familierechercheurs Politie! casemanagers slachtofferhulp
?? Medewerkers van Arq (psychotrauma expert groep)

-

-

-

-

-

-

Deze mensen krijgen een gekleurde badge of zullen op een andere wijze als herkenbaar
aanspreekpunt fungeren voor de nabestaanden met vragen. Ook de zaalindeling wordt hier op
aangepast (hoek voor OM, hoek voor LTFO, etc etc).
Aparte voorbespreekruimte beschikbaar
Indien gewenst is het mogelijk om een aparte ruimte voor uw Organisatie te reserveren waar u zich
samen met uw medewerkers kunt voorbereiden op de bijeenkomst. Als daar behoefte aan is graag
tijdig aangeven!
Audiovisuele ondersteuning
Verzoek is om het gebruik van audiovisuele ondersteuning (o.a. powerpointpresentaties) te
beperken tot het minimaal noodzakelijke. Indien powerpoint gebruikt gaat worden graag instellen
op breedbeeld formaat 16:9. Met betrekking tot eventueel filmmateriaal graag aangeven via welke
bron: dvd, cdrom, internet, usb.
Briefing en debriefing met medewerkers Arq en slachtofferhulp
De ervaring van de vorige nabestaandenbijeenkomst leert dat het goed is om de mensen die spreken
met nabestaanden voor te bereiden op wat komen gaat. Nabestaanden bevinden zich in een
rouwproces wat allerlei gevoelens en emoties met zich mee kan brengen. Medewerkers van Arq en
slachtofferhulp geven wat praktische tips en ondersteuning bij hoe hier mee om te gaan.
Pers
Waarschijnlijk zal de MP na afloop van de bijeenkomst de pers kort te woord staan. Hij zal daarbij
ook wat vertellen over de Nationale Herdenking. Woordvoering, begeleiding pers ter plekke en
coördineren persmoment door
Contactpersonen Organisatie
•

Organisatie:

•

Communicatie:
tj’m vrij 22-81
vanaf za 23-81

Verzoek:
-

-

-

Definitieve bevestiging van spreker
Indien mogelijk aantal en namen van aanwezige medewerkers
Aanvullende wensen

/
Van:
Verzonden:
Aan:

11

CC:
Onderwerp:
Bijla gen:

briefing onderdeel Identificatie infobijeenkomst 26 aug
Briefing sprekers.docx
-

In de bijlage vinden jullie de sprekersbriefing voor het programmaonderdeel Identificatie. Hier staan
nu de namen van
en
op het programma.
De afspraak uit het ICCB is dat het LTFO hierbij in de lead is.vertelt het overkoepelende verhaal
over identificatieproces en het NFI licht daarbij het onderdeel dna-identificatieonderzoek toe.
Vanuit het NKC is er regie op de inhoud van dit verhaal, dat niet los kan worden gezien van de
‘Noordvoeringsafspraken over de tussenstand van het dna-identificatieproces. Dit loopt verder via
(beiden NKC-lid).
Wat ik aanvullend nog wil vragen aan het LTFO is:
Hoeveel personen kunnen er tijdens het informele deel van het programma aanwezig zijn om
vragen van nabestaanden te beantwoorden over het identificatieproces? De meeste
organisaties leveren zo’n 6 vertegenwoordigers maar ik verwacht dat de belangstelling voor
identificatie naar verhouding groter zal zijn dan die voor bijvoorbeeld onderzoek. NFI is met 4
man vertegenwoordigd. Is het mogelijk dat er vanuit het LTFO zo’n 10 personen
aanwezig zijn?
-

Ik hoor het graag. Voor vragen en opmerkingen weten jullie me te vinden!

-

(

Senior Communicatleadviseur

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

http://www.nctv.nl
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Briefing sprekers nabestaandenbijeenkomst
Datum:

dinsdag 26 augustus

Tijd:

18.30— 21.00 uur (deuren open vanaf 16.30 uur)

Locatie:

NBC Congrescentrum

—

Nieuwegein Utrecht

Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
Routebeschrijving:

http://nbccongrescentru m-px.rtrk.nI/over-nbc/contact/

Aanwezig:

800-1000 nabestaanden
Minister President

r

Nader te bepalen vertegenwoordiging kabinet

Programma (onder voorbehoud van last minute wijzigingen)
Dagvoorzitter:
16.30 18.10
1Z30—18.00
18:00 18:30
18:30 18:35
18:35 18:55
18:55 19:05
19:05 19:15
19:15 19:35
19:35 19:40
—

—

—

—

—

—

—

—

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Inloop, ontvangst en maaftijd bij NBC
Interne briefing sprekers en vertegenwoordigers verschillende organisaties
Verzoek tot plaatsnemen in Grand Hall
Opening door dagvoorzitter
Missie Oekraine: Kol.
Onderzoek naar de oorzaak&jji
)
Strafrechtelijk onderzoek:
Identificatieproces:
Afsluiting door Minister-President

Verplaatsing naar Event Hall
19:30
21.30

—

—

21.00 uur
22.00 uur

Informeel gedeelte
Debriefing medewerkers, sprekers en vertegenwoordigers organisaties

Tijdens het plenaire gedeelte worden in principe geen plenaire vragen gesteld. De dagvoorzitter zal
helder aangeven dat gedurende het informele samenzijn vragen gesteld kunnen worden aan
aanwezigen van bijvoorbeeld missie-leden of LTFO-medewerkers. Mochten er toch vragen uit de
zaal komen tijdens het plenaire deel dan zijn er loopmicrofoons aanwezig om dit te faciliteren. Taak
van de dagvoorzitter is wel om dit vriendelijk doch strak in de hand te houden; individuele vragen
consequent doorverwijzen naar informele gedeelte
Informeel gedeelte (Event Zaal)
Vervolgens zal in een zaal naast de plenaire ruimte de bijeenkomst verder gaan in een meer
informele setting. Daarbij zijn meerdere vertegenwoordigers vanuit verschillende instanties
aanwezig om individuele vragen te beantwoorden:
-

6 Leden van het onderzoeksteam uit de Oekraïne (via Defensie)

A
?? leden van het LTFO identificatieteam in Hilversum
4 medewerkers van het NFI
5 medewerkers van het OM (strafrechtelijk onderzoek)
5-6 Medewerkers van 0W (onderzoek naar oorzaak)
?? Familierechercheurs Politie! casemanagers slachtofferhulp
?? Medewerkers van Arq (psychotrauma expert groep)

-

-

•
-

-

-

Deze mensen krijgen een gekleurde badge of zullen op een andere wijze als herkenbaar
aanspreekpunt fungeren voor de nabestaanden met vragen. Ook de zaalindeling wordt hier op
aangepast (hoek voor OM, hoek voor LTFO, etc etc).
Aparte voorbespreekruimte beschikbaar
Indien gewenst is het mogelijk om een aparte ruimte voor uw organisatie te reserveren waar u zich
samen met uw medewerkers kunt voorbereiden op de bijeenkomst. Als daar behoefte aan is graag
tijdig aangeven!
Audiovisuele ondersteuning
Verzoek is om het gebruik van audiovisuele ondersteuning (o.a. powerpointpresentaties)te
beperken tot het minimaal noodzakelijke. Indien powerpoint gebruikt gaat worden graag instellen
op breedbeeld formaat 16:9. Met betrekking tot eventueel filmmateriaal graag aangeven via welke
bron: dvd, cdrom, internet, usb.
Briefing en debriefing met medewerkers Arq en slachtofferhulp
De ervaring van de vorige nabestaandenbijeenkomst leert dat het goed is om de mensen die spreken
met nabestaanden voor te bereiden op wat komen gaat. Nabestaanden bevinden zich in een
rouwproces wat allerlei gevoelens en emoties met zich mee kan brengen. Medewerkers van Arq en
slachtofferhulp geven wat praktische tips en ondersteuning bij hoe hier mee om te gaan.
Pers
Waarschijnlijk zal de MP na afloop van de bijeenkomst de pers kort te woord staan. Hij zal daarbij
ook wat vertellen over de Nationale Herdenking. Woordvoering, begeleiding pers ter plekke en
coördineren persmoment door
Contactpersonen Organisatie
Organisa
•

Communicatie:
t/m vrij 22-8

Verzoek:
-

-

-

Definitieve bevestiging van spreker
Indien mogelijk aantal en namen van aanwezige medewerkers
Aanvullende wensen

r

(

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 21 augustus 2014 15:09

briefing OM nabestaandenbijeenkomst 26 augustus
Briefing sprekers.docx

Beste
Hierbij stuur ik je de briefing voor dqrmatiebijeenkomst voor nabestaanden van aanstaande
dinsdag. Mochten jij of de heerJ
op basis hiervan nog vragen of verzoeken hebben dan
hoorikdatgraag.
‘

Verzoek staat nog bij jou uit om een factsheet aan te leveren met wat achtergrondinfo over het
strafrechtelijk onderzoek. Wij zorgen er dan voor dat deze factsheet tijdens de bijeenkomst
beschikbaar is voor nabestaanden.
/ertegenwoordiging van 5 personen is denk ik in principe voldoende, maar meer is altijd welkom. We
verwachten zo’n 800-1000 nabestaanden.
Groeten

Senior Communicatieadviseur

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

1

Briefing sprekers nabestaandenbijeenkomst
Datum:

dinsdag 26 augustus

Tijd:

18.30

Locatie:

NBC Congrescentrum

—

21.00 uur (deuren open vanaf 16.30 uur)
—

Nieuwegein Utrecht

Blokhoeve 1
3438 IC Nieuwegein
Routebeschrijving:

http://nbccongrescentrum-px.rtrk.nI/over-nbc/contact/

Aanwezig:

800-1000 nabestaanden
Minister President
Nader te bepalen vertegenwoordiging kabinet

(

Programma (onder voorbehoud van last minute wijzigingen)
Dagvoorzitter:
16.30
17.30
18:00
18:30
18:35
18:55
19:05
19:15
19:35

—

—

—

—

—

—

—

—

—

18.10 uur
18.00 uur
18:30 uur
18:35 uur
18:55 uur
19:05 uur
19:15 uur
19:35 uur
19:40 uur

Inloop, ontvangst en maaltijd bij NBC
Interne briefing sprekers en vertegenwoordigers verschillende organisaties
Verzoek tot plaatsnemen in Grand Hall
Opening door dagvoorzitter
Missie Oekraine: KolMar) en Pieter Jaap Aaèrsberg (NP)
Onderzoek naar de oorzaak:
Strafrechtelijk onderzoek: Frediesferbeke (OM)
Identificatieproces:
Afsluiting door Minister-President

A

Verplaatsing naar Event Hall
19:30
21.30

—

—

2 1.00 uur
22.00 uur

Informeel gedeelte
Debriefing medewerkers, sprekers en vertegenwoordigers organisaties

Tijdens het plenaire gedeelte worden in principe geen plenaire vragen gesteld. De dagvoorzitter zal
helder aangeven dat gedurende het informele samenzijn vragen gesteld kunnen worden aan
aanwezigen van bijvoorbeeld missie-leden of LTFO-medewerkers. Mochten er toch vragen uit de
zaal komen tijdens het plenaire deel dan zijn er loopmicrofoons aanwezig om dit te faciliteren. Taak
van de dagvoorzitter is wel om dit vriendelijk doch strak in de hand te houden; individuele vragen
consequent doorverwijzen naar informele gedeelte
Informeel gedeelte (Event Zaal)
Vervolgens zal in een zaal naast de plenaire ruimte de bijeenkomst verder gaan in een meer
informele setting. Daarbij zijn meerdere vertegenwoordigers vanuit verschillende instanties
aanwezig om individuele vragen te beantwoorden:
-

6 Leden van het onderzoeksteam uit de Oekraïne (via Defensie)

A
?? leden van het LTFO identificatieteam in Hilversum
4 medewerkers van het NA
5 medewerkers van het OM (strafrechtelijk onderzoek)
5-6 Medewerkers van OVV (onderzoek naar oorzaak)
?? Familierechercheurs Politie! casemanagers slachtofferhulp
7? Medewerkers van Arq (psychotrauma expert groep)

-

-

-

-

-

-

Deze mensen krijgen een gekleurde badge of zullen op een andere wijze als herkenbaar
aanspreekpunt fungeren voor de nabestaanden met vragen. Ook de zaalindeling wordt hier op
aangepast (hoek voor OM, hoek voor LTFO, etc etc).
Aparte voorbespreekruimte beschikbaar
Indien gewenst is het mogelijk om een aparte ruimte voor uw Organisatie te reserveren waar u zich
samen met uw medewerkers kunt voorbereiden op de bijeenkomst. Als daar behoefte aan is graag
tijdig aangeven!
Audiovisuele ondersteuning
Verzoek is om het gebruik van audiovisuele ondersteuning (o.a. powerpointpresentaties) te
beperken tot het minimaal noodzakelijke. Indien powerpoint gebruikt gaat worden graag instellen
op breedbeeld formaat 16:9. Met betrekking tot eventueel filmmateriaal graag aangeven via welke
bron: dvd, cdrom, internet, usb.
Briefing en debriefing met medewerkers Arq en slachtofferhulp
De ervaring van de vorige nabestaandenbijeenkomst leert dat het goed is om de mensen die spreken
met nabestaanden voor te bereiden op wat komen gaat. Nabestaanden bevinden zich in een
rouwproces wat allerlei gevoelens en emoties met zich mee kan brengen. Medewerkers van Arq en
slachtofferhulp geven wat praktische tips en ondersteuning bij hoe hier mee om te gaan.
Pers
Waarschijnlijk zal de MP na afloop van de bijeenkomst de pers kort te woord 5taafl. Hij zal daarbij
ook wat vertellen over cie Nationale Herdenking. Woordvoering, begeleiding pers ter plekke en
coördineren persmoment door
(
Contactpersonen Organisatie
•
•

Organisatie:
Communicatie:
t/m vrij 22-8

-

vanaf za 23-8’
Verzoek:
-

-

-

Definitieve bevestiging van spreker
Indien mogelijk aantal en namen van aanwezige medewerkers
Aanvullende wensen

E:
/4
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

zaterdag 2 augustus 2014 18:32

FW: TT: Mogelijk morgen vlucht uit Oekraïne

Original Message
i’rom: CAR Redactie [redactie@rninaz.nl]
Sent: Saturday, August 02, 2014 06:14 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject: TT: Mogelijk morgen vlucht uit Oekraïne

Mogelijk morgen vlucht uit Oekraïne
Op zeer korte termijn komt er opnieuw
een vlucht uit Oekraïne naar Nederland
met resten van de slachtoffers van
MH17,mogelijk al morgen of overmorgen.
Dat zei Pieter-Jaap Aalbersberg,het
hoofd van de repatriëringsmissie,tegen
de NOS.

(

et vliegtuig zal ook veel persoonlijke
bezittingen van slachtoffers meenemen
naar Nederland.

c?

,1
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

EL5

zondag 12 oktober 2014 21:01
-

Tekst voor Ivc

Ho i
Hieronder de tekst voor een berichtje op de ivc.
Wil jij ajb plaatsen? Dank je we)!
En tot morgen
Groeten

Met vriendelijke groet,

NCW/NCC/ Eenheid Communicatie

Original Message
From:
Sent: Sunday, October 12, 2014 08:59 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject:
-.

Terughalen van persoonlijke bezittingen

De mogelijkheid om op korte termijn terug te keren naar de rampplek lijkt gezien de aanhoudende instabiele en
onveilige situatie steeds kleiner te worden. Ook de komende inval van de winter zal terugkeer verder bemoeilijken.
De afgelopen dagen heeft de OVSE voor de missie contact gelegd met het lokale agentschap voor rampenbestrijding
ES) in Donetsk. In de eerste dagen na de ramp is de crashsite systematisch ook doorzocht door de lokale
autoriteiten (SES) en bewoners. Prioriteit daarbij was het bergen van stoffelijke overschotten. Dat dit doelmatig lijkt
te zijn gebeurd, blijkt ook uit het feit dat de onderzoekers van de internationale repatriëringsmissie daarna weinig
stoffelijke overschotten meer hebben gevonden. Nu de aandacht is verschoven naar het terughalen van persoonlijke
bezittingen van de slachtoffers is onderzocht welke rol de SES hierin zou kunnen spelen.

De SES is al lang werkzaam in het gebied, heeft een uitgebreid netwerk en kan de veiligheidssituatie ter plaatste
goed inschatten. De medewerkers van de SES zijn opgeleide en getrainde hulpverleners met voldoende forensische
kennis om de situatie ter plekke in te kunnen schatten. De SES is lokaal aanwezig en kan de crashsite ingaan, ook als
dat maar voor een kortere periode mogelijk is. Zij zijn in staat om op zorgvuldige en respectvolle wijze de resterende
persoonlijke eigendommen veilig te stellen en te vervoeren. Als er nog stoffelijke resten worden gevonden, zal de
SES ook die volgens de juiste procedures meenemen,zoals dat eerder is gedaan. De kans dat er nog stoffelijke resten
gevonden worden is echter klein.

1

Het is niet mogelijk om een precieze inschatting van de tijdsduur te geven van dit proces. Dit is ook afhankelijk van
de tijd die de SES in het gebied aan de slag kan (afhankelijk van veiligheid en winterperiode).

Zoals het ernaar uitziet, zal de SES morgen, maandag 13 oktober, beginnen met zoeken in het rampgebied. Zodra er
meer bekend wordt over de zoektocht, wrdt u hierover geïnformeerd.

2

/L

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bij lag en:

E

1°

maandag 4 augustus 2014 11:05
NCC NCTV
-

FW: aanmeldingen voor/vragen over aankomst eindhoven
Aankomst vliegtuig met slachtoffers MH17

Aanmeldingen/vragen bijI
1
Op vliegbasis Eindhoven is ____j aanspreekpunt
Zie ook bijlage

Van:
‘lerzonden: maandag 4 augustus 2014 11:02
Aan:
Onderwerp: aanmeldingen voor/vragen over aankomst eindhoven

In afwezigheid van
is mij even onduidelijk wie de ‘afhandeling’ van eindhoven doet. Ik krijg
van onze frontoffice eEital vragen/opmerkingen:
Aanmeldingen media: aan wie geven ze dit door?
Aanmeldingen kabinets- en eerste kamerleden: aan wie geven ze dit door?
Media maakt melding van wederom een afsluiting van wegen. Dat is niet het geval, de
rouwauto’s worden wel onder politiebegeleiding door het verkeer geleid
-

-

-

—
Senior Communicatieadviseur

_eriheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijdi ng en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20011 t 2500 EA 1 Den Haag

http://www.nctv.nl

1

/4

E
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

dinsdag 26 augustus 2014 17:13

Tekst nabestaandenwebsite ivm bijeenkomst vanavond

dank hiervoor. Even dubbeicheck: dit is de tekst die vanavond om 22 uur geplaatst kan worden?
Ik stel nog wel het volgende kopje voor: Nationale Herdenkirigsbijeenkomst op 10 november
G rt

1

Van:(
Verzc
Aan:
Ccl
Oncrwerp: Tekst nabestaandenwebsite ivm bijeenkomst vanavond

(
hierbij de tekst voor IVC.
Met groet,

Woordvoerder VWS

Onlangs bent u via defamilierechercheurs benaderd met een voorstel voor een datum waarop de Nationale
Herdenkingsbijeenkomst zou kunnen plaatsvinden. Uit de reacties die de rechercheurs hebben ontvangen, is
gebleken dat de voorgestelde datum te vroeg was. Daarop is gekeken naar een nieuwe datum op een later tijdstip en
is besloten de bijeenkomst plaats te laten vinden op maandag 10november. Om zo veel mogelijk nabestaanden te
kunnen uitnodigen is gekozen voor de RAI in Amsterdam.

(

Bij de herdenkingsbijeenkomst staat u als nabestaande centraal. Het programma zal dan ook aansluiten bij uw
’,.
5
ensen. Daarom betrekken we u graag bij de invulling van het programma. U ontvangt binnenkort meer informatie
over de bijeenkomst en de manier waarop u hierbij wordt betrokken.

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan ii is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, an welke aard ook, die
verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This massage may contain information that is not intended for you. t you are not the addressee or ii this massage was sent to you by mistake you are
requested to intorm the sender and delete the message. The State accepte no liability for damage ot any kind resulting trom the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

1

E
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

12.

BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 12 september 2014 15:46
-

tekst Nationale Herdenking voor nabestaandensite

/4

Nationale Herdenking
Op maandag 10 november 2014 vindt de Nationale Herdenking van de slachtoffers van de vliegramp met
de MH17 plaats. Tijdens deze ceremonie herdenken we alle slachtoffers. Het is een blijk van meeleven met
u, een (inter) nationale erkenning van het verlies en uiting van respect voor de slachtoffers. Hiermee
komen we tegemoet aan een breed gedeeld gevoel binnen onze samenleving. Maar de herdenking is
vooral ook bedoeld om u als nabestaanden de gelegenheid te geven om samen te rouwen en elkaar te
steunen. Daarom is er na afloop van de ceremonie uitgebreid de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Bij
het formele en informele gedeelte zullen ook enkele leden van de Koninklijke familie aanwezig zijn. De
ierdenking is alleen toegankelijk voor genodigden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
De herdenking wordt, onder mijn leiding, door een speciale groep mensen georganiseerd. Vanuit
verschillende ministeries en organisaties dragen hun mensen hieraan bij met hun specifieke
deskundigheid, kennis en ervaring.
Vanuit de nabestaanden zijn er wensen en ideeën om bij te dragen aan de ceremonie. U kunt dan denken
aan het vertellen van een kort verhaal, het lezen van een kort gedicht maar ook het (laten) spelen van een
muziekstuk dat veel voor u betekent. Alles wordt zorgvuldig overwogen op basis van uitvoerbaarheid en
inpasbaarheid. U zult begrijpen dat niet alle ideeën en wensen uiteindelijk een plaats kunnen krijgen
binnen de ceremonie.
U wordt door ons op de hoogte gehouden van alle verdere ontwikkelingen rondom de herdenking. Dat
doen wij door vervoigberichten op het besloten gedeelte van het Informatie- en Verwijscentrum (IVC) te
plaatsen en de familierechercheurs te informeren.

( We doen onze uiterste best om -samen met u en voor iedereen- er een waardige herdenking van

te

maken.

Inbreng
Tijdens de bijeenkomst is ruimte voor muziek, gedichten of verhalen. Delen kan erg bemoedigend zijn en
het is mooi als u hierin elkaars inbreng terugziet. U kunt uw ideeën voor bijvoorbeeld een lied of gedicht,
maar ook vragen en reacties, hier op het besloten deel van het IVC delen met andere nabestaanden.
Wellicht ontstaan er zo ook gedeelde ideeën die we samen met u een plaats kunnen geven in het
programma. Zo kunnen we samen tot een mooie en respectvolle invulling van de bijeenkomst komen. U
kunt uw ideeën aan ons of aan de familierechercheur doorgeven. De familierechercheurs zorgen er
vervolgens voor dat uw ideeën bij ons terechtkomen. Een aantal mensen heeft dit ook al gedaan en deze
ideeën zijn reeds bij ons bekend. In verband met alle voorbereidingen, zouden we alle reacties het liefst
voor 30 september tegemoet zien.

Besloten bijeenkomst, uitgezonden door NOS
1

Voor de herdenking zijn uiteraard geen media uitgenodigd. Ze zijn echter wel buiten bij de RAI in een
persvak aanwezig. De herdenking wordt rechtstreeks uitgezonden via de NOS. Met de NOS is afgesproken
dat u niet herkenbaar in beeld wordt gebracht. Dit geldt natuurlijk niet voor diegene die een bijdrage
leveren aan het programma. Bijvoorbeeld door het vertellen van een verhaal of het voorlezen van een
gedicht op het podium. De entree wordt afgeschermd voor de media.

bereiken per
ook telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer
-

en met ingang van maandag 15 september

Met vriendelijke groeten,
Projectleider Nationale Herdenking slachtoffers MH17

(

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 20 augustus 2014 15:06

tekst vertro uwelijkheid voor nabestaandensite

Dames, willen jullie dit ajb plaatsen op besloten sile’? Tekstje is goedgekeurd door
een zodanige manier dat het continu zichtbaar is; kan dat?

Liefst op

Als rijksoverheid hechten we er zeer aan nabestaanden als eersten te informeren over voortgang in het
identificatieproces, zodat zij nieuwe berichten niet uit de media hoeven te vernemen. Berichten worden daarom als
eerste op dit besloten forum geplaatst, voordat ze publiekelijk bekend worden gemaakt. Desondanks verschijnen
berichten van dit forum snel in de media. Wij kunnen dit helaas niet voorkomen en betreuren dit ten zeerste. Wij
willen u als gebruikers van dit besloten forum vragen hier rekening mee te houden.

(

1

A
Van:
Verzonden:
Onderwerp:

woensdag 23juli 2014 11:28
IN UIT MAIL FW: NS en ProRail wiHen toch alle treinen stil

Opvotgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Follow up
Gemarkeerd

Met vriendelijke groet,
Nationaal CrisisCentrum (NCC)

T
T

(

(algemeen nummer)
(incident nummer)

Ö

o -o

-

1

ÇQ c) o

----Original Message
From:

Sent: woensdag 23juli 2014 iiI7
To:NCC-NCTV
Cc:

—T

Subject: NS en ProRail willen toch alle treinen stil
Beste collega,
Graag delen met de betrokkenen binnen de NCTV (zoaltbv de duiding en communicatie collega’s, NKC)
mvg,
DCC-lenM

(

Communicatieboodschap van spoorsector tot 12:00 uur:
•
De hele spoorsector (NS, ProRail, Arriva, DB Schenker, Veolia, Connexxion, etc) staat vandaag stil bij de
‘erschrikkelijke gebeurtenissen met vlucht MH17 en nemen de dag van de nationale rouw in acht.
•
Daarom zal in alle treinen en op de stations rond 16:00 / 16.30 uur op een nog te bepalen vast tijdstip geen
reisinformatie worden omgeroepen om zo iedereen in staat te stellen stilte in acht te nemen. Reizigers wordt dat
ook gevraagd.
Vanaf dit tijdstip worden ook alle treinen een minuut stilgelegd. Dit vaste tijdstip wordt einde van de morgen
bepaald in overleg met het Rijk en Schiphol, omdat ongepland stilleggen van het treinverkeer logistiek niet mogelijk
l5.

Op onze gebouwen hangen de vlaggen verder halfstok.
Ook Personeel op de kantoren wordt in de gelegenheid gesteld om een minuut stilte in acht te nemen en
verder worden alle commerciële evenementen stilgelegd.

1

5
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 4 augustus 2014 13:30
FW: 1 kist
Documentl.docx

Van:
Verzonden: m

S

2014 13:21

1;
Onderwerp: 1 kist
‘ollega’s
3ijgaande lijn is akkoord door MR Ik ga NU ANP en NOS bellen.

r

Groet!

(

1

Woordvoeringslijn aantal kisten aan boord militaire vlucht 4 augustus
•
•

Vanmorgen is in het vliegtuig van Defensie 1 kist met stoffelijk resten aan boord gegaan
Door een communicatiefout in Charkov is gemeld dat het om drie kisten zou gaan met
stoffelijke resten en daarom is dat vandaag ook eerder bevestigd.

t

(

•

Deze berichtgeving is onjuist.

•

Het gaat definitief om 1 kist met stoffelijke resten die vandaag in Eindhoven aankomt.

b 17
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

donderdag 25 september 2014 15:50

Onderwerp:
Bijlagen:

FW: Spoed: Verzoek RVD 1 spreekschets MH17 t.b.v. vice MP
Spreektekst MH 17 Vice-MP.docx

Urgentie:

Hoog

Ha collega’s bij DV,
Zie onderstaande spreeklijn voor Asscher voor morgen; ik zie dat jullie in begin mailwisseling wél in de
loop zaten, maar nu niet meer (o althans niet zichtbaar voor mij), dus ga ervan uit dat dit jullie
bekend is?!
Groeten,
Met vriendelijke groet,

plv hoofd / sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

Van:
Verzonden: donderdag 25 september 2014 15:27

OnLerwerp: FW: Spoed: Verzoek RVD
Urgentie: Hoog

spreekschets MH17 t.b.v. vice MP

Collega’s,

(

Je ajb mail van

hieronder.

Mvg en dank,

Met vriendelijke groet,
Senior Juridisch Adviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
NCTV / DBS
Turt’markt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

L
0

‘4

Van:
Verzonden: donderda 25 september 2014 15:24
Aan:
Onderwerp: FW: Spoed: Verzoek RVD 1 spreekschets MH17 t.b.v. vice MP

4

e.a. niet oproepen, Wil je het doorsturen? Ook aan NKC.

kan de adressen van de anderen
Zsm? Dank!

Sent per smartphone with apologies for unintended typos.

From:
Sent: donderdag 25 september 2014 11:16 :40
To:
Subject: FW: Spoed: Verzoek RVD j spreekschets MH17 t.b.v. vice MP
Beste,

Onderstaande mail is natuurlijk ook voor jullie. Mochten jullie nog commentaar/aanvullingen hebben dan hoor ik
dat graag.
Met groet,

Met vriendelijke groet,
Senior Beleidsmedewerker

k

Directie Veiligheidsbeleid
Afdeling Crisisbeheersing en Vredesoperaties

-.

Vchg Wr.d• t
eVILUl

1
—r

1

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67
Postbus 20061 1 2500 EB 1

From:
.11

: RE: Spoed: Verzoek RVD

1

spreekschel3 MH17 t.b.v. vice MP

Allen,
Zie bijgevoegde opzet. Gaarne commentaar/suggesties waarvoor mijn dank.

G r,

1

‘s Gravenhage 1

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

4

Directie Veiligheidsbeleid
Afdeling Crisisbeheersing en Vredesoperaties
•

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67 1 Postbus 20061 1 2S00 EB

1 ‘s

Gravenhage

I.:,)::.

tember 2014

1

t:FW: Spoed: Verzoek RVD 1 spreekschets MH17 t.b.v. vice MP
Importance: High
-

Hebben jullie input voor woordvoering MP? Zie vragen hieronder...
Dank 1

From:
Sent: donderdag 25 september 2014 09:28
To:
Cc:
Subjec Spoed: Verzoek RVD 1 spreekschets MH17 t.b.v. vice MP
_

Beste
Zie bericht helemaal onderaan. Gaarne reactie waarvoor mijn dank.

Met vriendelijke groet

T

Senior Bel ei dsmedewerker
Directie Veiligheidsbeleid
Afdeling Crisisbeheersing en Vredesoperaties
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67 1 Postbus 20061 1 2500 EB 1

From:
Sent:

woen”

‘s Gravenhage 1

2014 16:25

t: RE: Verzoek RVD 1 spreekschets MH17 t.b.v. vice MP
Dank je
Ik neem ook even DVB mee die contact met DEF en V&J hebben.
kunnen we morgen een afgestemde lijn hebben.
3

kan jij svp doorgeleiden? Dan

From:
S: woensda 1 24 september 2014 16:07
To:
Cc:

Subject:

1

‘D

1

spreekschets MH17 t.b.v. vice MP

/4

Ha
Zie ‘t verzoekje van RVD!
hieronder. Wil je in overleg met Veni wat bullets maken voor Asscher, voor
komende vrijdag? RVD wil ze graag uiterlijk donderdagnamiddag hebben, met indien nodig een aanvulling
vrijdagochtend.
Met vriendelijke groet,

Persvoorlichter

(
http://www.flickr.com/photos/ministeriebz/sets

september 2014 15:.3

Subject:

Collega’s,
Kunnen jullie ons voor PC van vice-MP komende vrijdag helpen met een spreekschets
rond MH17,
Groet

MH-.17

Hoe beoordeelt u de actuele situatie rond de crashsite? De rust lijkt terug te keren, kan de
repatriëringsmissie snel worden hervat? Kan het hele gebied nog worden doorzocht voor de
winter invalt? Wordt alleen gekeken naar stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen of ook om
het onderzoeken naar de toedracht?

Help save paper! Do you really need to print this email?
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
4

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

5

Spreektekst MH 17 PC vice-MP d.d. 26 september 2014

•
•

•
•
•

•

(

Minsk Memorandum van 19 september heeft de-escalerende werking.
Er vinden echter nog steeds schermutselingen plaats rond de
crashsite, bovendien bevinden zich in het gebied mijnen en niet
ontplofte explosieven die terugkeer en uitvoering repatriëringsmissie
bemoeilijken.
Momenteel zijn de veiligheidsrisico’s dus te hoog voor het ontplooien
van een missie op de crashsite.
Of het gehele gebied nog voor de winter kan worden doorzocht hangt
af van de houdbaarheid van het huidige bestand.
Momenteel bevinden zich nog 20 Nederlandse functionarissen in
Kharkov die de situatie, in samenwerking met onder meer OVSE,
voortdurend monitort.
Het primaire doel van de repatriëringsmissie is het zoeken naar
stoffelijke resten. Het onderzoek naar de toedracht van ligt in handen
van OVV. Het is daarom ook aan OVV om te besluiten of er nader
onderzoek op de crashsite nodig is.

/4
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

t

Vc9

dinsdag 26 augustus 2014 16:03

Hallo

Hier kaart 1 en 2 en dan die we net bespraken als derde svp!

Woordvoering

Politie KNP 1 Dïrectie Communicatie
Juliana van Stolbergiaan 4-10, 2595 CL DEN HAAG
Postbus 17107, 2502 CC DEN HAAG

(

Van:
Verz
Aan:_______
Onderwerp: si

j
15:55

wil graag 3 kaartjes laten zien, bijgaand vind je er vast 2. De 3e, is de kaart van de fasering, zoals wij
net bespraken.
Kun jij ervoor zorgen dat de 3 kaartjes dan in Nieuwegein klaarstaan? volgorde is kaart vi, kaart v2 en dan de
kaart die nog bijgevoegd moet worden.
1

Met vriendelijke groet,

management-assistente politiechef
Politie Amsterdam Staf 1 Kabinet en Protocol
Elandsgracht 117, 1016 TT Amsterdam
Postbus 2287, 1000 CG AMSTERDAM

De informatie verzonden met dit e-mailbericht
Disclaimer
(en bijlageri) 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.

2
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Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 22juli 2014 15:56

Onderwerp:

RE: Aanvullend bericht n.a.v. vliegramp

Ja daar hebben we vanochtend samen naar gekeken op de pad van
gegeven maar ik weet niet of
dat ook heeft doorgegeven
Van:
BD/DV/P&B
Verzonden: dinsdag 22 juli 2014 15:47
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: FW: Aanvullend bericht n.a.v. vliegramp

Hebben akkoord

-

-

-

BD/DRD/NCC/ECO;

-

BD/DV/P&B

Even niet meer scherp voor ogen; hadden we hier metontact over gehad? Ik nog niet.

(
Original Message
From:
Sent: Tuesday, July 22, 2014 01:42 PM W. Lurope Standard Time
To:
-BDIDVIP&B;
minfin.ril
Cc:
Subject: FW: Aanvullend bericht n.a.v. vliegramp

-BD/DV;

rieste
Mede naar aanleiding van de signalen die ik van jullie heb ontvangen, zijn wij van plan bijgaand (onderstaand) bericht
om 14.30 uur te publiceren. Dit is een concept; de tekst ligt op dit moment voor bij de banken. Uiteraard zouden wij
jullie graag in de gelegenheid willen stellen dit ook via eigen kanalen te verspreiden. Zouden jullie mij willen laten
weten of jullie hieraan behoefte hebben en/of willen reageren als er andere opmerkingen zijn?
Dank en met vriendelijke groet,
Hoofd Communicatie
Nederlandse Vereniging van Banken

wwwnvb.nl

73

Met vriendelijke groet,

HoDfd Communicatie
Nederlandse Vereniging van Banken

wwwnvb.nl

t

Disclairner van de Nederlandse Vereniging van Banken

t

2

VD-J

A
Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 16 september 2014 15:29

1
1

CC:
Onderwerp:

Allen,
Hierbij, ter informatie, een overzicht van recente mediaverzoeken. Mochten er komende dagen nog meer verzoeken
komen, dan bericht ik jullie. Ik weet overigens niet of ik nu ierdereen bereik uit ons overleg vanmorgen met deze mail?
Verzoek Volkskrant 10 september (status: moet nog besluit vallen)
Volkskrant wil graag familierechercheur(s) spreken over het werk bij de MH1 7. Vraagsteller:
Verzoek Sunday Times 11 september (status: in gang gezet)
!erzoek The Sunday Times voor LTFO medewerker. Journalist
) Gaat in
gesprek met
JK-Police, lid van het managementteam LTFO MH-17. Wordt een telefonisch interview
voor het weekend magazine Times.
Blauw 11 september (status: in gang gezet)
Politievakblad Blauw maakt special over MH 17. Onderwerpen zijn: de familierechercheur, politieonderzoek
(algemene lijnen) naar vliegramp door
van Landelijk Parket, Recovery/LTFO. werkzaamheden door
politie n Charkov en Identificatieproces. Verschijningsdatum eind oktober.
AD 12 september (status: geparkeerd)
Het AD en 1 vandaag willen graag weten hoe wij ons voorbereiden in Charkov voor als we weer kunnen zoeken.
Willen graag onderzoeksleider tp spreken.
Een Vandaag 15 sept (status: geparkeerd)
Een Vandaag wil item maken over verloop onderzoek MH 17. Willen praten met medewerkers LTFO en leiding en het
werk van de familierechercheurs in beeld brengen. Willen lid korpsleiding in de studio met insteek wat voor gevolg dit
heeft voor de werkdruk voor de gehele politieorganisatie.
Vriendelijke groet,

(
Strategisch voorlichter / coordinator persvoorlichting
PoHtie 1 Zeeland-West-Brabant Afdeling communicatie
Bezoekadres, Ringbaan West 232, 5038 KE Tilburg
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg

1

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 bij lagen) te vernietigen.

(

2

Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:
Bijla gen:

update persafspraken NH MH17
Update pers communicatie herdenking MH17 18 okt versie 2.docx

Dag mensen,

(

Ik heb even alle zaken op een rijtje gezet die we vrijdag hebben besproken.
Er staan nog enkele vragen in, vooral voor locatie!
‘3en ik nog iets vergeten, dan graag aanvullen!
Goed weekend,

4

1

A
mbt pers Nationale Herdenking MH17 dd 18 oktober 2014

PERS
-

-

-

-

-

-

-

Er is geen schrijvende pers aanwezig bij de ceremonie.
Pers word buiten opgevangen.
Er komt een persvak en een tent
We gaan uit van 10 straalwagens
Media moet lang wachten op statement mp na afloop, Daarom zijn goede faciliteiten
belangrijk.
Persbegeleiding doen we met mensen uit het eigen netwerk van woordvoerders en
adviseurs van de betrokken ministeries.
Hoofdlijnen aanpak komt in IC/ MC, datum?

Vragen (aan RAI/:
waar kan de pers parkeren, op het terrein of ergens anders?
Defintief maken plek van de straalwagens nu bij P6 te staan? Bij de tent.
-

-

PERSACCREDIATIE en WOORDVOERING
Ven] gaat de accreditatie doen onder leiding van
Woordvoering over incidenten rondom de herdenkin doet VenJ in overleg met
politie en met
Politiewoordvoerders
de woordvoering over de herdenking zelf en is aanspreekpunt voor de
nabestaanden die spreken en voor de ceremoniemeester.
-

-

.

-

WENSEN TENT (actie
RAI)
geschikt voor 120 mensen
ingericht voor 100 werkplekken
live verbinding met de uitzending
voldoende beeldschermen en goed geluid
voldoende stopcontacten
verwarming
eenvoudige catering. Koffie! thee en water continue beschikbaar
wifi
wc
asbak voor buiten?
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PERSVAK
komt met een nieuw voorstel voor dee entree zodat het persvak als
.-...

I;,-,I,,,,.I,.-..,,.

..-.,,

,.l,-. .-.,-.4-.-....-. 1,-...-,

1

STATEMENT MP
na afloop van de bijeenkomst zal de mp de media buiten te woord staan. Daarvoor moet
een prikblok komen voor aanwezige media, microfoon en luidsprekers.
deze plek komt voor de ingang, registratie waarschijnlijk vanuit het persvak.
achtergrond nog bespreken met
Welke voorzieningen hebben we hier excact nodig? ACTIE
-

-

-

-

FOTOGRAAF
er is een fotograaf aanwezig die voor alle persbureaus foto’s maakt.
we maken geen foto’s voor nabestaanden. Een selectie van de beschikbare persfoto’s
kunnen we ook beschikbaar stellen via het IVC.
voor de fotgraaf gelden dezelfde afspraken als voor de NOS, geen closeups, wel
totaalshots.
fotograaf moet generale repetitie bijwonen om goed te kunnen samenwerken met de NOS.
-

-

-

-

PERSBERICHTEN

-

-

-

persaankondiging op 27 oktober uit, daarin alle info (Ven])
dag zelf komt er ook een persbericht over de dag en het programma (Ven] en projectteam)
media krijgen een persmap met uitleg over het programma, stilis van de zaal (?). Deze
worden ter plekke uitgedeeld en niet onder embargo verspreid.

RAI
-

-

-

-

afpraken gemaakt over signing en communicatie met manager communicatie
. We
gebruiken Nationale Herdenking MH17, indien mogelijk met het logo van de Rijksoverheid.
Er komt geen communicatie naar omwonenden, de omvang van de bijeenkomst vereist dat
niet.
RAI krijgt qanda’s voor leveranciers en andere aanbieders van goed bedoelde inititiatieven.
Als ze er niet uitkomen, verwijzen ze naar het projectteam.
De mediamasten laten we ongemoeid.

NOS

13

e:- fr:S2
A
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 6 november 2014 16:36

Concept-bericht IVC 6 november 3nov (3).docx
Concept-bericht IVC 6 november 3nov (3).docx

Dag mensen,
Hierbij het bericht voor het IVC.
Het is echt heel erg lang geworden met het programma erin.
Ik krijg dat niet netjes.
Misschien hebben jullie nog wizzkids met word.
iroeten,

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor ii 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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. It you are not the addressee or it this message was cent to you by mistake, OU are
requested to inform the sender and delete the rnessage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messagas.

(

1

Concept IVC 6 november 2014
De Nationale Herdenking MH17 van maandag 10 november 2014 komt
snel dichterbij. De zaal waar de ceremonie plaatsheeft, verandert in een
stemmige ruimte waar de slachtoffers met alle respect kunnen worden
herdacht.
Wij geven hier nog een keer de belangrijkste informatie.
Uitnodiging
Bij de uitnodiging voor de Nationale Herdenking MH17 zit behalve uw
toegangskaart een P-kaart (parkeren) voor de parkeergarage van de
RAI. Deze kaart kunt u, als u met het openbaar vervoer komt, ook

gebruiken voor de pendelbussen die klaarstaan bij station Amsterdam RAI
en station Amsterdam Zuid.
U heeft de uitnodiging en bijbehorende papieren ontvangen op uw
huisadres. Uw toegangskaart is persoonlijk en gekoppeld aan een
barcode. U kunt de kaart niet aan iemand anders geven.
Heeft u zich pas laat aangemeld, dan krijgt u de toegangskaart niet meer
thuisgestuurd. In dat geval kunt u de toegangskaart ophalen bij een
speciale balie in de RAI. U krijgt hierover zo spoedig bericht per e-mail.
Mocht u nog geen uitnodiging of e-mail hebben ontvangen, of is er iets
niet in orde met de toegangspapieren, neem dan contact met ons op via
herdenkingMHl7©minvws.nl of bel met 070

—

340 71 72 (op werkdagen

van 09.00 tot 17.00 uur).
Voor alle genodigden geldt: vergeet niet uw toegangskaart met
barcode en een geldig leciitimatiebewijs mee te nemen. Na
binnenkomst wordt u gevraagd deze te tonen. Vergeet ook uw
P-kaart voor parkeren of pendelbus niet.
Belangrijke tijden:
-

U bent welkom in de RAI vanaf 10.00 uur;

In zaal 9 serveren we koffie en thee;

-

Vanaf 11.00 tot 12.15 uur kunt u daar ook gebruik maken van een

-

lunch;
We verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 12.00 uur aanwezig te zijn in de

-

RAI;

Vanaf parkeren/aankomst tot en met het registreren heeft u ongeveer

-

15 minuten nodig;
-

-

Vanaf 12.15 kunt u plaatsnemen in de ceremoniezaal (zaal 11);
Kom alstublieft op tijd in verband met de directe uitzending op radio en

televisie en de tijd die nodig is om iedereen naar zijn of haar plaats te
begeleiden.
Ceremonie

Bij de registratie in de RAI, ingang K, krijgt u een plaats toegewezen in
de zaal. Er is daarbij zo veel mogelijk rekening gehouden met
nabestaanden die bij elkaar willen zitten. U heeft dat eerder kunnen
aangeven. Op uw zitplaats ligt het programmaboekje, waarin ook de
namen van alle slachtoffers zijn opgenomen.
Op weg naar de herdenkingszaal loopt u tussen twee lange en hoge
wanden, waarop de namen van alle slachtoffers staan. Van tevoren heeft
iedere nabestaande en genodigde een bloem kunnen pakken, die onder in
de wand met namen kan worden gestoken. Zo ontstaat een erehaag van
bloemen.
De ceremonie is vormgegeven op basis van wensen, ideeën en suggesties
van nabestaanden. Zij hebben een centrale rol tijdens de herdenking. Een
belangrijk onderdeel is het noemen van de namen van alle 298
slachtoffers door ruim dertig nabestaanden. Drie nabestaanden nemen het
woord en een nabestaande draagt een gedicht voor. Namens de regering
spreekt minister-president Mark Rutte. Jacobine Geel sluit het inhoudelijke
deel van het programma af. Maartje van Weegen leidt de ceremonie.

De ceremonie wordt muzikaal verzorgd door het Radio Filharmonisch
Orkest, het Groot Omroepkoor en het Nationaal Kinderkoor. Tevens zijn er
bijdragen van Marco Borsato, Lenette van Dongen, Douwe Bob en Glennis
G race.
Tegen het einde van de ceremonie wordt een collage geprojecteerd van
door u ingezonden foto’s van uw dierbaren of van beelden die bijzondere
herinneringen aan hen oproepen.
Bij de herdenking zijn ongeveer 2000 nabestaanden en andere
genodigden aanwezig. Onder hen ruim 1600 nabestaanden, van wie
enkele tientallen uit het buitenland komen. Ook zijn de
familierechercheurs aanwezig en familiebegeleiders van Slachtofferhulp
Nederland.
Koning Willem-Alexander en koningin Mxima wonen de bijeenkomst bij
en zijn aanwezig bij het daaropvolgende informele samenzijn van 14.30
uur tot 16.30 uur. Ook Prinses Beatrix, prinses Margriet en prof. Pieter
van Vollenhoven, de meest betrokken leden van het kabinet en leden van
de Eerste en Tweede Kamer zijn aanwezig. Verder komen de
burgemeesters van plaatsen waar slachtoffers te betreuren zijn.
Nabestaanden en genodigden kunnen elkaar ontmoeten en met elkaar in
gesprek gaan.
Het officiële gedeelte wordt rechtstreeks uitgezonden op radio en televisie.
Voor goede sfeerverslaggeving zijn enkele vertegenwoordigers van de
schrijvende pers uitgenodigd de ceremonie bij te wonen. Zij zullen geen
genodigden aanspreken en zijn niet aanwezig bij andere onderdelen van
het programma.

Het volledige programma
NATIONALE HERDENKING MH17
National Remembrance Ceremony MH17

10november2014

PROGRAM MA
Programme

BINNENKOMST GENODIGDEN
Guests enter

INLEIDENDE MUZIEK
Opening music

SYMFONIE NR.7 IN A, OPUS 92, DEEL 2: ALLEGRETTO
Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symfony no.7 in A major, opus 92, part 2: Allegretto
Ludwig van Beethoven (1770-1827)

‘SLEEP’
Eric Whitacre

(
BINNENKOMST VAN KONING WILLEM-ALEXANDER EN KONINGIN MÂXIMA
King Willem-Alexander en Queen Mxima enter

WOORD VAN WELKOM DOOR DE CEREMONIEMEESTER MAARTJE VAN WEEGEN
Word of we/come by the master of ceremonies Maartje van Weegen

KORAAL UIT DE 3e SYMFONIE ‘AAN MIJN VADERLAND’
Bernard Zweers (1854-1924)

Chorale from Symfony no3 in B-flat major: ‘To my fatherland’
Bernard Zweers (1854-1924)

DE MINISTER-PRESIDENT
Address by the prime minister

‘VOOR ALTIJD’

/ ‘Forever’

Muziek en tekst: John Ewbank
Zang: Marco Borsato

/ Music and lyrics: John Ewbank

/ Vocals: Marco Borsato

NABESTAANDE

NABESTAAN DE

‘LACRIMOSA’ UIT HET REQUIEM
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1796)
Requlem ‘Lacrimosa’
Woifgang Amadeus Mozart (1756-1796)

NABESTAANDE

‘KOM DAN BIJ MIJ’

/ ‘Then come to me’

Muziek en tekst: Brigitte Kaandorp
Zang: Lenette van Dongen

/ Vocats: Lenette van Dongen

‘PIE JESU’ UIT HET REQUIEM
Andrew Lloyd Webber
Requlem ‘Pie Jesu’
Andrew Lloyd Webber

/ Music and Iyrics: Brigitte Kaandorp

Sopraan: Maartje Rammeloo

/ Soprano: Maartje Rammeloo

NAMEN VAN DE 298 SLACHTOFFERS WORDEN GENOEMD DOOR NABESTAANDEN
The names of the 298 victims are read out by next of kin

‘LAST POST’
Gespeeld door Adjudant-onderofficier Hans Bloemen, Hoornblazer van de Kapel van de
Koninklijke Luchtmacht
Played by Warrant Officer Hans Bloemen, bugler of the Royal Netherlands Air Force Band

1 MINUUT STILTE
1 minute’s silence

‘WILHELMUS’
Eerste couplet
Dutch National Anthem: ‘Wilhelmus’
First verse

‘BEAUTIFUL’
Muziek, tekst en zang: Douwe Bob

/ Music, lyrics and vocals: Douwe Bob

JACOBINE GEEL

Nabestaande

‘1 WAS HERE’
Muziek en tekst: Dianne Warren

/ Music and lyrics: Dianne Warren

Arrangeur: Sebastiaan Koolhoven
Zang: Glennis Grace

/ Arrangement: Sebastiaan Koolhoven

/ Vocals: Glennis Grace

AFSLUITING CEREMONIE
Ceremony ends

UITLOOPMUZIEK
Closing music

SYMFONIE NR.1 IN BES-MAJEUR,
OPUS 38 ‘FRÜHLINGS-SYMPHONIE’
Robert Schumann (1810- 1856)
Symfony no.1 in B-flat major, opus 38 ‘Spring Symphony’
Robert Schumann (1810-1856)

INFORMEEL SAMENZIJN
Informal gathering

Reisi nformatie
Per trein en pendelbus
U kunt reizen naar station Amsterdam RAI of Amsterdam Zuid. Op beide
stations staan gastheren/gastvrouwen klaar om u naar de pendelbussen
te verwijzen. Vanaf station Amsterdam Zuid vertrekken de bussen van het
Zuidplein (Mathijs Vermeulenpad). Uw toegestuurde P-kaart is daarvoor
uw toegangsbewijs. De bus brengt u naar ingang K van de RAI. Na afloop
rijden de bussen weer terug naar de stations. Voor meer informatie
raadpleeg de NS Reisplanner op www.ns.nl.
Per auto

Direct bij het naderen van Amsterdam via de autosnelweg Al
(Amersfoort! Amsterdam), A2 (Utrecht/Amsterdam) of A4 (Den Haag/

Amsterdam) is op de ringweg de RAI aangegeven op de ANWB-borden.
Amsterdam RAI ligt direct aan de ringweg (afslag 9). Vanaf de afslag is de
route naar de parkeergarages aangegeven. Verkeersregelaars zijn
aanwezig om het parkeren in goede banen te leiden.
Op cle routeplanner kunt u Wielingenstraat te Amsterdam invoeren.
Voor een vlotte doorgang gelieve de P-kaart goed zichtbaar op het
dashboard te leggen
Voor diegenen die hebben aangegeven dat zij slecht ter been zijn, staat
een rolstoel klaar bij ingang parkeergarage/ingang hal K.

A
Van:
Verzonden:
Aan:

maandag 20 oktober 2014 16:41

1
1

CC:
Onderwerp:

Terugkoppeling communicatieoverleg MH17 maandag 20 oktober
communicatieplanning MHl7versie2ookt.docx; Beslisnota MC_NatHerdMHl7_
l5okt_v2.docx
-

Bijlag en:

Beste collega’s
Vanmorgen om 12 uur heeft het communicatleoverleg MH 17 plaatsgevonden, ipv morgenochtend 10
uur. Door een vergissing aan onze kant, was niet iedereen hiervoor uitgenodigd, waarvoor onze
welgemeende excuses! Voor de volledigheid; morgenochtend om 10.00 uur, is dus geen
communicatieoverleg MH17 meer. Wél is iedereen van harte welkom (en aangemeld) om morgen het
IC mee te kijken vanuit de Father Judge-zaal, van 9.30 tot 10.30. Hieronder even op een rijtje de
zaken die nu spelen.

Afgelopen weekend:
-

-

Berichtgeving Der spiegel & het Bezoek van
‘NOS aan Oekraine, is kort
besproken
Ophalen koffers bij deze & gene: er gaat zometeen een berichtje uit, zie onderaan deze mail,
dat kort hiervoor op de ivc is geplaatst. Verder woordvoeringslijn afgesproken bij persvragen
hierover

identificatie

Politie & N . maken samen een voorstel hoe te communiceren met de nabestaanden van de
[16 tot 9] mensen die we niet zullen identificeren.
. (de inhoud van die
communicatie zal vooral gedetailleerde procesinfo zijn, bijv over wat we kunnen gaan doen om
r’)

Nabestaandenbijeenkomst

f1
In de vorige IC is besloten dat er nog een nabestaandenbijeenkomst zou moeten komen, v66r
10 november. Zou vooral moeten gaan over de
r
bezittin-jen,_omc’9 met wrakstukken en burn-s

-

‘«-

1

-

-

Verder komt er een nabestaandenbijeenkomst vanuit slachtofferhulp tussen 14 en 21 november
en OVV heeft ook plannen voor het organiseren van een eigen nabestaandenbijeenkomst; even
in de gaten houden dat we nabestaanden niet gaan overladen met (goedbedoelde)
bijeenkomsten zodat ze iedere week ergens op moeten komen draven.
We begrijpen dat het punt nabestaandenbijeenkomst morgen opnieuw op de IC-agenda staat,
maar dus nog wel open is voor advies/discussie!

Nationale herdenking:
(
Hebben we t vanmorgen niet over gehad, maar in de bijlage voor jullie de nota erover die
vorige week in MC is geweest. MC is akkoord gegaan met de uitwerking met enkel
nuanceringen:
o
Persbeleid: één fotograaf (i.p.v. twee) aanwezig bij herdenking; de voorgestelde
aanwezigheid van 50-70 personen schrijvende pers dient opnieuw bezien te worden
op nut en noodzaak
o De slotspreker; IC komt nog met een definitief voorstel aan MC
Uitnodigingskaart MP: Een paar kleine tekstuele aanpassingen
o
-

Planning:
In de bijlage de laatste versie van de communicatieplanning. Graag jullie aanvullingen in de
zet je hier ajb ook de momenten
mail en niet in het document (ivm versieverwarring)
A
in die je vanmorgen noemde (Fr’s met nabestaanden?)
: wil je svp ook jullie punten in de planning updaten, danwel voorzien van concrete
datum? Dankl
-

-

Met vriendelijke groet, ook namens#

plv hoofd/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

V

N ieuwsbericht
Persoonlijke bezittingen opgehaald in Torez
Een Nederlands team van de MH17-repatriëringsmissie heeft maandag in het oost-Oekraïense stadje
Torez persoonlijke bezittingen opgehaald van slachtoffers van vlucht MH17. Het gaat om twee koffers.
Via de telefoonlijn die de repatriëringsmissie heeft opengesteld voor omwonenden, kwam eind vorige
week een melding over de koffers binnen. Daarop is een Nederlands team, samen met de OVSE, via
Donetsk naar Torez gegaan om de persoonlijke bezittingen te bergen.
De koffers worden meegenomen naar Charkov. Daar zal een eerste forensische check worden gedaan,
waarna de spullen naar Nederland zullen worden overgebracht. De persoonlijke bezittingen die vorige
week met behulp van de SES zijn verzameld, komen naar verwachting dinsdag aan in Nederland.
2

De veiligheidssituatie in en rond het gebied is nog altijd fragiel. Ook maandag waren er weer
ontploffingen in Donetsk en beschietingen op en in de directe omgeving van de crashsite.
De missie zal er de komende tijd alles aan doen om persoonlijke bezittingen te bergen, maar is daarbij
gebonden aan de veiligheidsomstandigheden. Alle meldingen en tips die binnenkomen, worden serieus
onderzocht. Alles is erop gericht om zoveel mogelijk persoonlijke bezittingen van de slachtoffers terug
te krijgen in Nederland.

(

3

Week 44
27/10—2/11

—

Week43
20/10 26/10

Wek
-:‘

Vr 31/10

28/10

Datum??

Datum??

PB identificaties-

IVC
PB

Post! Vertalen

Post/Vertalen

V&i

VWS

VWS

IVC
PB

Nationale herdenking:
teksten
programmaboekje
Nationale Herdenking:
Teksten vier
voordrachten en een
afsluitend gedicht
Nationale Herdenking:
officiële uitnodiging uit

V&J

Per post toegestuurd

Nationale herdenking:
Teksten toegangskaart +
parkeerkaart
PB identificaties

Datum??

Vr 24/10

VWS

IC 9.30

10.30 uur

.— .

NP/NFI

Voorstel communicatie
over identificatie
—

defamilies via fr’s
IVC/nieuwsbrief

Di 21 okt

1.
2.

Kanaal

Communicatieoverleg
M H 17

Voorstel communicatie
over 1 nov afronding
identificatieproces

Onderwerp

Ma 20 okt

21 oktober Voorstel in
Ic

Communicitieplanning MH 17

20 oktober 2014

Nieuwsbrief IVC (nabestaanden website) maandag, woensdag, vrijdag om 16 uur

Communicatieplanning MH17

20 oktober 2014

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

MC

‘4

Directie Maatschappelijke
Ondersteuning
Ontworpen door

plv afdellngshoofd

Datum
10 oktober 2014

nota

Kenmerk
Zaaknummer

Nationale Herdenking MH17
Paraaf directeur

-

concrete vertaling

DGV

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

Advies XC
U wordt verocht a

6
Daarnaast vragen we u kennis te nemen van:
e) de wijze van betrekken van nabestaanden:
Boven verwachting aantal reacties op verzoek inbreng programma
(116). Iedereen heeft reactie ontvangen;
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
voortgang;
In overleg met Slachtofferhulp Nederland en Impact is besloten af
te zien van een specifieke klankbordgroep. Er is voor gekozen dit
-

-

-

Pagina 1 van 8

-

met de nabestaanden te doen die al actief betrokken zijn in het
programma;
Nabestaanden die spreken zullen actief worden begeleid tot 10
november en ook erna ten behoeve van omgang met media.

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 op wat nabestaanden zelf hebben qesuqgereerd
voorhetprogramma ;

(

(

B

Pagina 2 van S
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13

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

(
Projectleider Nationale Herdenking MH1 7

c
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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.

13.00

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

13.02

Welkom ceremoniemeester.

13.03

Muziek

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 bloemen worden binnengebracht (door klasgeno
ten) en toegevoegd in de cirkel in het midden van de ruimte.

13.19

Aankondiging ceremoniemeester toespraak nabestaande, gevolgd door
gedicht “Waarom?” (eveneens van een nabestaande).

13.27

Klassiek stuk—Requiem van Mozart

—

klassiek: Nationale symfonie Zweers.

—

—

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

13.36

Muziek

13.41

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

13.42

Muziek

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.

—

—

Lenette van Dongen met “Kom dan bij mij”

Pie Jesu. Met solo door aantal kinderstemmen gezamenlijk.
—

14.08 Ceremoniemeester vraagt te gaan staan, vervolgens signaal Last Post.
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14.09

1 minuut stilte.

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

14.12

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.
—

—‘

(

1

driet vertolKing in maken naar hoop en toekomst.
14.20 Gedicht “Voor een vriend” (Toon Hermans) tijdens intro muziekstuk. Dan
Glennis Grace t 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.
—

14.24 Ceremoniemeester

14.25

—

afsluiting ceremonie.

Start uitloopmuziek. Vertrek ZMK en HMK met cortège uit de zaal bij start
afsluitend muziekstuk wie wil blijven zitten kan dit doen, maar vrijheid
naar zaal 9 te gaan.
—
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Bijlage 2
—2
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Bijlage 3
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A
Van:
Verzonden:
Aan:

donderdag 30 oktober 2014 13:05

Onderwerp:

Borden op burned sites

E

(5

Allen,
Informatie over het plaatsen van borden op de crahsite:
Sinds de vliegramp met de MH17 is het nog steeds niet gelukt het onderzoek naar menselijke resten, persoonlijke
bezittingen waaronder bagage en waarheidsvinding af te ronden.
Dit, als gevolg van de oorlogshandelingen die nog altijd veelvuldig plaatsvinden in het gebied waar de MH17 is
neergestort, de crash site.
In de loop van volgende week zal opnieuw een poging worden ondernomen door de Nederlandse missie om de
crashsite op gaan.
Het doel is dan om vliegtuigwrakstukken op te halen en te bergen. Als er stoffelijke resten worden aangetroffen,
worden deze ook geborgen.
Daarnaast is het de bedoeling om gelijktijdig op de twee burned sites borden geplaatsen, die het gebied zullen
markeren.
De missie, die afreist naar de burned site, bestaat uit 11 a 12 personen: 1 politieman (forensisch expert), 1 OVV-eren
medewerkers van Defensie.
Zij zullen deze werkzaamheden uitvoeren.
De OVSE, SES en lokale autoriteiten hebben hiermee ingestemd.
Ook de seperatistenleider in Donetsk is akkoord met het plaatsen van de borden op de crashsite. Dat geldt tevens
voor de tekst op deze borden.
ekst op borden is: ‘Niet betreden gezien de mogelijkheid tot het vinden van menselijke resten naar aanleiding van
de vliegramp MH17’ in de Russische taal.
De borden op palen van 2,5 meter hoog, in totaal 20, worden op de 2 burned sites geplaats.
Deze borden op 50 meter van elkaar te plaatsen rondom de burned sites. Het gaat om een oppervlakte van enkele
honderden vierkante meters, die wordt gemarkeerd.
De borden blijven staan tot na de winter. Daarna is het plan om opnieuw een poging te ondernemen de crashsite
verder te onderzoeken.

Tot zover.
Groet,

1

Strategisch voorlichter / coordinator persvoorUchting
Coordinatorwoordvoering SGBO MH17
Politie 1 Zeeland-West-Brabant Afdeling Communicatie
Bezoekadres, Ringbaan West 232, 5038 KE Tilburg
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg

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 onmiddellljk te informeren en het e-mailbericht
(en bij lagen) te vernietigen.

(

2

‘4
Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 29 juli 2014 14:25

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

tekstje met werkafspraken communicatie slachtofferidentificatie
Procedure slachtofferidentificatie.docx

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Beste allemaal,
Bij deze een A4-tje met wat we vanmorgen hebben besproken over de communicatie mbt identificatie
van slachtoffers. Ik hoor graag jullie reacties! Dan kan ik het hier weer verder de lijn in doen...
Groeten,

Persvoorlichter ministerie van Veiligheid en Justitie
mobiel:
mail
minven nI
woensdag op de even weken vrij

c

1

Slachtofferidentificatie en communicatie
•

•
•
•

•

Op dit moment beoordelen 2 slachtofferofficieren van justitie met een internationaal team
3x in de week (maandag, woensdag en vrijdag) of slachtoffers voldoende zijn geïdentificeerd
om de lichamen vrij te geven.
LFTO informeert familierechercheur. De familierechercheur informeert nabestaanden.
Zodra nabestaanden zijn geïnformeerd, wordt NCC door LFTO benaderd. NCC informeert de
gemeente (woonplaats slachtoffer) via burgemeester en vervolgens het NKC.
Het is belangrijk dat NCC de burgemeesters meegeven dat zij wél contact kunnen opnemen
met de nabestaanden als deze daarop prijs stellen, maar dat de communicatie richting pers
over de identificatie bij het NKC ligt.
In geval van niet-Nederlandse slachtoffer: zelfde proces. Behalve dat het LFTO vaak niet een
familierechercheur informeert, maar een contactpersoon voor nabestaanden bij een van de
ambassades in Den Haag. Zodra de contactpersoon van de ambassade meldt aan LFTO dat
nabestaanden zijn geïnformeerd, zal LFTO dit weer melden aan het NCC.

Het NKC coördineert de communicatie richting pers:
• Aangezien er op drie momenten in de week wordt beoordeeld of lichamen vrijgegeven
kunnen worden, zullen erten hoogste drie keer in de week mededelingen uit kunnen gaan
over het aantal vrijgegeven lichamen.
• Zodra NCC heeft gemeld dat nabestaanden en burgemeesters zijn geïnformeerd aan het
NKC, zal eerst een bericht worden geplaatst op het nabestaandeforum. Een half uur later zal
het bericht als persmededeling uitgaan.

Communicatie over identificatie van slachtoffers dient kort en bondig te gebeuren:
• Uit oogpunt van privacy worden door NKC geen namen van geïdentificeerde slachtoffers
genoemd. Desgevraagd kunnen namen ook niet worden bevestigd. Hetzelfde geldt voor de
woonplaats van slachtoffers.
• Alleen de nationaliteit wordt bekendgemaakt.
• Verder kan in samenwerking met het LTFO zo nodig informatie worden verstrekt over het
identificatieproces in algemene zin. Bijvoorbeeld hoeveel specialisten zijn er aan het werk, of
bijvoorbeeld als het moment is aangebroken dat moet worden gewacht op uitslagen van
dna-checks kan daarover uitleg worden verstrekt.

Vb van hoe het bericht eruit kan zien:
Eerste slachtoffer vliegramp M H 17 geïdentificeerd
Nieuwsbericht 1 26-07-20 14

Vandaag is het eerste slachtoffer van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Het gaat om
een persoon met de Nederlandse nationaliteit. De familie en de burgemeester van de woonplaats
van dc overledene zijn hierover geïnformeerd.
Het team van meer dan 200 specialisten is druk bezig met de identificatie, maar benadrukt dat het nog
maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De komende tijd zullen de media
periodiek worden geïnformeerd over het verloop van het proces.

A
Van:
Verzonden:
Aan:

dor

Onderwerp:
Bijlagen:

Verklaring minister
Verklaring minister Opstelten.docx

q 17 juli 2014 20:06

Woordvoerder

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag
1.

(

1

Verklaring minister Opstelten

Ik ben diep geschokt door de dramatische berichten over het neerstorten van
vlucht MH17 van Malaysian Airlines van Amsterdam naar Kuala Lumpur boven
Oekraïens grondgebied. Daarbij zijn slachtoffers te betreuren uit vele landen,
er zijn daarbij ook veel Nederlanders.
Mijn gedachten zijn bij alle familieleden en vrienden van de mensen die in dat
vliegtuig zaten en die nu in onzekerheid zitten.
De beelden die u en ik hebben gezien zijn natuurlijk verschrikkelijk. Maar nog
heel veel is onduidelijk over de toedracht en de omstandigheden.
Daar wordt uiteraard onderzoek naar gedaan. Zodra de situatie daar
aanleiding toe geeft krijgt u direct meer informatie. Malaysian Airlines geeft zo
snel mogelijk een verklaring, zo heb ik inmiddels begrepen.
Ik ben me ervan bewust dat dit onderzoek nooit snel genoeg kan gaan, maar
iedereen doet er op dit moment alles aan om familie en vrienden zo goed
mogelijk te informeren. Voor verwanten van passagiers van vlucht MH17
wordt door Schiphol zo snel mogelijk een telefoonnummer bekend gemaakt
voor meer informatie en opvang. Zodra die bekend zijn wordt dat direct
gecommuniceerd.

(

Hier moeten ik het bij laten, ik ga nu weer terug om mij nader te laten
informeren door mijn team

A
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

vrijdag 1 augustus 2014 10:59

vragen ivm signaal overmaat aan hulpverleners

ICCB 31/7: signaal familierechercheurs dat nabestaanden ervaren dat er te veel hulpverleners
betrokken zijn
Checken:
Bij hoeveel nabestaanden speelt dit? (check bij Familierechercheurs, bij slachtofferhulp, en
check of signalen op verwantensite)
Wie: coördinator farnilierechercheurs
(via
corn NP),
vraagt uit
Waar zit de overmaat? Wie heeft de nabestaanden dan allemaal benaderd? Kerk/sportclub,
huisarts, hebben we geen invloed op.
Wie: coördinator familierechercheurs
(via
corn NP)
vraagt uit
Welk handelingsperspectief bieden we nabestaanden om om te gaan met alle hulpaanbod
Wie: VWS vraagt dit uit bij Arq/Slachtofferhulp,
al gedaan (Arq maakt tekst)
Welk handelingsperspectief bieden we gemeenten om hun gemeentelijke hulpaanbod te
stroomlijnen? (GGD/Burgerzaken/kabinet burgemeester)
Wie: beleid & corn VWS/BZK/VenJ (afstemmen via de mail)
naakt concept
-

-

(

-

-

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
postbus 20011 1 2500 EA Den Haag
ctv.rninveni.nl

http://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik

Vrij.

1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlag en:

zondag 20juli 2014 13:58

Woordvoeringsljn zoals wij die willen gebruiken
SGBO Bjjeenkomst MN17 Woordvoeringslijn RSC.doc

Dag
Zie bijlage. Dit is ongeveer wat ik nodig heb. Kijken jullie er nog even naar of het zo klopt?
Alvast dank.
Met vriendelijke groet,
Comm unicatieadviseur

(
Politie MiddenNederland 1 Afdeling Communicatie
Bezoekadres:
Kroonstraat 25, 3511 RC Utrecht / Kaap Hoorndreet 3, 3563 AR Utrecht
Postadres: Postbus 8300, 3503 RH Utrecht

M
Twitter @ PolitieUtrecht
Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van:l
Ver
CC: 1
Onderwerp: RE: info over n

(

s gegeven aan

oor alg publiek geen nummer. Die mogen kijken op rijksoverheid,nl. focus in de corn is nabestaanden
Voor verwanten het BZ nummer: 070 348 7770
Begrijp net van
dat er niet een hele strakke defnitie van nabestaanden wordt
gehanteerd.
Voor pers kan de reactieve woordvoeringslijn opgelezen worden, en als ze dan nog doorvragen mag je
het nummer van
Van:
Verzonden: zondag 20juli 2014 13:21
Aan:
Onderwerp: RE: info over nummers gegeven aan
Hai
Deze had ik inmiddels al gezien. Dank
-

-

Nu nog een nummer waarnaar wij publiek kunnen verwijzen.
En een nummer waarnaar wij pers kunnen verwijzen.

1

Met vriendelijke groet,

Communicatieadviseur

Politie 1 Midden-Nederland Afdeling Communicatie
Bezoekadres:
Kroonstraat 25, 3511 RC Utrecht / Kaap Hoorndreef 3, 3563 AR Utrecht
Postadres: Postbus 8300, 3503 RH Utrecht
M
Twitter @PolitieUtrecht
Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van:
Verzonden: zondag 20juli 2014 13:15
Aan:
Onderwerp: info over nummers gegeven aan
Hi

/

heeft ook de reactieve woordvoeringslijn ontvangen

Van:
Verzoi
Aan:

cc:r

Onderwerp: FW: Vliegramp Oekraine

-

Update NGB Vrijdag 18 juli
-

Beste
Zoals beloofd. Gebruik alleen de telefoonnummers svp (de andere informatie is al weer achterhaald)
Verder:
verwanten worden uitgenodigd via burgemeester of familierechercheur/slachtofferhulp
nummer NCC is NIET voor burgers
besloten website: inlog en informatie wordt maandag gegeven op de informatiebijeenkomst
er volgt een (reactieve!) woordvoeringslijn voor pers/geinteresseerden over de bijeenkomst
-

-

-

-

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag
Secretaresse______________
-

T
M
http //www. nctv. n 1

Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
2

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

Van:
burgëmeeters.n1]
: L
Verzonden: vrijdag lbJuli 2U14 16:18
Aan:
Onderwerp: Vliegramp Oekraine Update NGB Vrijdag 18 juli
-

-

Vliegramp Oekraïne
Na de email nieuwsbrief van gisteren ontvangt u hierbij een update.

Afspraken NOG

—

BevesUging van namen?

Op verzoek van het NCC geeft het NGB langs deze weg een update over de vliegramp in de Oekraïne. Veel
burgemeesters worstelen met de vraag of namen van slachtoffers inmiddels kunnen worden bevestigd, Op dit
moment worden de eerste nabestaanden door familierechercheurs geïnformeerd.
Het kan zijn dat u als gemeente gebeld wordt door verwanten, die al vanuit Buitenlandse Zaken bevestiging
hebben gehad dat de naam van hun familielid inderdaad op de lijst staat. Zodra de Rijksoverheid de beschikking
heet over een lijst van namen en adressen zal het NCC de betrokken gemeenten gaan bellen. Het NCC
verwacht dat binnenkort te kunnen doen, maar zal dat pas doen nadat de familierechercheur de betrokken
verwanten heeft geïnformeerd. Het is niet nodig om zelf contact te zoeken met het NCC.
Zoals in de nieuwsbrief van gisteren is aangegeven, kunt u voor de tussenliggende periode kiezen voor
(‘ewoordingen als ‘ernstig rekening houden met’ of ‘naar alle waarschijnlijkheid gaat het om persoon x’ of
‘- voorden van gelijke strekking.
Overigens kunnen slachtoffers in één gemeente wonen en nabestaanden die behoefte hebben aan hulp, in een
andere gemeente woonachtig zijn. U kunt dan zelf beoordelen of collegiale afstemming wenselijk is.

Protocol rond identificatie
Bijgevoegd ontvangt u ook een protocol waarin het identificatieproces nader omschreven is. Dit is een
bestuurlijk protocol dat wij meesturen om u inzicht te geven in het proces. Het is niet bedoeld om op websites te
publiceren of anderszins.

Condoleanceregisters
Er is een condoléance-register op www.condoleance.nl, waar mensen hun medeleven kunnen betuigen. Veel
mensen hebben ook behoefte om dat op een fysieke plek te doen. Het is aan u om daarin uw eigen afweging te
maken, mede in het licht van de lokale impact en context. Verschillende gemeenten hebben inmiddels besloten
om een condoleanceregister te openen in het gemeentehuis.
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Evenementen
In den lande vinden komende dagen diverse evenementen plaats. Van burgemeesters krijgen wij signalen dat
waar mogelijk is besloten om dergelijke evenementen te versoberen of op een andere manier stil te staan bij
de vliegramp. Op dit moment zijn ons geen signalen bekend dat evenementen ook zijn afgelast. Dit zal mogelijk
wel gebeuren op het moment van een Nationale Herdenking, maar daarover is op dit moment nog geen
beslissing bekend.

—

-

Rijksoverheid dossier
Op de website van de Rijksoverheid is een dossier aangemaakt, waarin u ook verdere vragen en antwoorden
kunt vinden. Dit dossier is te vinden op http://www.rijksoverheid.nllonderwerpen/vliegramp-mhl 7

Publieksinformatie

-

Algemene publieksinformatie wordt gegeven op www.rijksoverheid.nl en telefonisch via Postbus5l.
Als u iets wilt melden op uw website, of als u algemene vragen krijgt, kunt u het best doorverwijzen naar
www.rijksoverheid.nl.

Verwanteninformatie
De volgende telefoonnummers zijn opengesteld:
•
070-3487770 (ministerie van Buitenlandse Zaken) bedoeld voor verwanten die consulaire vragen
hebben.
•
071-36 41 841 (Eurocross coördinatie van de vliegtuigramp in Nederland)
•
023-55 42 555 (D-Reizen)
•
0900-01 01 (Slachtofferhulp)
—

Daarnaast werken Slachtofferhulp, Stichting Arq en VWS aan een besloten website voor verwanten. Zodra deze
beschikbaar is, zal dit bekend worden gemaakt aan verwanten en zullen zij een inlogcode krijgen.

Bijeenkomst voor nabestaanden
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het organiseren van een besloten bijeenkomst voor nabestaanden van
de slachtoffers. Naar alle waarschijnlijkheid vindt die maandag a.s. in het midden van het land plaats. De locatie
wordt eerst besproken met betrokken bestuurder(s), en vervolgens bekend gemaakt. Vanuit NCTV (VenJ),
VWS, BZ, Stichting Arq en Slachtofferhulp zal samen met de gemeente een projectteam worden ingericht.
Betrokkenen zullen daarover worden geïnformeerd.

Overige afspraken
Wellicht ten overvloede, maar beoordeel waar nodig ook of afstemming binnen de Veiligheidsregio gewenst is.
en e-mail:
Het Nationaal Crisiscentrum is 2417 bereikbaar via telefoon:
NCC@nctv.minvenj.nl

Contact info@burgemeesters ni of telefonisch 070 373 8383 Bij crises (24 per dag) 070 373 8080
-

-

This outbound message from KPN has been checked for all known viruses by KPN MailScan,

powered by MessageLabs.
For further information visit: http://www.kpn.com, keyword Mailscan

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
4

(

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 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.

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.

5

A
Woordvoeringslijn RSCIITC (telefooncentrale politie Midden Nederland)
•
•
•
•
•

Er vindt een landelijke besloten informatiebijeenkomst plaats, die is alleen bestemd
voor nabestaanden
Nabestaanden worden gericht uitgenodigd
Wij kunnen geen nadere informatie verstrekken over de bijeenkomst.
Als u zich nog niet heeft gemeld als nabestaande, kunt u zich wenden tot het
ministerie van Binnenlandse Zaken: 070 348 7770
Pers doorzetten naar Mediadesk Politie MN

Woordvoeringslijn Mediadesk Politie MN
• Bevestigen dat er een landelijke besloten informatiebijeenkomst is voor nabestaanden,
georganiseerd door het Nationaal CrisisCentrum.
•

(

•

•

Er komt meer informatie voor de media vanuit het Ministerie van V en 1.
Voor meer informatie verwijzen naar het Ministerie van V en J,
Zodra bekend is dat de bijeenkomst plaatsvindt in het NBC in Nieuwegein:
o Locatie is Blokhoeve 1, Nieuwegein. De route wordt aangegeven dmv
bebording.
o De bijeenkomst start om 14.00 uur.
o Er wordt een persvak ingericht en er is een opstelplaats aangwezen voor
straalwagens
o Woordvoerders van het ministerie van V en 1 zijn aanwezig, alsmede
persvoorlichters van de politie. Zij zijn aanspreekpunt voor de media.

,L1

Van:
Verzonden:

zaterdag 26juli 2014 20:37

‘4

Aan:
Onderwerp:

RE: bericht identificatie: SPOED

Eens

Met vriendelijk groet,

A
Sent with Good (www.good.com)

A
Sent: zaterdag 26 juli 2014 20:21:37
To:
Subject: Re: bericht identificatie: SPOED

/\

A
Wat mij betreft plaatsen we beide berichten nu ook door naar het open deel van het IVC.
Eens?
Groet,

A

A

Verzonden vanaf mijn iPad

volgende

Op 26jul. 2014 om 19:30 h
geschreven:

(

Eerste slachtoffer MH17 geïdentificeerd
Vandaag is het eerste slachtoffer van de ramp met vlucht MHI7 geïdentificeerd. Het gaat om een persoon met de Nederlandse
,tionaliteit. De familie en de burgemeester van de woonplaats van de overledene zijn hierover geïnformeerd.
riet team van meer dan 200 specialisten is druk bezig met de identificatie, maar benadrukt dat het nog maanden kan duren voordat
ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De komende tijd zal de media periodiek worden geïnformeerd over het verloop van het
proces.
Graag NU PLAATSEN, BERICHT GAAT NAMELIJK NAAR ANP ZO
DANK,

A

Oorspronkelijk bericht----Verzonden: zaterdag 26juli 2014 f8:03
Aan:
CC:
Onderwerp: L...
)rief voor nabestaanden ramp I
Hallo

1

A

1

Groet,

Verzonden vanaf mijn iPad in de buurt van Eindhoven

het volgende geschreven:
Beste
Via diverse media is gevraagd om een nieuwsbrief voor de nabestaanden. Ze willen graag actief op de hoogte gehouden worden
met laatste nieuws of procesinformatie. In de bijlage een voorstel voor dc opzet van de nieuwsbrief. Dit voorstel is goedgekeurd
door de ministeries VWS en BZ en door de Nationale Politie.
Zouden jullie naar het voorstel willen kijken en hierop reageren.

(

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebesirij ding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den
t
v.nl<http://www.nctv.n1f>
-

1
Op maandag en woensdag niet aanwezig

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 vdÇ
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
<Nieuwsbrief nabestaanden via Slachlofferhulp.docx>

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
2

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

(.

(

3

Van
Verzonden:
Aan:

dinsdag 30 september 2014 13:42

Onderwerp:

RE: Verslag HOM 29/09/2014

Alvast aanvulling:
Het organiseren van het ophalen van de personal belongings is nu gaande. Maandag kan dus heel goed een andere
dag zijn, dus even afwachten wat nu exact plan wordt en wanneer. Het idee is dat de SES met lokale vrijwilligers dit
gaan doen samen met OVSE. De spullen g-- “i idd naar Charkov.

(
Met vriendelitke qroet,
PIv. 1-loofd Sectie Communicatie Krijgsmacht & Operaties / Woordvoerder Commandant der Strijdkrachten
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie
PleinKalvermarktComplex j Kalvermarkt 34 2511 CB 1 Den Haag
ES 1 Den Haag 1 MPC 58L

1
www.defensie.nl
www.youtube.com/defensie
www.twitter.com/defensie
www.twitter.com/detensiemissies

commandantclerstrijdkrachten

Subject: RE: Verslag HOML,

1

Groet

Strategisch voorlichter / coordinator persvoorlichting
Politie 1 Zeeland-West-Brabant Afdeling Communicatie
Bezoekadres, Ringbaan West 232, 5038 KE Tilburg
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg

Onderwerp: RE: Verslag [
—-Personal belongin s start dus maandag. Kleine nuance.

Met vriendelijke groet,
Plv. Hoofd Sectie Communicao Krijgsmacht & Operaties / Woordvoerder Commandant der Strildkrachten
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie
PleinKalvermarktC
-

1

1

Kalvermarkt 34 1 2511 CB 1 Den Haag
Den Haag 1 MPC 58L

www.defensle.nl
www.youtube.com/defensie
www.twitter.com/defensie
www.twitter.com/detensiemissies

(

commandantderstriidkrachten

Subject:

4

Verslag HOM 29/09/2014

Collega’s,
dit stuk ook vandaag ter bespreking in IC en MC
Met vriendelijke groet,

plv hoofd/sr adviseur communicatie
2

NCTV/Eenheid Communicatie

Subject: Verslag HOM 29/09/20 14
Bijgaand verslag en advies vervolg missie MH-17
M.vr.gr.

(

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 Ie 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 eniof 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:
Bijlagen:

Beste

maandag 20 oktober 2014 17:20

RE:VERTALING m all nabestaanden nationale herdenking MH17 1JU113339]
JU113339A invulling programma.docx; JU113339B suggesties programma.docx

—

Bijgaand tref je de twee Engelse vertalingen aan. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met
-7.
Zou je de goede ontvangst hiervan willen bevestigen?

Met vriendelijke groet,
Secretaresse

Vertaalbureau Engels (AVT-EN)
Directie Vertalingen (AVT)
l
rie van
Zaken
‘

From: ;
Sent: maandag 20 oktober 2014 16:44
To: AVT-EN

.4

Subject: RE: VERTALING mail nabestaanden nationale herdenking MH17 JU113339]

/

Hoi

Komen de 2 teksten over de nationale herdenking vandaag nog door?
Zie onderstaand

Van:
Verzonden: donderdag 16 oktober 2014 14:40
Aan: NKC DRD/NCC
CC:
Onderwerp: RE: VERTALING mail nabestaanden nationale herdenking MH17 [JU113339]
-

Beste

Het lukt ons niet om morgen af te leveren omdat wij heel erg vol zitten met opdrachten. Gaan jullie akkoord dat wij
a.s. maandag aan het eind van de dag afleveren?

4

Met vriendelijke groet,
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bureau Engels (AVT-EN)

From:
Sent: donderdag 16 oktober 2014 13:36
To
Cc:
Subject: VERTALING mail nabestaanden nationale herdenking MH17 [JU113339]

—

Goedemiddag
In de bijlage twee teksten die vertaald moeten worden in het Engels voor niet Nederlandstalige
nabestaanden van de vliegramp MH17
Is het mogelijk deze teksten uiterlijk morgen (vrijdag 17 okt) einde dag op te leveren?
We horen het graag,

(

Dank en groeten

Senior Communicatieadviseur

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

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

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

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

Additional programme information for the MH17 National Remembrance Ceremony
Dear Sir/Madam,
We are sending you this email to update you on the preparations for the MH17 National
Remembrance Ceremony on Monday 10 November 2014. 1f you have not yet registered for
the ceremony, you can do so until 20 October via the following link [Noot van vertaler: link
moet nog ingevoerd worden].
Putting the people who matter first
The MH17 National Remembrance Ceremony will be all about the victims and their loved
ones. This is why the ceremony will be shaped by your ideas, wishes and suggestions. We

(

have already received lots of input, but in order to move forward with the programme, we
have some questions for you. These are listed below.
The programme will put the victims at the centre of the ceremony. This will be reflected in
the set-up of the auditorium, with all the seating arranged around a circular artwork
representing the victims. There will also be stages for the choir, orchestra and speakers,
images of which will be projected onto the wall around the seating areas to give everyone a
good view.

(

The reading of the names
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Some of you have requested that the names of the victims be read out, grouped together by
family or organisation. Many of you have also indicated that you wish to play a role in the
ceremony. We would like to honour both requests. During the ceremony, 30 to 40 next of kin
will read out the names of all 298 victims from in or around the seating area. We would ask
for your help in ensuring the correct pronunciation of the names. Please see the questions
below. The reading of the names will be practised during the general rehearsal at
Amsterdam RAI on the afternoon of Sunday 9 November.
Live broadcast by NOS
The MH17 National Remembrance Ceremony is a private gathering for all next of kin.
Attendance is by invitation only. The ceremony is, however, also a moment for us all to
remember the disaster, which shocked both the Netherlands and the international
community. So it is important that there is a link to society at large. For this reason, Dutch
public broadcaster NOS will be reporting live from the ceremony on radio and television.
We previously informed you that you would not be shown on screen if you did not wish to be.
NOS will be filming establishing shots, but this will not involve filming people individually.
NOS adheres to strict rules in this regard and will respect moments of private grief. The
same rules will be observed by the official photographer. 1f you nonetheless do not wish to
appear on screen at all, please let us know. We will then ensure that you and your family
members are seated out of shot of the cameras. 1f you would like to read out names,
however, this will involve you appearing on screen, together with those seated around you.
Photos of your loved ones
We have been asked to show images of the victims during the ceremony and to show
pictures of objects or places which remind you of your loved ones. We envisage making a
collage of these and projecting them onto the round auditorium wall, for instance while music
is being played. It you would like us to inclucle your photos, you can email them to
herdenkinqMH17@minvws.nl .Please be aware that these images will also be broadcast and
will therefore possibly appear on the internet.
We would like to ask you the following questions:
1) [contact persons] Please could you inform us which given name and surname is to
be read out?
2) [contact persons] Are there any pronunciation points to consider? It so, could you
perhaps write the name phonetically, exactly as it should be pronounced?
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3) [all next of kin] Is there anyone among your next of kin who wishes to read Out some
of the victims’ names during the ceremony? We estimate needing around 30 to 40
people in total. We will iriform you as soon as possible whether you will be reading
out names. Please be aware that we would like to rehearse this with OU on Sunday
9 November in Amsterdam.

Please send your responses to these questions to herdenkinciMH17@minvws.nl by
22 October.

Contact
1f any of the above information is unclear, or if you want to know more, please do not
hesitate to contact us. You can email herdenkinciMH17@minvws.nl or cali us on

+

31(0)70

340 7172. You can also telephone your family liaison officer.
Practical information about the ceremony
Finally, we would like to inform you of some practicalities relating to Monday 10 November.
-

-

Lunch will be served from 11.00 until 12.15.
Please be in the auditorium by 12.15 at the latest, so that we can show you to your
seats on time.

-

Please inform us whether you wish to make use of the shuttle buses from
Amsterdam RAI Station or Amsterdam Zuid Station. The buses will drop you at
Amsterdam RAI, out of view of the media.

Kind regards,

Project leader, MH17 National Remembrance Ceremony

AVT14/JU113339A

3

Many suggestions for the MH17 National Remembrance Ceremony programme
Some weeks ago, we asked 1f you wished to contribute ideas about the programme for the
MH17 National Remembrance Ceremony. We appreciate the fact that many of you
responded to this request in this difficult period. It will allow us to make the ceremony a more
personal affair. We have already written to everyone who made suggestions or who
expressed a wish or an idea. Below is a short summary of the main points.
Purpose

The ceremony on 10 November, around four months after the disaster, is a moment when
we can all look back and reflect. We will remember the shock, the sorrow and the grief of the
past four months. But most of all, we will remember those who you have lost; each one

(

individually. We hope that the ceremony will offer you support and comfort.
Names, speakers and silence

Many of you requested that the names of the victims be read out during the ceremony and
we would like to honour this wish. The names of your loved ones will not be read

Out in

alphabetical order however, but rather grouped together by family or organisation. Many of
you also asked for a moment of silence during the ceremony. The reading of the names will
therefore be followed by a minute’s silence, in which we will remember the victims of flight
MH17. Some next of kin have asked to speak, and together with them, we will look at how
they can be involved in the programme. Prime Minister Mark Rutte will speak on behalf of
the government.

(.

Music

We have received many music suggestions, both classical and modern. Many of you have
requested a mix of musical genres so that all generations are reflected in the ceremony. We
wish to honour this request too, so the musical part of the ceremony will inciude music from
the Radio Filharmonisch Orkest, the Groot Omroep choir and various Dutch artists.
Coming together

Following the official part of the ceremony, there will also be an opportunity to come together
more informally. King Willem-Alexander, Queen Mxima and several members of the
government will also be present.

AVT14/JU113339B
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Finally
This week, your contact person received an email with more information on the ceremony
and some additional questions. Next of kin outside the Netherlands will receive this
information via the relevant embassies.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

A

dinsdag 18 november 2014 17:30
RE: Vertaling nieuwsbericht: Eerste wrakstukken MH17 geborgen (JU113673)
JU113673 Eerste wrakstukken MH17 geborgen.docx

Geachte mevrouw
De vertaling van het nieuwsbericht treft u hierbij aan. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met
1

Met vriendelijke groet,
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bureau Engels (AVT-EN)

/

“4

Original Message
From:
Sent: maandag 17 november 2014 14:38
To: AVT-EN
Subject: Vertaling Eerste wrakstukken MH17 geborgen (JU113673)
Beste collega’s,
Zouden jullie de onderstaande tekst willen vertalen. Dit is voor MH17-onderdeel op slachtofferhulp.nl.
Dank jullie wel,

Met vriendelijke groet,

Medewerker Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Nationaal Crisiscentrum Postbus 20011, 2500 EA Den
Haag www.nctv.nl
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Eerste wrakstukken M H 17 geborgen
Op de rampplek in Oost-Oekraïne zijn op vandaag de eerste wrakstukken van vlucht MH17 geborgen. Tijdens de
bergingswerkzaamheden zijn opnieuw ook stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen gevonden.

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn de bergingswerkzaamheden goed verlopen. De geborgen
wrakstukken zijn naar het treinstation van Torez gebracht en daar gedeeltelijk al op treinwagons geladen. Op een
later moment zullen de geborgen wrakstukken per trein naar Charkov worden vervoerd.
Wanneer de omstandigheden dat toelaten, zal de berging morgen worden voortgezet. Naar verwachting neemt de
berging van wrakstukken meerdere dagen in beslag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft opdracht gegeven
voor de berging van de wrakstukken ten behoeve van het onderzoek naar de oorzaak en het verloop van de crash
van vlucht MH17. De Onderzoeksraad wil onder meer een reconstructie maken van een deel van het vliegtuig.
De stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen die tijdens de bergingswerkzaamheden werden gevonden, zijn door
leden van de Nederlandse repatriëringsmissie geborgen. Ook heeft de burgemeester van Hrabove vandaag nog een
aantal persoonlijke bezittingen aan de repatriëringsmissie overdragen. Hettreft persoonlijke eigendommen,
waaronder twee paspoorten, bankpasjes en creditcards, die onlangs door omwonenden zijn ingeleverd.
De stoffelijke resten en de persoonlijke bezittingen worden voor een eerste forensische check naar Charkov
overgebracht. De stoffelijke resten zullen op een nog nader te bepalen moment naar Nederland terugkeren.
Het kabinet is tevreden dat op basis van de gemaakte afspraken vandaag een start kon worden gemaakt met de
berging van de wrakstukken van MH17 onder de verantwoordelijkheid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De
veiligheidssituatie is en blijft fragiel. Ook vandaag sloeg een mortier in op circa 1500 meter afstand van de crashsite.
Zoals aageven wordt elke dag gekeken of werkzaamheden op de rampplek mogelijk zijn.

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

Help save paper! Do you really need to print this email?
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 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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Salvage of MHl7wreckage begins
The first pieces of MH17 wreckage were recovered from the crash site in eastern Ukraine
today. Human remains and personal belongings were also found.
The Dutch Safety Board has reported that efforts went to plan. Parts of the wreckage were
transported to Torez railway station, and some were loaded onto goods trams, ready to be
transported to Kharkiv at a later date.
The operation is expected to take several days and will continue tomorrow if circumstances
allow. The Dutch Safety Board has requested that parts of the wreckage be salvaged to help
investigate the cause and circumstances of the disaster. The Board wishes to reconstruct
part of the aircraft.
Members of the Dutch repatriation mission have secured the remains and personal
belongings found. Today, the mayor of Hrabove gave a number of victims’ personal
belongings to the mission. These include two passports, as well as debit and credit cards
recently turned in by local residents. The remains and belongings will be taken to Kharkiv for
initial forensic checks. The remains will be flown to the Netherlands at a time to be
determined.
The government is pleased that the salvaging operation
Board

—

—

overseen by the Dutch Safety

has now begun, following the agreements made. The security situation remains

unpredictable, however: today a mortar landed around 1.5 kilometres from the crash site. As
stated previously, the possibility of working at the site is assessed on a day-to-day basis.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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Bijlagen:

dinsdag 18 november 2014 16:07
RE: vertaling nieuwsbericht: Opnieuw stoffelijke resten en wrakstueen MH17
geborgen (JU113675)
iU113675 Opnieuw stoffelijke resten en wrakstukken MH17 geborgen.docx

t-Geachte mevrouw
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De vertaling van het nieuwsbericht treft u hierbij aan. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met

, Met vriendelijke groet,

t

vi,, lLeI , vufl Buitenlandse Zaken
Bureau Engels (AVT-EN)
(Tel.

‘

From:
Sent: maandag 17 november 2014 16:04
To:
Subject: vertaling voor MH17 (JU113675)
Importance: High

Goedemiddag,
Willen jullie bijgaande tekst ook vertalen voor het MH17 onderdeel op slachtofferhulp.nl.
Hartelijk dank,
(Met vriendelijke groet,

Medewerker Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Nationaal Crisiscentrum
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag 1 www.nctv.nI

Opnieuw stoffelijke resten en wrakstukken MH17 geborgen
Er zijn vandaag opnieuw wrakstukken van vlucht MH-17 geborgen op de rampplek in Oost-Oekraïne.
Tijdens de bergingswerkzaamheden zijn ook stoffelijke resten gevonden.
Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn de bergingswerkzaamheden opnieuw goed verlopen.
Vandaag is onder meer het staartstuk geborgen. De wrakstukken zijn naar het treinstation van Torez
gebracht en daar op treinwagons geladen. Op een later moment worden de geborgen wrakstukken per

trein naar Charkov vervoerd. De berging wordt morgen voortgezet als de omstandigheden dat
toelaten. De veiligheidssituatie is en blijft fragiel.
Leden van de Nederlandse repatriëringsmissie borgen de stoffelijke resten die tijdens de
bergingswerkzaamheden werden gevonden. In Charkov vindt eerst een forensische check plaats. De
stoffelijke resten keren op een nog nader te bepalen moment terug naar Nederland.
Afhankelijk van de omstandigheden, zullen de bergingswerkzaamheden de komende dagen worden
voortgezet. Wanneer de omstandigheden voor het bergen van wrakstukken gelijk blijven, zou de
operatie mogelijk over vijf dagen kunnen worden afgerond. Ook dan is het mogelijk dat er stoffelijke
resten worden geborgen. Op deze website zullen we dat niet elke dag apart melden.
Wel worden nabestaanden van niet-geïdentificeerde slachtoffers via hun familierechercheur
geïnformeerd, steeds wanneer er nieuwe stoffelijke resten worden gevonden.

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

Help save paper! Do you really need to print this email?
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 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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More remains and MH17 wreckage recovered
More wreckage from MH17 was salvaged from the crash site in eastern Ukraine today. Human
remains were also found.
The Dutch Safety Board has noted that efforts went to plan once again, and today the aircraft’s
tail was salvaged. Parts of the wreckage were transported to Torez railway station and loaded
onto goods trams, ready to be transported to Kharkiv at a later date. The operation will continue
tomorrow 1f circumstances allow; the security situation remains fragile.

ç

Members of the Dutch repatriation mission have secured the remains found during the salvage
operation. They will be taken to Kharkiv for initial forensic checks before being flown to the
Netherlands at a time to be deterrnined.
The salvage operation will continue over the next few days, depending on the security situation.
1f circumstances remain unchanged, the operation could be completed in five days’ time.
It additional remains are found, this news will not be reported every day on this website. Family
Ilaison otficers will however contact the next of kin of as yet unidentified victims, whenever new
remains are discovered.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Geachte mevrouw

vrijdag 14 november 2014 17:21
:1
RE: Vertaling onderwerp MH17 (JU113647)
.JU113647 beeldmateriaal nationale herdenking’docx
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In bijlage gaat u de gevraagde vertaling toe.
Voor eventuele inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de vertalers,

Met vriendelijke groet,

Senior managementondersteuner Bijzondere Opdrachten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

From:
Sent: vrijdag 14 november 2014 14:06
To:
Subject: Vertaling onderwerp MH17 (JU113647)

1)

Hi Dames,
Zouden jullie deze tekst willen vertalen. Is voor MH17-onderdeel op slachtofferhulp.nl.

Dank!
Groetjes

_4:’.__

Beeldmateriaal Nationale Herdenking MH17
Maandag 10 november vond de Nationale Herdenking MH17 plaats, waarbij alle 298 slachtoffers van de
vlucht zijn herdacht. U woonde met 1603 aanwezigen deze herdenking hij. Verder waren 117
familierechercheurs en 22 mensen van Slachtofferhulp Nederland aanwezig. De meest opvallende overige
genodigden waren ongetwijfeld de Koning en Koningin, Prinses Beatrix, Prinses Margriet en prof. mr. Van
Vollenhoven.
Indruk

De rechtstreekse televisie-uitzending van de herdenking is door 900.000 mensen bekeken. Ook was de
1

herdenking via een rechtstreeks radio- uitzending te volgen via de landelijke en regionale zenders. In
diverse andere radio- en televisieprogramma’s is stilgestaan bij de herdenking. Ook alle landelijke
dagbladen hebben uitgebreid verslag gedaan van de herdenking. Uit de vele reacties in de pers blijkt hoeveel
indruk uw bijdragen aan het programma hebben gemaakt. In het bijzonder voor de sprekers met een eigen
verhaal of een gedicht, maar ook voor alle mensen die de namen noemden. In uw eigen woorden beschrijft u
de bijeenkomst als intens, er was een warm gevoel, indrukwekkend en mooi.

DVD en foto’s nationale herdenking
We streven ernaar dat u binnen twee weken van ons nog een dvd ontvangt met de integrale uitzending van
de ceremonie. Deze krijgt u op het adres bezorgd dat u heeft doorgegeven voor de toegangspapieren (dit
geldt ook voor de buitenlandse nabestaanden die aanwezig waren). Daar werken we op het moment nog aan.
Buitenlandse nabestaanden die niet aanwezig ontvangen de dvd via Buitenlandse Zaken of ambassade.
Ook zorgen we er voor dat er foto’s beschikbaar komen die u in privékring mag gebruiken.

Met vriendelijke groet,

(
tiCommunicatiemedewerker
Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag 1 www,nctv.nI
1

Op maandag en woensdag niet aanwezig

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
Help save paper! Do you really need to print this email?
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.
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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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DVD and photos of MH17 National Remembrance Ceremony
All 298 victims of the MH17 air disasterwere remembered on Monday 10November during
the National Remembrance Ceremony. You were one of the 1,603 people in attendance. In
addition, 177 family liaison officers and 22 representatives from Victim Support Netherlands
also attended the ceremony, alongside King Willem-Alexander, Queen Mâxima, Princesses
Beatrix and Margriet, and Professor Pieter van Vollenhoven.
A lasting impression
The ceremony was broadcast live on television to over 900,000 viewers, and was also
broadcast on national and regional radio. Various other radio and television programmes
reflected on the ceremony, and national newspapers reported on it in detail. Comments in

(

the press show that the contributions by t amily and friends left a lasting impression on many.
This is true for those next of kin who shared their thoughts or a poem, as well as all those
who read out the victims’ names. Those present have described the ceremony as profound,
moving, comforting and beaufiful.
DVD and photos
We aim to provide you with a DVD of the entire live broadcast within two weeks. 1f you were
present at the ceremony, the DVD will be sent to the address to which your admission card
was delivered. Next of kin living abroad who did not attend the ceremony will receive the
DVD via the Ministry of Foreign Affairs or the relevant embassy. We will also ensure that you
are provided with photos of the ceremony for your personal use.
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Letter to the President of the House of Representatives from Minister of Foreign
Affairs Frans Timmermaris and Minister of Defence Jeanirie Herinis-Plasschaert,
regarding the MH17 air disaster, 9 October 2014
In keeping with our pledge to the House, we are writing to inform you about the current
situation regarding the aftermath of the crash of Malaysia Airlines flight MH17. This letter,
which is also being sent on behalf of the Prime Minister, follows on from our letter of 27
August on the same subject.
As ever, the government remains fully focused on the three previously stated objectives;
1. repatriating any human remains and personal possessions that may stili be in Ukraine;
2. investigating the circumstances of the crash;

(

3. conducting a criminal investigation.
The context in which we are operating is, as you know, highly complex. Time and again over
the past few months, we have considered the feasibility of returning to the crash site to
resume the repatriation mission. Unfortunately, in the light of the security situation on the
ground, such a return would be irresponsible.
Given the ongoing instability and the unsafe situation in the vicinity of the crash site, the
possibility of returning anytime in the near future is dwindling. The onset of winter is an
additional obstacle to consider. Therefore, we have been actively reviewing other options for
retrieving the victims’ personal belongings. The interim mission will remain on site to

(

continue coordinating these efforts and facilitate a swift return to the crash site, if the security
situation should permit it at some point.
Securitv situation in eastern Ukraine
The security situation in eastern Ukraine remains fragile and complex. Despite the cease-fire
agreed on 5 September between the Ukrainian authorities and pro-Russian separatists, and
the subsequent agreements of 19 September establishing a 30-kilometre buffer zone for
heavy artillery, the big picture remains the same. Although no large-scale military operations
have been launched so far, the truce is violated on a daily basis, and little 1f any effort has
been made to withdraw heavy artillery from the buffer zone. Complicating maffers further is
the fact that a number of pro-Russian separatist groups, and to a losser extent various
Ukrainian paramilitary units, are not under the direct control of their political leadership and,
moreover, are internatly divided. Artillery fire and smali-scale fighting aimed at improving the
AVT14/JU113335

1

warring parties’ military positions has been observed around the tactically important town of
Debaitseve, which is located in the immediate vicinity of the crash site. Other hot spots are
Donetsk airport (artillery fire and fighting between ground troops), Horlivka, Luhansk and, to
the south, Mariupol. As a result, a significant threat stili exists in and around the separatist
controlled area. Despite a number of incidents over the past few weeks, the security
situation in the Kharkiv region is stable. The threat to Dutch personnel there is low.
Interim mission in Kiev and Kharkiv
Following the cease-fire of 5 September, a preparatory mission left from the Netherlands for
Kharkiv on 12 September with a view to possibly resuming the repatriation mission in the
short term. In addition, the Head of Mission (H0M) and the Strategic Military Adviser (SMA)
returned to Kyiv to confer with the Ukrainian authorities and the OSCE. In view of the regular
violations of the truce and the generally unsafe situation around the crash site, a resumption
of the repatriation mission proved to be impossible. The preparatory group, the HoM and the
SMA consequently returned to the Netherlands on 23 September, and the interim mission
was reduced to the level described in the letters to parliament of 14 August 2014
(Parliamentary Papers 33 997, no. 10) and 27 August (Parliamentary Papers 33 997, no.
16).
For its part, the interim mission will remain on site, as the first point of contact for the local
population, the OSCE and the Ukrainian authorities. Their presence is intended to ensure
that the mission to the crash site can resume promptly, if the security situation should
stabilise and on the condition that winter has not yet begun. The interim mission is also
making preparations to put the equipment in Kharkiv into storage for the winter, so that, if the
weather and the security situation allow It, the mission al the crash site can be resumed after
the spring thaw.
During the past few months, the interim mission has also been looking for additional ways of
returning the personal belongings of the victims to their next of kin. To that end, the mission
has created both a Russian-language Facebook page and a VKontakte page asking the
public to calI a toil-free number if they find anything. Posters and fliers have also been
distributed in the villages near the crash site. At the mission’s request, the OSCE has
spoken to the mayors of these villages about what to do with personal betongings and
luggage. The OSCE has also been in contact with the Ukrainian State Emergency Service
(SES) in Donetsk on the mission’s behalf.
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In the first few days after the disaster, the site was systematically searched by the Ukrainian
authorities (SES) and local residents. At that time, the priority was the recovery of remains.
To all appearances, this initial search and recovery effort was conducted efficiently, as the
international repatriation mission found few remains after that time. Now the focus is mainly
on returning the victims’ personal possessions.
As the government has always maintained, we are keen to return to the crash site, but only
on the condition that the mission can do its work in stable circumstances over a langer
period. At the moment, this is unfortunately not the case. The SES has been active in the
area for some time, and it has an extensive network at its disposal. It is therefore well placed
to assess the security situation. It maintains a presence on the ground, and it can enter the
area of the crash site, even 1f only for a short time. Back in Kyiv, AustraHa and Malaysia are
being kept up to date about the progress of Dutch efforts to recover the victims’ belongings.
The crash site must be secured. This is necessary in order to find clues and locate any
remains that might stili be present, for further identification. It is also our intention to remove
all pieces of the wreckage from the area. This will also require extended access to the area
and the cooperation of the separatists who control it. The interim mission is currently working
with the OSCE to explore options for making this happen.
Consular aspects of the mission
Providing good support and aftercare for the next of kin remains a key focus. For victims
who resided in the Netherlands (both Dutch and foreign nationals), the process of issuing
death certificates is nearly complete. In the case of foreign nationals who did not reside in
the Netherlands, a special procedure for issuing death certificates has been agreed with the
Ukrainian authorities. Two Ukrainian observers have visited the Netherlands in order to
guarantee the quality of the identification process. In their final evaluation they spoke
positively about the Dutch approach. They will also draw up a report that will allow death
certificates to be issued in Ukraine. This way, all the death certificates for the latter group of
victims can be processed at the same time in Ukraine. The embassies of the countries
concerned have been closely involved in this process, as they are responsible for providing
information and consular assistance to families in their countries. A number of information
meetings have been held with these embassies, to the general satisfaction of those involved.
Weekly email updates have also been sent out to the embassies of the countries concerned
and the victims’ relatives to keep them informed about the latest developments. A core team
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at the Ministry of Foreign Affairs is still actively involved in the process surrounding the
issuing of death certificates, and in fielding questions related to consular matters.
Support for next of kin
At this point 262 of the 298 victims have been identified. Thanks to modern DNA technology,
more identifications are expected to follow in the near future. Police family liaison officers
and case managers from Victim Support Netherlands (SHN) are working together closely to
offer the necessary support to the next of kin. The two organisations are combining their
expertise in order to provide care in a variety of areas, addressing psychosocial, practical
and legal issues.
To the greatest possible extent, the care being provided is designed to meet the needs and

(,.

preferences expressed by the next of kin themselves. Since our letter to the House of 27
August, many victims’ remains have been identified and transferred to the next of kin. In
many cases family liaison officers and case managers have offered practical and
psychosocial support to the next of kin in preparing for the funerals.
In the past few weeks the next of kin have had an increasing number of questions about the
legal dimensions of the disaster, particularly the matter of compensation. In response, Victim
Support Netherlands will be holding one or more information meetings for any next of kin
who wish to attend. The Information and Referral Centre (IVC), an informational website
containing both a public and private section (the latter accessible only to next of kin), will
continue to be maintained and updated for some time, at least the next 18 months to two

(.

years.
National Remembrance Ceremony
Preparations for the MH 17 National Remembrance Ceremony are well under way. The
ceremony will be held at the RAI conference centre in Amsterdam on Monday 10 November
2014. The day’s programme is gradually taking shape. The event will honour all 298 victims
of the MH1 7 disaster. The ceremony will aim to foster a sense of security and connection.
The next of kin have been asked to provide their input regarding both the form and content
of the programme. Over 2,000 relatives, including a number of foreign nationals, are
expected to attend. All countries affected by the disaster will be represented by their
ambassadors. The contacts for the affected families are now submitting lists of the relatives
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they would like to invite. These relatives will then receive a personal invitation to attend the
ceremony from the Prime Minister, on behalf of the government as a whole.
To ensure a safe environment for the next of kin during the remembrance ceremony, the
gathering at the RAI will be closed to the public. The official part will consist of a
remembrance ceremony, which will be broadcast live by state broadcaster NOS on radio
and television. Their Majesties the King and Queen will also be in attendance, and both
houses of parliament will be represented by official delegations. After the remembrance
ceremony, there will be an informal, by-invitation-only programme at which family members
can meet with one another and offer comfort and encouragement. The King and Queen will
also be present for this part of the event.

(

Investigation of the crash
The investigation by the Dutch Safety Board is well under way. On 7 October, its chairman
Tjibbe Joustra informed the House about the provisional report and the status of the
investigation. With the backing of the Public Prosecution Service, the Board expressed its
desire to have as much of the aircraft wreckage as possible at its disposal, to make a full
reconstruction.
Criminal investiciation
Comments by the Minister of Foreign Affairs in the media
On 8 October, during an appearance on the television programme Pauw, the Minister of
Foreign Affairs said that one of the victims of the MH17 crash had been found with an
oxygen mask. This is accurate: an oxygen mask was found in the course of the identification
process. The Minister of Foreign Affairs expressed regret for his remark, since this
information had not yet been shared with all the next of kin. Early this morning, this
information was passed on to all next of kin by the family liaison officers.
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Oxygen mask
In the course of the identification process, an oxygen mask was found on one of the victims,
a foreign nationaf. The mask was fastened around the victim’s neck with an elastic strap.
The Netherlands Forensic Institute exarnined the mask for fingerprints, saliva and ONA, but
the results were inconclusive. It is not known how and at what point the mask came to be
around the victim’s neck. The passenger’s relatives were informed at the time. None of the
other victims recovered were found to be wearing oxygen masks.
The reason this information was not previously made public is that the Public Prosecution
Service is stili investigating the circumstances surrounding the discovery of the oxygen mask
and its possible significance. At this point it would be premature to draw any conclusions.
Requests by the Permanent Committee on Security and Justice
By letter of 11 September the Permanent Committee on Security and Justice asked the
Minister of Security and Justice to report on the work being done by the Public Prosecution
Service in its investigation of the MH17 disaster. The minister was also asked to inform the
House about the Netherlands’ cooperation with the authorities of Ukraine, Belgium, Australia
and Malaysia, the involvement of Eurojust and the procedural status of the case. The House
also asked for the findings of experts in international criminal law regarding the options for
prosecuting and trying those responsible, and the associated risks, opportunities and
obstacles. The House went on to request that special attention be given to assessing the
legal pros and cons of the various potential venues for such a trial: one of the countries
involved, the International Criminal Court or a tribunal specially established for that purpose.
In response to these requests (re. 20174Z15255/1014D31570), we can inform you as
follows.
Public Prosecution Service

The team in charge of the criminal investigation currently consists of three prosecutors, plus
an additional public prosecutor who is stationed in Ukraine. The latter is important for
overseeing the investigation on site, coordinating international cooperation and maintaining
contact with the local authorities. Two additional public prosecutors have been specially
assigned to the forensic side of the investigation, and another two are specifically involved
with victim affairs and support for the next of kin. The investigation team consists of expert
detectives from a variety of backgrounds, including international crime, high-tech crime,
financial crime and forensics. The Royal Military and Border Police and the Aviation Police
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have also been involved in the investigation. The criminal justice authorities are working
closely with the Dutch Safety Board.
Investigation
The criminal investigation into the MH17 disaster is a highly complex undertaking which will
take considerable time. A great deal of information is available via the intemet, social media
and other open sources. Other information must first be obtained from other countries. At
this stage, efforts are focused on gathering and analysing as much information as possible.
This is a time-consuming task that requires highly qualified detective work. The authorities
have secured a vast amount of online material, amounting to almost 350 million web pages,
including photographs and videos from eastern Ukraine, both before and after the crash.
Investigators are also poring over blogs, tweets and onhine forums. It takes a great deal of

(

human and material resources to interpret internet publications and determine if they contain
any useful evidence. This entails validating and verifying messages and postings.
Investigators are also reviewing telecom data and tapped phone calls. II these conversations
are to be used as evidence in a criminal case, their authenticity must be established beyond
question and any possibility of manipulation must be ruled out. Other forensic work is being
handled by various parties, including the Netherlands Forensic Institute (NFI). Finally, the
Dutch police have issued a calI for photographic and video material to be uploaded to their
website. This request has been made available to the public in Ukraine in four languages
(Russian, Ukrainian, Dutch and English), and the response has been impressive. This
material is also being analysed and investigated to determine its authenticity. The
investigation team has now secured 20,000 photographs and 750 videos. The investigation
is pursuing various leads and possible scenarios. ldentifying and providing indisputable
evidence is a lengthy process.
International cooperation
International cooperation is crucial, given that much of the evidence is located outside the
Netherlands and that other countries have now launched their own investigations. In light of
this, good coordination and effective teamwork is necessary to ensure that all the available
evidence finds its way to a single centralised location. This is one of the reasons the
Netherlands has taken a leading role from the start. The Public Prosecution Service, which
has appointed one of its prosecutors to coordinate these international efforts, has also asked
Eurojust to do its part to oversee international cooperation. A meeting was held at Eurojust
on 28 July 2014, Iaying the groundwork for a good working relationship between the pohice
and justice authorities of the countries involved. One of the forms this has taken is the
establishment of a Joint Investigation Team (JIT), comprising representatives of the
AVT14/JU113335
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Netherlands, AustraUa, Belgium, Ukraine and Malaysia. This team will pave the way for
better international cooperation, facilitating the exchange of knowledge, expertise and
evidence. The JIT, which is coordinated by the Dutch Public Prosecution Service, meets
twice weekly by video link to discuss the state of the investigation and other maffers.
Eurojust has a key role in bringing together representatives of the participating countries and
organising coordination meetings where agreements are made about cooperation. On 16
August a follow-up meeting was held at Eurojust. The parties involved are also working
closely with Eurojust to coordinate the work of the JIT. In addition to our work with the JIT
partners, the Netherlands is cooperating with a number of other countries. Requests for legal
assistance have been sent to several of them, including Germany, the United States, the
United Kingdom, New Zealand, Italy, Indonesia, Finland, the Philippines and Canada.

(

Prosecuting the offenders
The Minister of Security and Justice aims to send the Permanent Committee on Security and
Justice a letter before 28 November, examining in broad terms the options for prosecuting
and trying possible otfenders, along with the associated risks, opportunities and obstacles.
The Chief Public Prosecutor of the National Public Prosecutor’s 0ffice is in charge of making
this assessment.
Humanitarian aid
The humanitarian situation in eastern Ukraine is still troubling, particularly as winter
approaches. There is stili a shortage of good winter-proof accommodation and basic
facilities, like medical care. The government has set aside €500,000 for UNHCR in response
to the UN’s emergency ald request. An additional €200,000 has been donated to the
Ukrainian Red Cross, via the Dutch Red Cross.
According to conservative estimates by the UN, at least 3,550 people have been killed in
eastern Ukraine since the beginning the conflict (this figure includes the passengers and
crew of MH17) and 8,330 wounded, as of the end of September. Over five million people live
in the conflict zone. There are over 295,000 displaced persons, and around 341,000 people
have sought refuge abroad; 169,000 of the latter group have gone to Russia. Two-thirds of
the displaced persons are women; the men generally stay behind to protect their property. A
number of displaced persons are already starting to return to areas that have been
recaptured from the separatists and are relatively safe. At this point, there is still no good
registration system in place to keep track of displaced persons and refugees. UNHCR is
working with the Ukrainian authorities to set up such a system.
AVT14/JU113335
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International contacts and efforts
On 19 September the Minister of Foreign Affairs addressed the UN Security Council, which
was holding a debate, at the request of Russia, on the investigation of the MH17 disaster.
The minister once again set Out the Netherlands’ priorities, making dear that this country
would not rest until all the facts of the case had emerged and the perpetrators had been
punished. During the debate, Australia, the UK, the US, France, Luxembourg and Lithuania
expressed support for the Dutch position. Ukraine also emphatically reiterated its
commitment to continued cooperation. The provisional report by the Dutch Safety Board was
welcomed by all Security Council members. Russia suggested a number of possible
shortcomings in the report, but it was alone in its criticism.

(
At the meeting of the UN General Assembly that followed, both the Prime Minister and the
Minister of Foreign Affairs spoke about MH17 and, in bilateral consultations, requested and
received support for the Netherlands’ priorities and a pledge to keep MH17 high on the
international agenda.
In his speech before the General Assembly the Prime Minister stressed that both the
Netherlands and the other countries involved would do their utmost to finish repatriating the
victims’ remains and personal belongings, find out the cause of the disaster and prosecute
the guilty parties. Access to the crash site remains essential to all these objectives. With that
in mmd, we have been in close consultation with the Australian and Malaysian Prime
Ministers about the efforts to obtain access to the site. The Netherlands also spoke with the

(

President of Indonesia and the Prime Minister of Canada, both of whom expressed their
condolences and support.
In addition to these political contacts, there have been intensive daily consultations with
Australia, Malaysia and other partner countries and relevant organisations at civil service
level. A central role in this process is played by the OSCE, which has shown a willingness
since the disaster to support the international efforts led by the Netherlands. Both the Swiss
Chairmanship and the Special Monitoring Mission in Ukraine have shown an unwavering
commitment to working with the Netherlands in order to secure access to the crash site. The
government is particularly grateful to the OSCE for this and has expressed our gratitude.
The Minsk Protocol of 5 September on a cease-fire and the start of a political process
provides explicitly for a role for the OSCE over and above the tasks that had already been
AVT14/JU113335
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assigned to the mission last March. These suppiemental tasks involve monitoring and
verifying the cease-fire, monitoring the border between Ukraine and the Russian Federation,
and verifying the (pending) security zone along this international border.
To implement the above-mentioned tasks, the Chairperson-in-Office of the OSCE, Swiss
President and Head of the Department of Foreign Affairs Didier Burkhalter, has asked the
organisation’s member states to increase the number of SMM monitors from 240 to 500, 350
of whom will be responsible for overseeing the situation in eastern Ukraine and the security
zone in the border region between Ukraine and Russia. The OSCE has also asked its
member states to make planning capabilities available. In response, the Netherlands will
provide additional monitors in addition to the five Dutch nationals who are already working in
that capacity, with expertise in monitoring cease-fire agreements. The Ministry of Defence
will also make available an operational planner for a period of three months.
Furthermore, the Netherlands will make a supplemental financial contribution to the mission
of €1 .88 million, bringing the total Dutch contribution to €2.83 million.
The European Union has expressed its continued solidarity with the Dutch effort,
emphasising the importance of gaining access to the crash site and an adequate
investigation that leads to the prosecution of the guilty parties. The government will continue
to do its utmost to keep MH17 high on the international agenda.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

Besten

RE: vertaling stand van zaken brief tweede kamer over MH17 (JU113335)
JU 113335.docx

A

Hierbij ontvangje de Engelse vertaling van de brief. Bij inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met

(

Met vriendelijke groet,
1
Secretaresse
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Vertalingen
Bureau Engels (AVT/EN)

From:•
Sent: donderdag 16 oktober 2014 11:19
To: AVT-EN
Cc:
Subject: vertaling stand van zaken brief tweede kamer over MH17 (3U113335)
Besten collega

In de bijlage de voortgangsbrief over de nasleep van de MH17 die deze week aan de tweede kamer is
gestuurd.
Deze brief dient te worden vertaald in het Engels teneinde ook de betrokkenen van niet NL-se
nationaliteit te kunnen informeren over de stand van zaken.
Kunt u ons laten weten wanneer deze vertaling kan worden opgeleverd?
Bij voorbaat dank
Vriendelijke groeten

Senior Communicatieadviseur

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag

Postbus 20011

1

2500 EA

1

Den Haag

http://www.nctv.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 resuking from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Security and Justice
Help save paper! Do you really need to print this email?
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 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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E1t1
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 30 september 2014 13:19

4-’

RE: Verslag HOM 29/09/2014

Allen,
Heb navraag gedaan bij algemeen commandant SGBO
Morgenvroeg krijg ik meer info over wat, hoe en wanneer. Of er gezocht gaat worden is ook weer afhankelijk van

8
13
Groet

‘4

Strategisch voorlichter / coordinator persvoorlichting
Politie ) Zeeland-West-Brabant Afdeling Communicatie
Bezoekadres, Ringbaan West 232, 5038 KE Tilburg
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg

Personal belongings start dus maandag. Kleine nuancei

jij zoekt verder uit toch bij SGBO.
1

Met vrîendeffre groet,

1

Plv. Hoofd Sectie Communicatie Krijgsmacht & Operaties! Woordvoerder Commandant der Strijdkrachten

A—_Dlrectle Communicatie
Ministerie van Defensie
PleirrKalvermarktComplex Kalvermarkt 34 1 2511 CB Den Haag
2500 ES Den Haag 1 MPC 58L
1

wv.’v defense.nI
wvw youtube.com!ckrenie
www.twitter,com/deten&e
www.twitter.com/defensiemissies

!commandantdersIrijdkrachten

ubject: F : Verslag HOM 29/09/20 14
Collega’s,
dit stuk ook vandaag ter bespreking in IC en MC
Met vriendelijke groet,

1
plv hoofd / sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

Vers1ag HOM 29/09/20 14
Bijgaand verslag en advies vervolg missie MH- 17
M.vr.gr.

1
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 eniof 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. Ihdien 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

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:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 24 juli 2014 12:52

1
Fw: Input persconferentie 24-7
QenAMH17.doc; 20140724 spreektekst speech
persco.doc; 140723 SGBO
MH17 Kernboodschap def.doc; 140723 Inleiding persco SGBO MH17.doc

Van:
—
Verzor
Aan:
Cc:
Onderwerp: Input persconferentie 24-7
-

‘

‘

-

_I_

-

-

— nh.
1

——

4--

r

«QenAMH17.doc» «20140724 spreektekst speech
persco.doc» «140723 SGBO MH17
Kernboodschap def.doc» «140723 Inleiding persco SGBO MH1 7.doc»
Hol,
Hierbij stuur ik:
•
•
•
•

Eerste opzet Q en A
Concept sprektekst
Kernboodschap MH17
Outline persconferentie

Groetjes,

Strategisch voorlichter / coordinator persvoorlichting
Politie Zeeland-West-Brabant Afdeling Communicatie
5038 KE Tilburg
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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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Gisteren zijn (aantal!!!) lichamen van de slachtoffers van vlucht MH17
vanuit Charkov overgebracht naar Eindhoven en vervolgens
overgebracht naar de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum.
Dat gebeurt ook vandaag nog. De politie begeleidt deze transporten,
niet alleen om een vlotte doorgang, maar zeker ook om dit op een
waardige en ongestoorde manier te laten verlopen.
Het Landelijk Team Forensische Opsporing heeft tot taak om met het
haar specialisme de slachtoffers te identificeren, slachtoffers hun naam
weer terug te geven.
Hoe zij dat doen laat ik graag aan de specialisten van het LTFO over om
dat aan u uit te leggen. Wat ik u al wel kan zeggen is dat het vaak een
langdurig proces is. Het kost tijd, rekent u daarbij op dagen, weken en
misschien zelfs maanden. En we doen dat op een zo waardig mogelijke,
zorgvuldige manier, respectvol naar de slachtoffers en hun
nabestaanden. We hebben elk lichaam afzonderlijk in een kist gelegd en
in afzonderlijke rouwauto’s vervoerd. Elk slachtoffer krijgt zo de zorg en
aandacht die het verdiend. Met eenzelfde zorg zullen we zorgvuldig en
zo snel als binnen onze mogelijkheden ligt, identiteiten achterhalen
opdat de lichamen aan hun familie kunnen worden teruggegeven en
waardig naar hun laatste rustplaats kunnen worden gebracht.
Woordvoerder:
Voordat ik u het woord geef aan Arie de Bruijn van het LTFO wijs ik u
erop dat na afloop kort een moment is voor het stellen van vragen. Want
zoalsal eerder ezeQd: deze mannen moeten weer snel aan het werk.
(Arie de Bruijn.. .evt. aangevuld met commentaar van Howard en Attie)

140723 Inleiding persco SGBO MH17

Woordvoerder:
Geachte aanwezigen, dear representers of foreign media,
We welcome you at this pressconference where we would like to inform
you about the repatriation en identification of the victims onboard of flight
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MH17. We have chosen to do this in Dutch for practical reasons and
words can be misunderstood, 1 hope you will understand this.
Dames en heren welkom op deze persconferentie waarin we u nader
willen informeren over het repatriëren en identificeren van de slachtoffers
van vlucht MH17. Voor u staan

—

politiechef Landelijke

/1

Eenheid en als zodanig verantwoordelijk voor het LTFO, het Landelijk
Team Forensische Opsporing. Daarover later meer.
Verder is hier Arie de Bruijn van het LTFO, hij fungeert als coördinator in
het team. Ook hier aanwezig Howard..., hij zit namens Australië in het
LTFO. Namens Duitsland is dat Attie

....

Deze mannen zijn hier kort voor

u aanwezig om waar nodig uitleg te geven, maar ze moeten wel weer
onmiddelilik aan het werk. Ik vraaci ook daar uw becirir voor.

A
Allereerst zou ik mijn oprechte medeleven willen uitspreken aan de
nabestaanden van deze verschrikkelijke ramp. Ook wij leven intens mee
met dit enorme verdriet.

140723 SGBO MH17 Kernboodschap
Wat doen wij?
Het LTFD repatrieert, in samenwerking met partners, de lichamen van de slachtoffers van vlucht
MH1 7 vanuit Oekraine naar Nederland, met als doel het zorgvuldig en op een waardige, respectvolle
manier vaststellen van de identiteit van de slachtoffers zodat ze weer aan hun nabestaanden kunnen
worden overgedragen.

Hoe doen we dat?
Wij doen dit moeilijke maar noodzakelijke werk op een zorgvuldige, waardige, respectvolle manier met
kennis van zaken en volgens de geldende rechtsregels. LTFO maakt gebruik van expertise van zowel
in- als externe partners. Ook Forensische Experts van andere betrokken landen zijn hierbij ingezet.
Deze manier van werken kost tijd, veel meer tijd dan de nabestaanden wenselijk achten.

(

Spreektekst

persconferentie 24 juli 2014
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Allereerst zou ik mijn oprechte medeleven willen uitspreken aan de
nabestaanden van deze verschrikkelijke ramp. Ook wij leven intens mee met dit
enorme verdriet.
Gisteren zijn de eerste stoffelijke resten van de slachtoffers van vlucht MH17
vanuit Charkov overgebracht naar Eindhoven en vervoerd naar de Korporaal van
Oudheusdenkazerne in Hilversum. We zijn nog steeds bezig om de stoffelijke
overschotten over te brengen vanuit Oekraine naar Nederland. Alles is erop
Ç

gericht om deze transporten zo waardig en snel mogelijk te laten verlopen.
Het Landelijk Team Forensische Opsporing heeft tot taak om de slachtoffers te
identificeren en hun naam weer terug te geven.
Dat is nu onze belangrijkste opdracht. De specialisten van het LTFO gaan dat zo
direct verder aan u toelichten. Helaas duren dit soort onderzoeken vaak lang. Ik
begrijp dat dit voor de nabestaanden altijd veel te lang duurt. Het kost tijd,
rekent u daarbij op dagen, weken en misschien zelfs maanden.

Bij dit verschrikkelijke incident zijn vele slachtoffers uit verschillende landen
betrokken. Het is daarom belangrijk dat wij dit onderzoek in internationaal
samenwerkingsverband op pakken, om de identificatie van de slachtoffers
verder zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Je kunt dit werk namelijk maar een
keer goed doen. Met als uiteindelijk doel om de lichamen aan de nabestaanden
terug te geven zodat zij waardig naar hun laatste rustplaats kunnen worden
gebracht.

Uit welke specialisten is het team samengesteld?
Antwr’

Het LTFO is een team van de politie en partners. De politie levert onder andere forensische experts,
mensen die in hun dagelijks werk in de politie-eenheden de rechercheurs ondersteunen met hun
forensische expertise. Daarnaast maken experts van Defensie en tandartsen gespecialiseerd in
forensisch onderzoek deel uit van het team.
Waarom duurt het identificeren vaak zo lang?

Het LTFO stelt alles in het werk om de nabestaanden hun dierbare zo snel mogelijk terug te geven.
Maar het identificatieproces moet met uiterste zorgvuldigheid worden uitgevoerd. Een identificatie is
pas rond wanneer er honderd procent zekerheid is. Dit kun je maar één keer goed doen.
Verschilt het Nederlandse identificatieproces van andere landen?

(
Nee. Alle identificatieteams werken met een door Interpol vastgesteld proces. Dus elk team werkt op
dezelfde manier.
Mogen familieleden de stoffelijke resten zien?

Wanneer een lichaam is geïdentificeerd en de familie heeft de wens hun dierbare nog te zien, stelt het
LTFO alles in het werk om dit mogelijk temaken. Het onderdeel post mortale’ zorg van het LTFO is
hierin gespecialiseerd.
Wanneer is het LTFO opgericht?
Antwoord
Het team is in 2007 opgericht. Vanaf dat moment is alle deskundigheid op het gebied van forensische
deskundigheid in ons land in een team gebundeld. Bij een grote ramp of terroristische aanslag worden
met één druk op de knop alle specialisten opgeroepen.

Een Q&A is een dynamisch document, dat constant aangevuld dient te worden.

14.2 Handleiding interne en Externe communicatie
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Waarom is voor de kazerne in Hilversum gekozen?
Antwoord
Deze locatie biedt de juiste locaties om cie werkzaamheden van het identificatieproces uit te voeren.
Verder kunnen daar ook alle forensische specialisten daar worden gehuisvest.
Wat gebeurt er na aankomst van de stoffelijke overschotten in Hilversum?
Antwoord
Direct na aankomst beginnen de forensische specialisten met het identificatieproces. Ze werken van
de ochtend tot de avond, zeven dagen per week.
Hoe kan iemands identiteit worden vastgesteld?
Antw

vervolg z.o.z.

»

Dat kan op basis van overeenkomsten van vingerafdrukken, van de gebitsstatus of van het DNA.
Wordt DNA-onderzoek altijd gebruikt voor het vaststellen van de identiteit?

(
Nee, als het niet lukt om de identiteit vast te stellen op basis van het gebit, wordt DNA-onderzoek
gedaan.
Wat gebeurt met lichaamsdelen?

Het LTFO onderzoekt ook alle afzonderlijke lichaamsdelen met het doel deze te identificeren.
Wat is de rol van het NFI in het identificatieproces?
Antwoord
Het NFI voert in opdracht van het LTFO het DNAonderzoek uit. Het betreft hier de DNA-profielen van
de nabestaanden en de DNA-profielen van de slachtoffers.
Hoeveel mensen zijn op de kazerne werkzaam in het identificatieproces?
Antwoord

In totaal ongeveer 150. De helft daarvan werkzaam in het beschrijven van de lichamen, het opmaken
van een gebitstatus en het afnemen van DNA-materiaal. De overigen voeren administratieve
werkzaamheden en andere ondersteunende werkzaamheden uit.

2

8.2 Format O&A

Format
Q&A

Wanneer begint het onderzoek naar de identiteit van de slachtoffers?
Antwoord
Het LTFO heeft op de kazerne in Hilversum voorbereidingen getroffen zodat het identificatieproces
direct kan worden opgestart.

Hoe lang zal de identificatie duren?
Antwoord
Dat is niet bekend. In sommige gevallen kan het weken zo niet maanden duren. Zodra een lichaam is
geïdentificeerd wordt de familie in kennis gesteld en het lichaam aan hen overhandigd.
Worden alle lichamen, dus ook van de buitenlandse slachtoffers in Nederland geïdentificeerd?
woord

Ja, ook de buitenlandse slachtoffers worden hier geïdentificeerd en na identificatie naar hun thuisland
overgebracht.

Helpen buitenlandse specialisten ook mee bij de identificatie?
Antwoord
Ja, ook forensische specialisten uit Australië, Duitsland en België werken in Hilversum mee.
Hoeveel mensen werken in Hilversum aan het identificatieproces?
ntwooro

Tachtig personen.

Crisiscommunicatieteam

P’LITI E

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

1

vrijdag 18juli 2014 9:07
1
FW: info nabestaanden

Sent with Good (www.good.com)
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Cc: L
Subject: info nabestaanden

Beste allen,
Zojuist

L

gesproken van Schiphol.

-Coördinatie opvang en informatie voor nabestaanden loopt via Malaysia in Steinberger hotel, nog
steeds aanloop daar
-ook coördinatie door Malaysia mbt nabestaanden die naar Kiev willen afreizen
-wordt gewacht op beslissing wanneer weer perso van Malaysia komt, tijd nog niet bekend maar zij
geeft mij dit door. Er wordt gewacht op hooggeplaatst persoon van Malaysia die deze kant op komt,
nog niet bekend wie
-indien bijeenkomst vanuit overheid graag afstemmen met Maylasia, contactpersoon volgt via

Groet van

(

1

State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

ç

2

u

t,

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlag en:

4
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vrijdag 8 augustus 2014 15:45
FW: Herdenkingsdienst voor MH17 slachtoffer
jpg

Verzonden: maandag 4augustus2014 16:32
Aan:
Onderwerp: Herdenkingsdienst voor MH17 slachtoffer
Geachte mevrouw
In de bijlage ontvangt u een uitnodiging voor de Minister van Defensie, H.E. mevrouw i.A. Hennis-Plasschaert.

Met vriendelijke groet,
anagementassIstent Minister

Kabinet van de Gevoimachtigde
Mhibi ter van Curaçao

Wagenaarweg 13, 2597 LM s-Gravenhage, Nederland
twgobiernu.cw

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
1

‘19S
Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 21 oktober 2014 13:45

CC:
Onderwerp:
Bij lagen:

RE: Update MH-17
External Iine.doc; Factsheet Health risks MH17_DEFINmEF.PDF

Bijgevoegd de Engelse vertalingen van de communicatielijnen. En gevoegd de Engelse factsheet.

(
Met vriendelijke groet,

4..

Plv. Hoofd Sectie Communicatie Krijgsmacht & Operaties / Woordvoerder Commandant der Strijdkrachten
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie
PleinKalvermarktComplex

1

Kalvermarkt 34

1

2511 CB

Den Haag

1

—I
www.defensie.nl
www.youtube.com/defensie
www.twitter.com/defensie
www.twitter.com/defensiemissies
commandantderstrijdkrachten

Original Message
Sent: dinsdag 21 oktober 2014 11:03

Subject: Update MH-17
Importance: High
Goed em o rgen,
Het operationeel team van Defensiis onderweg naar Charkov met de opgehaalde spullen.
lijkt woensdag naar Kiev te vertrekken en vrijdag weer in Nederland.
41
is onderweg naar Nederland. Donderdag is hij te gast bij RTL Late Night.
Gister extra overleg geweest over hoe om te gaan met wrakstukken. Wordt vervolgd.

1

En nav rapport gezondheidsrisico’s, in IC van gisteravond is dit besproken. Vandaag wordt personeel en
vakbonden/medezeggenschap geïnformeerd. Eind van de week gaat Kamerbrief uit waarin dit rapport wordt
opgenomen. Mocht het eerder extern bekend zijn, dan doet Defensie de woordvoering.
Voor een ieder nogmaals op een rij:
Aanleiding
In opdracht van Defensie heeft het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheidszorg
(CEAG) van Defensie onderzoek gedaan naar de mate van blootstellingen, de gezondheidseffecten en de
gezondheidsrisico’s veroorzaakt door deze blootstellingen, tijdens de MH-17 ramp. Deze rapportage moet als
voorlopig worden gezien; vanuit het lopende onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid kan informatie
beschikbaar komen die tot nuancering van deze rapportage kan leiden.
Doelgroep
•
Defensiepersoneel betrokken bij het identificatieproces van de overleden MH-17 slachtoffers, FOB Soledar
en de crash site (tandartsen, mortuariummedewerkers en CBRN medewerkers)
•
Overig personeel betrokken bij het identificatieproces van de overleden MH-17 slachtoffers, FOB Soledar en
de crash site (LTFO, Nationale Politie, NATRES personeel, logistiek personeel, personeel van de geestelijke verzorging
en psychosociale zorg, buitenlandse zaken en betrokken partnerlanden)
•
Tweede Kamer
•
Media
•
Vakbonden/Medezeggenschap

(

Middelen & actienemers
•
Personeel: Persoonlijk via de commandantenlijn informeren op dinsdag 21 oktober. Defensie/DOPS heeft
maandagavond mail hiervoor verzonden naar betrokken commandanten. Alle betrokken departementen informeren
ook hun personeel. Er wordt door Defensie nog een intranetbericht dinsdag einde dag gepubliceerd.
•
Informatie aanbieden aan Vakbonden/medezeggenschap en betrokken partners. Dinsdag 21 oktober
middag. Actie Defensie, NP en BZ. Engelse vertaling communicatielijnen volgen asap vandaag aan BZ.
•
Tweede Kamer: eind van de week gaat kamerbrief uit waarin rapport wordt meegenomen. Actie
beleidsafdelingen betrokken departementen.
•
Media:
Woordvoering bij
Defensie aangezien het een defensie-onderzoek betreft.
danwel
Boodschap
Extern:
Defensie en alle betrokken partners houden continu de mogelijke risico’s voor haar personeel in de gaten om te
controleren of maatregelen voldoen of dat er zonodig aanvullende maatregelen benodigd zijn.
De vliegramp en de locatie gaven direct aan dat mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen een reëel risico was.
Er zijn direct beschermende maatregelen getroffen zoals het dragen van mondkapjes en handschoenen, en stringent
advies voor de omgang met gevaarlijke stoffen. Dit alles om de gezondheidsrisico’s te beperken.

(

Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheidszorg (CEAG) is gevraagd de situatie te
beoordelen en heeft onderzoek verricht naar mogelijke gezondheidsrisico’s die het personeel dat heeft meegedaan
aan het bergings- en identificatieproces van de slachtoffers van MH17 heeft gelopen.
Conclusie: er zijn geen grote veiligheidsrisico’s geconstateerd.
Wel bestaat de mogelijkheid dat personeel op de relevante locaties in de Oekraïne in aanraking is geweest met
asbest. Dit wordt geregistreerd bij Defensie en de betrokken partners. Personeel dat werkzaam is geweest op F08
Soledar en de crash site wordt geïnformeerd zich uit voorzorg te laten registreren met een formulier.
Vanuit het lopende onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid kan informatie beschikbaar komen die tot
nuancering van dit onderzoek kan leiden.
Het betrokken personeel is over het defensieonderzoek geïnformeerd.
2

Intern:
Defensie en alle betrokken partners houden continu de mogelijke risico’s voor haar personeel in de gaten om te
controleren of maatregelen voldoen of dat er zonodig aanvullende maatregelen benodigd zijn.
De vliegramp en de locatie gaven direct aan dat mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen een reëel risico was.
Er zijn direct beschermende maatregelen getroffen zoals het dragen van mondkapjes en handschoenen, en stringent
advies voor de omgang met gevaarlijke stoffen. Dit alles om de gezondheidsrisico’s te beperken.
Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheidszorg (CEAG) is gevraagd de situatie te
beoordelen en heeft onderzoek verricht naar mogelijke gezondheidsrisico’s die het personeel dat heeft meegedaan
aan het bergings- en identificatieproces van de slachtoffers van MH17 heeft gelopen.
Conclusie: er zijn geen grote veiligheidsrisico’s geconstateerd.
Wel bestaat de mogelijkheid dat personeel op de relevante locaties in de Oekraïne in aanraking is geweest met
asbest. Dit wordt sowieso geregistreerd bij Defensie. Personeel dat werkzaam is geweest op FOB Soledar en de
crash site kan via Dfe 050 (Persoonsregistratie gevaarlijke stoffen en fysische processen) zelf uit voorzorg
registreren.

‘

Vanuit het lopende onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid kan informatie beschikbaar komen die tot
nuancering van dit onderzoek kan leiden. Uiteraard wordt het personeel ook over deze uitkomsten van dit
onderzoek geïnformeerd.
De belangrijkste aandachtspunten waren:
loniserende straling: deze straling is binnen de limieten gebleven en daarmee geen reden tot zorg.
Radioactiviteit: er is geen verhoogde straling aangetroffen.
Formaldehyde en fosfine: personeel in Hilversum kan tijdelijk blootgesteld zijn geweest aan te hoge
waardes. Omdat het hier om een kortstondige blootstelling gaat is het risico verwaarloosbaar.
Man-made vezels: dit zijn synthetische vezels die voorkomen in de huid van het vliegtuig en komen vrij als
het vliegtuig desintegeert. Bij inademing bestaat een met asbest overeenkomend risico op schadelijke effecten voor
de lange termijn. Dit risico wordt gereduceerd door het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor
eventuele kortstondige blootstelling geldt dat het risico verwaarloosbaar is.
Asbest: voor personeel op FOB Soledar kan een zeer gering extra risico op asbest gerelateerde ziekten niet
worden uitgesloten.
-

-

-

-

-

Met vriendelijke groet,

4..

Hoofd Sectie Communicatie Krijgsmacht & Operaties / Woordvoerder Commandant der Strijdkrachten
Plv.
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie
PleinKalvermarktComplex 1 Kalvermarkt 34 1 2511 CB Den Haag 1
20701 1 2500 ES
Haag_

Den

www.defensie.nl
www.youtube.com/defensie
www.twitter.com/defensie
www.twitter.com/defensiemissies
commandantderstrijdkrachten

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
3

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.

(

\

External line regarding oublic information dissemination:
The Netherlands Defence organisation and all parties irivolved are continuously monitoring the
possible risks to their members of personnel, as well as checking whether the measures already in
place are satisfactory or whether further measures need to be taken.
The nature and location of the MH17 aircraft crash immediately made it dear that exposure to
hazardous substances was a realistic risk. In order to minimise health risks to members of
personnel working at the site, protective measures were Immediately put in place, such as an
instruction for personnel to wear face masks and gloves and strict rules for handling hazardous
substances.
The Netherlands Defence organisation’s Coordination Centre for Expertise on Working Conditions
and Health (CEAG) was requested to assess the situation; the Centre subsequently carried out an
investigation into the possible health risks that personnel who took part in the recovery and
identification process of the victims of the MH17 crash may have been exposed to.
The conclusion: no major safety risks were present at the site.

(

There is, however, a possibility that members of personnel were exposed to asbestos at the
relevant locations in Ukraine. The Netherlands Defence organisation and the other parties involved
will register all cases where this possibility is present. As a precautionary measure, personnel who
were present at FOB Soledar and the MH17 crash site will be informed that they should register
their presence at the aforementioned sites via a registration form.
The ongoing investigatlon being carried Out by the Dutch Safety Board may lead to more
information becoming available, thus creating a more detaited picture.
The personnel involved has been informed about the investigation being carried out by the
Netherlands Defence organisation.

Internal line regardinp ubliç information dissemination:
The Netherlands Defence organisation and all parties involved are continuously monitoring the
possible risks to their members of personnel, as well as checking whether the measures already in
place are satisfactory or whether further measures need to be taken.
The nature and location of the MH17 aircraft crash immediately made it dear that exposure to
hazardous substances was a realistic risk. In order to minimise health risks to members of
personnel working at the site, protective measures were immediately put in place, such as an
instruction for personnel to wear face masks and gloves and strict rules for handling hazardous
substances.
The Netherlands Defence organisation’s Coordination Centre for Expertise on Working Conditions
and Health (CEAG) was requested to assess the situation; the Centre subsequently carried out an
investigation into the possible health risks that personnel who took part in the recovery and
identification process of the victims of the MH17 crash may have been exposed to.
The conclusion: no major health or safety risks were present at the site.
There is, however, a possibility that members of personnel were exposed to asbestos at the
relevant locations in Ukraine. The Netherlands Defence organisation will register all cases where
this possibility is present. As a precautionary measure, members of personnel who were present at
FOB Soledar and the MH17 crash site can register their presence at the aforementioned sites
personally through form Dfe 050 (Personnel registration for exposure to hazardous substances and
chemical processes).

The ongoing investigation being carried out by the Safety Investigation Board may lead to more
information becoming available, thus creating a more detailed picture. Members of personnel will of
course be informeci of the results of this investigation.
The most important points the investigation focused on were:
-

lonising radiation: this type of radiation remained within the accepted limits and therefore
gives no cause for concern.

-

-

-

-

Radioactivity: no increased radioactivity was found.
Formaldehyde and phosphirie: personnel working at the barracks in Hilversum may have
been temporarily exposed to high values outside the accepted limits. In view of the fact
that this was short exposure, the risk to personnel is negligible.
Man-made fibres: this refers to synthetic fibres found in the structure of the aircraft that
may have been released as the aircraft disintegrated. Inhalation of these fibres would
cause members of personnel to be exposed to a risk of harmful long-term effects, simliar to
asbestos. This risk was reduced by instructing members of personnel to wear personal
protective equipment. Brief exposure to inhalation of these fibres carries negHgible risk.
Asbestos: the possibility of members of personnel present at FOB Soledar having been
exposed to an additional extremely small risk of asbestos-related ilinesses cannot be
entirely ruled Out.

(

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bijlagen:

-

J

vrijdag 1 augustus 2014 20:32
FW: Engelse vertaling tekst persconferentie MP Rutte over ontwikkelingen ramp
MH17 01-08
JU112690 definitief.docx
-

Sent with Good (www.good.com)

(

From;
Sent: vrijdag 1 augustus 2014 20:13:54
To:
Cc:
Subject: EngeTse vertaling tekst persconferentie MP Rutte over ontwikkelingen ramp MH17 01-08
Beste
Hierbij de Engelse vertaling van de tekst van de persconferentie.
Gaarne een bevestiging van deze email.
Met vriendelijke groet,

Directie Vertalingen (AVT)
Ministerie van Buitenlandse Zaken

(
From:
Sent: vrijdag 1 augustus 2014 18:20
To
Subject: ter vertaling naar het engels: tekst persconferentie MP Rutte over ontwikkelingen ramp MH17

Beste collega’s,
Veel dank voor de vertaling!
Het zou fijn zijn als het vanavond voor 22 uur kan.
Groet,

Persconferentie minister-president Rutte, 1 augustus 2014, 17.15 uur
Rutte over de laatste ontwikkelingen vliegramp
Minister-president Mark Rutte heeft vrijdagmiddag een persconferentie gegeven over de laatste
ontwikkelingen van de vliegramp in Oekraïne. Rutte meldde onder andere dat het team van 70 experts
en medewerkers van OVSE de rampplek vanmorgen hebben kunnen bereiken en hun werk hebben

kunnen doen. Het team heeft stoffelijke resten van slachtoffers gevonden en meegenomen. Deze
worden zo snel mogelijk naar Nederland gebracht. Ze worden met hetzelfde ceremonieel ontvangen
als de eerdere vluchten met slachtoffers die in Eindhoven aankwamen.
RUTrE.
Na de geslaagde verkenning van gisteren, heeft het repatriëringsteam van 70 Nederlandse en Australische experts en
medewerkers van de OVSE vanmorgen de rampplek kunnen bereiken. Het is goed dat we vandaag met een
omvangrijke ploeg daar het werk konden doen, Het team heeft inmiddels de werkzaamheden voor vandaag afgerond.
Ze hebben stoffelijke resten van slachtoffers gevonden en deze ook van de rampplek meegenomen. Hierna kiezen
we voor een handelswijze die overeen komt met het repatriëren van de eerdere slachtoffers, Via Charkov gaan
stoffelijke overschotten naar Eindhoven en van daar naar Hilversum. En daarbij geldt hetzelfde ceremonieel als op
23, 24, 25 en 26 juli. Wanneer de eerstvolgende vlucht zal plaatsvinden, is op dit moment nog niet bekend.
De veiligheidssituatie ter plekke is nog steeds instabiel. We hebben ook gezien dat het team de afgelopen dagen een
aantal keren opnieuw pogingen noodgedwongen moest staken. De situatie wordt continu gemonitord. We maken op
basis hiervan elke dag de keuze of het veilig is om op de rampplek te kunnen werken. Met als maximale inzet: gaan
als het verantwoord is,
Vandaag wordt een zogenoemdefonvard operarin,g base ingericht in Soledar. Inzet is om vanuit Soledar zo dicht
mogelijk bij de rampplek zelf te kunnen werken. Vandaaruit kunnen de experts op korte afstand hun belangrijke
werk doen. Soledar ligt ten noordwesten van de plek waar vlucht MH17 twee weken geleden neerstortte. Charkov
blijft de logistiek en facilitaire uitvalsbasis voor de missie.
Ons doel is om zo snel mogelijk de stoffelijk overschotten en de persoonlijke bezittingen te bergen. Dat doel komt
door deze verplaatsing naar Soledar dichterbij. Er is minder tijd nodig voor verplaatsingen en dus meer tijd op de
rarnpplek zelf te kunnen werken.
Op tilt moment bevinden zich 332 medewerkers van de missie in Oekraïne. Deelnemers komen uit Nederland,
Australië en hieraan worden nu 68 medewerkers uit Maleisië toegevoegd die gisteren in Oekraïne zijn gearriveerd. De
capaciteit zal nu stap voor stap verder worden uitgebreid. Nederland kan op korte termijn nog eens 60 experts van
het Landelijk Team Forensische Opsporing leveren en 60 medewerkers van de Koninklijke Marechaussee. En de
capaciteit van de Koninklijke Marechaussee kan daarna zo nodig verder worden verhoogd.
Het identificatie proces in Hilversum verloopt zorgvuldig en gedegen. 207 Nederlandse politie experts worden
geholpen door buitenlandse collega’s uit Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigd-Koninkrijk, Duitsland, België, Maleisië,
Brazilië, Zuid Afrika en Verenigde Staten.
Vanaf 28 juli is de kazerne in Hilversum als Plaats Delict aangewezen. Dit beschermt het identificatie proces tegen
contaminatierisico’s en zorgt ervoor dat de continuïteit van het proces geborgd blijft. Over het aantal geïdenti[iceerdi,
slachtoffers wordt niet eerder gecommuniceerd dan nadat eerst de nabestaanden en daarna de burgemeester van de
betreffende woonplaats zijn ge’fnformeerd. Vandaag is de identificatie bekend geworden van een tweede slachtoffer.
Het betreft een slachtoffer met de Nederlandse identiteit. Wekelijks zal op vrijdag worden bericht over de stand van
zaken ten aanzien van het aantal geïdentificeerde slachtoffers, En ik herhaal nog eens een keer dat identificatie soms
snel kan, maar soms ook weken en soms zelfs maanden kan duren.
Naast dit belangrijke werk, de identificatie van slachtoffers, repatriëring, zijn er nog ttvee belangrijke prioriteiten waar
ook hard aan wordt gewerkt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is bezig met het onderzoek naar oorzaak en
toedracht van de ramp. En tegelijkertijd vindt er op dit moment een zeer uitgebreid strafrechtelijk onderzoek plaats.
Dit is de stand van zaken op dit moment. Ik zeg erbij ‘dit moment’ want ve zien ook in de afgelopen weken, sinds
de verschrikkelijke ramp, dat de situatie zeer onvoorspelbaar en daarmee dus ook veranderlijk is,
Daarbij wordt ons geduld en zeker ook het geduld van nabestaanden op de proef gesteld. En, in het bijzonder
ook het geduld van het team wat ter plaatse dit belangrijke werk doet de forensische experts en de marechaussee. Ik
heb het grootste respect voor het doorzettingsvermogen dat zij tonen in deze buitengewoon moeilijke situatie.
Datzelfde geldt natuurlijk voor de mensen die op dit moment in grote getalen in Hilversum aan het werk zijn.
-

—

Die vasthoudendheid bleek vandaag te lonen. Vandaag kon een team van 70 man aan het werk in het rampgebied.
Werken aan onze eerste prioriteit: het terugbrengen van de slachtoffers en hun bezittingen.
2

Die eerste stap is daarmee gezet, maar ik herhaal nogmaals: de veiligheidssituatie wisselt en daarom blijven we iedere
dag op basis van een grondige veiligheidsanalyse bepalen of we wel of niet naar het rampgebied kunnen afreizen.
Tot slot, ik heb de Kamer beloofd dat wij regelmatig het parlement zullen berichten over de laatste stand van zaken
en ook deze namiddag, begin van de avond, zal er een update, een stand van zaken brief worden gezonden.
(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd, gefragmenteerd, AE)

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

t-

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
Help save paper! Do you really need to print this email?
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 if this
tnessage 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 mes sages.
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Press conference by Prime Minister Mark Rutte, 1 August 2014, 17.15
Update on the latest air disaster developments
On Friday afternoon Prime Minister Mark Rutte gave a press conference on the latest
developments surrounding the air disaster in Ukraine. Mr Rutte reported that the team of 70
experts and OSCE staff had managed to reach the crash site this morning and carry out
their work. The team have found victims’ remains and removed them from the scene. They
will be transported to the Netherlands as soon as possible. In Eindhoven, they will be
received with the same ceremony as the victims whose remains have already arrived in the
Netherlands.
RUTTE:
After the successful reconnaissance mission yesterday, the repatriation team of 70 Dutch
and Australian experts and OSCE staff managed to reach the crash site this morning. it’s
good that we were able to work at the scene with a large team. The team has concluded its
work for today. They have found victims’ remains and removed them from the crash site.
We will now follow the same repatriation procedure as for those victims who have already
been brought back to the Netherlands. From Kharkiv they will be flown to Eindhoven as
soon as possible, where they will be received with the same ceremony as the victims whose
remains arrived on 23, 24, 25 and 26 July. From there they will be transferred to Hilversum.
It is not yet known when the next flight will depart.

(
The security situation continues to be unstable and in the past few days the team was
forced to abort its attempts to reach the crash site. We are monitoring the situation
continuously in order to decide on a day-to-day basis whether or not it is safe to work at the
crash site. The basic principle is that if It is at all possible to work safely, they will go.
A forward operating base will be established in Soledar today, from where the experts only
have a short distance to travel to do their important work. Soledar is located north west of
the location where flight MH17 crashed two weeks ago. Kharkiv will continue to be the
mission’s base for logistics and other services.

AVT14/JU112690 definitief
-
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Our goal is to recover the victims’ remains and personal belongings as soon as possible.
We believe that this move will bring us closer to that goal. Less time will be needed for
travelling back and forth, leaving more time for work at the crash site.
At the moment, the mission has 332 participants from the Netherlands and Australia in
Ukraine. They will be joined by 68 staff from Malaysia, who arrived in Ukraine yesterday.
The mission capacity will be increased gradually. In the short term, the Netherlands can
provide 60 more experts from the National Forensic Investigation Team (LTFO) and 60
members of personnel from the Royal Military and Border Police (Koninklijke
Marechaussee). The latter’s capacity can later be increased 1f necessary.
The identification process in Hilversum is proceeding thoroughly and with great care. 207
Dutch police experts are being assisted by colleagues from Australia, New Zealand, the
United Kingdom, Germany, Belgium, Malaysia, Brazil, South Africa and the United States.
As of 28 July, the barracks in Hilversum has been designated as a crime scene. This
protects the identification process from the risk of contamination and ensures the continuity
of the process. The number of victims identified will not be communicated until the next of
kin and the mayor of the relevant place of residence have been informed. The identity of a
second victim, a Dutch national, was established today. As soon as further identifications
have been fully completed, announcements will be made accordingly. An update cm the
number of victims identified will be given every Friday. 1 should emphasise once again that the
identification process could progress rapidly or take weeks or even months.
Alongside this important work, the repatriation and identification of those on board, we are also
working hard on two other key priorities. The Dutch Safety Board (OVV) is investigating the
circumstances surrounding the disaster. A large-scale criminal investigation is also taking place.
That is the state of affairs at this moment. 1 say ‘at this moment’, because the past few
weeks since the terrible disaster have taught us that the situation is very unpredictable and
changeable.

AVT14/JU11269D- definitief
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Our patience is being tried, in particular that of the victims’ families and the team in Ukraine:
the forensic experts and the military police personnel who are carrying out this important
work. 1 have a tremendous amount of respect for their perseverance in this exceedingly
difficult situation. The same also applies to the many experts working in Hilversum, of
course.
And that perseverance has already paid off. Today, 70 members of the team were able to
work on our first priority: bringing back the victims and their personal belongings.
That first step has now been taken, but 1 must repeat that the security situation is fluid. So

(

we will continue, every day, to decide on the basis of a thorough security analysis whether
or not the team can travel to the crash site.
Finally, 1 have informed parliament that we will provide it with regular updates on the
situation, including a letter to be sent this afternoon/early evening.

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

1

RE: twee mailberichten voor donderdag 6 november vertalen
laatste mail definitief.docx; laatste mail niet nabestaanden defnitief (2).docx

En hierbij de bestanden. Wel zo handig.

Van:
Ver’
CC:(
Onderwerp: twee mailberichten voor donderdag 6 november vertalen

A

ûag

Hierbij de definitieve versies van de twee berichten die we donderdag willen mailen aan alle genodigden.
Ze zijn bijna hetzelfde op een paar details na. Dat is dus minder vertaalwerk dan het lijkt.
Morgen komt er vergelijkbaar bericht voor het IVC. Ook voor een groot deel dezelfde info. Daar ik het programma
aan toevoegen. En die is gelukkig al vertaald.
Daar wil ik ook melden dat er “schrijvende” pers aanwezig is.
Dank en vriendelijke groet,

1

projectleider Communicatie Nationale Herdenking MH17

Projectgroep Nationale Herdenking MH17
Rijristraat 50 1 2511 VX 1 Den Haag 1
Postbus 20350
2500 EJ 1 Den Hang 1

—

1

Ministerie van Vplksciezondheid, Welzijn en

1

0•

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

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 dai aan de afzender le melden sri hel bericht te verwijderen. De Slaaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichlen
This massage may conlain information that is not intended for you. II you are not the addressee or ii this massage was Cent to you by mistake, you are
requested to inform the sender end deleta the message. The State accepls no liabitity for damage of any kind resuiting trom the risks inherent in the
eleotronic transmission of messages

Geachte heer, mevrouw,
De Nationale Herdenking MH17 op maandag 10 november 2014 komt nu snel dichterbij. Wij geven
hier nog de laatste praktische en inhoudelijke informatie.
Wat moet u meenemen:
Toegangskaart met barcode;
P-kaart (parkeren en pendelbus);
Legitimatiebewijs.
Bij binnenkomst wordt naar uw toegangskaart en legitimatiebewijs gevraagd.
-

-

-

Belangrijke tijden:
U bent welkom in de RAI vanaf 10.15 uur;
Vanaf 11.00 uur tot 12.15 uur kunt u gebruikmaken van de lunch;
Wij verzoeken u vriendelijk uiterlijk om 12.00 uur aanwezig te zijn in de RAI;
Vanaf parkeren/aankomst tot en met het registreren heeft u ongeveer vijftien minuten nodig;
Vanaf 12.15 uur kunt u plaatsnemen in de ceremoniezaal (zaal 11);
Komt u alstublieft op tijd in verband met de directe uitzending op radio en televisie en de tijd die
nodig is om iedereen naar zijn of haar plaats in de zaal te begeleiden.
-

-

-

-

(

-

Mocht u nog geen uitnodiging hebben ontvangen, of is er iets niet in orde met de toegangspapieren,
neem dan contact met ons op via herdenkingMH17minvws.nl of bel met 070—3407172 (op
werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).
Er is een speciaal informatienummer op maandag 10 november: 06— 172 101 60.
Ceremonie
Bij de registratie in de RAI, ingang K, krijgt u een plaats toegewezen in de zaal. Er is daarbij zo veel
mogelijk rekening gehouden met wie bij elkaar willen zitten. Dit heeft u eerder aangegeven. Op uw
zitplaats ligt het programmaboekje, waarin ook de namen van alle slachtoffers zijn opgenomen zoals
ze worden genoemd.

(

Op weg naar de ceremoniezaal komt u langs twee lange wanden, waarop de namen van alle
slachtoffers staan. Van tevoren kunt u een bloem pakken, die u in de wand kunt steken. Zo ontstaat
een indrukwekkende erehaag van bloemen.
De ceremonie is vormgegeven op basis van wensen, ideeën en suggesties van de nabestaanden. Zij
spelen ook een centrale rol bij de herdenking. Een belangrijk onderdeel is het noemen van de namen
van alle 298 slachtoffers door ruim dertig nabestaanden. Vier van hen nemen persoonlijk het woord
of dragen een gedicht voor. Namens de regering spreekt minister-president Mark Rutte. Jacobine
Geel sluit het inhoudelijke deel van het programma af. Maartje van Weegen leidt de ceremonie.
De ceremonie wordt muzikaal verzorgd door het Radio Filharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor
en het Nationaal Kinderkoor. Tevens zijn er bijdragen van Marco Borsato, Lenette van Dongen,
Douwe Bob en Glennis Grace.
Tegen het einde van de ceremonie wordt een collage geprojecteerd van door u ingezonden foto’s
van uw dierbaren of van beelden die bijzondere herinneringen aan hen oproepen.
Bij de herdenking zijn ongeveer 2000 genodigden aanwezig. Onder hen 1600 nabestaanden, van wie
enkele tientallen uit het buitenland komen. Voor hen wordt gezorgd voor een vertaling.

Koning Willem-Alexander en koningin Mâxima wonen de bijeenkomst bij en zijn ook aanwezig bij het
informele samenzijn na het officiële gedeelte. Nabestaanden en genodigden kunnen elkaar daar
ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan.
Het officiële gedeelte wordt rechtstreeks uitgezonden op radio en televisie. Het volledige programma
van de ceremonie kunt u vinden op het IVC.
Wij laten een DVD van de uitzending maken. Deze krijgt u later aangeboden.
Reisinformatie
Per trein en pendelbus
U kunt reizen naar station Amsterdam RAI of station Amsterdam Zuid. Op beide stations staan
gastheren/gastvrouwen klaar om u naar de pendelbus te verwijzen. Uw toegestuurde P-kaart is
daarvoor uw toegangsbewijs. De bus brengt u naar ingang K van de RAI. Na afloop rijden de bussen
weer terug naar de stations. Voor meer informatie raadpleeg de NS Reisplanner op www.ns.nI.

(
Per auto
Direct bij het naderen van Amsterdam via de autosnelweg Al (Amersfoort! Amsterdam), A2
(Utrecht/Amsterdam) of A4 (Den Haag/ Amsterdam) is op de ringweg de RAI aangegeven op de
ANWB-borden. Amsterdam RAI ligt direct aan de ringweg (afslag 9). Vanaf de afslag is de route naar
de parkeergarages aangegeven. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het parkeren in goede banen te
leiden.
OP de routeplanner kunt u Wielingenstraat te Amsterdam invoeren.
Voor een vlotte doorgang gelieve de P-kaart goed zichtbaar op het dashboard te leggen.
Voor diegenen die hebben aangegeven dat zij slecht ter been zijn, staat een rolstoel klaar bij
ingang parkeergarage/ingang hal K.
Hieronder ziet u hoe u de parkeerplaats in de RAI kunt bereiken:

1

Voor alle genodigden geldt: vergeet niet uw toegangskaart met barcode en een geldig
legitimatiebewiis mee te nemen. En kom op tijd!

Geachte heer, mevrouw,
De Nationale Herdenking MH17 op maandag 10 november 2014 komt nu snel dichterbij. Wij geven
hier nog de laatste praktische en inhoudelijke informatie.
Wat moet u meenemen:
Toegangskaart;
P-kaart (parkeren en pendelbus);
Legitimatiebewijs.
Bij binnenkomst wordt naar uw toegangskaart en legitimatiebewijs gevraagd.
-

-

-

Belangrijke tijden:
U ben welkom in de RAI vanaf 10.00 uur;
In zaal 9 is koffie en thee beschikbaar;
Vanaf 11.00 uur tot 12.15 uur kunt u gebruikmaken van de lunch;
Wij verzoeken u vriendelijk uiterlijk 12.00 uur aanwezig te zijn in de RAI;
Vanaf parkeren/aankomst tot en met het registeren heeft u ongeveer vijftien minuten nodig;
Vanaf 12.15 uur kunt u plaatsnemen in de ceremoniezaal (zaal 11);
Komt u alstublieft op tijd in verband met de rechtstreekse uitzending op radio en televisie en de
tijd de nodig is om iedereen naar zijn of haar plaats in de zaal te begeleiden.
-

-

-

-

-

(

-

-

Mocht u nog geen uitnodiging hebben ontvangen of is er iets niet in orde met de toegangspapieren,
neem dan contact met ons op via herdenkingMH17minvws.nl of bel met 070—3407172 (op
werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).
Het informatienummer op maandag 10 november is 06— 172 101 60 (alleen op maandag
bereikbaar).
Ceremonie
Bij de registratie in de RAI, afhankelijk van uw toegangskaart bij ingang K of ingang C, krijgt u een
plaats toegewezen in de zaal. Op uw zitplaats ligt het programmaboekje, waarin ook de namen van
alle slachtoffers zijn opgenomen.

(

Op weg naar de ceremoniezaal komt u langs twee lange wanden, waarop de namen van alle
slachtoffers staan. Van tevoren kunt u een bloem pakken, die u in de wand kunt steken. Zo ontstaat
een indrukwekkende erehaag van bloemen.
De ceremonie is vormgegeven op basis van wensen, ideeën en suggesties van de nabestaanden. Zij
spelen ook een centrale rol bij de herdenking. Een belangrijk onderdeel is het noemen van de namen
van alle 298 slachtoffers door ruim dertig nabestaanden. Vier van hen nemen persoonlijk het woord
of dragen een gedicht voor. Namens de regering spreekt minister-president Mark Rutte. Jacobine
Geel sluit het inhoudelijk deel van het programma af. Maartje van Weegen leidt de ceremonie.
De ceremonie wordt muzikaal verzorgd door het Radio Filharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor
en het Nationaal Kinderkoor. Tevens zijn er bijdragen van Marco Borsato, Lenette van Dongen,
Douwe Bob en Glennis Grace.
Tegen het einde van de ceremonie wordt een collage geprojecteerd van ingezonden foto’s van
slachtoffers en van beelden die bijzondere herinneringen aan hen oproepen.
Bij de herdenking zijn ongeveer 2000 genodigden aanwezig. Onder hen 1600 nabestaanden, van wie
enkele tientallen uit het buitenland komen. Voor hen wordt gezorgd voor een vertaling.

Koning Willem-Alexander en koningin Mxima wonen de bijeenkomst bij en zijn ook aanwezig bij het
informele samenzijn na het officiële gedeelte. Nabestaanden en genodigden kunnen elkaar daar
ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan.
Het officiële gedeelte wordt rechtstreeks uitgezonden op radio en televisie
Wij laten een DVD van de uitzending maken. Deze krijgt u later aangeboden.

Reisinformatie
Per trein en pendelbus
U kunt reizen naar station Amsterdam RAI of station Amsterdam Zuid. Op beide stations staan
ga5theren/gastvrouwen klaar om u naar de pendelbus te verwijzen. Vanaf Amsterdam Zuid
vertrekken de bussen vanaf het Zuidplein (Mathijs Vermeulenpad). Uw toegestuurde P-kaart is
daarvoor uw toegangsbewijs. De bus brengt u naar ingang K van de RAI. Na afloop rijden de bussen
weer terug naar de stations. Voor meer informatie raadpleeg de NS Reisplanner op www.ns.nl.
Per auto
Direct bij het naderen van Amsterdam via de autosnelweg Al (Amersfoort/ Amsterdam), A2
(Utrecht/Amsterdam) of A4 (Den Haag! Amsterdam) is op de ringweg de RAI aangegeven op de
ANWB-borden. Amsterdam RAI ligt direct aan de ringweg (afslag 9). Vanaf de afslag is de route naar
de parkeergarages aangegeven. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het parkeren in goede banen te
leiden.
Op de routeplanner kunt u Wielingenstraat te Amsterdam invoeren.
Voor een vlotte doorgang gelieve de parkeerkaart goed zichtbaar op het dashboard te leggen.
Voor degenen die hebben aangegeven dat zij slecht ter been zijn, staat een rolstoel klaar bij de
ingang van de parkeergarage/ingang hal K.
Hieronder ziet u hoe u de parkeerplaats in de RAI kunt bereiken:

(

Voor alle genodigden geldt: vergeet niet uw toegangskaart met barcode en een geldig
legitimatiebewijs mee te nemen. En kom alstublieft op tijd 1

(

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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vrijdag 1 augustus 2014 18:11
EW: Dewe tekst is naar vertaler

From:
Sent: vrijdag 1 augustus 2014 17:19
To:
Subject: Dewe tekst is naar vertaler
Persbriefing 1 augustus
Als eerste mijn hartelijke dank aan alle partijen die het mogelijk hebben gemaakt dat we vandaag weer toegang
hebben gekregen tot de crash site. Dit is belangrijk voor ons. We zijn ons ervan bewust dat de betrokken partijen
hard hebben gewerkt om dit tot stand te brengen.
Vandaag is het team van 70 Nederlandse en Australische experts voor het eerst aan het werk gegaan op de
rampplek, waar twee weken geleden vlucht MH17 neerstortte.
Onder leiding van de OVSE vertrok het team om tien voor half acht uit Donetsk. Ze zijn gereisd via de nieuwe,
noordelijke route. Deze is gisteren ook door de verkenners gebruikt. De experts kwamen om half twaalf aan op de
rampplek. Na een korte toespraak van de commandant ter plaatse is een minuut stilte gehouden. Vervolgens zijn
de experts meteen met hun werk begonnen.
Het is de experts vandaag gelukt om menselijke resten te bergen. Ook persoonlijke bezittingen zijn op de
rampplek aangetroffen. Er is gezocht op de locatie die gisteren is verkend. Dat is in het dorpje Grabovo, nabij een
kippenboerderij. Dit is dicht bij de plek waar de romp van het vliegtuig ligt. Een gedeelte van deze plaats is
afgezocht. Ik zal zo met kaartmateriaal de plek nader duiden.
De internationale politiemensen en experts werken op de rampplek via protocollen. Er zijn twee rollen
gedefinieerd. Die van zoeker: zij doorzoeken het gebied en markeren belangrijke punten. En die van berger: zij
werken in beschermende kleding en met handschoenen. De overige politiemensen verrichten werkzaamheden als
het dragen van geborgen materialen en het uitzetten van rasters.

(

n principe wordt alles wat wordt gevonden op de rampplek eerst gefotografeerd. Vervolgens wordt het door de
berger in zakken gedaan. Alle zakken krijgen een label en worden met brancards afgevoerd. De stoffelijke
overschotten worden vanaf morgen in gekoelde wagens naar Charkov gebracht, de locatie van de luchtbrug met
Nederland.
In Charkov staat een team van Nederlandse, Australische en Maleisische dvi-specialisten klaar om de stoffelijke
overschotten en de persoonlijke bezittingen na een eerste forensische scan zo snel mogelijk naar Nederland over
te brengen.
Er is vandaag van twee uur tot kwart over vier gezocht door dertig experts in een raster van 5x5 meter. Zoals
eerder gezegd is dit een consciëntieus proces. Hierbij zijn meerdere delen van stoffelijke overschotten gevonden.
Deze zijn allen afzonderlijk verpakt en geborgen. Deze stoffelijke overschotten zijn met de ambulance van het
team vervoerd naar Soledar, waar ze in een koelwagen worden bewaard.
Verder zijn er vele persoonlijke bezittingen veilig gesteld. Ook deze zijn allen separaat verpakt, in grote zakken
verzameld en op de terugweg meegenomen door het team. Alles wordt nu zo snel mogelijk via Charkov naar
Nederland gebracht. We hopen dat de start van de werkzaamheden en het bergen van deze stoffelijke
overschotten de nabestaanden wat troost biedt.
De afgelopen 24 uur heeft het missieteam gezocht naar een nieuwe locatie, omdat de rampplek via het noorden
makkelijker bereikbaar is. Die locatie is gevonden in de plaats Soledar. Deze basis zal de verbinding gaan vormen
tussen de hoofdlocatie Charkov en het zoekveld bij de rampplek. Soledor ligt bijna 90 kilometer ten noordwesten
van de rampplek.
1

Het repartiëringsteam zullen in Soledar verblijven op een campus die de Oekr&ense autoriteiten beschikbaar
hebben gesteld. Er staat daar een school, een sportcomplex en een polikliniek waar we gebruik van kunnen
maken. Vannacht zullen ongeveer 120 leden van het repartiëringsteam daar slapen, dit is inclusief het team dat
vandaag op de rampplek heeft gewerkt.
Dat team wordt in Soledar opgevangen door een sociaal medisch team en krijgt morgen rust. Deze mensen
hebben vandaag zwaar werk verzet en we zijn trots op hun doorzettingsvermogen en hun volharding. Ze
realiseren zich dat ze met belangrijk werk bezig zijn en die verantwoordelijkheid drukt zwaar op hun schouders.
In het kader van de verdere opbouw van de missie, verwachten we morgen met vier zoekteams van elk 20
experts te kunnen gaan zoeken. Zondag of maandag zullen we op de volledige sterkte komen van vijf teams en
zijn we in ‘full operation’. De komende dagen kunnen we indien nodig duikers inzetten en gebruik maken van
sonar. Ook zijn er twee speurhonden inzetbaar, en worden er nog drie speurhonden ingevlogen. Natuurlijk is,
zoals eerder gezegd, een bezoek aan de rampplek afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen met de
OVSE en van de veiligheidssituatie.
Morgen gaan de internationale politiemensen en de forensisch experts vanuit Soledar weer naar de rampplek om
te zoeken en te bergen. Het is nog niet mogelijk om aan te geven wanneer alle werkzaamheden op de rampplek
klaar zijn. Dat hangt af van de omstandigheden en wat we aantreffen. De verwachting is dat we zeker nog enkele
weken bezig zijn.
Zoals gezegd ben ik dankbaar dat de betrokken partijen het mogelijk hebben gemaakt om de rampplek te
bezoeken. Ik hoop dat we ook de komende dagen onder leiding van de OVSE deze samenwerking voort kunnen
zetten.

(
Help save paper! Do you really need to print this email?
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 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:
Verzonden:
Aan:

maandag 20 oktober 2014 17:05

CC:
Onderwerp:

RE: Terugkoppeling communicatieoverleg MH17 maandag 20 oktober
-

Hi
Dank voor je terugkoppeling. Voor alle duidelijkheid, het NFI heeft nooit aangegeven rond 1 nov naar
erwachting het identificatieonderzoek af te kunnen ronden. Toen ik twee weken geleden ditzelfde
punt in het comm.overleg MH17 benadrukte, bleek dat dit beeld was ontstaan nav een uitspraak van
(in IC?).
Het NFI kan pas meer duidelijkheid over de verdere planning geven, als het LTFO weet wanneer de
laatste bemonsteringen van de stoffelijke resten in Hilversum bij het NFI worden aangeleverd. Het
LTFO zou dit komende week laten weten aan het NFI.
M vg,

Van:
Verzonden: maanda
-

CC:
Onderwerp: Terugkoppeling communicatleoverleg MH17

-

maandag 20 oktober

Beste collega’s
Vanmorgen om 12 uur heeft het communicatleoverleg MH 17 plaatsgevonden, ipv morgenochtend 10
uur. Door een vergissing aan onze kant, was niet iedereen hiervoor uitgenodigd, waarvoor onze
welgemeende excuses! Voor de volledigheid; morgenochtend om 10.00 uur, is dus geen
communicatieoverleg MH17 meer. Wél is iedereen van harte welkom (en aangemeld) om morgen het
IC mee te kijken vanuit de Father Judge-zaal, van 9.30 tot 10.30. Hieronder even op een rijtje de
zaken die nu spelen.
Afgelopen weekend:
-

-

Berichtgeving Der spiegel & het Bezoek van
‘NOS aan Oekraine, is kort
besproken
Ophalen koffers bij deze & gene: er gaat zometeen een berichtje uit, zie onderaan deze mail,
dat kort hiervoor op de IVC is geplaatst. Verder woordvoeringslijn afgesproken bij persvragen
hierover
1

Terugke—-

_:...sje

voor v

Voortgang identificatieproces
Vorige week vrijdag hebben we de stand van 278 identificaties bekend gemaakt. Vanmorgen
‘
kwamen daar 4 nieuwe bij en de stand staat dus nu op 282 (nr
0 dit moment zjjp dus l6personen niet eidentificeerd.f
-

-

Politie & NFO maken samen een voorstel hoe te communiceren met de nabestaanden van de
• (de inhoud van die
mensen die we niet zullen identificeren.
communicatie zal vooral gedetailleerde procesinfo zijn, bijv over wat we kunnen gaan doen om
DNA-soren op burnsite te zoeken (na de

-

“‘“

L
1
Nabestaandenbr

1
1

13

L
-

De vraag is even 6f er bil nabestaanden ook behoefte is aan weer zo’n bijeenkomst; zo kregen
wij onlangs van slachtofferhulp terug dat zij met ong 50 nabestaanden bijeen waren gekomen
‘over
(weekend 11/12 okt) over oa het oprichten van de stichting Eris

Verder komt er een nabestaandenbijeenkomst vanuit slachtofferhulp tussen 14 en 21 november
en OVV heeft ook plannen voor het organiseren van een eigen nabestaandenbijeenkomst; even
in de gaten houden dat we nabestaanden niet gaan overladen met (goedbedoelde)
bijeenkomsten zodat ze iedere week
op moeten komen draven.

(

Nationale herdenking:
Hebben we t vanmorgen niet over gehad, maar in de bijlage voor jullie de nota erover die
k in MC is geweest.
-

B+C
Planning:
In de bijlage de laatste versie van de communicatieplanning. Graag jullie aanvullingen in de
mail en niet in het document (ivm versieverwarring)
zet je hier ajb ook de momenten
in die je vanmorgen noemde (Fr’s met nabestaanden?)
wil je svp ook jullie punten in de planning updaten, danwel voorzien van concrete
datum? Dank!
-

-

2

Met vriendelijke groet, ook namens

plv hoofd/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

Nieuwsbericht
Persoonlijke bezittingen opgehaald in Torez
Een Nederlands team van de MH17-repatriëringsmissie heeft maandag in het oost-Oekraïense stadje
Torez persoonlijke bezittingen opgehaald van slachtoffers van vlucht MH17. Het gaat om twee koffers.
Via de telefoonlijn die de repatriëringsmissie heeft opengesteld voor omwonenden, kwam eind vorige
week een melding over de koffers binnen. Daarop is een Nederlands team, samen met de OVSE, via
Donetsk naar Torez gegaan om de persoonlijke bezittingen te bergen.
,

0e koffers worden meegenomen naar Charkov. Daar zal een eerste forensische check worden gedaan,
vaarna de spullen naar Nederland zullen worden overgebracht. De persoonlijke bezittingen die vorige
week met behulp van de SES zijn verzameld, komen naar verwachting dinsdag aan in Nederland.
De veiligheidssituatie in en rond het gebied is nog altijd fragiel. Ook maandag waren er weer
ontploffingen in Donetsk en beschietingen op en in de directe omgeving van de crashsite.
De missie zal er de komende tijd alles aan doen om persoonlijke bezittingen te bergen, maar is daarbij
gebonden aan de veiligheidsomstandigheden. Alle meldingen en tips die binnenkomen, worden serieus
onderzocht. Alles is erop gericht om zoveel mogelijk persoonlijke bezittingen van de slachtoffers terug
te krijgen in Nederland.

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
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlag en

/1

vrijdag 7 november 2014 11:39

RE: Tekst voor vertaling Maartje van Weegen (JU113549)
JU113549 Speech Maartje van Weegen.docx

Beste

II”

Bijgaand tref je de Engelse vertaling aan. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen

Zou je de goede ontvangst hiervan willen bevestigen?
Groet,

Secretaresse
Vertaalbureau Engels (AVT-EN)
Directie Vertalingen (AVT)
Zaken

(

From:
Sent: woensdag 5 november 2014 17:39
To:
Cc:
Subject: FW: Tekst voor vertaling Maartje van Weegen (JU113549)
Beste collega’s,
Hier alvast een speech ter vertaling.
Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA t Den Haag
1

http://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik

Vrij.

Van:
Verzonden: woensdag 5 november 2014 17:27
Aan:
Onderwerp: FW: Tekst voor vertaling

C/ECO

‘f

Dames,
Tekst
Dank u.

(

voor vertaling.

F

1

Projectgroep Nationale Herdenking MH17

1

‘

Rijnstraat 50
Postbus 20350

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

projectleider Communicatie Nationale Herdenking MH17

1

2511 VX

1

2500 El

1

Den Haag
Den Haag

1

1
1
laartzminvwsnl

t

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien ii 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 risicos 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 t this message was cent 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
electronlc transmission of messages

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

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
Help save paper! Do you really need to print this email?
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 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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Text to be spoken by Maartje van Weegen at the MH17
National Remembrance Ceremony at the RAI in
Amsterdam on 10 November 2014

[.1
The silence of the clouds. That’s the title of this piece of music.
Welcome..
Your Majesties, Your Royal Highnesses, Professor Van
Voflenhoven, Your Excellencies, ladies and gentiemen.
That is the order in which 1 am meant to welcome you. But
perhaps today 1 should have started differently. By first
welcoming you, ladies and gentiemen.
Because today is about you, as the father, mother, brother,
sister, son, daughter, grandfather, grandmother, friend or

(

colleague of someone who lost their life in the MH17 air
disaster. This ceremony is for you, to come together and
remember what happened, to think of loved ones who are no
langer with you and to think about what lies ahead. With that
immense sorrow that will never completely leave your hearts
and minds.
We have come together twice before in Nieuwegein. Those
were private gatherings. Today will be different. The television

AVT14/JU113549

1

cameras are here. Anyone who wants to can watch. And they
all share in your grief, I’m sure of that. For the MH17 disaster
has made a deep impression

0fl

SO many people in our country.

You may have noticed that the King and Queen, Princess
Beatrix, Princess Margriet, Professor Van Vollenhoven and the
members of the government are seated among you. This is
specifically at their request. They, too, have been touched by
this disaster, and they sympathise with you in your sorrow.

The candles represent the victims. 298 candles have been lit,
and each candle stands for a name. All those names will be
read out later on.
All the names. For although this gathering is referred to as the
MH17 National Remembrance Ceremony, it goes without saying

that we will also be remembering all the victims from other
countries. Friends and families have travelled here from
abroad, and the ambassadors of the countries in question are
also with us. Everything that is said today will be translated for
them by interpreters.
We will be together this afternoon for about an hour and a half,
with a programme that has largely been put together by you.
There will be speeches, poems, songs and music.

AVT14/JU113549
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(

The Netherlands Radio Philharmonic Orchestra will now play a
piece of music by Bernard Zweers, from his third symphony To
My Father/and.

Prime Minister Mark Rutte will speak after the music.

[...]

[.1

‘So many shared memories. So much that connects us.’
Forever, sung by Marco Borsato and the Netherlands Children’s

Choir.
The children who have just laid flowers go to the same schools
as the boys and girls who lost their lives. I’m sure they still talk
about the crash often at school.
Some of you have put your feelings of loss into words. The first
family member who will speak today is Anton Kotte. His son
Oscar, his daughter-in-law Miranda and his six-year-old
grandson Remco were on the plane. They were going on
holiday.

AVT14/JU113549
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[.1
Paul Marckelbach has written a poem entitled Why?, which he
has dedicated to his mother Christiene, his sister Simone, his
brother-in-law Tony and his nephews Quint and Pijke. They had
booked a trip to Bali.

Lacrimosa dies 1/la

—

That day of tears and mourning

—

from

Mozart’s Requlem, performed by the Netherlands Radio
Philharmonic Orchestra and Netherlands Radio Choir.
Gita Wiegel is 13 years old. On her blog she wrote ‘T would like
to ask you to pray for my mother and also for all the people
who have lost someone’. Her mother was going to Indonesia to
set up a foundation. She was touched by the fate of child ren
there and wanted to do something to improve their situation.

Then come to me, a song of comfort. It was written by Brigitte
Kaandorp and sung today by Lenette van Dongen. When T look

AVT14/JU113549
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at the online books of condolence, 1 see many people wanting
to comfort you. And T think there will always be people who will
want to listen to you, understand your tears and provide
comfort. And perhaps this afternoon’s ceremony will be able to
do that too

—

at least that is our hope.

Today’s programme was put together with great care, for you
and by you as friends and families of the victims. And you told
us that It would mean a lot to you to have the na mes of all the

(

victims read out. In gratitude for the lives they led, for
everything they meant. To you, their families, to neighbours, to
friends, to acquaintances and to colleagues...
For words, as one of you wrote in a poem:
Words, empty letters in a row.

Plenty of words.
But yes, they fail.

(:
Names don’t fail, names say everything.
They give us images, they bring back memories.
They have a face.
They give a smile, love, warmth.

Some of you have said ‘I’d like to try to read out the names of
people who died; of people T don’t know and of my loved ones.

AVT14/JU113549

S

To keep the images and memories alive. To keep them alive
and cherish thern’.
In just a moment the names of the 298 victims of the MH17
disaster will be read out. First we will listen to the Pie Jesu from
Andrew Lloyd Webber’s Requlem, sung by soprano Maartje
Rammeloo and the Netherlands Children’s Choir, accompanied
by the Netherlands Radio Philharmonic Orchestra. Grant them
eternal rest.
(

With love and respect, we remember the unique life of:

We are here to corn memorate each one of these 298 unique
people. Please, will you all stand and observe a minute’s silence
after the Last Post. After that we will sing the first verse of the
Dutch national anthem, Wilhelmus.

AVT14/JU113549
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[..j
Wilhelmus is an anthem of hope. We usually sing only the first
verse, and sometimes the sixth as well. It is intended to give
encouragement to the Dutch people in difficult times. Steadfast
my heart remaineth

/ In my adversity. In spite of everything,

life goes on and better times will come.
The same theme echoes in the wonderful song Beautiful, which
(

Douwe Bob will now sing for you. A song about how unfair life
can be sometimes, but also how beautiful it can be...
Theologian Jacobine Geel will then share her thoughts on this
theme.

[...]

(
[...]
In a moment, Glennis Grace will sing 1 was here, a song by
Beyoncé. A song which expresses the power of life. Nobody
lives in vain. Our loved ones have all left reminders, left their
mark on our lives. They were with us and they will always be in
our memories.

AVT14/JU113549

7

That same thought is present in the next contribution, by
SuzeAnn Bakker. On 17 July she lost both her parents, Wim
and Annet. SuzeAnn and her brother miss their parents terribly,
but they are also thankful for what they do still have: each
other and their memories...

[.1
[.1
(
Time and time again 1 will find you... During the intro to that

beautiful song sung by Glennis Grace, you heard the poem ‘To
a friend’, by Toon Hermans, read by Bram van der Vlugt.
Time and time again 1 will find you... May the cherished

memories of your loved ones and everything they have meant
to you serve to comfort you at this difficult time.
This concludes the televised part of this National Remembrance
Ceremony. Melodies and words have led you through a range of
thoughts and feelings. Many of you will feel the need to talk
about this and that is what we will do. You, the viewers at
home, in your way, and all of us here at the RAI in ours.
Thank you.

AVT14/JU113549
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e-i4
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

vrijdag 29 augustus 2014 15:46

Onderwerp:

RE: tekst 1 & 2 tbv IVC: identificatieproces (met aantallen) & nationale herdenking

Bijlagen:

JU112777W Nationale Herdenkingsbijeenkomst op 10 november.docx

Beste

/

Bijgaand tref je de Engelse vertaling aan. Mocht je hierover nog inhoudelijke vragen hebben, dan kun je contact
opnemen met

Met vriendelijke groet,

Secretaresse
Vertaalbureau Engels (AVT-EN)
Directie Vertalingen (AVT)
Ministerie van Buitenlandse Zaken

,

‘.

-----Original Message
From
/J
Sent: woensdag 27 augustus 2014 12:29
ro:AvT-EN
Cc:
Subject: FW: tekst 1 & 2 tbv IVC: identificatieproces (met aantallen) & nationale herdenking (JU112777V/W)
Beste avt
Zouden jullie het bijgaande ter vertaling kunnen aannemen?
Veel dank!
Groet
Nkc

Met vriendelijke groet,

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie
1

-Original Message
From:
Sent: Wednesday, August 27, 2014 12:22 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject:
FW: tekst 1 & 2 tbv IVC: identificatieproces (met aantallen) & national

Voortgang identificatieonderzoek:
Tijdens de nabestaandenbijeenkomst van dinsdag 26 augustus is een toelichting gegeven door het LTFO en het NFI
op het identificatieproces en meer specifiek op het aantal tot nu toe vastgestelde unieke DNA-profielen. Meer
informatie vindt u hier: [link naar factsheets: identificatieproces + getallen] Eén van de onderzoeksmethoden voor
identificatie is DNA-onderzoek. Wilt u meer weten over het ONA-onderzoek van het NFI:
http://www.fore nsischinstituut.nl/lmages/grootscha lig-dna-identificatieonderzoek tcm 119-560206.pcff

Nationale Herdenkingsbijeenkomst op 10 november
Onlangs bent u via de familierechercheurs benaderd met een voorstel voor een datum waarop de Nationale
Herdenkingsbijeenkomst zou kunnen plaatsvinden. Uit de reacties die de rechercheurs hebben ontvangen, is
gebleken dat de voorgestelde datum te vroeg was. Daarop is gekeken naar een nieuwe datum op een later tijdstip
en is besloten de bijeenkomst plaats te laten vinden op maandag 10 november. Om zo veel mogelijk nabestaanden
te kunnen uitnodigen is gekozen voor de RAI in Amsterdam.
Bij de herdenkingsbijeenkomst staat u als nabestaande centraal. Het programma zal dan ook aansluiten bij uw
wensen. Daarom betrekken we u graag bij de invulling van het programma. U ontvangt binnenkort meer informatie
over de bijeenkomst en de manier waarop u hierbij wordt betrokken.

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

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

2

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 resufting from the risks inherent in the electronic transmission of rnessages.
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National remembrance ceremony on 10 November

You were recently approached via the family liaison officers regarding a proposed date for the
national remembrance ceremony. The responses received by the Iiaison officers showed that
the date proposed was too early. So it has now been decided to hold the ceremony on Monday
10 November. With a view to inviting as many next of kin as possible, it will be held in the RAI
conference centre in Amsterdam.

The focus of the ceremony will be on the next of kin, and we want the programme to reflect your
wishes. We therefore welcome your input. You will shortly receive more information on the
ceremony and the way in which you will be involved.

AVT14/JU1 12777W

,

Van:
Verzonden:

vrijdag 1 augustus 2014 12:33

Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

FW: Crisiscommunicatie MH17 SG.ppt
Crisiscommunicatie MH17 SG.ppt

Plv. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
l3irectie Voorlichting
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
1
Postbus 2
2500 EH 1 Den Haag
M:

(

F.

Subject: Crisiscommunicatie MH17 SG.ppt

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.
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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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Ministerie van Defensie
Crisiscômmunicatie

Verschil maken in woordvoering:
•Incident en/of calamiteit
•VeiIig held ssituatie
•Evt gevolgen voor de missie als zodanig
9 december 2014

Daarom:
•Structuur, coördinatie/uitvoering communicatie NKC

Uitgangspunten bij crisiscommunicatie:
.Zorgvuldigheid
.Eenduidigheid
•Snelheid

Wat te doen bij welk incident en/of calamiteit
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Ministerie van Defensie
Crisiscommunicatie

9 december 2014

Melding Cdt vanuit gebied aan DOPS en aan HOM
DOPS meldt aan DDOPS/CDS -> Cdt/Dir -> leden ICCB/MCCB
DDOPS/CDS meldt aan AUS/Maleisië -> eigen nationale lijn
igv OVV: DDOPS/CDS meldt aan NCTV -> OVV
DOPS meldt aan DCo -> leden NKC (opschalen)
NKC stelt strategie en woordvoeringslijn op en bereidt
communicatie voor (bericht en/of persco) mci moment van
bekendstelling (afhankelijk van info thuisfront en na akkoord
MCCB)
Leden ICCB informeren eigen organisatie en starten
iîjncommunicatie inclusief bonden
Overige leden Kabinet door SG AZ
Kamervoorzitters en fractievoorzitters door SG AZ
Buitenlandse betrokkenen in OEK door HOM/CdP
Interne communicatie obv info NKC door eigen organisatie

Communicatieproces
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Miistene van èensie
Cnsiscoçnmunicatie

• Berichtgeving vanuit gezamenlijkheid
9 december 2014

• Na MCCB evt nadere duiding door HoM in Kiev

• Na MCCB persconferentie met nadere duiding en evt
gevolgen van incident/calamiteit

• Persconferentie in NL (NCC) door verantwoordelijke
cdt of directeur (C-KNP, CDS, SG/DGPZ)

Bericht en/of persconferentie

EE
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

zondag 26 oktober 2014 20:56
FW: Communicatie MH 17
141024-Identificatie3.doc; J U113335.docx; communicatieplanning
MHl7versie24okt.docx

Hi,
Het gaat om bijgevoegde factsheet, 1 van de 3 bijlagen.
Zag nu dat jij de mail ook had gehad, maar weet niet of jij op je netvlies had dat er is afgesproken dat de
tekst maandag om 8.30 geplaatst 1.
Tot morgen! Grt

Met vriendelijk groet,

Sent with Good (www.ood.coni)

Communicatie MH 17

(

Beste collega’s,
Hierbij nog een korte update MH17 communicatie
Voortgang identificatieproces

In de IC-MH17 van afgelopen dinsdag is afgesproken dat LTFO en NFI volgende week de nabestaanden
zouden berichten over de laatste fase van het identifïcatieproces die nu is aangebroken. Daarvoor is
een factsheet gemaakt dat ik als bijlage mee stuur.
Echter gaf het LTFO aan dat er nu al veel vragen worden gesteld door met name de nabestaanden van
slachtoffers die nog niet zijn geïdentificeerd. Daarop is besloten om vandaag reeds deze beperkte
groep nabestaanden (van de 14 niet-geïdentificeerde slachtoffers) via de familierechercheurs te
informeren. Dat gebeurt persoonlijk, obv de informatie uit de bijlage. De overige nabestaanden,
waarvan de geliefde al wel geïdentificeerd is, zullen maandagmorgen worden geïnformeerd door de
familierechercheurs.
Dit proces hebben
vanmiddag met elkaar afgesproken. De informatie
over het identificatieproces zal ook worden opgenomen in de Kamerbrief die maandagmiddag wordt
verstuurd.
Vorige kamerbrief

De vorige kamerbrief is zojuist in Engelse vertaling beschikbaar gekomen (in bijlage), en is/wordt
geplaatst op de IVC en op government.nl
1

Volgende week
het stokje weer overnemen; neem
Vig week ben ik een weekje Vrij, en zal
haar vooral mee in alle relevante mailcorrespondentie. Graag ook updates/toevoegingen voor
de communicatiekalender (in bijlage) mailen naar
dan kunnen jullie dinsdag de meest
versie
ac
/

-

Aansluitend om 10 uur is er communicatleoverleg MH17 in dezelfde zaal. Iedereen is aangemeld
als bezoeker.

Tot slot,
heb ik nog een vraag aan jullie van andere orde: wij (NCC) organiseren af en toe inhoudelijke
netwerkdagen voor (crisis)communicatieprofessionals regio’s en rijk (+NKC leden van buiten
departementen, zoals OM en NP). Voor de eerstvolgende bijeenkomst begin december zouden we
graag de communicatie MH17 centraal willen stellen. Doel is dan (crisis)com professionals van rijk en
regio met elkaar/elkaars werk in contact brengen én leerervaringen van MH17 breder delen. We willen
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schuift as dinsdag aan bij het NKC-overleg, en za dit dan nog verder kunnen toelichten; we
hopen natuurlijk op jullie medewerking!
Groet,
Met vriendelijke groet,

plv hoofd / sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

(

2

LTFO
RIT/DVI

Korps Landelijke Politie Diensten
Landelijk Team Forensische Opsporing
Disaster Victim Identitication
Postbus 100
3970 AC Driebergen

Aanleiding:
Sinds 17 juli 2014 is het Landelijk Team Forensische Opsporing bezig met de identificatie van de 298
omgekomen slachtoffers van de vliegramp met MH17. In deze tijd is een groot aantal lichamen en lichaamsdelen
geïdentificeerd op basis van tandstatus, vingerafdrukken of DNA. Het identificatieonderzoek van de laatste
slachtoffers is op dit moment in een fase gekomen dat identificatie steeds moeilijker is. Dit komt doordat de
benodigde indicatoren (waaronder DNA) om tot een identificatie te komen in onvoldoende mate aanwezig zijn op
de niet geïdentificeerde lichamen en —delen.
Niet geïdentificeerde slachtoffers
Op dit moment is van 14 slachtoffers de identiteit nog niet vastgesteld. Van alle in Hilversum aanwezige lichamen
en lichaamsdelen is,voor zover mogelijk een DNA profiel vastgesteld. In totaal zijn er 289 unieke DNA profielen
veilig gesteld.
Van 9 vermisten is nog geen DNA gevonden op de aanwezige lichaamsdelen. Van deze 9 vermisten is ook geen
informatie gevonden op grond van tandstatus of vingerafdrukken.
Van 5 vermisten is wel DNA aangetroffen, maar de kwaliteit is van dien aard dat identificatie niet 100% zeker is.
De betreffende profielen worden op dit moment nader onderzocht.
Lichaamsdelen zonder bruikbaar DNA-profiel
Van een aantal lichaamsdelen die in Hilversum zijn is het tot op heden niet gelukt een bruikbaar DNA-profiel vast
te stellen. Op deze lichaamsdelen is reeds herhaald onderzoek gedaan, wat echter niet geleid heeft tot een DNA
profiel. De oorzaak kan zijn dat er sprake is van vermenging met andere DNA-profielen, waardoor er geen uniek
DNA-profiel van het slachtoffer is vast te stellen. Het kan ook zijn dat de staat van het lichaamsdeel dermate is
dat DNA niet veilig te stellen is. Dit laatste komt vooral voor bij lichaamsdelen die bestaan uit zacht weefsel.

.

9 vermisten waarvan geen informatie is aangetroffen
Van de 9 vermisten waarvan op in Hilversum aanwezige lichamen en lichaamsdelen geen informatie is
aangetroffen hebben 7 de Nederlandse nationaliteit en 2 een niet-Nederlandse nationaliteit. Op de lichaamsdelen
is, soms herhaald, onderzoek gedaan om te komen tot het veiligstellen van één van de drie identificatie
indicatoren (vingerafdrukken / tandstatus / DNA). Daarnaast is gekeken naar secundaire indicatoren zoals
tatoeages, littekens, kleding en sieraden. Van deze 9 vermisten is geen enkele informatie gevonden.
Het is mogelijk dat van deze 9 vermisten alsnog informatie beschikbaar komt van de lichaamsdelen waar nu nog
geen bruikbaar DNA-profiel van is. Of en wanneer die informatie beschikbaar kan komen is op dit moment nog
niet te zeggen. Het is ook mogelijk dat de lichamen en/of lichaamsdelen van deze vermisten niet geborgen zijn op
de rampplek.
5 vermisten waarvan enige informatie is aangetroffen
De 5 vermisten waarvan op de lichamen en lichaamsdelen in Hilversum enige informatie is aangetroffen hebben
de Nederlandse nationaliteit. Van deze vermisten is enige informatie aangetroffen, wat echter niet geleid heeft tot
een 100% identificatie. Deze informatie kan bestaan uit (een gedeelte van) 1 van de 3 identificatie-indicatoren
zoals hierboven genoemd of alleen uit DNA. Om tot een identificatie te kunnen komen is er een aanvullend DNA
onderzoek gestart. De uitkomsten hiervan worden uiterlijk over 3 weken verwacht. Of deze uitkomsten vervolgens
leiden tot een identificatie is niet met zekerheid te stellen. Mogelijk zal nogmaals aanvullend DNA-onderzoek
gedaan moeten worden.
DNA van nabestaanden en aangetroffen DNA
Voor alle 298 vermisten is dankzij de nabestaanden een bruikbaar DNA-profiel vastgesteld. Dit profiel kan zijn
vastgesteld door het veiligstellen van het DNA van de nabestaanden dan wel door het veiligstellen van
voorwerpen die gerelateerd konden worden aan de vermiste. De nabestaanden kunnen in dit stadium niets meer
doen om het identificatieonderzoek te versnellen.
Uit analyse van de DNA-profielen van lichamen en lichaamsdelen die in Hilversum aanwezig zijn is gebleken dat
er geen DNA-profielen zijn aangetroffen van anderen dan de vermisten.

Letter to the President of the House of Representatives from Minister of Foreign
Affairs Frans Timmermans and Minister of Defence Jeanine Hennis-Plasschaert,
regarding the MH17 air disaster, 9 October 2014
In keeping with our pledge to the House, we are writing to inform you about the current
situation regarding the aftermath of the crash of Malaysia Alrilnes flight MH17. This letter,
which is also being sent on behalf of the Prime Minister, follows on from our letter of 27
August on the same subject.
As ever, the government remains fully focused on the three previously stated objectives:
1. repatriating any human remains and personal possessions that may stili be in Ukraine;
2. investigating the circumstances of the crash;
3. conducting a criminal investigation.
The context in which we are operating is, as you know, highly complex. Time and again over
the past few months, we have considered the feasibility of returning to the crash site to
resume the repatriation mission. Unfortunately, in the light of the security situation on the
ground, such a return would be irresponsible.
Given the ongoing instability and the unsafe situation in the vicinity of the crash site, the
possibility of returning anytime in the near future is dwindling. The onset of winter is an
additional obstacle to consider. Therefore, we have been actively reviewing other options for
retrieving the victims’ personal belongings. The interim mission will remain on site to
continue coordinating these efforts and facilitate a swift return to the crash site, 1f the security
situation should permit It at some point.
Security situation in eastern Ukraine
The security situation in eastern Ukraine remains fragile and complex. Despite the cease-fire
agreed on 5 September between the Ukrainian authorities and pro-Russian separatists, and
the subsequent agreements of 19 September establishing a 30-kilometre buffer zone for
heavy artillery, the big picture remains the same. Although no large-scale military operations
have been launched so far, the truce is violated on a daily basis, and little if any effort has
been made to withdraw heavy artillery from the buffer zone. Complicating maffers further is
the fact that a number of pro-Russian separatist groups, and to a lesser extent various
Ukrainian paramilitary units, are not under the direct control of their political leadership and,
moreover, are internally divided. Artillery fire and smail-scale fighting aimed at improving the
AVT14/JU113335
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warring parties’ military positions has been observed around the tactically important town of
Debaitseve, which is located in the immediate vicinity of the crash site. Other hot spots are
Donetsk airport (artillery fire and fighting between ground troops), Horlivka, Luhansk and, to
the south, Mariupol. As a result, a significant threat stili exists in and around the separatist
controlled area. Despite a number of incidents over the past few weeks, the security
situation in the Kharkiv region is stable. The threat to Dutch personnel there is low.
Interim mission in Kiev and Kharkiv
Following the cease-fire of 5 September, a preparatory mission left from the Netherlands for
Kharkiv on 12 September with a view to possibly resuming the repatriation mission in the
short term. In addition, the Head of Mission (H0M) and the Strategie Military Adviser (SMA)
returned to Kyiv to confer with the Ukrainian authorities and the OSCE. In view of the regular
violations of the truce and the generally unsafe situation around the crash site, a resumption
of the repatriation mission proved to be impossible. The preparatory group, the H0M and the
SMA consequently returned to the Netherlands on 23 September, and the interim mission
was reduced to the level described in the letters to parliament of 14 August 2014
(Parliamentary Papers 33 997, no. 10) and 27 August (Parliamentary Papers 33 997, no.
16).
For its part, the interim mission will remain on site, as the first point of contact for the local
population, the OSCE and the Ukrainian authorities. Their presence is intended to ensure
that the mission to the crash site can resume promptly, if the security situation should
stabilise and on the condition that winter has not yet begun. The interim mission is also
making preparations to put the equipment in Kharkiv into storage for the winter, so that, if the
weather and the security situation allow It, the mission at the crash site can be resumed after
the spring thaw.
During the past few months, the interim mission has also been looking for additional ways of
returning the personal belongings of the victims to their next of kin. To that end, the mission
has created both a Russian-language Facebook page and a VKontakte page asking the
public to caIl a toil-free number if they find anything. Posters and fliers have also been
distributed in the villages near the crash site. At the mission’s request, the OSCE has
spoken to the mayors of these villages about what to do with personal belongings and
luggage. The OSCE has also been in contact with the Ukrainian State Emergency Service
(SES) in Donetsk on the mission’s behalf.
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In the first few days after the disaster, the site was systematically searched by the Ukrainian
authorities (SES) and local residents. At that time, the priority was the recovery of remains.
To all appearances, this initial search and recovery effort was conducted efficiently, as the
international repatriation mission found few remains after that time. Now the focus is mainly
on returning the victims’ personal possessions.
As the government has always maintained, we are keen to return to the crash site, but only
on the condition that the mission can do its work in stable circumstances over a longer
period. At the moment, this is unfortunately not the case. The SES has been active in the
area for some time, and it has an extensive network at its disposal. It is therefore well placed
to assess the security situation. it maintains a presence on the ground, and it can enter the
area of the crash site, even if only for a short time. Back in Kyiv, Australia and Malaysia are
being kept up to date about the progress of Dutch efforts to recover the victims’ belongings.
The crash site must be secured. This is necessary in order to tind clues and locate any
remains that might stil be present, for further identification. It is also our intention to remove
all pieces of the wreckage from the area. This will also require extended access to the area
and the cooperation of the separatists who control It. The interim mission is currently working
with the OSCE to explore options for making this happen.
Consular aspects of the mission
Providing good support and aftercare for the next of kin remains a key focus. For victims
who resided in the Netherlands (both Dutch and foreign nationals), the process of issuing

(

death certificates is nearly complete. In the case of foreign nationals who did not reside in
the Netherlands, a special procedure for issuing death certificates has been agreed with the
Ukrainian authorities. Two Ukrainian observers have visited the Netherlands in order to
guarantee the quality of the identification process. In their final evaluation they spoke
positively about the Dutch approach. They will also draw up a report that will allow death
certificates to be issued in Ukraine. This way, all the death certificates for the latter group of
victims can be processed at the same time in Ukraine. The embassies of the countries
concerned have been closely involved in this process, as they are responsible for providing
information and consular assistance to families in their countries. A number of information
meetings have been held with these embassies, to the general satisfaction of those involved.
Weekly email updates have also been sent out to the embassies of the countries concerned
and the victims’ relatives to keep them informed about the latest developments. A core team
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at the Ministry of Foreign Affairs is stilI actively involved in the process surrounding the
issuing of death certificates, and in fielding questions related to consular matters.
Support for next of kin
At this point 262 of the 298 victims have been identified. Thanks to modern DNA technology,
more identifications are expected to follow in the near future. Police family liaison officers
and case managers from Victim Support Netherlands (SHN) are working together closely to
offer the necessary support to the next of kin. The two organisations are combining their
expertise in order to provide care in a variety of areas, addressing psychosocial, practical
and legal issues.
To the greatest possible extent, the care being provided is designed to meet the needs and
preferences expressed by the next of kin themselves. Since our letter to the House of 27
August, many victims’ remains have been identified and transferred to the next of kin. In
many cases family liaison officers and case managers have offered practical and
psychosocial support to the next of kin in preparing for the funerals.
In the past few weeks the next of kin have had an increasing number of questions about the
legal dimensions of the disaster, particularly the matter of corn pensation. In response, Victim
Support Netherlands will be holding one or more information meetings for any next of kin
who wish to attend. The Information and Referral Centre (IVC), an informational website
containing both a public and private section (the latter accessible only to next of kin), will
continue to be maintained and updated for some time, at least the next 18 months to two

(

years.
National Rernembrance Ceremony
Preparations for the MH17 National Remembrance Ceremony are well under way. The
ceremony will be held at the RAI conference centre in Amsterdam on Monday 10 November
2014. The day’s programme is gradually taking shape. The event will honour all 298 victims
of the MH17 disaster. The ceremony will aim to foster a sense of security and connection.
The next of kin have been asked to provide their input regarding both the form and content
of the programme. Over 2,000 relatives, including a number of foreign nationals, are
expected to attend. All countries affected by the disaster will be represented by their
ambassadors. The contacts for the affected families are now submitting lists of the relatives
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they would like to invite. These relatives will then receive a personal invitation to attend the
ceremony from the Prime Minister, on behalf of the government as a whole.
To ensure a safe environment for the next of kin during the remembrance ceremony, the
gathering at the RAI will be closed to the public. The official part will consist of a
remembrance ceremony, which will be broadcast live by state broadcaster NOS on radio
and television. Their Majesties the King and Queen will also be in attendance, and both
houses of parliament will be represented by official delegations. After the remembrance
ceremony, there will be an informal, by-invitation-only programme at which family members
can meet with one another and offer comfort and encouragement. The King and Queen will
also be present for this part of the event.
Investicjation of the crash
The investigation by the Dutch Safety Board is well under way. On 7 October, its chairman
Tjibbe Joustra informed the House about the provisional report and the status of the
investigation. With the backing of the Public Prosecution Service, the Board expressed its
desire to have as much of the aircraft wreckage as possible at its disposal, to make a full
recoristruction.
Criminal investiciation

Comments by the Minister of Foreign Affairs in the media
On 8 October, during an appearance on the television programme Pauw, the Minister of

(

Foreign Affairs said that one of the victims of the MH17 crash had been found with an
oxygen mask. This is accurate: an oxygen mask was found in the course of the identification
process. The Minister of Foreign Affairs expressed regret for his remark, since this
information had not yet been shared with all the next of kin. Early this morning, this
information was passed on to all next of kin by the family lialson officers.
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Oxygen mask
In the course of the identification process, an oxygen mask was found on one of the victims,
a foreign national. The mask was fastened around the victim’s neck with an elastic strap.
The Netherlands Forensic Institute examined the mask for fingerprints, saliva and DNA, but
the results were inconciusive. It is not known how and at what point the mask came to be
around the victim’s neck. The passenger’s relatives were informed at the time. None of the
other victims recovered were found to be wearing oxygen masks.
The reason this information was not previously made public is that the Public Prosecution
Service is still investigating the circumstances surrounding the discovery of the oxygen mask
and its possibie significance. At this point it would be premature to draw any conclusions.
Requests by the Permanent Committee on Security and Justice
By letter 0fl 1 September the Permanent Committee on Security and Justice asked the
Minister of Security and Justice to report on the work being done by the Public Prosecution
Service in its investigation of the MH17 disaster. The minister was also asked to intorm the
House about the Netherlands’ cooperation with the authorities of Ukraine, Belgium, Australia
and Malaysia, the involvement of Eurojust and the procedural status of the case. The House
also asked for the findings of experts in international criminal law regarding the options for
prosecuting and trying those responsible, and the associated risks, opportunities and
obstacles. The House went on to request that special attention be given to assessing the
legal pros and cons of the various potential venues for such a trial: one of the countries
involved, the International Criminal Court or a tribunal specially established for that purpose.
In response to these requests (re. 20174Z1 5255/1014D31 570), we can inform you as
follows.
Public Prosecution Service
The team in charge of the criminal investigation currently consists of three prosecutors, plus
an additional public prosecutor who is stationed in Ukraine. The latter is important for
overseeing the investigation on site, coordinating international cooperation and maintaining
contact with the local authorities. Two additional public prosecutors have been specially
assigned to the forensic side of the investigation, and another two are specifically involved
with victim affairs and support for the next of kin. The investigation team consists of expert
detectives from a variety of backgrounds, inciuding international crime, high-tech crime,
financial crime and forensics. The Royal Military and Border Police and the Aviation Police
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have also been involved in the investigation. The criminal justice authorities are working
closely with the Dutch Safety Board.

Investigation
The criminal investigation into the MH17 disaster is a highly complex undertaking which wUl
take considerable time. A great deal of information is available via the internet, social media
and other open sources. Other information must first be obtained from other countries. At
this stage, efforts are focused on gathering and analysing as much information as possible.
This is a time-consuming task that requires highly qualified detective work. The authorities
have secured a vast amount of online material, amounting to almost 350 million web pages,
including photographs and videos from eastern Ukraine, both before and after the crash.
Investigators are also poring over blogs, tweets and onhine forums. It takes a great deal of
human and material resources to interpret internet publications and determine if they contain
any useful evidence. This entails vahidating and verifying messages and postings.
Investigators are also reviewing telecom data and tapped phone calls. It these conversations
are to be used as evidence in a criminal case, their authenticity must be established beyond
question and any possibility of manipulation must be ruled Out. Other forensic work is being
handled by various parties, inciuding the Netherlands Forensic Institute (NFI). Finally, the
Dutch pohice have issued a cali for photographic and video material to be uploaded to their
website. This request has been made available to the public in Ukraine in four languages
(Russian, Ukrainian, Dutch and Enghish), and the response has been impressive. This
material is also being analysed and investigated to determine its authenticity. The
investigation team has now secured 20,000 photographs and 750 videos. The investigation

is pursuing various leads and possible scenarios. ldentifying and providing indisputable
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evidence is a Iengthy process.
International cooperation
International cooperation is crucial, given that much of the evidence is located outside the
Netherlands and that other countries have now launched their own investigations. In light of
this, good coordination and effective teamwork is necessary to ensure that all the available
evidence finds its way to a single centrahised location. This is one of the reasons the
Netherlands has taken a leading role from the start. The Public Prosecution Service, which
has appointed one of its prosecutors to coordinate these international efforts, has also asked
Eurojust to do its part to oversee international cooperation. A meeting was held at Eurojust
on 28 July 2014, haying the groundwork for a good working rehationship between the pohice
and justice authorities of the countries involved. One of the forms this has taken is the
establishment of a Joint Investigation Team (JIT), comprising representatives of the
AVT14/JU113335
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Netherlands, Australia, Belgium, Ukraine and Malaysia. This team will pave the way for
better international cooperation, facilitating the exchange of knowledge, expertise and
evidence. The JIT, which is coordinated by the Dutch Public Prosecution Service, meets
twice weekly by video link to discuss the state of the investigation and other matters.
Eurojust has a key role in bringing together representatives of the participating countries and
organising coordination meetings where agreements are made about cooperation. 0fl 16
August a follow-up meeting was held at Eurojust. The parties involved are also working
closely with Eurojust to coordinate the work of the JIT. In addition to our work with the JIT
partners, the Netherlands is cooperating with a number of other countries. Requests for legal
assistance have been sent to several of them, inciuding Germany, the United States, the
United Kingdom, New Zealand, Italy, lndonesia, Finland, the Philippines and Canada.

(

Prosecuting the offeriders

The Minister of Security and Justice aims to send the Permanent Committee on Security and
Justice a letter before 28 November, examining in broad terms the options for prosecuting
and trying possible otfenders, along with the associated risks, opportunities and obstacles.
The Chief Public Prosecutor of the National Public Prosecutor’s Oftice is in charge of making
this assessment.
Humanitarian aid
The humanitarian situation in eastern Ukraine is stili troubling, particularly as winter
approaches. There is stili a shortage of good winter-proof accommodation and basic
facilities, like medical care. The government has set aside €500,000 for UNHCR in response
to the UN’s emergency aid request. An additional €200,000 has been donated to the
Ukrainian Red Cross, via the Dutch Red Cross.
According to conservative estimates by the UN, at least 3,550 people have been killed in
eastern Ukraine since the beginning the conflict (this figure includes the passengers and
crew of MH17) and 8,330 wounded, as of the end of September. Over f ive million people live
in the conflict zone. There are over 295,000 displaced persons, and around 341,000 people
have sought refuge abroad; 169,000 of the latter group have gone to Russia. Two-thirds of
the displaced persons are women; the men generally stay behind to protect their property. A
number of displaced persons are already starting to return to areas that have been
recaptured from the separatists and are relatively safe. At this point, there is still no good
registration system in place to keep track of displaced persons and refugees. UNHCR is
working with the Ukrainian authorities to set up such a system.
AVT14/JU113335
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International contacts and efforts
On 19 September the Minister of Foreign Affairs addressed the UN Security Council, which
was holding a debate, atthe request of Russia, on the investigation of the MH17 disaster.
The minister once again set Out the Netherlands’ priorities, making dear that this country
would not rest until all the facts of the case had emerged and the perpetrators had been
punished. During the debate, Australia, the UK, the US, France, Luxembourg and Lithuania
expressed support for the Dutch position. Ukraine also emphatically reiterated its
commitment to continued cooperation. The provisional report by the Dutch Safety Board was
welcomed by all Security Council members. Russia suggested a number of possible
shortcomings in the report, but It was alone in its criticism.

(
At the meeting of the UN General Assembly that followed, both the Prime Minister and the
Minister of Foreign Affairs spoke about MH17 and, in bilateral consultations, requested and
received support for the Netherlands’ priorities and a pledge to keep MH17 high on the
international agenda.
In his speech before the General Assembly the Prime Minister stressed that both the
Netherlands and the other countries involved would do their utmost to finish repatriating the
victims’ remains and personal belongings, find out the cause of the disaster and prosecute
the guilty parties. Access to the crash site remains essential to all these objectives. With that
in mmd, we have been in close consultation with the Australian and Malaysian Prime
Ministers about the efforts to obtain access to the site. The Netherlands also spoke with the

(

President of Indonesia and the Prime Minister of Canada, both of whom expressed their
condolences and support.
In addition to these political contacts, there have been intensive daily consultations with
Australia, Malaysia and other partner countries and relevant organisations at civil service
level. A central role in this process is played by the OSCE, which has shown a willingness
since the disaster to support the international efforts led by the Netherlands. Both the Swiss
Chairmanship and the Special Monitoring Mission in Ukraine have shown an unwavering
commitment to working with the Netherlands in order to secure access to the crash site. The
government is particularly grateful to the OSCE for this and has expressed our gratitude.
The Minsk Protocol of 5 September on a cease-fire and the start of a political process
provides explicitly for a role for the OSCE over and above the tasks that had already been
AVT14/JU113335
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assigned to the mission last March. These supplemental tasks involve monitoring and
verifying the cease-fire, monitoring the border between Ukraine and the Russian Federation,
and verifying the (pending) security zone along this international border.
To implement the above-mentioned tasks, the Chairperson-in-Office of the OSCE, Swiss
President and Head of the Department of Foreign Affairs Didier Burkhalter, has asked the
organisation’s member States to increase the number of SMM monitors from 240 to 500, 350
of whom will be responsible for overseeing the situation in eastern Ukraine and the security
zone in the border region between Ukraine and Russia. The OSCE has also asked its
member states to make planning capabilities available. In response, the Netherlands will
provide additional monitors in addition to the five Dutch nationals who are already working in
that capacity, with expertise in monitoring cease-fire agreements. The Ministry of Defence
will also make available an operational planner for a period of three months.

(‘

Furthermore, the Netherlands will make a suppiemental financial contribution to the mission
of €1.88 million, bringing the total Dutch contribution to €2.83 million.
The European Union has expressed its continued solidarity with the Dutch effort,
emphasising the importance of gaining access to the crash site and an adequate
investigation that leads to the prosecution of the guilty parties. The government will continue
to do its utmostto keep MH17 high on the international agenda.

(.

AVT14/JU113335

10

Week46
10/11—16/11

Week 45
3/11—9/11

Wëek’44
/id —ijn.

1

PB identificaties

Vr 3 1/10

Ma 10/11

PM

Nationale Herdenking

1
1

Nationale Herdenking:
officiële uitnodiging uit

28/10

PM

IVC
Post/Vertalen

Kamerbrief op IVC
Nationale herdenking:
teksten
programmaboekje

Maandag 27 okt
Dinsdag 28 okt

IVC
PB

Post! Vertalen

IVC

Bericht
identificatieproces op
lVc

Onderwerp

Maandag 27 okt

Datum

Communicatieplanning MH17

V&i

VWS

VWS

-.

.:

:.

ja

4fl; Afstemming In corn:
tâmMH1•7

20 oktober 2014

c

Van:
Verzonden:
Aan:

maandag 28juli 2014 14:52
FW: procedure/communicatieljn slachtofferidentificatie
Procedure slachtofferidentificatie 27juli 2014.docx; Procedure
slachtofferidentificatie versie nabestaanden site.docx

Onderwerp:
Bij la gen:

Verzonden:

--

-

--j
1
--‘

27juli 2014 16:08

-

Onderwerp: procedure/communicatielijn slachtofferidentificatie
Ter informatie in de bijlage de procedure bij slachtofferidentificatie MH17 met daarbij de acties die in
dat kader vanuit het NCC/NKC worden ondernomen.
Uiteraard afgestemd met de betrokken partijen.

(

1

Versie 27juli 2014. Pad: L:\DRD\NCC ECR\Dossier\0000 Vliegramp Malaysia Airways 17ju114\Overig
-

Procedure slachtofferidentificatie
Identificatie slachtoffer door LTFO

Beslissing door identificatieboard

Vrijgave door

ier van justitie

(
NL Slachtoffer

1
1
1

Niet-NL slachtoffer

1
1
1

NL familierechercheur informeert
fa miiie

Niet- NL familierechercheur
informeert familie

LTFO informeert NCC nadat familie is
geïnformeerd

LTFO informeert ambassade
+ NCC

NCC/ F0 informeert NKC, gemeente / BI
NKC plaatst dagelijks bericht op forum

Ambassade contact familie

Gemeente contact familie
NKC informeert media i.s.m. LTFO

Verklaring van overlijden +
vervoer lichaam naar
buitenland

Benodigde gegevens:
NAW gegevens slachtoffer
Geboortedatum

Benodigde gegevens:
Naam slachtoffer en land
Geboortedatum

(

-

-

-

-

Versie 27juli 2014. Pad: L:\DRD\NCC ECR\Dossier\0000 Vliegramp Malaysia Airways 17ju114\Overig
-

Acties voor het NCC

-

LTFO informeert het NCC als een slachtoffer
geïdentificeerd is en de familie geïnformeerd is.

-

Als het slachtoffer Nederlands is, informeert de F0 de
betrokken burgemeester. Het is belangrijk de
burgemeesters mee te geven dat zij wél contact kunnen
opnemen met de familie, maar dat de communicatie
(richting pers) over de identificatie bij het NKC ligt. Er kan
namelijk enige tijd zitten tussen het informeren van de
burgemeester en de bekendmaking aan de pers via het
NKC.

-

Onafhankelijk van de identiteit van het slachtoffer
informeert F0 het NKC. Bij een Nederlands slachtoffer
informeert het NCC eerst de burgemeester, daarna het
NKC.

-

Het NKC plaatst periodiek (waarschijnlijk dagelijks) een
bericht op het nabestaandenforum.

-

Het NKC stuurt periodiek (max. één keer per dag) een
persbericht uit. Dit gebeurt in samenwerking met LTFO.

t

Procedure slachtofferidentificatie
1.
2.
3.
4.

Identificatie slachtoffer door LTFO
Beslissing door identificatieboard
Vrijgave door officier van justitie
NL Slachtoffer
a. LTFO informeert familierechercheur
b. Familierechercheur informeert nabestaanden
c. NCC informeert gemeente via burgemeester (nadat nabestaanden
zijn geïnformeerd)
d. Gemeente zoekt contact met nabestaanden
5. Niet NL Slachtoffer
a. LTFO informeert familierechercheur voor Niet NL slachtoffers
b. Familierechercheur informeert nabestaanden
c. LTFO informeert consulaire zaken van de betreffende ambassade
d. Ambassade zoekt contact met nabestaanden en maakt afspraken
over wensen ten aanzien van begrafenis, administratieve
handelingen en vervoer.

Vrijgeven lichaam in overleg met nabestaanden
Op het moment dat een slachtoffer geïdentificeerd is, wordt het lichaam
vrijgegeven door de officier van justitie. Op dat moment kan de familie
‘beschikken’ over het lichaam. Als er meerdere slachtoffers in de familie zijn, is
het aan de nabestaanden of zij de gezinsleden apart of gezamenlijk willen
begraven. Op het moment dat voor het laatste wordt gekozen, dan wordt het
lichaam op Hilversum gehouden tot het moment dat de familie aangeeft dat zij
willen dat het slachtoffer wordt overgedragen.
Eerstelijns nabestaanden als aanspreekpunt
De eerstelijns nabestaanden zijn het primaire aanspreekpunt voor de
familierechercheurs (in geval van niet NL slachtoffers kan dat ook een
medewerker consulaire zaken van de betreffende ambassade zijn). Zij
inventariseren de wensen. Daarbij is het van belang dat eerste- en tweedelijns
nabestaanden en andere direct betrokkenen elkaar hier onderling in vinden.
Verantwoordelijkheid gemeenten
Als het slachtoffer Nederlands is, informeert het NCC de betrokken
burgemeester. Daarbij wordt duidelijk aangegeven dat de communicatie richting
pers over de identificatie niet gewenst tenzij daar afspraken over zijn gemaakt
met de nabestaanden.
Gezinnen met meerdere nationaliteiten
Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere of dubbele) nationaliteiten
dan wordt in overleg met de eerstelijns nabestaanden overlegd wat de wensen
zijn ten aanzien van vrijgave van de lichamen, voorkeur voor
begrafenisondernemer en vervoer.

e1j2
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 28juli 2014 15:27

-

procedure slachtofferidentificatie tekstversie voor nabestaanden website
Procedure slachtofferidentificatie versie nabestaanden site.docx

Tekstversie
Afgestemd met

1

(.

1

Procedure slachtofferidentificatie
1.
2.
3.
4.

Identificatie slachtoffer door LTFO
Beslissing door identificatieboard
Vrijgave door officier van justitie
NL Slachtoffer
a. LTFO informeert familierechercheur
b. Familierechercheur informeert nabestaanden
c. NCC informeert gemeente (woonplaats slachtoffer) via
burgemeester (nadat nabestaanden zijn geïnformeerd)
d. Gemeente zoekt contact met nabestaanden
5. Niet NL Slachtoffer
a. LTFO informeert familierechercheur of ambassade voor Niet NL
1
slachtoffers
b. Familierechercheur of ambassade informeert nabestaanden
2
c. LTFO informeert (indien dit nog niet gebeurd is) consulaire zaken
van de betreffende ambassade
d. Ambassade zoekt.contact met nabestaanden en maakt afspraken
over wensen ten aanzien van begrafenis, administratieve
handelingen en vervoer.

Vrijgeven lichaam in overleg met nabestaanden
Op het moment dat een slachtoffer geïdentificeerd is, wordt het lichaam
vrijgegeven door de officier van justitie. Op dat moment kan de familie
‘beschikken’ over het lichaam. Als er meerdere slachtoffers in de familie zijn, is
het aan de nabestaanden of zij de gezinsleden apart of gezamenlijk willen
begraven. Op het moment dat voor het laatste wordt gekozen, dan wordt het
lichaam op Hilversum gehouden tot het moment dat de familie aangeeft dat zij
willen dat het slachtoffer wordt overgedragen.
Eerstelijns nabestaanden als aanspreekpunt
De eerstelijns nabestaanden zijn het primaire aanspreekpunt voor de
familierechercheurs (in geval van niet NL slachtoffers kan dat ook een
medewerker consulaire zaken van de betreffende ambassade zijn). Zij
inventariseren de wensen. Daarbij is het van belang dat eerste- en tweedelijns
nabestaanden en andere direct betrokkenen elkaar hier onderling in vinden.
Verantwoordelijkheid gemeenten
Als het slachtoffer Nederlands is, informeert het NCC de betrokken
burgemeester. Daarbij wordt duidelijk aangegeven dat de communicatie richting
pers over de identificatie niet gewenst is tenzij daar afspraken over zijn gemaakt
met de nabestaanden.

Gezinnen met meerdere nationaliteiten
Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere en/of dubbele nationaliteiten
dan wordt in overleg met de eerstelijns nabestaanden overlegd wat de wensen
1

Deze stap vindt alleen plaats indien er een familierechercheur van het land aanwezig is. Anders wordt de
afdeling van de ambassade hier in NL benaderd die verder contact moet leggen met de nabestaanden
2
Overigens hoeven slachtoffers/nabestaanden niet in het land van hun nationaliteit te wonen.

cz

zijn ten aanzien van vrijgave van de lichamen, voorkeur voor
begrafenisondernemer en vervoer.

,

Van:
Verzonden:
Aan:
Bijlagen:

Senior Communicatleadviseur

E33

donderdag 31juli 2014 13:18
Procedure slachtofferidentificatie_communicatiedef.docx

1

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

http://www.nctv.nl

(.

1

Slachtofferidentificatie en communicatie
•

•
•
•

•

Op dit moment beoordelen 2 slachtofferofficieren van justitie met een internationaal team
3x in de week (maandag, woensdag en vrijdag) of slachtoffers voldoende zijn geïdentificeerd
om de lichamen vrij te geven.
LFTO informeert familierechercheur. De familierechercheur informeert nabestaanden.
Zodra nabestaanden zijn geïnformeerd, wordt NCC door LFTO benaderd. NCC informeert de
gemeente (woonplaats slachtoffer) via burgemeester en vervolgens het NKC.
Het is belangrijk dat NCC de burgemeesters meegeven dat zij wél contact kunnen opnemen
met de nabestaanden als deze daarop prijs stellen, maar dat de communicatie richting pers
over de identificatie bij het NKC ligt. Daarnaast zal het NCC de burgemeester melden dat het
NKC alleen de nationaliteit en het aantal geïdentificeerden meldt, geen namen en
woonplaatsen.
In geval van niet-Nederlandse slachtoffer: zelfde proces. Behalve dat het LFTO vaak niet een
familierechercheur informeert, maar een contactpersoon voor nabestaanden bij een van de
ambassades in Den Haag. Zodra de contactpersoon van de ambassade meldt aan LFTO dat
nabestaanden zijn geïnformeerd, zal LEO dit weer melden aan het NCC.

Het NKC coördineert de communicatie richting pers:
• Aangezien er op drie momenten in de week wordt beoordeeld of lichamen vrijgegeven
kunnen worden, zullen erten hoogste drie keer in de week mededelingen uit kunnen gaan
over het aantal vrijgegeven lichamen.
• Zodra NCC heeft gemeld dat nabestaanden en burgemeesters zijn geïnformeerd aan het
NKC, zal eerst een bericht worden geplaatst op het nabestaandenforum. Minimaal een half
uur later zal het bericht als persmededeling uitgaan.
Communicatie over identificatie van slachtoffers dient kort en bondig te gebeuren:
• Uit oogpunt van privacy worden door NKC geen namen van geïdentificeerde slachtoffers
genoemd. Desgevraagd kunnen namen ook niet worden bevestigd. Hetzelfde geldt voor de
woonplaats van slachtoffers.
• Alleen de nationaliteit wordt bekendgemaakt.
• Verder kan in samenwerking met het LTFO zo nodig informatie worden verstrekt over het
identificatieproces in algemene zin. Bijvoorbeeld hoeveel specialisten zijn er aan het werk, of
bijvoorbeeld als het moment is aangebroken dat moet worden gewacht op uitslagen van
dna-checks kan daarover uitleg worden verstrekt.

Vb van hoe het bericht eruit kan zien:
Eerste slachtoffer vliegramp MH17 geïdentificeerd
Nieuwsbericht t 26-07-20 14

Vandaag is het eerste slachtoffer van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Het gaat om
een persoon met de Nederlandse nationaliteit. De familie en de burgemeester van de woonplaats
van de overledene zijn hierover geinformeerd.
Het team van meer dan 200 specialisten is druk bezig met de identificatie, maar benadrukt dat het nog
maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De komende tijd zullen de media
periodiek worden geïnformeerd over het verloop van het proces.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 6 augustus 2014 14:59

.
RE: Experts onderzochten al 150 lichamen

4
8

Van:
Verzonden: woensdag 6 augustus 2014 14:55
Aan:
Onderwerp: RE: Experts onderzochten al 150 lichamen

1

Kom er zo op terug
LG

-----Original Message
Sent: Wednesday, August 06, 2014 01:42 PM W. Europe Standard Time

/3

Subject: FW: Experts onderzochten al 150 lichamen

Klopt dit aantal?

(

Van:
Verzonden: woensdag 6 augustus 2014 13:40
Aan:
Onderwerp: Experts onderzochten al 150 lichamen

(ANP
Experts onderzochten al 150 lichamen
Woensdag, 06 augustus 2014 / 13:39

VLIEGTUIGCRASH
KUALA LUMPUR (ANP) Experts hebben inmiddels 150 complete lichamen en 300 lichaamsdelen onderzocht in de Korporaal van
Oudheusdenkazerne in Hilversum. Dat heeft de Maleisische minister van Volksgezondheid woensdag gezegd tegen het
staatspersbureau Bernama.
-

Deskundigen proberen in Hilversum de identiteit vast te stellen van de menselijke resten die na de vliegramp in Oekraïne zijn
geborgen. Inmiddels zijn 228 doodskisten met resten van Oekraïne naar Hilversum gebracht. Volgens de Maleisische minister
Subramaniam Sathasivam zijn nu in totaal 600 lichamen of delen ervan in Hilversum aangekomen, waarvan driekwart is
onderzocht.
Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden van het Maleisische vliegtuig om het leven. Onder de doden zijn 196 Nederlanders.

1

Het ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag was woensdagmiddag niet bereikbaar. Het departement meTdde afgelopen
vrijdag dat twee slachtoffers zijn geïdentificeerd.
(c) ANP 2014 alle rechten voorbehouden

2

E1js
Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 6 augustus 2014 14:51

CC:
Onderwerp:
Bijlag en:

RE: Experts onderzochten al 150 lichamen
imageoûl.jpg

Met vriendelijke groet,

Woordvoerder
Politie l Staf Korpsleiding 1 Directie Communicatie
Juliana van Stolberglaan 4-lol 2595 CL Den Haag
Postbus 171071 2502 CCI Den Haag

Verzonden: woensdag 6 augustus 2014 13:42
Aan:
Onderwerp: FW: Experts onderzochten al 150 lichamen
Klopt dit aantal?

Van:
Verzonden: woensdag 6 augustus 2014 13:40
Aan:
a
Onderwerp: Experts onderzochten al 150 lichamen

(ANP
Experts onderzochten al 150 lichamen
Woensdag, 06augustus2014! 13:39

VLI EGTU IGCRASH
KUALA LUMPUR (ANP) Experts hebben inmiddels 150 complete lichamen en 300 lichaamsdelen onderzocht in de Korporaal van
Oudheusdenkazerne in Hilversum. Dat heeft de Maleisische minister van Volksgezondheid woensdag gezegd tegen het
staatspersbureau Bemama.
-

1

Deskundigen proberen in Hilversum de identiteit vast te stellen van de menselijke resten dle na de vliegramp in Oekraïne zijn
geborgen. Inmiddels zijn 228 doodskisten met resten van Oekratne naar Hilversum gebracht. Volgens de Maleisische minister
Subramaniam Sathasivam zijn nu in totaal 600 lichamen of delen ervan in Hilversum aangekomen, waarvan driekwart is
onderzocht.
Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden van het Maleisische vliegtuig om het leven. Onder de doden zijn 196 Nederlanders.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag was woensdagmiddag niet bereikbaar. Het departement meldde afgelopen
vrijdag dat twee slachtoffers zijn geïdentificeerd.
(c) ANP 2014 alle rechten voorbehouden

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

(
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Van:
Verzonden:

2014 16:33

Aan:
CC:

Onderwerp:

/4

FW: voorstel aangepaste procedure communicatie slachtofferidentificatie

Ha
Zie mail en vraag van
daarop kunnen afstemmen?

Wie maakt de inhoudelijke scenario’s zodat we communicatie

?Gr.

(

Van:
Verzc
an:
CC:

Oncerwerp: L: voorstel aangepaste procedure communicatie slachtofferidentificatie

6

Even in aanvulling: morgen komt in MCCB ook aan de orde de scenario’s die wij zouden hebben moeten
bedenken voor 20 a”
als identificatieproces is afgerond.
Uiteraard moeten alle nabestaanden eerst geinformeerd zijn maar vraag is dus hoe we verder gaan met
resultaten en met wie

/1

(

is men daar bij
al mee bezig? En hoe kunnen wij ons daarop voorbereiden? Door die datum is dat dat
Loch behoorlijk kort dag.

Sent with Good (www good corn)

From:

Sent_woensdag 13 augustus 2014 15:44:00

/4

Subject: EW: voorstel aangepaste procedure communicatie slachtofferidentificatie

Groet!
PIv. Hoofd PersvoorlichUng & Beleidspresentatie
1

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag

Ii’

Cc:
Subject: voorstel aangepaste procedure communicatie slachtofferidentificatie

Heb het alternatieve voorstel voor communicatieacties nav identificatie even uitgeschreven
Graag jullie aanvullingen/wijzigingen

(

(

2

1

Van:
Verzonden:
Aan:

vrijdag 15 augustus 2014 14:58

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

l’1

RE: Communicatie rond uitkomst DNA.docx
grootschalig-dna-identificatieonderzoek_tcmll9-560206[1).pdf

Hoi

8
Ter info de sheet die het NFI gisteren op website geplaatst heeft. Over het DNA onderzoek. Kan
wellicht nog helpen ter ondersteuning van de inhoudelijke communicatie

0
1.-

5augustus 2014 14:42

Ornerwerp: Communicatie rond uitkomst DNA.docx
Simpel genoeg?

1

Van:
zondag 17 augustus 2014 12:11

Verzonden:

Aan:

4
RE: NO5.n): Identficateproces MH17 op de helft

Onderwerp:

Sent with Good (www.good.com)
_1

Sent: zatrd

-

istijs 2

T-:

1

SuLject: kt: INuS.nl: Identit9catieproces MH17 op de helft

Staat er op de nabestaandensite iets dat het vertrouwelijk is,

Original Message
From:
Sent:_Saturday,P “-“ist 16. 2014 08:34 PM W. Europe Standard Time
To:

1

Subject: r7: NOS.nl: Identificatieproces MH17 op de helft
Allen,
a

Volgende week vrijdag

3

gewoon ons eigen persbericht.
Gi

Original Message
From: CAR Redactie [redactie @ mi nazjjjj
Sent: Saturday, August 16, 2014 08:11 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject: NOS.nl: Identificatieproces MH17 op de helft

Identiticatieproces MH17 op de helft
Toegevoegd: zaterdag IG aug 2014, 20:09
In de Korporaal Van Oudheusdenkazeme in Hilversum is de helft van het aantal slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne
geïdentificeerd. Het Landelijk Team Forensische Opsporing heeft dat laten weten via een besloten forum voor
nabestaanden.
In totaal is nu de identiteit van 149 slachtoffers bekend. Dat is precies de helft van het aantal mensen dat aan boord was
van vlucht MH17.
Afgelopen donderdag werd bekend dat toen 127 slachtoffers waren geïdentificeerd.

(

2

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

/4

woensdag 20 augustus 2014 12:02

RE: communicatievoorstel DNA-onderzoek

Ha

4

Ik heb nog wel even een vraag over je actiepunt’Familierechercheurs informeren nabestaanden vanaf
heden conform woordvoeringslijn NFL’

)

.

eren van nabestaanc1,’is dat we dit in principe via de besloten
6
De afspraak ten aanzien van het info,z
website doen en nieuwe berichten n-eenemen in de dageij41’se nieuwsbrief. Daarnaast hebben
familierechercheurs natuurlijk op reguliere basis contact met nabestaanden waarin zij nieuwe
informatie meenemen en vragen beartwoorden. Aj,n als het zeer acute en belangrijke info betreft
die nabestaanden direct moeten weten kunnene familierechercheurs pro-actief persoonlijk contact
opnemen met nabestaanden of ze een sms sturen.

B
Mee eens? Of wil je dat ilçhet vanmiddag vast richting familierechercheurs stuur met het verzoek om
dit direct via de persoonlijke lijn uit te zetten?

4
Onderwerp: communicatievoorstel DNA-ondeoek

Beste NKC-collega’s,
1

In de bijlage ter informatie een cormunicatievoorstel rond he onderzoek naar DNA-materiaal van
iwordt ingebracht in het ICCB/MCCB.
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Justitie. Recht raakt mensen.
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Grootschalig DNA-identificatieonderzoek
Wanneer als gevolg van een ramp een groot aantal slachtoffers moet worden
ge iientificeerd wordt het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) ingezet. Het LTFO is
een team van de Nederlandse politie en partners (zoals het Ministerie van Defensie en het
Nederlands Forensisch Instituut), waarin de deskundigheid op het gebied van forensische
opsporing en identificatie van slachtoffers in ons land is gebundeld. Specialisten van het
LTFO verzamelen gegevens van de slachtoffers en leggen al deze bevindingen vast. Zij
onderzoeken de stoffelijke overschotten uit- en inwendig en registreren geslacht, lengte,
haar, geschatte leeftijd, eventuele pathologische afwijkingen en uiterlijke kenmerken
(neusvorm, vaste of losse oorlel, Littekens, tatoeages, piercings en protheses). Tijdens het
onderzoek door het LTFO worden ook bemonste ringen gedaan voor DNA-onderzoek. Het
gaat hierbij om spierweefsel, botmateriaal en een gebitselement. Indien mogelijk nemen
dactyloscopisten vingerafdrukken af en maken forensisch odontologen röntgenfoto’s van de
gebitten en stellen de gebitsstatussen vast. Daarnaast worden de kleding, sieraden, brillen
en andere aangetroffen persoonlijke eigendommen van de slachtoffers uitgebreid
beschreven en gefotografeerd.
DNA-identifjcatieonderzoek in drie stappen
Het DNA-identificatieonderzoek is onder te verdelen in drie stappen:
1. vervaardigen van DNA-profielen van Ante Mortem (AM)-materiaal;
2. vervaardigen van DNA-profielen van Post Mortem (PM)-materiaal;
3. vergelijkend DNA-onderzoek van de DNA-profielen van AM-materiaal met PM-materiaal.
1. DNA-profielen Ante Mortem-materiaal
Ante Mortem (AM) betekent ‘voor de dood’. Het DNA-identificatieonderzoek maakt gebruik
van twee categorieën AM-materiaal:
celmateriaal van familieleden van de vermiste personen: bij voorkeur van eerstegraads
familieleden, zoals ouders, kinderen, broers en zussen. Speciaal hiervoor bevoegde
medewerkers van de politie nemen hiertoe wangslijmvliescelten af van de familieleden door
een paar keer met een borsteltje langs de binnenkant van de wang te strijken.
celmateriaal van de vermiste personen. Dit kan aanwezig zijn op persoonlijke
eigendommen van de vermiste personen: gebruiksvoorwerpen, zoals een tandenborstel,
scheermesje of een kam met haren. In de praktijk zijn niet altijd dergelijke
gebruiksvoorwerpen voor handen en is daarnaast ook enig voorbehoud noodzakelijk.
Daarbij is het de vraag of het daadwerkelijk het gebruiksvoorwerp van de betreffende
vermiste persoon is en of dit voorwerp ook alleen door hem of haar is gebruikt.
Daarnaast is het mogelijk dat er medische monsters van de vermiste personen aanwezig
zijn: bloed of een ander monster met celmateriaal (DNA) dat ooit bij een dokter of in een
ziekenhuis is afgenomen en daar is bewaard.
-

-
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Van het celmateriaal van het AM-materiaal worden DNA-profielen vervaardigd. Dit
resulteert in DNA-profielen van de vermiste personen en DNA-profielen van familieleden
van de vermiste personen.
2. DNA-profielen Post Mortem-materiaal
Post Mortem (PM) betekent ‘na de dood’. Het PM-materiaal betreft bemonsteringen van de
stoffelijke overschotten. Afhankelijk van de staat van het lichaam of lichaamsdeel maakt het
DNA-identificatieonderzoek gebruik van spierweefsel, botweefsel of een kies of een tand.
Wanneer geen bruikbaar spierweefsel voor handen is, worden kiezen, tanden of botweefsel
ingezet, In de gebitselementen is het DNA het best beschermd tegen invloeden van
buitenaf.
Van het celmateriaal van het PM-materiaal worden DNA-profielen vervaardigd. Dit
resulteert in DNA-profielen van de stoffelijke overschotten.
3. Vergelijkend DNA-onderzoek
Om de DNA-profielen van het AM-materiaal en het PM-materiaal met elkaar te vergelijken
wordt gebruikgemaakt van een speciaal hiervoor ontwikkeld computerprogramma,
Bonaparte genoemd. De naam verwijst naar Lodewijk Napoleon Bonaparte, die er in 1811
voor zorgde dat iedereen in Nederland zijn naam moest laten registreren in de burgerlijke
stand. De software van Bonaparte geeft de slachtoffers als het ware hun namen weer terug.
Bonaparte is in 2010 ingezet bij de identificatie van de slachtoffers van het vliegtuigongeluk
’
1
in Tripoli (vlucht 771 van het Libische Afriqiyah Airways).
De familiestambomen van de vermiste personen en de DNA-profielen van de familieleden
worden ingevoerd in Bonaparte. Wanneer van een vermist persoon een DNA-profiel
beschikbaar is (verkregen uit een persoonlijk gebruiksvoorwerp), wordt ook dit ingevoerd.
Het computersysteem plaatst de DNA-profieleri van de familieleden en van de vermiste
personen in de stambomen. Om hierna vast te stellen welk slachtoffer past in welke
stamboom, vergelijkt Bonaparte het DNA-profiel van elk stoffelijk overschot met de DNA
profielen in de stambomen. Het onderzoekt en berekent voor ieder stoffelijk overschot of
het DNA-profiel past bij de DNA-profielen van de familieleden van de vermiste personen. Is
in een stamboom ook het DNA-profiel van de vermiste persoon opgenomen, dan
onderzoekt Bonaparte of het DNA-profiel van het stoffelijk overschot daarmee matcht. De
software herkent patronen van overeenkomsten in de DNA-profielen. Wanneer het DNA

‘Voor uitgebreide Informatie over het grootschalig DNA-ldentificatieonderzoek bij de Tripoli-ramp, zie A.J.
Meulenbroek & P. Poley, Kroongetuige ONA; Onzichtbaar spoorin spraakmakende zaken, hoofdstuk 20 (De
viie gramp in Tripoli), Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij 2014 (I5BN 978-90-234- 89-32-0).
2

Bonaparte bevat alleen de informatie betreffende het DNA-identificatieonderzoek, niet dat van de andere
identificatleoriderzoeken, zoals uiterlijke kenmerken, vingerafdrukken en gebitsstatussen.
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profiel van een stoffelijk overschot past bij de DNA-profielen in een stamboom berekent
Bonaparte vervolgens de wetenschappelijke bewijswaarde van de gevonden overeenkomst.
Bonaparte vergelijkt ook de DNA-profielen van de stoffelijke overschotten met elkaar, Op
deze manier kunnen lichaamsdelen aan elkaar worden gekoppeld. Dit is het geval wanneer
DNA-profielen van lichaamsdelen aan elkaar gelijk zijn (‘matchen’).
Wanneer er meerdere kinderen van een gezin zijn vermist, kan door de DNA-profielen van
het celmateriaal op gebruiksvoorwerpen van deze kinderen worden bepaald welk
slachtoffer welk kind is. Indien dit niet mogelijk is kan de forensisch antropoloog een
onderscheid maken tussen de kinderen op basis van een leeftijdsschatting.
Het resultaat van het DNA-onderzoek is onderdeel van de uiteindelijke identificatie. Op
basis van de samenhang van alle resultaten van de verschillende identificatieonderzoeken
uit- en inwendig onderzoek, bijzondere uiterlijke kenmerken, vingerafdrukken,
gebitsstatussen en DNA-profilering wordt een stoffelijk overschot uiteindelijk
ge ïientificeerd.

*
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Toelichting afbeelding
In de afbeelding is de DNA-identificatie schematisch weergegeven aan de hand van de vijf
stambomen van zeven vermiste personen. Voor de eenvoud zijn de DNA-profielen in de
©NFI, augustus 2014

3

afbeelding weergegeven met slechts twee DNA-kenmerken (de twee getallen in de blokjes).
In werkelijkheid bestaan de DNA-profielen uit 30 DNA-kenmerken (30 getallen) en de DNA
kenmerken die aangeven of het DNA van een man of een vrouw is.
Stamboom 1: van beide ouders van de vermiste man is het DNA-profiel bekend.
Stamboom 2: de beide ouders van de vermiste man leven niet meer. Van zijn broer en zus
zijn de DNA-profielen wel bekend.
Stamboom 3: van de man en de twee zoons van de vermiste vrouw zijn de DNA-profielen
bekend.
Stamboom 4: drie personen van deze familie zijn vermist: beide ouders en hun kind. Van
de vier grootouders van het kind zijn de DNA-profielen bekend.
Stamboom 5: de beide ouders van de vermiste vrouw leven niet meer. De vrouw heeft
geen broers of zussen. Wel is er een tandenborstel van de vermiste vrouw beschikbaar. Het
daarvan verkregen celmateriaal heeft een DNA-profiel opgeleverd.
-

-

-

-

-
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Het computerprogramma Bonaparte vergelijkt de DNA-profielen van de stoffelijke
overschotten met die van de familieleden en die van de vermiste personen in de
stambomen. Het DNA-profiel van het rood omkaderde slachtoffer past bij de DNA-profielen
van de familieleden in stamboom 3. Dit stoffelijk overschot heeft DNA-kenmerken 9 en 22.
Deze combinatie past alleen in stamboom 3. DNA-kenmerken erven over van ouders op
kind. De DNA-kenmerken van een kind moeten terug te vinden zijn bij diens ouders. Een
kind heeft de helft van zijn DNA-kenmerken van zijn vader en de helft van zijn moeder.

Het stoffelijk overschot met de DNA-kenmerken 14 en 20 past in stamboom 1. DNA
kenmerk 14 is overgeërfd van de vader in de stamboom, DNA-kenmerk 20 van de moeder.
*
Het stoffelijk overschot met de DNA-kenmerken 16 en 24 past in stamboom 2. Deze DNA
kenmerken komen ook voor bij de broer en zus van de vermiste persoon.
*
De stoffelijke overschotten met de DNA-kenmerken 13 en 23 en met de DNA-ken merken 9
en 15 passen bij respectievelijk de man en de vrouw in stam boom 4. Het stoffelijk overschot
met de DNA-kenmerken 9 en 13 past bij het kind in sta mboom 4.
*
Het stoffelijk overschot met de DNA-kenmerken 19 en 27 past bij het celmateriaal dat is
verkregen van de tandenborstel van de vermiste persoon in stamboom 5. Het celmateriaal
afkomstig van de tandenborstel heeft ook DNA-kenmerken 19 en 27.
*
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In totaal 173 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd
22 augustus 2014 16:57
-

In totaal 173 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd
Vandaag is bekend geworden dat er deze week in totaal 46 slachtoffers van de rampvlucht MH17 zijn
geïdentificeerd. Van deze 46 slachtoffers hebben er 26 de Nederlandse nationaliteit en 20 een andere
nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 173 slachtoffers van de ramp met vlucht
MH 17 geïdentificeerd.
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Wij zorgen voor zo’n E J hard copies daar ter plaatse, en dit gaat ook om 22:00 uur op de besloten
si te
Met vriendelijke groet,
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Verzonden: dinsdag 26 augustus 2014 13:46
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( Onderwerp: RE: : namen LTFO leden voor bijeenkomst 26 aug
Hallo
De namen van de familierechercheurs kan ik niet geven, want niet bekend is wie er komen. Zij kunnen zich echter
legitimeren.
Wat mij
betreft is de f act sheet dus gereed dan. Kan jij die mij nog even sturen, dan heb ik ook de laatste versie. Dit is vast
vanavond nodig heeft. De andere komt zo nogl
één van de kaarten die
.

Met vriendelijke groet,

Woordvoering
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Politie 1 KNP 1 Directie Communicatie
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Identificatieonderzoek
Wanneer als gevolg van een ramp een groot aantal slachtoffers moet worden
geïdentificeerd, wordt het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) ingezet.
Dit is ook gebeurd bij de ramp met vlucht MH17. Het LTFO bestaat uit
medewerkers van politie, defensie, universitaire ziekenhuizen, het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI) en forensisch tandartsen. Direct na de ramp hebben
familierechercheurs contact gelegd met nabestaanden en zijn gegevens van de
slachtoffers verzameld.
Op woensdag 23 juli startte het onderzoek aan de stoffelijk overschotten in
Hilversum, onder leiding van Arie de Bruyn, hoofd van het LTFO. Een team van
120 Nederlandse experts en 80 collega’s uit het buitenland verrichtten dat deel
van het identificatieproces.
De identiteit van een slachtoffer wordt vastgesteld op basis van onder meer
overeenkomsten van vingerafdrukken, van de gebitsstatus of van het DNA. Maar
ook specifieke lichaamskenmerken, sieraden en persoonlijke bezittingen kunnen
bijdragen aan het vaststellen van de identiteit van het slachtoffer. Bij het
beschrijven van de stoffelijk overschotten leggen de specialisten al de
verzamelde gegevens vast. Zij registreren onder andere geslacht en leeftijd
daarnaast worden de kleding, brillen en andere aangetroffen persoonlijke
eigendommen van de slachtoffers uitgebreid beschreven en gefotografeerd.
Vrijdag 22 augustus is bekend geworden dat in totaal 173 slachtoffers van de
rampvlucht MH17 zijn geïdentificeerd.
DNA-vergelijkend onderzoek algemeen
Het NFI voert in opdracht van het LTFO het DNA-onderzoek uit. Het betreft hier
de DNA-profielen van de nabestaanden en de DNA-prof9elen van de slachtoffers.
Het DNA-onderzoek is onder te verdelen in drie stappen:
1. vervaardigen van DNA-profielen op basis van celmateriaal van nabestaanden
(familieleden) en op basis van celmateriaal dat is verkregen van de persoonlijke
bezittingen van de slachtoffers (Ante Mortem -materiaal);
2. vervaardigen van DNA-profielen van stoffelijke resten (Post Mortem
materiaal);
3. vergelijkend DNA-onderzoek van de DNA-profielen van AM-materiaal met PM
materiaal.
-

(

Stand van zaken DNA-onderzoek
De afgelopen weken ontving het NFI via het LTFO meer dan 600 bemonsteringen
van stoffelijke resten, die eerder in het rampgebied in Oekraïne waren
veiliggesteld en vervolgens waren overgebracht naar Hilversum. Daarnaast
ontving het NFI DNA-materiaal van nabestaanden (familieleden) en van
gebruiksvoorwerpen van slachtoffers die bij hen thuis lagen.
DNA -profielen overledenen
Ruim driekwart van de bemonsteringen die in Hilversum zijn genomen, leverde
tot nu toe een DNA-profiel op. De overige bemonsteringen bevatten vooralsnog
onvoldoende DNA om een bruikbaar DNA-profiel te vervaardigen. Dit bleek uit
de eerste analyseronde. De bemonsteringen die vooralsnog niet met succes zijn
geprofileerd, worden met complexere technieken opnieuw geanalyseerd.

dinsdag 26 augustus 2014

Hoeveel tijd dit kost is nog onduidelijk. Ook is niet uitgesloten dat sommige
lichaamsdelen opnieuw door het LTFO bemonsterd moeten worden in Hilversum.
DNA -profielen nabestaanden en persoonlijke bezittingen
Het DNA-materiaal van nabestaanden is geanalyseerd en geprofileerd.
Daarnaast zijn van de onderzochte persoonlijke gebruiksvoorwerpen veel
bruikbare DNA-profielen verkregen.
Aanvullende onderzoeksfase
Nadat het NFI aanvullend onderzoek heeft verricht op alle bemonsteringen,
wordt een definitieve uitspraak gedaan over het aantal personen waarvan een
uniek DNA-prol9el is vervaardigd. Het is nog niet bekend hoelang dit duurt.
Vergelijkend onderzoek
Direct nadat een DNA-profiel is vervaardigd, start de vergelijkende
onderzoeksfase. Hierbij vergelijkt het NFI de DNA-profielen van de slachtoffers
met de DNA-profielen van de nabestaanden en/of de DNA-profielen die zijn
vervaardigd op basis van de persoonlijke eigendommen van de slachtoffers.
Aantal unieke DNA-profielen tot nu toe
Op dit moment, dinsdag 26 augustus 2014, heeft het NFI 283 unieke DNA
profielen van overledenen vastgesteld. Dit aantal neemt waarschijnlijk de
komende weken nog toe. Het aantal unieke DNA-profielen zegt echter nog niks
definitiefs over het uiteindelijke aantal identificaties van slachtoffers. Het legt de
basis voor het verdere DNA-onderzoek. Er is daarna nog een aantal stappen
noodzakelijk om daadwerkelijk tot een identificatie door het LTFO te komen.

Het DNA-profiel van de overledene wordt in een speciaal hiervoor ontwikkeld
computerprogramma vergeleken met het DNA-profiel van familieleden. Wanneer
van een vermiste persoon een DNA-profiel is verkregen uit een persoonlijk
gebruiksvoorwerp wordt ook dit ingevoerd. De software herkent patronen van
overeenkomsten in de DNA-profielen en berekent vervolgens de
wetenschappelijke bewijswaarde van de gevonden overeenkomst.
Via de familierelatie bestaat er een grote overeenkomst tussen de DNA-profïelen
van de overledene en zijn eerstegraads verwanten. De wetenschappelijke
bewijswaarde van het DNA-identificatieonderzoek wordt altijd gekwantificeerd.
Het wettelijk criterium is een waarschijnlijkheidswaarde van 99,99%, dan wordt
gesproken van een positieve DNA-match. Er wordt ook gesproken van een
match wanneer bij de vergelijking met een persoonlijk item de DNA-prol9elen
volledig identiek zijn.
Uitkomsten DNA-onderzoek
De uitkomsten van de DNA-onderzoeken rapporteert het NFI aan het LTFO. Het
LTFO neemt de DNA-onderzoeksresultaten vervolgens mee met alle overige
uitkomsten in het identificatieonderzoek. Indien het verkregen DNA-profiel van
de overledene niet gematcht kan worden met de DNA-profielen van
nabestaanden, noch met persoonlijke items, is er geen sprake van een DNA
match. Het duurt naar verwachting nog enkele maanden voordat het DNA
vergelijkend onderzoek volledig is afgerond.
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Zoals net besproken, hierbij de laatste versie vd factsheet over identificatieproces, zônder aantal DNAprofielen.
Morgenochtend zal een in te vullen getal volgen, tbv de brief en de persbriefing die (vrijwel) parallel wordt gegeven
door LTFO en NFI Groet,

(

1

Identificatieonderzoek
Wanneer als gevolg van een ramp een groot aantal slachtoffers moet worden
geïdentificeerd, wordt het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) ingezet.
Dit is ook gebeurd bij de ramp met vlucht MH17. Het LTFO bestaat uit
medewerkers van politie, defensie, universitaire ziekenhuizen, het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI) en forensisch tandartsen. Direct na de ramp hebben
familierechercheurs contact gelegd met nabestaanden en zijn gegevens van de
slachtoffers verzameld.

Op woensdag 23 juli startte het onderzoek aan de stoffelijk overschotten in
Hilversum, onder leiding van Arie de Bruyn, hoofd van het LTFO. Een team van
120 Nederlandse experts en 80 collega’s uit het buitenland verrichtten dat deel
van het identificatieproces.
De identiteit van een slachtoffer wordt vastgesteld op basis van onder meer
overeenkomsten van vingerafdrukken, van de gebitsstatus of van het DNA. Maar
ook specifieke lichaamskenmerken, sieraden en persoonlijke bezittingen kunnen
bijdragen aan het vaststellen van de identiteit van het slachtoffer. Bij het
beschrijven van de stoffelijk overschotten leggen de specialisten al de
verzamelde gegevens vast. Zij registreren onder andere geslacht en leeftijd
daarnaast worden de kleding, brillen en andere aangetroffen persoonlijke
eigendommen van de slachtoffers uitgebreid beschreven en gefotografeerd.
Vrijdag 22 augustus is bekend geworden dat in totaal 173 slachtoffers van de
rampvlucht MH 17 zijn geïdentificeerd.
DNA-vergelijkend onderzoek algemeen
Het NFI voert in opdracht van het LTFO het DNA-onderzoek uit. Het betreft hier
de DNA-profielen van de nabestaanden en de DNA-profielen van de slachtoffers.
Het DNA-onderzoek is onder te verdelen in drie stappen:
1. vervaardigen van DNA-profielen op basis van celmateriaal van nabestaanden
(familieleden) en op basis van celmateriaal dat is verkregen van de persoonlijke
bezittingen van de slachtoffers (Ante Mortem -materiaal);
2. vervaardigen van DNA-profielen van stoffelijke resten (Post Mortem
materiaal);
3. vergelijkend DNA-onderzoek van de DNA-profielen van AM-materiaal met PM
materiaal.
-
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Stand van zaken DNA-onderzoek
De afgelopen weken ontving het NFI via het LTFO meer dan 600 bemonsteringen
van stoffelijke resten, die eerder in het rampgebied in Oekraïne waren
veiliggesteld en vervolgens waren overgebracht naar Hilversum. Daarnaast
ontving het NFI DNA-materiaal van nabestaanden (familieleden) en van
gebruiksvoorwerpen van slachtoffers die bij hen thuis lagen.
DNA -profielen overledenen
Ruim driekwart van de bemonsteringen die in Hilversum zijn genomen, leverde
tot nu toe een DNA-profiel op. De overige bemonsteringen bevatten vooralsnog
onvoldoende DNA om een bruikbaar DNA-profiel te vervaardigen. Dit bleek uit
de eerste analyseronde. De bemonsteringen die vooralsnog niet met succes zijn
geprofileerd, worden met complexere technieken opnieuw geanalyseerd.
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Hoeveel tijd dit kost is nog onduidelijk. Ook is niet uitgesloten dat sommige
lichaamsdelen opnieuw door het LTFO bemonsterd moeten worden in Hilversum.
DNA -profielen nabestaanden en persoonlijke bezittingen
Het DNA-materiaal van nabestaanden is geanalyseerd en geprol9leerd.
Daarnaast zijn van de onderzochte persoonlijke gebruiksvoorwerpen veel
bruikbare DNA-profielen verkregen.
Aanvullende onderzoeksfase
Nadat het NFI aanvullend onderzoek heeft verricht op alle bemonsteringen,
wordt een definitieve uitspraak gedaan over het aantal personen waarvan een
uniek DNA-profiel is vervaardigd. Het is nog niet bekend hoelang dit duurt.
Vergelijkend onderzoek
Direct nadat een DNA-profiel is vervaardigd, start de vergelijkende
onderzoeksfase. Hierbij vergelijkt het NFI de DNA-profielen van de slachtoffers
met de DNA-profielen van de nabestaanden en/of de DNA-profielen die zijn
vervaardigd op basis van de persoonlijke eigendommen van de slachtoffers.
Aantal unieke DNA-profielen tot nu toe
unieke DNA
Op dit moment, dinsdag 26 augustus 2014, heeft het NFI
profielen van overledenen vastgesteld. Dit aantal neemt waarschijnlijk de
komende weken nog toe. Het aantal unieke DNA-profielen zegt echter nog niks
definitiefs over het uiteindelijke aantal identificaties van slachtoffers. Het legt de
basis voor het verdere DNA-onderzoek. Er is daarna nog een aantal stappen
noodzakelijk om daadwerkelijk tot een identificatie door het LTFO te komen.
...

Het DNA-profiel van de overledene wordt in een speciaal hiervoor ontwikkeld
computerprogramma vergeleken met het DNA-profiel van familieleden. Wanneer
van een vermiste persoon een DNA-profiel is verkregen uit een persoonlijk
gebruiksvoorwerp wordt ook dit ingevoerd. De software herkent patronen van
overeenkomsten in de DNA-profielen en berekent vervolgens de
wetenschappelijke bewijswaarde van de gevonden overeenkomst.
Via de familierelatie bestaat er een grote overeenkomst tussen de DNA-profielen
van de overledene en zijn eerstegraads verwanten. De wetenschappelijke
bewijswaarde van het DNA-identificatieonderzoek wordt altijd gekwantificeerd.
Het wettelijk criterium is een waarschijnlijkheidswaarde van 99,99°h, dan wordt
gesproken van een positieve DNA-match. Er wordt ook gesproken van een
match wanneer bij de vergelijking met een persoonlijk item de DNA-profielen
volledig identiek zijn.
Uitkomsten DNA-onderzoek
De uitkomsten van de DNA-onderzoeken rapporteert het NFI aan het LTFO. Het
LTFO neemt de DNA-onderzoeksresultaten vervolgens mee met alle overige
uitkomsten in het identificatieonderzoek. Indien het verkregen DNA-profiel van
de overledene niet gematcht kan worden met de DNA-profielen van
nabestaanden, noch met persoonlijke items, is er geen sprake van een DNA
match. Het duurt naar verwachting nog enkele maanden voordat het DNA
vergelijkend onderzoek volledig is afgerond.

dinsdag 26 augustus 2014

(

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

— ‘4

‘4
donderda-l 2 oktober 2014 15:08

‘4

FW: communicatie richting nabestaanden van nog niet geidentificeerden

/4

nog even voor jouw beeld als je
‘nfi spreekt; hieronder is de ‘vraag’die we hebben neergelegd bij
communicatie NFI&politie. Onze wens is dus om te gaan communiceren over het proces van identificatie, nu dat
richting een (relatief) eindpunt lijkt te gaan. We stellen dit voor, omdat we merken dat bij nabestaanden die
behoefte leeft (inzicht in laatste fase proces), nu 10 november dichterbij komt.

Jan:I
VE
Aan:
CC:

L.

Onderwerp: communicatie richting nabestaanden van nog niet

ificeerden

Beste

Gisterochtend hebben we het in het communicatieoverleg MH17 gehad over een informatie-update

S

1

Voor de goede orde: we doen niks zonder jullie input en toestemming. En we willen het voorstel dat
we hierover maken eerst laten aftikken in het IC.
Ik hoor graag jullie reactie op bovenstaande.

Senior Communicatieadviseur

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

http://www.nctv.nl

2

/

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijfagen:

maandag 20 oktober 2014 10:21
FW: communicatievoorstel
20141013 comvoorstel stavaza identificatieproces DEF.doc

Sent with Good (www.good.com)

Original Message
From:
Sent: Monday, October 20, 2014 09:48 AM W. Europe Standard Time
To:
Subject: FW: communicatievoorstel
Dit is het voorstel rond laatste groep van niet-geidentificeerden dat we om 12 uur bespreken.

Sent with Good (www.goocl.com)

Original Message
From:
Sent: Thursday, October 16, 2014 03:06 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject: communicatievoorstel

(

Hol
9ierbij et communicatievoorstel voor in het IC.
Groetjes
Strategisch voorlichter / coordinator persvoorlichting
Politie 1 Zeelanci-West-Brabant Afdeling Communicatie
Bezoekadres, Ringbaan West 232, 5038 KE Tilburg
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg
M 064627 38 61

De informatie verzonden met dit e-mailbericht
Disclaimer
(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.
1

)

)
1

1

.,.

Van:
Verzonden:

Aan:

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

t

communicatevoorstel identificatieproces
Informatievoorziening stand van zaken identificatieproces.docx

Beste allen,

Op basis van de jongste informatie hebben we het voorstel nog wat aangepast.
Mede namens
Groet,

./.-

Woordvoerder

(

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag
TÇ

r

imiriveni.nl
httrj://www.rijksoverheid .nl/veni

(

/

Justitie. Recht raakt mensen.

1

k
Datum notitie: 20 oktober 2014
Informatievoorziening stand van zaken identificatieproces M H-1 7
Aanleiding
Vrijdag 17 oktober is de laatste officiële stand van 278 identificaties bekend
gemaakt. Maandag 20 oktober kwamen daar 4 nieuwe identificaties bij. De
•-

-

!_,

-

-

1—

Op dit moment wordt nog nader onderzoek gedaan naar stoffelijke resten die
in Hilversum.

0
Doel

0
0
(

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 gebruikt dat
wekelijks
het
-

.

-

1

Van:
Verzonden:
Aan:

vrijdag 24 oktober 2014 16:05

CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

Beste

proces informeren nabestaanden
141024-Id entificatie3.doc

4-

In de bijlage de tekst zonder______
..nationaliteit erin. Graag dus deze versie verder gebruiken. Het proces zoals
hieronder is dus even opgeknipt in 2 stukken, zoals telefonisch afgesproken tussen

-4

,,Çj

1) Vandaag worden de nabestaanden van de 14 nog niet geidentificeerde slachtoffers geinformeerd
2) Het informeren van de overige nabestaanden wordt over het weekend heen getild: maandagmorgen gaat
het bericht (bijgesloten) op de IVC en gaan de overige fr’s de overige nabestaanden hierover informeren.
Maandagmiddag gaat er een kamerbrief uit (met beantwoording van vragen bij AD) waarin de infomatie uit
de bijlage wordt meegenomen.
informeert ook even de minster over deze voortgang en stuurt vanmiddag ons regulier update-persbericht uit
over de 284 (stand identificaties)
Groet,

Van:(
Verzc
Aan:
CC:I
Onderwerp: F_: Vraag op slachtof.erhulp (2)
Hol
De laatste stand van zaken over de informatie richting nabestaanden
•
•
•
•
•
•

Vanmorgen zijnde (28) familierechercheurs van de 14 nog niet geïdentificeerde slachtoffers geïnformeerd.
Betrokkenen/nabestaanden worden nu zo snel mogelijk geïnformeerd. Nu 15.00 uur: zijn de nabestaanden
van 9 vermisten geïnformeerd. het is nog wachten op 5
Zodra alle 14 zijn geïnformeerd krijgen alle familierechercheurs het geaccordeerde bericht in nu mail en een
sms.
Zij hebben dan de tijd om de overige nabestaanden in kennis te stellen..
LTFO verwacht dat dit aan het eind van de middag is
Daarna ontvang ik een bericht en kan de tekst op de IVC

Strategisch voorlichter / coördinator persvoorlichting
/
Politie 1 Zeeland-West-Brabant Afdeling Communicatie
Bezoekadres, Ringbaan West 232, 5038 KE Tilburg
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg

/

1

Van (

.minennl]

Verzc
Aan

\j Onderwerp:

.

1
...g op slachtofferhulp (2)

Hi,

De laatste twee vragen van deze nabestaande kan ik helaas niet beantwoorden.

(
Gr
Conceptantwoord:

Van:
Verzonden: dinsdag 21 oktober 2014 16:26
Aan:
Onderwerp: Vraag op slachtofferhulp (2)
Hi,
Er is weer een nieuwe vraag. Dit keer op het bericht: ‘4 nieuwe identificaties’

Geplaatst: 16:21,

Met vriendelijke groet,

Communicatiemedewerker
Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag 1 www.nctv.nI

1
.minveni.nI
Op maandag en woensdag niet aanwezig

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
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.

3

LTFO
RIT/DVI

Korps Landelijke Politie Diensten
Landelijk Team Forensische Opsporing
Disaster Victim ldentification
Postbus 100
3970 AC Driebergen

Aanleiding:
Sinds 17juli 2014 is het Landelijk Team Forensische Opsporing bezig met de identificatie van de 298
omgekomen slachtoffers van de vliegramp met MH17. In deze tijd is een groot aantal lichamen en lichaamsdelen
geïdentificeerd op basis van tandstatus, vingerafdrukken of DNA. Het identificatieonderzoek van de laatste
slachtoffers is op dit moment in een fase gekomen dat identificatie steeds moeilijker is. Dit komt doordat de
benodigde indicatoren (waaronder DNA) om tot een identificatie te komen in onvoldoende mate aanwezig zijn op
de niet geïdentificeerde lichamen en —delen.
Niet geïderitificeerde slachtoffers
Op dit moment is van 14 slachtoffers de identiteit nog niet vastgesteld. Van alle in Hilversum aanwezige lichamen
en lichaamsdelen is,voor zover mogelijk een DNA profiel vastgesteld. In totaal zijn er 289 unieke DNA profielen
veilig gesteld.
Van 9 vermisten is nog geen DNA gevonden op de aanwezige lichaamsdelen. Van deze 9 vermisten is ook geen
informatie gevonden op grond van tandstatus of vingerafdrukken.
Van 5 vermisten is wel DNA aangetroffen, maar de kwaliteit is van dien aard dat identificatie niet 100% zeker is.
De betreffende profielen worden op dit moment nader onderzocht.
Lichaamsdelen zonder bruikbaar DNA-profiel
Van een aantal lichaamsdelen die in Hilversum zijn is het tot op heden niet gelukt een bruikbaar DNA-profiel vast
te stellen. Op deze lichaamsdelen is reeds herhaald onderzoek gedaan, wat echter niet geleid heeft tot een DNA
profiel. De oorzaak kan zijn dat er sprake is van vermenging met andere DNA-profielen, waardoor er geen uniek
DNA-profiel van het slachtoffer is vast te stellen. Het kan ook zijn dat de staat van het lichaamsdeel dermate is
dat DNA niet veilig te stellen is. Dit laatste komt vooral voor bij lichaamsdelen die bestaan uit zacht weefsel.
9 vermisten waarvan geen informatie is aangetroffen
Van de 9 vermisten waarvan op in Hilversum aanwezige lichamen en lichaamsdelen geen informatie is
aangetroffen hebben 7 de Nederlandse nationaliteit en 2 een niet-Nederlandse nationaliteit. Op de lichaamsdelen
is, soms herhaald, onderzoek gedaan om te komen tot het veiligstellen van één van de drie identificatie
indicatoren (vingerafdrukken / tandstatus / DNA). Daarnaast is gekeken naar secundaire indicatoren zoals
tatoeages, littekens, kleding en sieraden. Van deze 9 vermisten is geen enkele informatie gevonden.
Het is mogelijk dat van deze 9 vermisten alsnog informatie beschikbaar komt van de lichaamsdelen waar nu nog
geen bruikbaar DNA-profiel van is. Of en wanneer die informatie beschikbaar kan komen is op dit moment nog
niet te zeggen. Het is ook mogelijk dat de lichamen en/of lichaamsdelen van deze vermisten niet geborgen zijn op
de rampplek.
5 vermisten waarvan enige informatie is aangetroffen
De 5 vermisten waarvan op de lichamen en lichaamsdelen in Hilversum enige informatie is aangetroffen hebben
de Nederlandse nationaliteit. Van deze vermisten is enige informatie aangetroffen, wat echter niet geleid heeft tot
een 100% identificatie. Deze informatie kan bestaan uit (een gedeelte van) 1 van de 3 identificatie-indicatoren
zoals hierboven genoemd of alleen uit DNA. Om tot een identificatie te kunnen komen is er een aanvullend DNA
onderzoek gestart. De uitkomsten hiervan worden uiterlijk over 3 weken verwacht. Of deze uitkomsten vervolgens
leiden tot een identificatie is niet met zekerheid te stellen. Mogelijk zal nogmaals aanvullend DNA-onderzoek
gedaan moeten worden.
DNA van nabestaanden en aangetroffen ONA
Voor alle 298 vermisten is dankzij de nabestaanden een bruikbaar DNA-profiel vastgesteld. Dit profiel kan zijn
vastgesteld door het veiligstellen van het DNA van de nabestaanden dan wel door het veiligstellen van
voorwerpen die gerelateerd konden worden aan de vermiste. De nabestaanden kunnen in dit stadium niets meer
doen om het identificatieonderzoek te versnellen.
Uit analyse van de DNA-profielen van lichamen en lichaamsdelen die in Hilversum aanwezig zijn is gebleken dat
er geen DNA-profielen zijn aangetroffen van anderen dan de vermisten.

E2i’i9
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlag en

vrijdag 24 oktober 2014 18:11

A

Ij-—.;

FW: Identificatieproces
141024-Identificatie3.doc

Ter info voor jou; de minister is geinfomeerd!

Van:
Verzc’

--------

n-.

4-’

Onderwerp: Identificatieproces

In de IC-MH17 van afgelopen dinsdag is afgesproken dat LTFO en NFI volgende week de nabestaanden
zouden berichten over de laatste fase van het identificatieproces die nu is aangebroken. Daarvoor is
een factsheet gemaakt dat ik als bijlage mee stuur.
Vandaag gaf het LTFO echter aan dat er nu al veel vragen worden gesteld door met name de
nabestaanden van slachtoffers die nog niet zijn geïdentificeerd.
Daarop is besloten om vandaag reeds deze beperkte groep nabestaanden (van de 14 niet
geïdentificeerde slachtoffers) via de familierechercheurs te informeren. De overige nabestaanden
zullen maandag worden geïnformeerd door de familierechercheurs. Dit hebben
met elkaar afgesproken.
De informatie over het identificatieproces zal ook worden opgenomen in de Kamerbrief die
maandagmiddag wordt verstuurd.
Groet,

(
Woordvoerder

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag

Postbus 20301

1

2500 EH

Den Haag

T

1
rn
Justitie. Recht raakt mensen.

1
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LTFO
RITIDVI

Korps Landelijke Politie Diensten
Landelijk Team Forensische Opsporing
Disaster Victim Identification
Postbus 100
3970 AC Driebergen

Aanleiding:
Sinds 17juli 2014 is het Landelijk Team Forensische Opsporing bezig met de identificatie van de 298
omgekomen slachtoffers van de vliegramp met MH17. In deze tijd is een groot aantal lichamen en lichaamsdelen
geïdentificeerd op basis van tandstatus, vingerafdrukken of DNA. Het identificatieonderzoek van de laatste
slachtoffers is op dit moment in een fase gekomen dat identificatie steeds moeilijker is. Dit komt doordat de
benodigde indicatoren (waaronder DNA) om tot een identificatie te komen in onvoldoende mate aanwezig zijn op
de niet geïdentificeerde lichamen en —delen.

(

Niet geïdentificeerde slachtoffers
Op dit moment is van 14 slachtoffers de identiteit nog niet vastgesteld. Van alle in Hilversum aanwezige lichamen
en lichaamsdelen is,voor zover mogelijk een DNA profiel vastgesteld. In totaal zijn er 289 unieke DNA profielen
veilig gesteld.
Van 9 vermisten is nog geen DNA gevonden op de aanwezige lichaamsdelen. Van deze 9 vermisten is ook geen
informatie gevonden op grond van tandstatus of vingerafdrukken.
Van 5 vermisten is wel DNA aangetroffen, maar de kwaliteit is van dien aard dat identificatie niet 100% zeker is.
De betreffende profielen worden op dit moment nader onderzocht.
Lichaamsdelen zonder bruikbaar DNA-protiel
Van een aantal lichaamsdelen die in Hilversum zijn is het tot op heden niet gelukt een bruikbaar DNA-profiel vast
te stellen. Op deze lichaamsdelen is reeds herhaald onderzoek gedaan, wat echter niet geleid heeft tot een DNA
profiel. De oorzaak kan zijn dat er sprake is van vermenging met andere DNA-profielen, waardoor er geen uniek
DNA-profiel van het slachtoffer is vast te stellen. Het kan ook zijn dat de staat van het lichaamsdeel dermate is
dat DNA niet veilig te stellen is. Dit laatste komt vooral voor bij lichaamsdelen die bestaan uit zacht weefsel.
9 vermisten waarvan geen informatie is aangetroffen
Van de 9 vermisten waarvan op in Hilversum aanwezige lichamen en lichaamsdelen geen informatie is
aangetroffen hebben 7 de Nederlandse nationaliteit en 2 een niet-Nederlandse nationaliteit. Op de lichaamsdelen
is, soms herhaald, onderzoek gedaan om te komen tot het veiligstellen van één van de drie identificatie
indicatoren (vingerafdrukken /tandstatus / DNA). Daarnaast is gekeken naar secundaire indicatoren zoals
tatoeages, littekens, kleding en sieraden. Van deze 9 vermisten is geen enkele informatie gevonden.
Het is mogelijk dat van deze 9 vermisten alsnog informatie beschikbaar komt van de lichaamsdelen waar nu nog
geen bruikbaar DNA-profiel van is. Of en wanneer die informatie beschikbaar kan komen is op dit moment nog
niet te zeggen. Het is ook mogelijk dat de lichamen en/of lichaamsdelen van deze vermisten niet geborgen zijn op
de rampplek.
5 vermisten waarvan enige informatie is aangetroffen
De 5 vermisten waarvan op de lichamen en lichaamsdelen in Hilversum enige informatie is aangetroffen hebben
de Nederlandse nationaliteit. Van deze vermisten is enige informatie aangetroffen, wat echter niet geleid heeft tot
een 100% identificatie. Deze informatie kan bestaan uit (een gedeelte van) 1 van de 3 identificatie-indicatoren
zoals hierboven genoemd of alleen uit DNA. Om tot een identificatie te kunnen komen is er een aanvullend ONA
onderzoek gestart. De uitkomsten hiervan worden uiterlijk over 3 weken verwacht. Of deze uitkomsten vervolgens
leiden tot een identificatie is niet met zekerheid te stellen. Mogelijk zal nogmaals aanvullend DNA-onderzoek
gedaan moeten worden.
DNA van nabestaanden en aangetroffen DNA
Voor alle 298 vermisten is dankzij de nabestaanden een bruikbaar DNA-profiel vastgesteld. Dit profiel kan zijn
vastgesteld door het veiligstellen van het DNA van de nabestaanden dan wel door het veiligstellen van
voorwerpen die gerelateerd konden worden aan de vermiste. De nabestaanden kunnen in dit stadium niets meer
doen om het identificatieonderzoek te versnellen.
Uit analyse van de DNA-profielen van lichamen en lichaamsdelen die in Hilversum aanwezig zijn is gebleken dat
er geen DNA-profielen zijn aangetroffen van anderen dan de vermisten.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijla gen:

vrijdag 10 oktober 2014 9:22
pb identificaties 10 oktober
PB identificatie 272 slachtoffers MH17.docx

Hierbij alvast
Vergeet niet de engelse versie ook bij webredactie ro.nl uit te zetter

Senior Communicatieadviseur

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

/4

(

1

In totaal 272 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd
10 oktober 2014

Vandaag is bekend geworden dat er deze week in totaal 10 slachtoffers van de rampvlucht MH17
zijn geïdentificeerd. Van deze 10 slachtoffers hebben er 7 de Nederlandse nationaliteit en 3 een
andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 272 slachtoffers van de
ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.
De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden
wordt indien gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd. Op
verzoek van de ambassades van de betrokken landen, wordt niet bekend gemaakt welke specifieke
nationaliteit de niet-Nederlandse slachtoffers hebben.
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat het nog
enige tijd kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De media wordt periodiek
geïnformeerd over het verloop van het proces.
»

Total of 272 victims of MH17 air disaster now identified
News item

10-10-2014

It was announced today that a further 10 victims of the MH17 air disaster have been identified. Of
these 10 victims, 7 were Dutch nationals and 3 were nationals of other countries. This brings the
total number of victims of the disaster now identified to 272.
The next of kin of these victims have been informed. The mayors of the municipalities in which the
victims lived will also be notified if, when consulted, the next of kin express a desire for this to be
done. At the request of the relevant countries’ embassies, the nationalities of the identified victims
who were not from the Netherlands has not been disclosed.
A team of specialists is currently hard at work on identifying victims of the disaster. However, as was
previously stressed, It may take some time before all the victims have been identified. The media will
be provided with periodic updates on the progress made.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

,

donderdag 9 oktober 2014 16:48
RE: Nieuwe identificaties
imageOOl.jpg

0k, ik neem in pb mee:
10 nieuw deze week
7 NL
3 niet NL
Totaal 272
Van:
Ver
done
Aan:
CC:______
Onderwerp: F

-

9 oktober 2014 16:47

Collega’s
Bijgaand de laatste identificaties. 3x NL
Vriendelijke groet,

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Nationaal Crisiscentrum
Turfmarkt 147
Postbus 16950

1 2511 DP 1 Den Haag
1 2500 BZ t Den Haag t www.nctv.nl
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Van:
Verzonden: donderdag 9 oktober 2014 16:10
Aan:
Onderwerp: Nieuwe identificaties
Hier de nieuwe identificaties van gisteren. 3 nieuwe, totaal 272.

Van:
Verzonden: Thursday, 0 her 09, 2014 03:43 PM
Aan:
Onderwerp: FW: aangepaste boardlijst.

1

Met vriendelijke groeten,
/7
Teamchef Landelijk Forensisch Service Centrum (LFSC)

Landelijke Eenheid

Bezoekadres Hoofdstraat 54
Postadres Postbus 100 3970 AC Driebergen
Internet:
www.politie.nl

Van:
1
Verzonden:
donderdag
9
oktober 2014 14:28
A
Aan:
Onderwerp: Fw: aangepaste boardlijst.

Politie

/ Landelijke

(

Eenheid

Van:
Verzonden: Thursday, October 09, 2014 02:15 PM
Aan:
Onderwerp: aangepaste boardlijst.
Totaal ID: 272
Totaal release: 199
+

additional information:
-

Nog een vraag over de Burgemeeste..

-

-

—

—-

Met vriendelijke groet/greetings,

Teamleider[îeamleader AM LTFO/DVI
Poiltie/Police 1 Landelijke Eenheid 1 LTFO (National Forensic Team)
2

E—1i
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 3 oktober 2014 9:12

“

-i

pb identificatie 262 slachtoffers
PB identificatie 262 slachtoffers MH17.docx

Ha
Zoals gebruikelijk hebben we het persbericht vast voorbereid.
Zoals besproken heb ik ‘enkele maanden’ veranderd in ‘enige tijd’.
Groeten en als er nog dingen zijn vandaag ben ik aanspreekpunt.

Senior Communicatieadviseur

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag

1

is vrij.

In totaal 262 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd
3 oktober 2014
Vandaag is bekend geworden dat er deze week in totaal 11 slachtoffers van de rampvlucht MH17
zijn geïdentificeerd. Van deze 11 slachtoffers hebben er 8 de Nederlandse nationaliteit en 3 een
andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 262 slachtoffers van de
ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.
De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden
wordt indien gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd. Op
verzoek van de ambassades van de betrokken landen, wordt niet bekend gemaakt welke specifieke
nationaliteit de niet-Nederlandse slachtoffers hebben.
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat het nog
enige tijd kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De media wordt periodiek
geïnformeerd over het verloop van het proces.
»»»>»

Total of 262 victims of MH17 air disaster now identified
News item

03-10-2014

It was announced today that a further 11 victims of the MH17 air disaster have been identified. Of
these 11 victims, 8 were Dutch nationals and 3 were nationals of other countries. This brings the
total number of victims of the disaster now identified to 262.

t.

.D

The next of kin of these victims have been informed. The mayors of the municipalities in which the
victims lived will also be notified if, when consulted, the next of kin express a desire for this to be
done. At the request of the relevant countries’ embassies, the nationalities of the identified victims
who were not from the Netherlands has not been disclosed.
A team of specialists is currently hard at work on identifying victims of the disaster. However, as was
previously stressed, it may take some time before all the victims have been identified. The media will
be provided with periodic updates on the progress made.

E2J-&
Van:

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 22 augustus 2014 9:03
FW: persbericht identificaties 23 aug
P3 identificatie 173 slachtoffers MH17.docx

Ter info
Van:
j Verzonden: vrijdag 22 augustus 2014 9:02
/_Aan:
Onderwerp: persbericht identificaties 23 aug
Ik ben zo vrij geweest om alvast een persbericht voor te bereiden. NL/ENG. Cijfers zijn gecheckt. Ik
laat de eindredactie en het verzenden ervan uiteraard aan jullie over
In totaal 173 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd
23 augustus 2014
Vandaag is bekend geworden dat er deze week in totaal 46 slachtoffers van de rampvlucht MH17 zijn
geïdentificeerd. Van deze 46 slachtoffers hebben er 26 de Nederlandse nationaliteit en 20 een andere
nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 173 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17
geïdentificeerd.
De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden wordt indien
gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd. Op verzoek van de ambassades
van de betrokken landen, wordt niet bekend gemaakt welke specifieke nationaliteit de niet-Nederlandse
slachtoffers hebben.
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat het nog maanden kan
duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De media wordt periodiek geïnformeerd over het verloop van het
proces.
>>»»>>>

Total of 173 victims of MH17 air disaster now identified
News item

1

23-08-2014

It was announced today that a further 46 victims of the MH17 air disaster have been identified. Of these 46
victims, 26 were Dutch nationals and 20 were nationals of other countries. This brings the total number of victims
of the disaster now identified to 173.
The next of kin of these victims have been informed. The mayors of the municipalities in which the victims lived will
also be notified 1f, when consulted, the next of kin express a desire for this to be done. At the request of the relevant
countries’ embassies, the nationalities of the identified victims who were not from the Netherlands has not been
disclosed.
A team of specialists is currently hard at work on identifying victims of tfie disaster. However, as was previously
stressed, it may take months before all the victims have been identified. The media will be provided with periodic
updates on the progress made.
-

1

Senior Communicatleadviseur

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

-.-

2

In totaal 173 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd
23 augustus 2014
Vandaag is bekend geworden dat er deze week in totaal 46 slachtoffers van de rampvlucht MH17
zijn geïdentificeerd. Van deze 46 slachtoffers hebben er 26 de Nederlandse nationaliteit en 20 een
andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 173 slachtoffers van de
ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.
De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden
wordt indien gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd. Op
verzoek van de ambassades van de betrokken landen, wordt niet bekend gemaakt welke specifieke
nationaliteit de niet-Nederlandse slachtoffers hebben.
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat het nog
maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De media wordt periodiek
geïnformeerd over het verloop van het proces.
»»»»

Total of 173 victims of MH17 air disaster now identified
News item

23-08-2014

It was announced today that a further 46 victims of the MH17 air disaster have been identified. Of
these 46 victims, 26 were Dutch nationals and 20 were nationals of other countries. This brings the
total number of victims of the disaster now identified to 173.
The next of kin of these victims have been informed. The mayors of the municipalities in which the
victims lived will also be notified if, when consulted, the next of kin express a desire for this to be
done. At the request of the relevant countries’ embassies, the nationalities of the identified victims
who were not from the Netherlands has not been disclosed.
A team of specialists is currently hard at work on identifying victims of the disaster. However, as was
previously stressed, it may take months before all the victims have been identified. The media will
be provided with periodic updates on the progress made.

Van:

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

,4

vrijdag 15 augustus 2014 15:56

PB identificatie 127 slachtoffers Nederlands/Engels
PB identificatie 127 slachtoffers MH17.docx

Zal ik het (engelse) bericht naar de webredactie van ro.nl/government.nI sturen?

1

In totaal 127 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd
15 augustus 2014
Vandaag is bekend geworden dat er deze week in totaal 62 slachtoffers van de rampvlucht MH17
zijn geïdentificeerd. Van deze 62 slachtoffers hebben er 47 de Nederlandse nationaliteit en 15 een
andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 127 slachtoffers van de
ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.
De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden
wordt indien gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd. Op
verzoek van de ambassades van de betrokken landen, wordt niet bekend gemaakt welke specifieke
nationaliteit de niet-Nederlandse slachtoffers hebben.

Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat het nog
maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De media wordt periodiek
geïnformeerd over het verloop van het proces.
»»>»»»>»>

Total of 127 victims of MH17 air disaster now identified
News item

15-08-2014

It was announced today that a further 62 victims of the MH17 air disaster have been identified. Of
these 62 victims, 47 were Dutch nationals and 15 were nationals of other countries. This brings the
total number of victims of the disaster now identified to 127.

(

The next of kin of these victims have been informed. The mayors of the municipalities in which the
victims lived will also be notified if, when consulted, the next of kin express a desire for this to be
done. At the request of the relevant countries’ embassies, the nationalities of the identified victims
who were not from the Netherlands has not been disciosed.
A team of specialists is currently hard at work on identifying victims of the disaster. However, as was
previously stressed, it may take months before all the victims have been identified. The media will
be provided with periodic updates on the progress made.

Van:
Verzonden:
Aan:

zaterdag 9 augustus 2014 17:31

Onderwerp:

FW: In totaal 65 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd

Bericht is uit.

Original Message
From: Ministerie van Veiligheid en Justitie [persbericht@persbericht.rijksoverheid.nl]
Sent: Saturday, August 09, 2014 05:29 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject: In totaal 65 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd

In totaal 65 slachtoffers rampvlucht MH17
geïdentificeerd
9 augustus 2014- 17:29
Vandaag is bekend geworden dat er 42 slachtoffers van de rampvlucht MH17 zijn
geïdentificeerd. Van deze 42 slachtoffers hebben er 21 de Nederlandse nationaliteit en 21 een
andere nationaliteit. InClusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 65 slachtoffers van de
ramp met vlucht MH17 geïdentiflceerd.
De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden
wordt indien gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer
geïnformeerd. Op verzoek van de ambassades van de betrokken landen, wordt niet bekend
gemaakt welke specifieke nationaliteit de niet-Nederlandse slachtoffers hebben.
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder Is al benadrukt dat
het nog maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De media wordt
periodiek geïnformeerd over het verloop van het proces.
1

1

Colofon
Afzenders
Ministerie van Veiligheid en Justitie
(kerndepartement)
Ministerie van Algemene Zaken
(kerndepartement)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
(kerndepartement)
Ministerie van Defensie (kerndepartement)
Themas
Openbare orde en veiligheid
Overheid, bestuur en koninkrijk
Overig

(

Wilt u geen persberichten meer ontvangen? Meld u dan nu af

—z::::::j
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 risicos 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 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.

2

(

21ç

Van:
Verzonden:

zaterdag 9 augustus 2014 15:28

Aan:

Onderwerp:
Bijlagen:

i

FW: MH17 Opnieuw slachtoffers geïdentificeerd
M H17 Opnieuw slachtoffers geïdentificeerd.docx

-----Original Message
Sent: Saturday, August 09, 2014 03:18 PM W. Burope Standard Time
To:
Subject: MH17 Opnieuw slachtoffers geïdentificeerd

1

4-

Eb
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

zaterdag 9 augustus 2014 14:53

FW: identificaties

-

aangepaste versie

ii,
Zo gaat ie op de website, zodra jullie akkoord zijn

Met vriendelijk groet,

(

Sent with Good (www.good.com)

From:
Sent: zaterdag 9 augustus 2014 14:51:44
To:
Subject: RE: identificaties aangepaste versie
-

Opnieuw slachtoffers geïdentificeerd
Het Landelijk Team Forensisch Onderzoek (LTFO) maakte vandaag bekend dat er 42 slachtoffers zijn geïdentificeerd.
Van deze 42 slachtoffers hebben er 21 de Nederlandse nationaliteit en 21 een andere nationaliteit.
In totaal 65 identificaties
Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 65 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.
De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden wordt indien
,
gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd. Op verzoek van de ambassades
Ç an de betrokken landen, wordt niet bekend gemaakt welke specifieke nationaliteit de niet-Nederlandse
slachtoffers hebben.

Informatie via besloten gedeelte van de website
Via het besloten gedeelte van de website informeren wij u over nieuwe identificaties, zodra wij een signaal krijgen
dat nabestaanden op de hoogte zijn. Soms kan het echter gebeuren dat nieuws over een identificatie eerder in de
media verschijnt dan op het besloten gedeelte van de website. Dat heeft te maken met het feit dat sommige
nabestaanden in direct contact staan met media of ervoor kiezen om zelf contact op te nemen met de media. Zoals
gezegd doen wij pas mededelingen over nieuwe identificaties als alle nabestaanden van het slachtoffer hier over
geïnformeerd zijn.
Verloop proces
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat het nog maanden kan
duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De media wordt periodiek geïnformeerd over het verloop van het
proces.

1

Verzonden: zaterdag 9 augustus 2014 14:30
Aan:
Onderwerp: RE: identificaties

8
Met vriendelijk groet,

Sent with Good (www.good.com)

From:
Sent: zaterdag 9 augustus 2014 14:27:19
To:
BD/DRD/NCC/ECO
Subject: RE: identificaties

(

Opnieuw slachtoffers geïdentificeerd
Het Landelijk Team Forensisch Onderzoek (LTFO) maakte vandaag bekend dat er 42 slachtoffers zijn
geïdentificeerd. Van deze 42 slachtoffers hebben er 21 de Nederlandse nationaliteit en 21 een andere
nationaliteit. Op verzoek van de ambassades van de betrokken landen, wordt niet bekend gemaakt Om welke
specifieke nationaliteit het gaat.
In totaal 65 identificaties
Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 65 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.
De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden wordt indien

gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd.
Informatie via besloten gedeelte van de website
Via het besloten gedeelte van de website informeren wij u over nieuwe identificaties, zodra wij een signaal krijgen
dat nabestaanden op de hoogte zijn. Soms kan het echter gebeuren dat nieuws over een identificatie eerder in de
media verschijnt dan op het besloten gedeelte van de website. Dat heeft te maken met het feit dat sommige
nabestaanden in direct contact staan met media of ervoor kiezen om zelf contact op te nemen met de media. Zoals
gezegd doen wij pas mededelingen over nieuwe identificaties als alle nabestaanden van het slachtoffer hier over
geïnformeerd zijn.

(

Verloop proces
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat het nog maanden kan
duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De media wordt periodiek geïnformeerd over het verloop van het
proces.

Van:
Verzonden: zaterdag 9 augustus 2014 14:07
Aan:
Onderwerp: FW: identificaties
2

Opnieuw slachtoffers geïdentificeerd
Vandaag is bekend geworden dat er 42 slachtoffers zijn geïdentificeerd. Van deze 42 slachtoffers
hebben er 21 de Nederlandse nationaliteit en 21 een andere nationaliteit. Inclusief de eerdere
identificaties zijn er nu in totaal 65 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.
De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden wordt
indien gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd. Op
verzoek van de ambassades van de betrokken landen, wordt niet bekend gemaakt welke specifieke
nationaliteit de niet-Nederlandse slachtoffers hebben.
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat het nog
maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De media wordt periodiek
geïnformeerd over het verloop van het proces.

(

Van:

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

zaterdag 26juli 2014 19:23
pb identificatie
pbidentificatie,docx

Woordvoerder

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
1 2500 EH 1 Den Haag

t,

Eerste slachtoffer MH17 geïdentificeerd
Vandaag is het eerste slachtoffer van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Het gaat om een

persoon met de Nederlandse nationaliteit. De familie en de burgemeester van de woonplaats van
de overledene zijn hierover geïnformeerd.
Het team van meer dan 200 specialisten is druk bezig met de identificatie, maar benadrukt dat het
nog maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De komende tijd zal de media
periodiek worden geïnformeerd over het verloop van het proces.

0

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 11 a

“

s 2014 14:19

1
FW: Vraag over wat te doen als er geen identificatie plaats vindt

Hallo
Hierbij het met BuZa en de juridische afdeling van NCTV afgestemde antwoord op onderstaande vraag
ten behoeve van de nabestaandenwebsite:
“De procedure is afhankelijk van het recht van het land van herkomst. Nederland probeert op dit
moment met de betrokken ambassades afspraken te maken die ervoor moeten zorgen dat het voor de
nabestaanden zo min mogelijk belastend wordt het overlijden van hun dierbaren in te schrijven in de
daarvoor bedoelde nationale registers.”
‘Ir. groet,

Van:
Verzonden: zaterdag 9 augustus 2014 7:24
Aan:
a
Onderwerp: FW: Vraag over wat te doen als er geen identificatie plaats vindt

Kun je deze vraag maandagochtend iom

ieantwoorden?

From:
Sent: vrijdag 8 augustus 2014 23:45:41
1
ro:
Subject: Vraag over wat te doen als er geen identificatie plaats vindt

/

Hi, weet jij hij wie ik terecht kan voor het antwoord op deze vraag:
wat te doen wanneer geen identificatie?

Alvast veel dank!
Sent from my iPad

1

Internetteam
Directie Communicatie
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AV t Den Haag 1 NoordA2
Postbus 20401 2500 EK 1 Den Haag

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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten,

f

This message may contain information that is not int ended for you It you are not
the addressee or it this message was sent to you by mistake, you are requested to
inlorm the sender and delete the messago. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting trom the riaks inherent in the electronîc
transmission of messages.
8ezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkapas) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimafiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepfeerd

(

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

zaterdag 9 augustus 2014 23:03

procedure persoonIjke bezittingen en OM

Deze tekst hebben we vandaag geplaatst. Nog even bezien of er tegenstrijdigheden waren in het
bericht van donderdag over aankomst van deze bezittingen, maar dat was niet zo.
OM geeft aan met Malaysian in gesprek te zien over de rest van de procedure. Had het ook over een
besloten website.

4t2
(

G rt

Bete
Wil jij dit stuk checken zodat hij op de website kan worden geplaatst: besloten deel.
Laatje me weten of het akkoord is?
Groeten,
Persoonlijke bezittingen van slachtoffers

(.

Het onderzoeksteam heeft vanaf cle rampplek in de Oekraïne de persoonlijke bezittingen van slachtoffers mee
teruggenomen naar Nederland. Een deel van de persoonlijke bezittingen kwam van de rampplek zelf. Een ander deel
is afkomstig van burgers die deze spullen hadden gevonden en bewaard. Helaas is dit slechts een klein deel van het
totaal van de persoonlijke bezittingen van de slachtoffers van de vliegramp. Zeker is dat niet alles zal worden
teruggevonden. De teruggekomen goederen worden op dit moment onderzocht in het kader van het strafrechtelijk
onderzoek. Tevens wordt door het LTFO (Landelijk Team Forensische Opsporing) bekeken of spullen mogelijk
behulpzaam kunnen zijn bij de identificatie van de slachtoffers. Zodra de politie en het LTFO klaar zijn met het
onderzoek beslist de officier van justitie of de persoonlijke bezittingen terug kunnen naar de familie of
nabestaande(n). Zodra de officier van justitie heeft beslist tot teruggave, worden de vrijgegeven persoonlijke
bezittingen overgedragen aan Malaysia Airlines. Een gespecialiseerd bedrijf zal er zorg voor dragen dat alle
persoonlijke bezittingen zo snel mogelijk terechtkomen bij de nabestaande(n), zowel hier in Nederland als in het
buitenland. In geval er direct nabestaanden van deze bezittingen worden getraceerd, zal met de betreffende
nabestaande contact worden opgenomen.
Donderdag 14 augustus a.s. zal er een uitgebreide procesbeschrijving van de teruggave van de persoonlijke
bezittingen worden geplaatst op het besloten deel van de website. In deze beschrijving zal ook de procedure
worden beschreven hoe er omgegaan zal worden met de persoonlijke bezittingen die niet direct herleidbaar zijn tot
een slachtoffer.
Van
Verzonden zaterdag 9 augustus 2014 14:08
1

A
(çJ

CC:i________

Onderwerp: website MH17
Dag
Je kunt de tekst door de website mailen aan
van de NCTV, zie CC.
Ik heb haar zojuist gesproken en aangegeven dat jij rechtstreeks met haar contact zal zoeken.
Haar telefoonnummer is:

-

Gr

Persvoorlichter Openbaar Ministerie 1 Landelijk Parket

Fmd uson

(

Facebook

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 intencied 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

2O
5

Van:

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 6 augustus 2014 12:49
FW: OM-procedure ter vervanging van Handreiking BZK inz vrijgave/vervoer en
akte van overlijden slachtoffers Vlieg ramp Vlucht MH17

Ter info

Sent with Good (www.good.com)
From:
....__._..__I._._.

,

—. ._,.

1

iubject:.
OM-procedure ter vervanging van Handreiking BZK inz vrijgave/vervoer en akte van overlijden
slachtoffers Vliegramp Vlucht MH17

8
BZK zal ook via de website van agentschap BPR (waar de nu niet meer correcte leidraad ook op staat)
communiceren.
Ik zal daarover contact opnemen met BPR en NVVB.
Met vriendelijke groet,

I

A

Met vriendelijke groet,

(

Beleidsmedewerker

Pl

Directie Burgerschap & Intormatiebeleid
Afdeling Identiteit
Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 T 2511 EZ 1 Den Haag
Postbus 20011 2500 EA Den Haag
M(
——..——.

Van:
Verzoiden:_woensda96au-justus 2014 12:40

Onderwerp: RE: OM-procedure ter vervanging van Handreiking BZK inz vrijgave/vervoer en akte van overlijden
slachtoffers Vliegramp Vlucht MH 17
Urgentie: Hoog
1

Allen,
Gisteren is de geaccordeerde procedure eerst door de familierechercheurs gecommuniceerd met de
nabestaanden en vervolgens online gezet op de verwanten website. Dit is ook via de dagelijkse
nieuwsbrief van Slachtofferhulp Nederland gecommuniceerd. Daarnaast zijn de gemeenten zowel via
het NCC (burgemeesters) als door de NVVB geïnformeerd.

Graag per omgaande jullie akkoord vanwege ICCB zo meteen waar hierover wordt terug gekoppeld.
Met vriendelijke groet,

Coördinerend beleidsmedewerker informatievoorziening

(

NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511DP Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag

T
http://www.nctv.nl

Van:(
Vet-zo
Aan

6augustus 2014 12:15

cr

Onderwerp: OM-procedure ter vervanging van Handreiking BZK inz vrijgavefvervoer en akte van overlijden
slachtoffers Vliegramp Vlucht MH17
Beste mensen,

Is het OM en NCC/NCTV hier ook mee akkoord? Zo ja, ver5tuurt het OM dan een aangepaste versie (met duidelijk
herkenbaar dat het een update is)?
Met vriendelijke groet,

Van:
Verz

14

11:5g

Onderwerp: RE: SPOED: Svp met SPOED lezen slachtoffers vliegramp
2

ci
1

BestWij hebben BZK intern overlegd.

,g

De Handreiking van BZK i5 inmiddels achterhaald, omdat voor een andere procedure is gekozen, wat oa gevolgen
heeft voor de registratie van het overlijden en de afgifte van het verlof tot begraven/cremeren.
Daarnaast is de plaats van overlijden inmiddels gewijzigd van Torez in Grabove. Dit heeft ook gevolgen voor de OM
procedures;
mailde zojuist met het oog hierop een tekstvoorstel rond.

fl

Wij hebben ook nog een vraag over publicatie van de OM-procedures. Op welke manier en op welk moment wordt
hierover gecommuniceerd? Vandaar ook dat ik
van het NCC heb opgenomen.
De Handreiking van BZK is aan alle burgemeesters verzonden en staat online op de website van BPR. Kunnen wij
hetzelfde doen met de OM-procedures, of moet er gewacht worden totdat de nabestaanden via cle
familierechercheurs zijn geïnformeerd?

/

Groeten,

61
(

Doördinerond
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DGBK/BDF/Afdeling Bestuurlijke inrichting en democratie
Turfmarkt 147- toren Zuid, verdieping 28
2511 DP Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
telfl —
— ___Jf
secr.
..

j

Vani
Verzo
Aan

“

‘014 16:16

1

CC:

Onderwerp:
Urgentie: Hoog

svliegramp

‘3este mensen,
Aansluitend heb ik nog de vraag of cle OM-procedure de eerdere procedure die vanuit BZK is opgesteld vervangt.

S

Kunnen jullie me vanuit zowel het OM als BDF hierover berichten?
Met vriendelijke groet,

DCC BZK
Van
Verzonden: c ‘‘a 5 augustus 2014 14:35
—1
Aan:l
CC:f
Onderwerp: F
Svp met
lezen slaci
Urgentie: Hoog

ramp

-

Geachte mevrouw
3

maar hierbij nog enkele opmerkingen en aanbevelingen namens
BZK.
Ik begreep dat er al opmerkingen en aanbevelingen zijn doorgegeven namens andere dienstonderdelen van BZK,
deze kunt u als aanvulling hierop beschouwen.
Mvg,

Coördinerend beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DGBK/BDF/Afdeling Bestuurlijke inrichting en democratie
Turfmarkt 147 toren Zuid, verdieping 28
2511 DP Den Haag
P’ ‘s 20011
-

4

i

4

Van:
Ver

t2

Aan:
CC:I______
Onderwerp: S..
Urgentie: Hoog

(

4 augustus 2014 8:33

Svp met S,..

Onderwerp: Svp met SPOED lezen
Be5te allen,

(
Bij deze mail gaat de herziene versie van:
1. De procedure voor vrijgave en vervoer van slachtoffers met een buitenlandse nationaliteit die
woonachtig waren buiten Nederland, en
2. De procedure voor de collectieve aanvraag door het OM ter verkrijging van de akte van overlijden voor
alle Nederlandse slachtoffers die woonachtig waren in Nederland.
Jullie opmerkingen op de eerdere versies zijn hierin (grotendeels) verwerkt. Nogmaals onze dank daarvoor.
Wij willen jullie vragen de nieuwe versies opnieuw kritisch te lezen en te becommentariëren. Wij vernemen jullie
opmerkingen graag uiterlijk maandag voor 10.00 uur. Wij beseffen dat dit krap is, maar het is van groot belang
dat deze procedures z.s.m. bekend worden gemaakt aan de nabestaanden en de betrokken instanties opdat alles
goed kan gaan lopen. Willen jullie de opmerkingen mailen naar

Met vriendelijk groet,
Slachtoffer officieren MH17
4

ez *
/1

Van:
Verzonden:

dinsdag 5 augustus 2014 12:46

Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

A

FW: SPOED procedures voorleggen aan NCTV
PROCEDURE voor vrijgave en vervoer buitenlandse slachtoffers woonachtig buiten
Nederland 05.08.2014.pdf PROCEDURE collectieve aanvraag door OM ter
verkrjging akte overlijden 05.08.2014.pdf

Sent with Good (www.2ood.com)

From:
Sent: dinsdag 5 augustus 2014 9:31:10
(To:
A
Subject: SPOED procedures voorleggen aan NCTV

S

Beste
Zie hierbij

de definitieve procedures. Leg jij deze met spoed voor aan de NCTV?

Daarna heb ik graag even overleg hoe naar buiten gecommuniceerci gaat worden. Het moet namelijk eerst aan de
nabestaanden worden gecommuniceerd voordat het op de website staat of naar buiten gaat.

Officier 1ustitie
Arrondissementsparket Rotterdam
Postbus 50956
3007 BT Rotterdam

4.

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:

1
zondag 3 augustus 2014 17:58
RE: 17.50 uur tekst geplaatst op verwantenwebsite

Plv. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

(

-----Original Message
From:
Sent: Sunday, P
03, 2014 05:52 PM W. Europe Standard Time
To:

Subject: 17.50 uur tekst geplaatst op verwantenwebsite

Onderstaande tekst is geplaatst op verwantenwebsite en de coördinator van de familierechercheurs
heeft seintje gekregen

(

Bericht zondag 3 augustus
De Nederlandse en Australische experts hebben voor vandaag hun werkzaamheden op de
rampplek afgerond. Het is voor de derde dag op rij dat er gewerkt kon worden op de locatie
waar vlucht MH17 neerstortte. De werkzaamheden vonden vandaag plaats bij het dorp
Rozsypn e.
Het team heeft stoffelijke overschotten van inzittenden van vlucht MH17 gevonden en die
naar Charkov gebracht. Mogelijk vertrekt morgen weer een vliegtuig naar vliegbasis
Eindhoven.
Daarnaast zijn vandaag ook persoonlijke eigendommen van inzittenden overgedragen aan
de Nederlandse onderzoekers. Deze stonden in een wagon bij de plaats Torez. De inhoud
van de wagon is overgeladen in een vrachtwagen en naar de basis in Soledar vervoerd. Van
daaruit worden ze overgebracht naar Charkov. Het is nog niet duidelijk wanneer de
persoonlijke eigendommen in Nederland aankomen. Alle spullen worden zorgvuldig
gedocumenteerd voordat ze aan nabestaanden ter beschikking kunnen worden gesteld.
Zodra hier meer over bekend is informeren wij u hierover.

1

A
Onderwerp:RE: tekst verwantensite 3 aug

6
Sent with Good (www.good.com)

(

(

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

2 nieuwe identificaties

Beste collega’s

,4_.

Er zijn zojuist 2 nieuwe identificaties aan ons gemeld (2NL), waardoor het totaal vandaag uitkomt op
284 geïdentificeerden.
wil jij het bericht in 2 talen op IVC zetten?

c
Met vriendelijke groet,

plv hoofd/sr adviseur communicatie

A

(

1

E2ZL

Van:
Verzonden:
Aan:

maandag 20 oktober 2014 10:31

Ii

CC:
Onderwerp:

4 nieuwe identificaties

-

totaal 282

Goede morgen
We hebben zojuist doorgekregen dat er weer 4 nieuwe identificaties zijn:
3xNL
lx niet-NL
Totaal nu op 282 geïdentificeerden.
We plaatsen nu een bericht op de nabestaanden website.

4—

(

1

2ZS
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

donderdag 9 oktober 2014 16:52

3 nieuwe identificaties

Zojuist hebben wij van het LTFO vernomen dat er 3 nieuwe identificaties zijn gedaan.

Het betreft 3 slachtoffers met Nederlandse nationaliteit.
Totaal zitten we dan nu in totaal op 272 geïdentificeerde slachtoffers
et het bericht op de nabestaandensite.
Ik bereid het persbericht voor morgen vast voor.

Senior Communicatieadviseur

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

T

1

Van:
Verzonden:

donderdag 18 september 2014 13:42

Aan:
Onderwerp:

FW: slachtoffers rampvlucht MH17 geÂdentificeerd

Ter info de informatie zoals ik die net aan BZ heb doorgegeven.
We hebben afgesproken dat ik einde dag nog even een update geef over wat er vandaag eventueel
nog bijkomt aan identificaties.\

t
Van:

Verzo
Aan:

7fl14 13:34
geïdentificeerd

In het persbericht hieronder tref je de laatste xl’-‘fl_vriic0 12
211 ie---’

A
-kind van de iden

Met vriendelijke groet,

plv hoofd / sr adviseur communicatie

(

/4-

•----Original Message
From: Ministerie van Veiligheid en Justitie [persbericht@persbericht.riiksoverheid.nl]
Sent: Friday, September 12, 2014 04:23 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject: In totaal 211 slachtoffers rampvlucht MH 17 geïdentificeerd

1
In totaal 211 slachtoffers rampvlucht MH17
geïdentificeerd
1

dat was

12 september 2014

-

16:22

Vandaag is bekend geworden dat er deze week 18 slachtoffers van rampvlucht MH17 zijn
geïdentificeerd. Van deze 18 slachtoffers hebben er 11 de Nederlandse nationaliteit en 7 een
andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 211 slachtoffers van
de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.
De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden
wordt indien gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer
geïnformeerd. Op verzoek van de ambassades van de betrokken landen, wordt niet bekend
gemaakt welke specifieke nationaliteit de niet-Nederlandse slachtoffers hebben.
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat
het nog maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De media wordt
periodiek geïnformeerd over het verloop van het proces.

Colofon

Afzenders
Ministerie van Veiligheid en Justitie
(kerndepartement)

1

Ministerie van Algemene Zaken
(kerndepartement)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
(kerndepartement)
Ministerie van Defensie (kerndepartement)
Themas

(

Openbare orde en veiligheid

Wilt u geen persberichten meer ontvangen? Meld u dan nu af

1
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.

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 11 september 2014 13:21
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC
nieuwe identificaties graag op nabestaandensite plaatsen
-

-

-

Er zijn 12 nieuwe identificaties waarvan
9 NL
3 niet NL
Totaal nu 211 slachtoffers geïdentificeerd (waarvan 141 lichamen vrijgegeven)
Wil

jij

dit zsm plaatsen? thanks

f

Senior Communicatieadviseur

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

(

-

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Verzorn
Aan:

donderdac 11 september 2014 13:22

RE: nieuwe identificaties

graag op nabestaandensite plaatsen

-

donderdag

Cc:f

Oncerwerp: nieuwe identiicaties graag op nabestaandensite plaatsen
-

Er zijn 12 nieuwe identificaties waarvan
9 NL
3 niet NL
Totaal nu 211 slachtoffers geïdentificeerd (waarvan 141 lichamen vrijgegeven)
Wil jij dit zsm plaatsen? thanks

Senior Communicatieadviseur

Eenheid Communicatie

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

1

1’

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 3 september 2014 10:01
/

1
10 nieuwe identificaties

Ha
Voor de nabestaandensite: er zijn 10 nieuwe identificaties
• 6NL
• 4nietNL
Kun

jij

zorgen dat er een berichtje op de site komt?

Thanks

—

/

4

Senior Communicatieadviseur

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

(

1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

vrijdag 22 augustus 2014 8:52
BD/DRD/NCC;
RE: input persbericht NIEUWE IDENTIFICATIES

ei

Met vriendelijke groet,

A
NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

Original Message
From:
Sent: Friday, August 22, 2014 08:46 AM W. Europe Standard Time
To:
Cc:
input persbericht NIEUWE IDENTIFICATIES
Subject:

(4
Aantal geïdentificeerden van deze week: 46

Totaal aantal geïdentificeerden nu: 173

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 22:05
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: NIEUWE IDENTIFICATIES

tf.

Hi
Zou jij ajb morgenochtend rond 9 uur een berichtje over deze 14 identificaties (7n1, 7 niet-nl) willen plaatsen op de’
besloten’ site?
Veel dank!!

Met vriendelijke groet,
1

4

-

-----OriginaI Message
From:
BD/DV
Sent: Thursday, August 21, 2014 08:55 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc:
Subject:
RE: NIEUWE IDENTIFICATIES

/

/

t
From:
Sent: donderdag 21 augustus 2014 19:27:06

4’

To:

Subject: NIEUWE IDENTIFICATIES

/

Collega’s,

t

6 rt

2

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

/
donderdag 14 augustus 2014 15:49

HIJ KAN EROP: voorzet persbericht identificaties

E
In totaal 127 slachtoffers rampvlucht MH1 7 geïdentificeerd
Vandaag is bekend geworden dat er deze week in totaal 62 slachtoffers van de rampvlucht MH1 7 zijn
geïdentificeerd. Van deze 62 slachtoffers hebben er 47 de Nederlandse nationaliteit en 15 een andere
nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 127 slachtoffers van de ramp met
vlucht MH1 7 geïdentificeerd.
De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden wordt
‘ndien gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd. Op verzoek
van de ambassades van de betrokken landen, wordt niet bekend gemaakt welke specifieke nationaliteit
de niet-Nederlandse slachtoffers hebben.
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat het nog
maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De media wordt periodiek
geïnformeerd over het verloop van het proces.

(

1

A

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Zojuist

‘4

donderdag 14 augustus 2014 13:55

NIEUWE IDENTIFICATIES

gehoord:

20 nieuwe identificaties:
15 nederlanders
5 niet nederlanders
-

Totaal staat de teller dan nu op 127 geidentificeerden
Ik check bijnog even de nation,ten

-4.

L
‘1 I.,

-

v

1

j

.1

vandaag/morgen

Hallo allemaaI
----—

—,

Om even een beetje een leeId te krijgen van NKC werkzaamheden vandaag en morgen hierbij een
poging tot actielijstje:
2
Donderdag 14 aug:
A
Rond 14 uur terugkoppeling MCCB halen
Rond 15 uur: nieuw aantal ,èidentificeerden via
Rond 16 uur: bericht nabestaaiien site (besloten deel) over nieuw aantal geidentificeerden
-

-

-

-

-

Voorbereiden persbericht vrijd 15 aug
Vertaling persbericht aankoncfi
n bij AVT
9

Vrijdag 15 aug:
10 uur (?): persberichtptal geidentificeerde slachtoffers (
Persbericht op r
bestaancJen site (open deel)
9
)
Vertaald persberichtop-gov.nl
A
Input voor’ICCB
A
13.00 uuilCCB
TerugkoppelingICCB via mail (
)
-

-

-

-

-

-

A

Als ik iets vergeet hoor het graag

Senior Communicatieadviseur
1

A

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

£_.vminveninl
tp//wwwMctni

(

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

•74

BD/DW/AV
donderdag 25 september 2014 16:19
BD/DSB/AS;
BD/DW/AI;
BD/DRD/NCC/ECO; NKC DRD/NCC
BD/DSB/AS
RE: Spoed: Verzoek RVD spreekschets MH17 t.b.v. vice MP
-

-

-

Met vriendelijke groet,

4

coördinerend sr. beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

ff
Van:
BD/DS3/AS
Verzonden: donderdag 25 september 2014 15:27
Aan:
BD/DW/AV;

(L

CC:
Onderwerp:
Urgentie: Hoog

J-

-

j-BD/DSB/AS
Verzoek RVD spreekschets MH17 t.b.v. vice MP

Collega’s,
Zie ajb mail vai

BD/DW/AI;

hieronder.

Mvg en dank,

4

1

Turfm _7 12511 OP 1 Den Haag
1

-

1

BD/DRD/NCC/ECO; NKC

Postbus 16950

1

2500 BZ

T0701
Ffl”

1

Den Haag

1

www.nctv.nI

A

Van:
Verzonden: donderdag 25 september 2014 15:24
Aan:
Onderwerp: FW: Spoed: Verzoek RVD 1 spreekschets MH17 t.b.v. vice Ml’
-_______

-

kan de adressen van de anderen
Zsm? Dank!

e.a. niet oproepen. Wil je het doorsturen? Ook aan NKC.

Sent per smartphone with apologies for unintended typos.

4

From:
Sent: donderdag 25 september 2014 11:16:40
To:
Subject: FW: Spoed: Verzoek RVD spreekschets MH17 t.b.v. vice MP

(

Beste
Onderstaande mail is natuurlijk ook voor jullie. Mochten jullie nog commentaar/aanvullingen hebben dan hoor ik
dat graag.
Met groet,

4
Met vriendelijke groet,

(

Senior Beleidsmedewerker
Directie Veil igheidsbeleid
Afdeling Crisisbeheersing en Vredesoperaties
‘1

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67 1 Postbus 20061 l 2500 EB 1 ‘s Gravenhage
T (+31) (0)70 348 5750
F (+31) (0)70 348 5479

From:
ÇL.

To:
Cc:
Spoed: Verzoek RVD

1

spreekschets MH17 t.b.v. vice MP

Allen,
Zie bijgevoegde opzet. Gaarne commentaar/suggesties waarvoor mijn dank.
2

G r,
lwan

Met vriendelijke groet,
Senior Beleidsmedewerker
Directie Vei ii ghei dsbel ei d
Afdeling Crisisbeheersing en Vredesoperaties
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67 1 Postbus 20061 [ 2500 EB

‘s Gravenhage

T (+31) (0)70 348 5750
F (+31) (0)70 348 5479

T

¶rom:(
Sent: ç’
eptember 2014 11:09
To:
1
Cc:I
Subject: FW: Spoed: Verzoek RVD 1 spreekschets MH17 t.b.v. vice MP
Importance: High

Hebben jullie input voor woordvoerng MP? Zie vragen hieronder...
Dank!

From:
donde

‘9 septe’

To:
Cc:

Subject: Spoed: Verzoek RVD

(

1

spreekschets MH17 t.b.v. vice MP

Zie bericht helemaal onderaan. Gaarne reactie waarvoor mijn dank.

Met vriendelijke groet,
Senior Beleidsmedewerker
Directie Veiligheidsbeleid
Afdeling Crisisbeheersing en Vredesoperaties
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67 1 Postbus 20061 1 2500 EB 1
T (+31) (0)70 348 5750
F (+31) (0)70 348 5479

From:
Sent: woensdag 24 september 2014 16:25
3

‘s Gravenhage 1

A

To:(
Cc:(

Subject: R
: Verzoek RJ
1

1

1
spreekschets MH17 t.b.v. vice MP

Dankje,
Ik neem ook even DVB mee die contact met DEF en V&J hebben.
kunnen we morgen een afgestemde lijn hebben.

kan jij svp doorgeleiden? Dan

From:
24 september 2014 16:07
To:I
J
Cc:_________ )
Subject: Verzoek T) spreekschets MH17 t.b.v. vice MP

Zie ‘t verzoekje van RVD
hieronder. Wil je in overleg met Veni wat bullets maken voor Asscher, voor
komende vrijdag? RVD wil ze graag uiterlijk donderdagnamiddag hebben, met indien nodig een aanvulling
vrijdagochtend.

(

Met vriendelijke groet,

Persvoorlichter
T +3 1703485998
M +3 1652503995

http://www.flickr.com/photos/ministeriebz/sets

(
spreekschets

Collega’s,
Kunnen jullie ons voor PC van vice-MP komende vrijdag helpen met een spteekschets
rond MH17,
Groet

MH-17
Hoe beoordeelt u de actuele situatie rond de crashsite? De rust lijkt terug te keren, kan de
repatriëringsmissie snel worden hervat? Kan het hele gebied nog worden doorzocht voor de
winter invalt? Wordt alleen gekeken naar stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen of ook om
het onderzoeken naar de toedracht?
4

Help save paper! Do you really need to print this email?
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.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlag en

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 22juli 2014 15:13
NKC DRD/NCC
FW: communicatie input ICCB 15.00 uur
22julcomBeeldUpdatelCCbl500.ppt

Urgentie:

Hoog

-

Ter verspreiding
Van:

-

BD/DRD/NC/ECO
14:52
--

-

I-BD/[

(

BD/DRD/NCC/ECR

Onderwerp: communicatie input ICCB 15.00 uur
Urgentie: Hoog
Namens het NKC hierbij de communicatie input voor het ICC8 van 15 uur

(

1

0%

,.‘)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlag en

AVT-EN <avt-en@minbuza.nl>
vrijdag 7 november 2014 14:15
BD/DRD/NCC/ECO
NKC-DRD/NCC
RE: Spoed: Vertaling nieuwsbericht: Opnieuw resten geborgen MH17 (JU113567)
JU113567 Opnieuw resten geborgen MH17.docx

Beste
Bijgaand de Engelse vertaling. Voor eventuele

Met vriendelijke groet,

Vertaalbureau Engels (AVT-EN)
Directie Vertalingen (AVT)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Tel. +31 (0)70 348 5488
Fax +31 (0)70 348 6731
E-mail: avt-en@minbuza,nl

From
nct:vminvenj nI]
Sent: donderdag 6 november 2014 16S
To: AVT-EN
Subject: FW: Spoed: Vertaling nieuwsbericht: Opnieuw resten geborgen MH17 (JU113567)
Importance: High
Dames,
Weer een bericht dat we graag vertaald willen hebben..

Met vriendelijke groet,

Communicatie medewerker

4

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en justitie
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag 1 www.nctv.nl
TI
EI

,unrtvminvni. nI

Op maandag en woensdag niet aanwezig

1

Opnieuw resten geborgen MH17
Er zijn vandaag opnieuw stoffelijke resten geborgen van de slachtoffers van vlucht MH17. Net als eerder deze week
zijn die op de rampplek in Oost-Oekraïne geborgen door leden van de Nederlandse repatriëringsmissie. Hetgeen
vandaag onder leiding van de lokale rampenbestrijdingsdienst SES en de OVSE is gevonden, gaat eerst naar Charkov.
Daar voeren experts een eerste forensische check uit.
Wrakstukken
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft opdracht gegeven voor het bergen van wrakstukken van vlucht MH17 en
deze over te brengen naar Nederland. De raad wil voor het onderzoek naar de oorzaak en het verloop van de crash
een reconstructie maken van een deel van het toestel. De verwachting is dat het binnen enkele dagen mogelijk is
om te starten met het bergen van de wrakstukken. Dit is onder meer afhankelijk van de veiligheidssituatie.
Borden
Vandaag zijn er opnieuw borden in het rampgebied geplaatst op de zogenoemde ‘burned sites’. Het betreft een
voorzorgsmaatregel zodat het crashgebied ook tijdens de winter duidelijk is gemarkeerd. Het gaat om een
oppervlakte van enkele honderden vierkante meters.
Eindhoven
De resten die afgelopen dagen zijn verzameld komen zaterdagmiddag met een C-130 Hercules transportvliegtuig
naar Vliegbasis Eindhoven. De aankomst is met hetzelfde ceremonieel als alle voorgaande keren.
Veiligheid5situatie
De veiligheidsomstandigheden blijven er overigens fragiel. Terugkeer van alle deelnemers van de missie naar de
rampplek is daarom niet aan de orde. De leden die vandaag hebben gezocht, zijn er ook weer weg van de crashsite.
Wel wordt alles in het werk gesteld om er weer terug te keren. Omdat de veiligheidssituatie voortdurend verandert,
wordt per dag gekeken wat mogelijk is.
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Additional remains recovered from MH17 crash site
For the second time this week, members of the Dutch repatriation mission for the victims of
flight MH17, led by the Ukrainian State Emergency Service (SES) and the OSCE,
succeeded in recovering additional remains from the crash site in eastern Ukraine today.
Experts will again transport the remains to Kharkiv, where initial forensic tests will be carried
Out.

Wreckage
The Dutch Safety Board has requested that parts of the wreckage of flight MH17 be
recovered and transported to the Netherlands. As part of investigations into the
circumstances surrounding the disaster, the Board wishes to reconstruct part of the aircraft.
It is expected that it will become possible to begin recovering parts of the wreckage within
the next few days, although this depends on the security situation in the region.
Signs
Today, signs were once again placed in fire-ravaged areas covering several hundred square
metres. The signs are a precautionary measure to ensure that the crash site is clearly
marked during the winter rnonths.
Eindhoven
The remains which have been recovered over the past few days will be transported to
Eindhoven Air Base in a Lockheed C-130 Hercules on Saturday afternoon. As on previous
occasions, a repatriation ceremony will be held.

(
Security situation
The security situation in eastern Ukraine remains fragile. It is not currently possible for the
entire mission to return to the crash site, and team members have now left the site once
more. The team continues to do everything possible to enable their return. The security
situation is constantly changing, and the possibility of returning is analysed on a day-by-day
basis.

AVT14/JU113567

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

A

AVT-EN <avt-en@minbuza.nl>
vrijdag 31 oktober 2014 16:01
BD/DRD/NCC/ECO
NKC DRD/NCC;
RE: rectificatie tbv vertaling waarover gesproken was Met
[iU113481]
JU113481 5 nieuwe identificaties slachtoffers.docx
-

-

Bijlagen:

:k

1

Beste
Bijgaand tref je de aangepaste vertaling aan. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met

,

J

Met vriendelijke groet,

Directie Vertalingen (AVT)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Tel. +31 (0)70 348 5488
Fax +31 (0)70 348 6731
E-mail: avt-en@minbuza.nl

BD/DRD/NCC/ECO
Sent: vrijdag 31 oktober 2014 14:50
To: AVT-EN
Subject: rectificatie tbv vertaling waarover gesproken was Met
-

î
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Five victims of flight MH17 identified this week
30 October2014
A total of t ive victims of the MH17 disaster have been identified this week. Four held Dutch
nationality. This now brings the total number of victims identitied to 289.
The victims’ next of kin have already been intormed, and if the families consent, the mayors
of the victims’ places of residence will also be notified.
There are still nine victims

—

seven Dutch and two non-Dutch nationals

—

who have not been

identified. It is possible that remains currently at Hilversum which have not yielded viable

(

DNA profiles may still provide information which will enable the identification of these victims.
It is also possible, however, that the remains of these victims were not recovered from the
crash site.

ALTERNATIEVE TEKST VOOR VOORGAANDE ALINEA

8

Family lialson officers have already spoken with these nine victims’ next of kin. The attached
factsheet gives more information on the final phase of the identification process.

AVT14/JU1 13481

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
maandag 4 augustus 2014 9:15
‘.3.’

FW:

advocaten

-

BD/DV/P&B

schadevergoeding mhl7

Ter info, mocht je vragen krijgen

Van:
BD/DSB/AS
Verzonden: zondag 3 augustus 2014 15:26
Aan: NKC DRD/NCC
CC:
BD/DW/AV;
Onderwerp:
idvocaten schadevergoeding mhl7
-

-

-

-

BD/DW/AI

-

Collega’s,

roepen republiek

op nos.nl is een bericht
waarover

e en de zelf

1

,

1

Groet,
,1

Sent per smartphone with apologies for unintended typos.

1

B

Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DV/P&B
vrijdag 8 augustus 2014 17:59

Onderwerp:
Bijlagen:

FW: antwoord RTL.docx
antwoord RTL.docx

Van:
Verzonden:
Aan:

-

—

r,I

BD/DV/P&5
s 2014 17:40

A

...erwerp: antwoord RTL.docx
Op basis van de input van het SGBO politie bijgaande antwoorden op vragen van RTL.
Over wie onze talking head wordt, zal ik nader berichten, maar via deze lijn kunnen de antwoorden uit
zodra we daar duidelijkheid over hebben.
Groet!

1

Antwoord tbv vragen RTL:
De experts hebben in belangrijke delen van het gebied hun werk nog niet kunnen doen. En dat zullen
ze naar onze vaste overtuiging de komende periode ook niet kunnen doen. We hebben gedaan wat
we konden onder de huidige omstandigheden. Met dank aan de hulpverleners is in de eerste dagen
na de ramp intensief gezocht door 800 vrijwilligers. We houden nu mogelijkheid open om spullen
nog in te leveren. We zouden heel graag zijn gebleven om ons werk nog grondiger te kunnen doen.
Het is onze ambitie terug te komen op de crashsite zodra we er zicht op hebben langere tijd onder
stabiele omstandigheden te kunnen werken. We zijn niet weggegaan omdat we klaar waren.
Daarom willen we ook terug.
Specifieke vragen:
1.
Kunt u op een kaart of satellietfoto aangeven welke delen van het rampgebied de
Nederlands-Australische onderzoeksmissie al heeft onderzocht?
Antwoord: Er is aan media aangegeven welke gebieden zijn doorzocht:
de boerderij ten zuiden van Grabovo (met uitzondering van het vennetje).
de grote vlakte ten zuidwesten van Grabovo (tussen de boerderij en het zuidelijk deel van
Rozsypne).
de gronden tussen Petropavlicka en het zuidelijk deel van Rozsypne.
In Grabovo.
In Roszypne.
In Petropavlivka.
-

-

-

-

-

-

Voor welke delen van het rampgebied is het onderzoek definitief afgerond?
2.
Antwoord: voor geen enkel deel. Het onderzoek is niet afgerond. De missie is gestaakt. Zodra de
veiligheidsomstandigheden stabiel genoeg zijn, keren we terug om het werk af te maken.
3.
Over welke oppervlakte zijn brokstukken van de MH17 te vinden, volgens uw informatie?
Antwoord: dat is operationele informatie.
4.
U heeft gemeld dat de belangrijkste zoeklocaties waar slachtoffers te vinden zouden zijn
door de onderzoeksmissie zijn doorzocht. Welke zijn dat?
Antwoord: zie antwoord op vraag 1
5.
En waarom denkt u dat dat de belangrijkste zoeklocaties zijn?
Antwoord: Dat is op basis van operationele informatie info ter plaatse opgedaan en via
satellietbeelden. Op basis hiervan én op basis van de veiligheidsanalyses zijn prioriteiten gesteld
voor de zoekacties van de teams.
6.
Uit de combinatie van de informatie die u eerder heeft gegeven met de door ons
geanalyseerde satellietbeelden valt op te maken dat het Nederlands-Australische onderzoeksteam
een aanzienlijk deel van het rampgebied nog niet heeft kunnen doorzoeken. Onderschrijft u die
conclusie? En hoe verklaart u dat? 1
Antwoord: Het liefst zou in alle rust het hele gebied zijn uitgekamd. Door de veiligheidssituatie was
dit niet mogelijk. Daarom zijn de inspanningen gericht op de doorzochte gebieden. In de gebieden
waar gezocht is, kon met hulp van de OVSE veilig worden gewerkt.

7.
U heeft op geen enkel moment aangegeven dat u ook het gebied ten (noord)oosten van
Orlovo-lvanivka heeft onderzocht. Klopt dat?
Antwoord: Het gebied ten (noord)oosten van Orlovo-lvanivka is niet bereikbaar geweest wegens de
veiligheidssituatie en de uitkomsten van de onderhandelingen door de OVSE.
Bent u bekend dat er ten (noord)oosten van Orlovo-lvanivka zich heel veel en ook grote
8.
onderdelen van MH17 bevinden?
Antwoord: Ja, daar liggen brokstukken van MH17.
9.
Kunt u iets zeggen over uw verwachting dat op de in vraag 7 genoemde locatie nog
menselijke resten te vinden zijn?
Antwoord: Nee. Het lijkt erop dat omwonenden na de crash het gebied goed hebben doorzocht en
hun vondsten netjes hebben geborgen. De verwachting is dat ten (noord)oosten van Orlovo-Ivanivka
dit ook is gebeurd. Zekerheid dat er geen stoffelijke overschotten meer liggen, hebben we niet.
Daarom willen we als de veiligheidssituatie stabiel is ook terugkeren.
10.

Uit de door experts gemaakte analyse blijkt dat in aanzienlijke delen van het rampgebied

(

met landbouwwerktuigen is gewerkt (o.a. geoogst) op akkers waarop (vermoedelijke) brokstukken
te zien zijn. Is dat u bekend en kunt u aangeven welke gevolgen dat heeft voor het lopende
onderzoek en de repatriëring van lichamen en persoonlijke bezittingen?
Antwoord: Dat is ons bekend, In het gebied zijn ook de gevolgen van gevechtshandelingen zichtbaar.

(

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 10 oktober 2014 19:33
NKC-DRD/NCC
RE: Q÷A MH17

Danlen goed weekend!
From: NKC
—

-

4..

/NCC [mailto:nkc@nctv.minvenj.nl]
5
.hktober11L11C 3

Cc:

Subject: FW: Q+A
Op verzoek van

(

stuur ik jullie onderstaande

roeten,

‘4

‘4
SPREEKPUNTEN MINISTER-PRESIDENT RUTTE
PERSCONFERENTIE N.A.V. MINISTERRAAD
10 OKTOBER 2014
Q&A MH17
Uitspraken Timmermans over zuurstofmasker?
Collega Timmermans heeft aangegeven zijn uitspraken over
het zuurstofmasker te betreuren.
Hij heeft daarbij tevens aangegeven dat het onderwerp hem
enorm raakt. Het raakt ons allemaal en we zijn allemaal
ontzettend betrokken bij de nabestaanden.
Alle nabestaanden zijn inmiddels geïnformeerd over kwestie
en u heeft de details ook in de Kamerbrief kunnen lezen.

-

-

-

Vertrouwen nabestaanden geschaad? Zijn er andere zaken die
bekend zijn maar worden achtergehouden
Het kabinet stelt alles in het werk om de nabestaanden goed
en zorgvuldig te informeren. Bij iedere stap die wij zetten, zijn
wij ons door ook van die verplichting bewust.

-

1

Toen destijds de informatie kwam dat er bij een slachtoffer een
zuurstofkapje was gevonden, zijn de directe nabestaanden
geïnformeerd.
De andere nabestaanden zijn niet geïnformeerd, omdat de
betekenis niet van het aantreffen van dit zuurstofmasker niet
bekend is. Daar doet het OM onderzoek naar.

-

-

Waarom nu de inzet van SES?
Het kabinet heeft altijd gezegd dat wij terug willen naar de
rampplek, maar onder de voorwaarde dat de veiligheidssituatie
zou verbeteren en voor langere tijd stabiel zou zijn.
De mogelijkheid om op korte termijn terug te keren naar de
rampplek lijkt kleiner te worden.
(
Daarom zijn we actief op zoek gegaan naar andere manieren
om de persoonlijke bezittingen van slachtoffers terug te krijgen.
De deskundigen van de SES kennen het gebied goed. Zij zijn
ook verantwoordelijk geweest voor het bergen van de
stoffelijke overschotten in de dagen direct na de ramp.
Zij zijn als geen ander in staat om een verantwoorde afweging
te maken of zij het gebied om veiligheids redenen wel of niet in
kunnen gaan.
De SES is lokaal aanwezig en kan de crashsite ingaan, ook als
dat maar voor een kortere periode mogelijk is

-

-

-

-

-

-

Waarom SES nu pas gevraagd te gaan helpen zoeken, terwijl wJ
wisten dat SES in eerste dagen na de ramp deze capaciteit
heeft?
Er is steeds de hoop geweest dat de missie zelf naar het
rampgebied kon gaan.
Het had de voorkeur om het zoekwerk door onze eigen
mensen te laten gebeuren. Naarmate duidelijk werd dat de
kans op terugkeer door de eigen missie kleiner werd, is
samenwerking gezocht met de SES via OVSE.
In de afgelopen periode heeft de SES al geholpen bij het
verzamelen van bagage van de lokale bewoners. De

-

-

-

2

voorbereidingen tussen Nederland, OVSE en SES liepen dus
al.
Dit laat overigens onverlet dat zodra het kan we ook zelf willen
terugkeren

-

Stoffelijke overschotten?
In de eerste dagen na de ramp is de crashsite systematisch
doorzocht door de lokale autoriteiten (SES) en bewoners.
Prioriteit daarbij was het bergen van stoffelijke overschotten.
Dat is doelmatig gebeurd. Dat blijkt ook uit het feit dat de
onderzoekers van de internationale repatriëringsmissie weinig
stoffelijke overschotten hebben gevonden.
Nu de mogelijkheid om op korte termijn terug te keren naar de
rampplek kleiner lijkt te worden, spannen we ons vooral in om
het terughalen van persoonlijke bezittingen van de slachtoffers
mogelijk te maken.
Als er nog stoffelijke resten worden gevonden, zal de SES ook
die op zorgvuldige wijze meenemen, zoals dat eerder is
gedaan. Maar de kans dat er nog delen van lichamen
gevonden worden, achten we klein.

-

-

-

U stelt wel veel vertrouwen in de SES?
De SES is een rampenbestrijdingsdienst. Het zijn
(•, professionals, die ook forensische kennis hebben. Zij kunnen
de gevonden materialen zorgvuldig bergen, vervoeren en
opslaan (verzegeld).
-

Waarom kan SES wel het gebied in terwijl wij zelf niet durven?
De SES kent het gebied buitengewoon goed en loopt als lokale
bevolking veel minder grote risico’s. Buitenlandse
onderzoekers zijn bijvoorbeeld veel eerder doelwit van
gijzelingen.
De SES is gewend in het gebied te werken en heeft veel
ervaring bij bijvoorbeeld het opruimen van gebieden na
mijnrampen. Zij zijn als geen ander in staat om ter plekke een
eigen veiligheidsafweging te maken.

-

-
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-

-

-

De SES is al ter plaatse en kan het gebied ook voor kortere
periode in gaan.
De SES is, in tegenstelling tot Nederland, wel in staat om
afspraken te maken! onderhandelingen te voeren met de
separatisten.
Ook zijn Buitenlandse onderzoekers eerder doelwit van
gijzelingen.

Waarom kan SES niet ook wrakstukken van het toestel
verzamelen?
Op dit moment vinden via de OVSE onderhandelingen met
SES en separatisten plaats of de SES deze taak ook op zich
kan nemen.

-

Hoe gaat de SES te werk en hoeveel tijd hebben zij nodig?
SES halen persoonlijke bezittingen op. OVSE/SES houdt op
kaart bij waar ophaalactie heeft plaatsgevonden.
OVSE houdt persoonlijk toezicht op ontvangst van de
goederen.
Vervolgens worden de persoonlijke bezinnen aan
de Oekraïense zijde van de bestandgrens overgedragen en
naar de Kharkiv Transfer Facility gebracht en klaargemaakt
voor transport naar Nederland.
Gezien dit omvangrijke proces is het onmogelijk om een
precieze inschatting te geven. Dit is ook afhankelijk van de tijd
die de SES in het gebied aan de slag kan (afhankelijk van
veiligheid en winterperiode).

-

-

-

—

-

Hoe lang gaat dit allemaal duren?
De verwachting is dat zij sneller kunnen starten dan een
buitenlandse missie. Daarnaast is het afhankelijk van de tijd
die zij krijgen van de separatisten. Zij zijn al ter plaatse en
kunnen het gebied ook voor kortere periode in.
Maar ook voor hun geldt dat met het invallen van de winter de
mogelijkheden beperkt worden.

-

-

4

(

De Maleisische politiechef zei deze week dat de missie pas in
april weer terugkeert. Is dat besluit al gevallen dan?
Daar is nog niets over besloten. Zodra het kan keren we terug.
We trekken hierin samen op met onze internationale partners
De veiligheidssituatie laat dat nu niet toe. De
weersomstandigheden zijn op dit moment overigens geen
obstakel
Ook eventueel direct na de winter keren we terug. Dat kan dus
ook ruim voor april zijn.

-

-

-

Achtergrondinformatie: verklaring n.a.v. Timmermans op
ste
nabestaandensite (behoudens 1
alinea ook gebruikt door OM)
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 minister Timmermans 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
5

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.
10 oktober 2014/MinBuZa

—

MinDef MinVenJ
-

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

Help save paper! Do you really need to print this email?
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
6

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 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.

(

(

7

E2i
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 29juli 2014 14:37
FW: MH17

Van:
Verzonden: dinsdag 29 juli 2014 13:40
Aan:
Onderwerp: MH17

\Çr

Hoi

‘

van jullie en het OM, is er
Na een overleg tussen de Haagse rechtbank, de gemeente Den Haag,
mbt
de ramp. Hierin zal
website
besloten dat wij een tekst aarileveren voor het besloten deel van de
informatie voor de nabestaanden staan over de procedure van het aanvragen van de overlijdensakte.

8

groetjes

Met vriendelijke groet,

Persvoorl ichter/communicatieadviseur OM Den Haag

www.twitter.com/OMDenHaag

www.om.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.
1

Ministry of Security and Justice

t

2

242.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

dinsdag 29 juli 2014 12:50

Informeren nabestaanden in het buitenland

HaB
Naar aanleiding van ons overleg van zojuist heb ik even uitgezocht hoe de nabestaanden in het buitenland
worden geïnformeerd. De nabestaandenwebsite is immers in het Nederlands.
In principe loopt dat via de ambassades van die landen in Den Haag. Dus zodra een Maleisiër is
geïdentificeerd, wordt de ambassade van Maleisie in Den Haag op de hoogte gebracht. Die volgt dan hun
interne procedure. Dat zal dan waarschijnlijk zijn dat dit aan BZ Kuala Lumpur wordt gemeld, die op hun
beurt weer de nabestaanden op de hoogte stellen.
Voor Buitenlandse Zaken (DCM) is hier geen directe rol. Wij weten immers niet wie de nabestaanden van
de buitenlandse overledenen zijn.
Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kan.
Groet
Help save paper! Do you really need to print this email?
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 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.

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

zaterdag 26juli 2014 19:32
FW: bericht identificatie: SPOED

Eerste slachtoffer M H17 geïdentificeerd
Vandaag is het eerste slachtoffer van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Het gaat om een persoon met de
Nederlandse nationaliteit. De familie en de burgemeester van de woonplaats van de overledene zijn hierover
geïnformeerd.
Het team van meer dan 200 specialisten is druk bezig met de identificatie, maar benadrukt dat het nog maanden
kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd. De komende tijd zal de media periodiek worden
geïnformeerd over het verloop van het proces.
Graag NU PLAATSEN, BERICHT GAAT NAMELIJK NAAR ANP ZO
(.DANK,

Oorspronkelijk bericht
Verzonden: zaterdag 26juli 2014 18:03
na ii.

Onderwerp: Re: Nieuwsbrief voor nabestaanden ramp MH17
Hallo

f1

e
Groet,

Verzonden vanaf mijn iPad in de buurt van Eindhoven

,net volgende geschreven:
Beste

1

Via diverse media is gevraagd om een nieuwsbrief voor de nabestaa nden. Ze willen graag actief op de hoogte
gehouden worden met laatste nieuws of procesinformatie. In de bijlage een voorstel voor de opzet van de
nieuwsbrief. Dit voorstel is goedgekeurd door de ministeries VWS en BZ en door de Nationale Politie.
Zouden jullie naar het voorstel willen kijken en hierop reageren. Het zou fantastisch en wenselijk zijn als er vandaag
nog een nieuwsbrief uit zou kunnen.

Met vriendelijke groet,
Communicatiemedewerker

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Postbus 16950 2500
>
BZ 1 Den Haag www.nctv.nl<http:f/www.nctv.nl/
T
E
Op maandag en woensdag niet aanwezig

c
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 addre5see 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
<Nieuwsbrief nabestaanden via Slachtofferhulp.docx>

(

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

donderdag 24juli 2014 14:45
NKC DRD/NCC
notities voor AnneMarie over website
-

4

Wil je dit toevoeging aan de notities voor

c
(
Informatie van gisteren:
Juridische kant (verantwoordelijkheidsverdeling V&JI VWS/Slachtofferhulp) wordt buiten
crisisteam uitgezocht
Voorlopig: Rol VenJ: opdrachtgever
Rol VWS: faciliteert
Open deel live vrijdagavond 18juli
Besloten deel: sinds 22juli 13.00 uur live
Aantal berichten meteen vanuit NKC live gezet op besloten gedeelte
De website bestaat uit drie delen:
deel je verhaal
stel je vraag (SN)
informatie betrokken instanties (o.a. input door NKC vanuit naam rijksoverheid)
NKC kan via de website berichten plaatsen voor nabestaanden.
Inloggegevens zijn aan alle nabestaanden verstrekt
Rol slachtofferhulp Nederland/impact(arq): moderator op forum, technisch beheer, vragen
vanuit forum uitzetten bij NKC en andere organisaties
Rol NKC (NCTV/VWS): monitoring, aanleveren content (feiten)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

-

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag

T

http://www.nctv.nl
1

Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via

voor advies en ondersteuning bij crises.

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik Vrij.

(

2

Van:
Verzonden:
Aan:

donderdag 24juli 2014 14:04

Onderwerp:

Informeren familieleden buitenlandse slachtoffers

Zie hieronder reactie van directie consulaire zaken BZ op de vraag hoe we zicht kunnen houden op het
informeren van familieleden van buitenlandse slachtoffers.
--Original message-Sender:
Sent time: 24ju1. 2014 13:45
To:

1
Subject: RE: Overleg NKC
Ha

13

‘

From:
Sent: dond

24 juli 2014 13:22

Â

Subject: Overleg NKC

Net overleg met woordvoerders V&J, Defensie, Politie. Idee dat opkwam, is om de komende dagen
dagelijks een bericht op Rijksoverheid.NL te zetten, waarin we vertellen hoeveel mensen er geïdentificeerd
zijn en uit welke landen.

9
Hoe weet de Nederlandse overheid nu dat de familieleden van een buitenlands slachtoffer op de hoogte zijn
gesteld? En als we het al horen, duurt dit dan niet zé lang, en lopen de dagelijkse berichten op
Rij ksoverheid.NL dan niet z6 achter, dat je je kunt afvragen of dit initiatief überhaupt wel zin heeft?
1

Hoor graag jullie inschatting.

is dan jullie aanspreekpunt bij COM voor de

P.S. Ik ga morgen een week met verlof,
vliegramp en
voor alle overige consulaire zaken.
Help save paper! Do you really need to print this email?

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 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.

(

t

2

Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

donderdag 24juli 2014 9:58
SHARED NKcO3 BD/DRD/NCC;
FW: berichten op site voor nabestaanden
-

Original Message
From:

Sent: Thursday, July 24, 2014 09:54 AM W. Europe Standard Time
To:
Subject: berichten op site voor nabestaanden
Dagwe spraken elkaar zojuist over berichtgeving op de site voor de nabestaanden.
‘r zitten twee onderwerpen aan te komen die wellicht ook voor de nabestaanden handig zijn te weten.Er is nog geen
‘go op de twee onderwerpen dit is nog een aankondiging.
1. persconferentie, vanmiddag door politie en LTFO over de identificatie van de lichamen door het LTFO. Hoe ze
werken hoe het team is samengesteld etc.
2. het in de lucht brengen van een up-bad server waar bewoners van het gebied waar MF17 is neergestort wordt
gevraagd beeldmateriaal te uploaden tbv het onderzoek.
Met vriendelijke groet,

persvoorlichter
Politie 1 Landelijke Eenheid 1 Bureau Communicatie
Werkadres: Lookant 2
Bezoekadres: Hoofdatraal 54, 3972 LB Driebergen
Postbus 100, 3970 AC Driebergen
M

(
werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

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

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

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 Slaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
1

veiband houdt met risios verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain intormation that is not intencied for you. t you are not the addressee or t 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 resLilting from the nsks inherent in the
electronic transmission of messages.

(

(
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 22 juli 2014 18:10
FW: Vragen SHN

Van: SHARED NKcO3 BD/DRD/NCC
Verzonden: dinsdag 22juli 2014 17:11
Aan:
Onderwerp: Vragen SI-IN
-

Zie mijn opmerkingen in geel. Zaak om hier zsm gioede afspraken over te maken in
dienstverleningscontract. Crisisteam VWS pakt dit op met VenJ nazorgteam.

(

1. Wanneer gaat de site live?
Dinsdag 22juli om 13:00 uur
• voor de techniek?
? is Functioneel Beheer bij Slachtofferhulp Nederland.
1 t.Joonnumi
E-mailadres:

3. Wie hebben er toegang tot de website?
Nabestaanden le rang

k6
5. Waar is de website voor bedoeld? Welke info kunnen nabestaanden wei krijgen?
Alle informatie die (later) ook via de pers openbaar wordt of kan worden gemaakt of bijeenkomsten e.d.
voor de pers.

(

6. Waar is de website niet voor bedoeld? Welke informatie kunnen nabestaanden niet krijgen?
Informatie die niet geverifieerd is of die, aangaande het onderzoek, nog niet gedeeld mogen worden

7. Waar kunnen nabestaanden de info krijgen die niet via telefoon via de besloten site verkrijgbaar is?
8. Wie bepaalt de vaste content op de website?

9. Wie bepaalt de variabele content op de website?

10. Wie is opdrachtgever van SHN en ARQ?
1

11. Hoe is de bevoegdheidsverdeling tussen SHN en ARQ?
12. Wie heeft eindverantwoordelijkheid over de inhoud van de website?

13. Is er mogelijkheid op de site voor nieuwsberichten van de rijksoverheid speciaal voor nabestaanden?
Ja
14. Waar kan Rijksoverheid info aanleveren voor nieuwspagina?

15. Kan de website gebruikt worden voor puchberichten aan de nabestaanden voor nieuws?
Nee
16. Wie verstuurt puchberichten vanuit de website?
NVT
familierechercheurs?

18. Wie heeft verantwoordelijkheid over nieuws dat familierechercheurs aan nabestaanden overbrengen?

2

Van:

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 22juli 2014 10:57
FW: aantal vragen over vervolgacties vliegtuigramp

Van
Verzonden: dinsdag 22juli 2014 10:25
Aan:
Onderwerp: aantal vragen over vervolgacties vliegtuigramp
Beste
Ik heb een paar vragen vanuit OCW over vervolgacties mbt de vliegtuigramp:

(

Plaatsen jullie nog een bericht in lijn van de rouwadvertentie op ro.nl? Dan kunnen wij dat
doorplaatsen op onze OCW-pagina waarbij we evt specifiek aandacht hebben voor getroffenen in het
onderwijsveld en andere OCWterreinen?
Is er al meer duidelijkheid over een evt. herdenkingsbijeenkomst?
Ik heb gisteren contact gehad met
over het feit dat we vanuit OCW
condoleancebrieven willen schrijven naar de getroffen scholen cq instellingen. Hij gaf me de naam van
door als contactpersoon bij jullie die hierbij zou kunnen helpen. Nu
an
blijkt
c op vakantie. Hebben jullie iemand anders die we bij het opstellen van
condoleancebrieven kunnen betrekken?
Verder zullen wij naar verwachting ook op diverse onderwijssites ons medeleven betuigen aan
getroffenen in het onderwijsveld.

Ik hoop dat het je lukt voor 11.00 uur te reageren. Dan hebben wij hier bij OCW weer een overleg
over de vliegtuigramp.
Dank alvast!!
Hartelijke groet,
Plv. directeur Communicatie

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

t

(

donderdag 17juli 2014 23:59
2e Verklaring minister Opstelten.docx
2e Verklaring minister Opstelten.docx

2e Verklaring premier Rutte
Inleiding:
Er heeft zich een verschrikkelijke ramp afgespeeld in Oekraïne, waar
vlucht MH17, op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur, is
neergestort. Aan boord waren 283 passagiers en 15
bemanningsleden. Onder de passagiers waren in elk geval 154
Nederlanders.
Het zwartste scenario is werkelijkheid geworden. We zijn getroffen
door een van de grootse vliegrampen in de Nederlandse
geschiedenis.
Heel Nederland is geschokt door deze dramatische gebeurtenis.
Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden, die met een intens
verdriet worden geconfronteerd.
Wij leven zeer met hen mee.
De nabestaanden van de slachtoffers voor zover bekend worden
geïnformeerd.

(

Er is nog steeds veel onduidelijkheid over de precieze toedracht van
de ramp.
Neemt u van mij aan dat we alles doen om de toedracht zo snel
mogelijk te achterhalen.
Ook wordt alles in het werk gesteld om de overledenen zo snel
mogelijk te repatriëren.
Nabestaanden en familie van slachtoffers kunnen bij een speciaal
nummer van Buitenlandse Zaken terecht. Het nummer is:
Oo- 3jiP.flo

Er is op dit moment een consulair bijstandsteam onderweg naar Kiev
om de NL ambassade te versterken.
Er is ook een team van de Nederlandse ambassade in Maleisië
aanwezig op het vliegveld van Kuala Lumpur om de familieleden daar
te kunnen opvangen.
U zult heel veel vragen hebben, dat begrijp ik heel goed, maar veel
vragen kunnen we op dit moment nog niet beantwoorden.
Morgen hopen we meer informatie beschikbaar te hebben en u
wordt daarover vanzelfsprekend geïnformeerd.
QenA

1
1
1

1
1

1

ii
1

1

)

)

Van:
Verzonden:
Aan:

vrijr’-a 8 augustus 2014 19:53

(
Onderwerp:

NKC dit weekend en komende week

Beste collega’s,

Dwz dat we op ma, wo en vr om 10 uur het gebruikelijke ochtendoverleg doen op het NCC, in de
)zaal.
Father Judge (alias
In het ochtendoverleg spreken we steeds de dag (en de volgende dag) door. Afhankelijk van de
dynamiek kan iedereen dan vanaf zijn eigen werkplek verder aan de slag.
En uiteraard blijven we elkaar op de hoogte houden van datgene wat er speelt, zowel
interdepartementaal als tussen woordvoering en verwanteri/publiekscommunicatie.
Jullie zijn voor de hele week (elke dag) aangemeld, zodat, mocht het nodig zijn, je tussendoor naar
binnen kan.
Maandag is er in elk geval een kamerbrief, een kamerbriefing en een telefonisch MCCB.

(

Dit weekend zijn vanuit DV VenJ
1
op zondag. Voor de verwantensite is
piket van de webredactie rijksoverheid.nI.

i

ip zaterdag,
bereikbaar, vanuit NCTV/ECO
het hele weekend aanspreekbaar en er is altijd de

Goed weekend allemaall
Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag

1

http://www.rictv. ni
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

(

2

3
E
’
2
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 5 augustus 2014 11:57
‘webredactiero@minaz.nl’
EW: vragen over Eurocross en nummer BZ (van rijksoverheid.nI)

Hallo collega’s,
Deze hadden jullie nog tegoed van vrijdag
Dank weer!

•

Van:
Verzc
Aan:
CC:______
Onderwerp: L.: vragen over Eurocross en nummer BZ (van rijksoverheid.nl)
(‘Ii
Zie hier wat ik terugkrijg van mijn beleidscollega’s. Kun je hiermee uit de voeten?
Groet,
RoeI
.

1,
2.

Eurocross heeft momenteel geen rol meer en geen telefoonnummer meer beschikbaar.
bestaat nog steeds. Dit nummer is voor zaken m.b.t. Nederlandse
Het noodnummer van
familie/vrienden).
name
slachtoffers (met

Ter achtergrond: Het BZ-nummer is niet bestemd voor (Nederlandse) nabestaanden van buitenlandse slachtoffers.
Wij hebben immers geen informatie over de buitenlanders. Toch gebeurt het dat ook deze mensen ons bellen en
dan zullen wij ze zo goed als mogelijk van informatie voorzien en verwijzen naar de juiste instantie (veelal de
ambassade van het betreffende land).
Groet,

(Ian:

Verzonden: Monday, August 04, 2014 09:58 AM
Aan;
Onderwerp: vragen over Eurocross en nummer Z (van rijksoverheichni)
Hi
Kan jij deze vragen (laten) beantwoorden?
Dank!

Van:
Verzondefl vrijdag 1 augustus 2014 14:21
Aan:
CC: WebredactieRo
Onderwerp: RE: contact
Ik ben trouwens ‘onze’ pagina’s aan het doorlopen (er zijn logischerwijs wat dubbelingen ingeslopen, sommige
informatie kan nu beter wat verder wegzakken etc). Ik maak daarbij geen inhoudelijke wijzigingen: die leg ik eerst
aan jullie voor. Cosmetische wijzigingen voer ik wel door.

1

De volgende vragen heb ik voor je over de startpagina van het dossier:
•
•

Coördineert EuroCross nog steeds de ramp in NL? Op hun eigen site hebben ze namelijk alle teksten in de
verleden tijd gezet.
Is het nummer van BZ alleen voor nabestaanden van NL slachtoffers? Of bv ook voor Nederlandse
nabestaanden van slachtoffers met een andere nationaliteit?

Groeten,

Van:
Verzonden: vrijdag 1 augustus 2014 14:07
Aan:
Onderwerp: RE: contact
Dank!
Van:
Verzonden: vrijdag 1 augustus 2014 14:06
Aan:
Onderwerp: RE: contact
Lang leve mijn cache! Ik geef het hier intern door. Sterkte vandaag, dan
Van:
Verzonden: vrijdag 1 augustus 2014 14:04
Aan:
Onderwerp: RE: contact
Bij mij

E

Met vriendelijke groet,

(
Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

1

h ttp://www.nctv. ni
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.
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Van:
Verzonden: vrijdag 1 augustus 2014 14:00
Aan:
CC: Ro.nI-team Nieuws; WebredactieRO
Onderwerp: contact
Hol
Wij zoeken contact met het crisiscentrum, maar iedereen waarvan wij contactgegevens hebben is afwezig.
Misschien weet jij bij wie we vandaag terecht kunnen?
Groeten,
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zz55
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijla gen:

zaterdag 9 augustus 2014 21:01
webredactiero
FW: vertaling persbericht
Persbericht 9 augustus.docx

En de laatste...

Sent with Good (www. goocLcom)

us 2014 19: 17: 14
‘o:

1

Subject: vertaling persbericht

Goedenavond
Hierbij het vertaalde persbericht.
Met vriendelijke groet

Vertaler Engels, AVT
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Press release
Total of 65 victims of MH17 air disaster now identified
9 August 2014- 17:29
It was announced today that a further 42 victims of the MH17 air disaster have been
identified. Of these 42 victims, 21 were Dutch nationals and 21 were nationals of other
countries. This brings the total number of victims of the disaster now identified to 65.
The next of kin of these victims have been informed. The mayors of the municipalities in
which the victims lived will also be notified if, when consulted, the next of kin express a

(

desire for this to be done. At the request of the relevant countries’ embassies, the
nationalities of the identified victims who were not from the Netherlands has not been
disclosed.
A team of specialists is currently hard at work on identifying victims of the disaster. However,
as was previously stressed, It may take months before all the victims have been identified.
The media will be provided with periodic updates on the progress made.

Van:
Verzonden:
Aan:

vrijdag 8 augustus 2014 12:53

Onderwerp:
Bijlagen:

MH17 persbericht In totaal 23 slachtoffers ramp vlucht MI-117 geïdentificeerd.docx
MH17 persbericht In totaal 23 slachtoffers ramp vlucht MH17 geïdentificeerd.docx

(

1

In totaal 23 slachtoffers ramp vlucht MH17 geïdentificeerd
De afgelopen week zijn er 21 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Inclusief
de twee eerdere identificaties is nu van 23 slachtoffers de identiteit vastgesteld.
Van de 21 nieuwe identificaties gaat het om 16 personen met de Nederlandse nationaliteit,
waarvan een met een dubbele nationaliteit (Britse). De overige slachtoffers komen uit Maleisië
(2), Duitsland (1), Canada (1) en Groot-Brittannië (1)
De nabestaanden zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden wordt indien gewenst
ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd.
Een team specialisten is in de Van Oudheusdenkazerne druk bezig met de identificatie, maar
eerder is al benadrukt dat het nog maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd.
De komende tijd worden media elke vrijdag geïnformeerd over het verloop van het proces.

(

(

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 1 augustus 2014 18:12
webredactiero@minaz.nl’
nog n tekst voor RO.nl

Beste collega,
Ook deze tekst mag in het dossier!
Vertaling is in gang gezet.
Dank,

(

Van:
Verzonden: vrijdag 1 augustus 2014 18:11
an:
Onderwerp: FW: Dewe tekst is naar vertaler

From:
Sent: vrijdag 1 augustus 2014 17:19
To:
Subject: Dewe tekst is naar vertaler
Persbriefing 1 augustus
Als eerste mijn hartelijke dank aan alle partijen die het mogelijk hebben gemaakt dat we vandaag weer toegang
hebben gekregen tot de crash site. Dit is belangrijk voor ons. We zijn ons ervan bewust dat de betrokken partijen
hard hebben gewerkt om dit tot stand te brengen.

(

Vandaag is het team van 70 Nederlandse en Australische experts voor het eerst aan het werk gegaan op de
-ampplek, waar twee weken geleden vlucht MH17 neerstortte.
Onder leiding van de OVSE vertrok het team om tien voor halt acht uit Donetsk. Ze zijn gereisd via de nieuwe,
noordelijke route. Deze is gisteren ook door de verkenners gebruikt. De experts kwamen om half twaalf aan op de
rampplek. Na een korte toespraak van de commandant ter plaatse Is een minuut stilte gehouden. Vervolgens zijn
de experts meteen met hun werk begonnen.
Het is de experts vandaag gelukt om menselijke resten te bergen. Ook persoonlijke bezittingen zijn op de
rampplek aangetroffen. Er is gezocht op de locatie die gisteren is verkend. Dat is in het dorpje Grabovo, nabij een
kippenboerderij. Dit is dicht bij de plek waar de romp van het vliegtuig ligt. Een gedeelte van deze plaats is
afgezocht. Ik zal zo met kaartmateriaal de plek nader duiden.
De internationale politiemensen en experts werken op de rampplek via protocollen. Er zijn twee rollen
gedefinieerd. Die van zoeker: zij doorzoeken het gebied en markeren belangrijke punten. En die van berger: zij
werken in beschermende kleding en met handschoenen. De overige politiemensen verrichten werkzaamheden als
het dragen van geborgen materialen en het uitzetten van rasters.
In principe wordt alles wat wordt gevonden op de rampplek eerst gefotografeerd. Vervolgens wordt het door de
berger in zakken gedaan. Alle zakken krijgen een label en worden met brancards afgevoerd. De stoffelijke
overschotten worden vanaf morgen in gekoelde wagens naar Charkov gebracht, de locatie van de luchtbrug met
Nederland.

1

In Charkov staat een team van Nederlandse, Australische en Maleisische dvi-specialisten klaar om de stoffelijke
overschotten en de persoonlijke bezittingen na een eerste forensische scan zo snel mogelijk naar Nederland over
te brengen.
Er is vandaag van twee uur tot kwart over vier gezocht door dertig experts in een raster van 5x5 meter. Zoals
eerder gezegd is dit een consciëntieus proces. Hierbij zijn meerdere delen van stoffelijke overschotten gevonden.
Deze zijn allen afzonderlijk verpakt en geborgen. Deze stoffelijke overschotten zijn met de ambulance van het
team vervoerd naar Soledar, waar ze In een koelwagen worden bewaard.
Verder zijn er vele persoonlijke bezittingen veilig gesteld. Ook deze zijn allen separaat verpakt, in grote zakken
verzameld en op de terugweg meegenomen door het team. Alles wordt nu zo snel mogelijk via Charkov naar
Nederland gebracht. We hopen dat de start van de werkzaamheden en het bergen van deze stoffelijke
overschotten de nabestaanden wat troost biedt.
De afgelopen 24 uur heeft het missieteam gezocht naar een nieuwe locatie, omdat de rampplek via het noorden
makkelijker bereikbaar is. Die locatie is gevonden in de plaats Soledar. Deze basis zal de verbinding gaan vormen
tussen de hoofdlocatie Charkov en het zoekveld bij de rampplek. Soledor ligt bijna 90 kilometer ten noordwesten
van de rampplek.
Het repartiëringsteam zullen in Soledar verblijven op een campus die de Oekraïense autoriteiten beschikbaar
hebben gesteld. Er staat daar een school, een sportcomplex en een polikliniek waar we gebruik van kunnen
maken. Vannacht zullen ongeveer 120 leden van het repartiëringsteam daar slapen, dit is inclusief het team dat
vandaag op de rampplek heeft gewerkt.
Dat team wordt in Soledar opgevangen door een sociaal medisch team en krijgt morgen rust. Deze mensen
hebben vandaag zwaar werk verzet en we zijn trots op hun doorzettingsvermogen en hun volharding. Ze
realiseren zich dat ze met belangrijk werk bezig zijn en die verantwoordelijkheid drukt zwaar op hun schouders.

t

In het kader van de verdere opbouw van de missie, verwachten we morgen met vier zoekteams van elk 20
experts te kunnen gaan zoeken. Zondag of maandag zullen we op de volledige sterkte komen van vijf teams en
zijn we in full operation’. De komende dagen kunnen we indien nodig duikers inzetten en gebruik maken van
sonar. Ook zijn er twee speurhonden inzetbaar, en worden er nog drie speurhonden ingevlogen. Natuurlijk is,
zoals eerder gezegd, een bezoek aan de rampplek afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen met de
OVSE en van de veiligheidssituatie.
Morgen gaan de internationale politiemensen en de forensisch experts vanuit Soledar weer naar de rampplek om
te zoeken en te bergen. Het is nog niet mogelijk om aan te geven wanneer alle werkzaamheden op de rampplek
klaar zijn. Dat hangt af van de omstandigheden en wat we aantreffen. De verwachting is dat we zeker nog enkele
weken bezig zijn.
Zoals gezegd ben ik dankbaar dat de betrokken partijen het mogelijk hebben gemaakt om de rampplek te
bezoeken. Ik hoop dat we ook de komende dagen onder leiding van de OVSE deze samenwerking voort kunnen
zetten.

(
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 24 juli 2014 13:01
EW: Nieuwsberichtje: nu 194 NL slachtoffers

Voor ro plein
Van:
Verzonden: donderdag 24 juli 2014 12:55
Aan:
Onderwerp: FW: Nieuwsberichtje: nu 194 NL slachtoffers

Plv. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

-----Original Message
Sent: Thu

,.

July 24, 2014 12:19 PM W. Europe Standard Time

1
Subject: Nieuwsberichtje: nu 194 NL slachtoffers
Gents,
Dit berichtje stuur ik zo rond. Zetten jullie door naavoor’t dossier?

(

Aantal Nederlandse slachtoffers nu 194
Het aantal Nederlandse slachtoffers van de vliegramp is met één verhoogd en staat nu op 194. Het gaat om een
vrouw met de Duitse en Nederlandse identiteit. Zij reisde op een Duits paspoort en werd als Duitse opgenomen op
de eerdere lijst.

Met vriendelijke groet,

Persvoorlichter
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67 1 Den Haag
Postbus 20061 2500 EB 1 Den Haag

1

http://wwwfIickr.com/photos/ministerebz/sets
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(

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

donderda i 30 oktober 2014 13:45

RE: Borden op burned sites

Collega’s,

\ç

rwerp: RE: Borden op burned sites
Collega’s,
Dank voor de informatie. Wat betreft het bergen van de wrakstukken: dit gebeurt in opdracht van de
Onderzoeksraacl.

Met vriendelijke groet,

fi

Verzonden: donderdag 30 oktober 2014 13:05
Aan:I

,19
1

Onderwerp: Borden op burned sites

Allen,
Informatie over het plaatsen van borden op de crahsite:
Sinds de vliegramp met de MH17 is het nog steeds niet gelukt het onderzoek naar menselijke resten, persoonlijke
bezittingen waaronder bagage en waarheidsvinding af te ronden.
Dit, als gevolg van de oorlogshandelingen die nog altijd veelvuldig plaatsvinden in het gebied waarde MH17 is
neergestort, de crash site.
In de loop van volgende week zal opnieuw een poging worden ondernomen door de Nederlandse missie om de
crashsite op gaan.
Het doel is dan om vliegtuigwrakstukken op te halen en te bergen. Als er stoffelijke resten worden aangetroffen,
worden deze ook geborgen.
Daarnaast is het de bedoeling om gelijktijdig op de twee burned sites borden geplaatsen, die het gebied zullen
markeren.
De missie, die afreist naar de burned site, bestaat uit 11 a 12 personen: 1 politieman (forensisch expert), 1 OVV-er en
medewerkers van Defensie.
Zij zullen deze werkzaamheden uitvoeren.
De OVSE, SES en lokale autoriteiten hebben hiermee ingestemd.
Ook de seperatistenleider in Donetsk is akkoord met het plaatsen van de borden op de crashsite. Dat geldt tevens
voor de tekst op deze borden.
Tekst op borden is: “Niet betreden gezien de mogelijkheid tot het vinden van menselijke resten naar aanleiding van
de vliegramp MH17’ in de Russische taal.
De borden op palen van 2,5 meter hoog, in totaal 20, worden op de 2 burned sites geplaats.
Deze borden op 50 meter van elkaar te plaatsen rondom de burned sites. Het gaat om een oppervlakte van enkele
honderden vierkante meters, die wordt gemarkeerd.
De borden blijven staan tot na de winter. Daarna is het plan om opnieuw een poging te ondernemen de crashsite
verder te onderzoeken.

8
Tot zover.
Groet,

Strategisch voorlichter / coordinator persvoorlichting
Coordinatorwoordvoering SOBO MH17
Politie Zeeland-West-Brabant Afdeling Communicatie
Bezoekadres, Ringbaan West 232, 5038 KE Tilburg
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg

De informatie verzonden met dit e-mailbericht
Disclaimer
geadresseerde(n)
en zij die van de geadresseerde(n)
(en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de
2

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

zaterdag 9 augustus 2014 13:56
webredactiero
FW: Svp check bericht voor Rijksoverheid.nI obv ANP

Kijke NSS, kan je hiermee uit de voeten?

Met vriendelijk groet,

Sent with Good (www.good.com)

(
From:
Sent: zaterdag 9 augustus 2014 13:52:53
To:
Subject: Re: Svp check bericht voor Rijksoverheid.nI obv ANP

8
Met vriendelijke groet,
PIv. Hoofd Sectie Communicatie Krijgsmacht & Operaties / Woordvoerder Commandant der Strijdkrachten
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie

(

www.defensie.nl
www.youtube.com/defensie
www.twitter.com/defensie
www.twitter.com/defensiemissies
Facebook commandantderstrijdkrachten
Van
Verzonden: Saturday, August 09, 2014 01:49 PM
Aan:
Onderwerp: Fw: Svp check bericht voor Rijksoverheid.n obv ANP

/1
6
Groet,

1

Van:
Verzonden: Saturday, August 09, 2014 01:39 PM
Aan:
Onderwerp: Svp check bericht voor Rijksoverheid.nI obv ANP
Beste

Wil jij even kijken of dit ok is?
Dank!

Met vriendelijk groet,

Sent with Good (www.good.com)

From: WebredactieRO
4 173

To:
Subject:

ssieleden zaterdag terug (ANP-bericht)

Dag
naar mijn concept-nieuwsbericht in de bijlage kijken?
Dank + groet,
Piketredacteur Rijksoverheid.nl

Van:
Verzonden: zaterdag 9 augustus 2014 12:54
Onderwerp: FW:

en missieleden zaterdag terug (ANP-bericht)

Hallo,
Zou je hier een klein berichtje van willen maken op de website?
Dank!

Met vriendelijk groet,

Sent with Good (wwwgood.com)

2

6262.
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 8 augustus 2014 14:31

A

FW: RTL Nieuws vragen n.a.v. onderzoek satellietbeelden
Ministerie van Buitenlandse Zaken.docx
-

Sent: vrijdag 8 augustus 2014 14:29
To:

Subject: FW: RTL Nieuws vragen n.a.v. onderzoek satellietbeelden
-

B

(
Van:

Verzonden: Friday, August 08, 2014 02:16 PM
Aan:
Onderwerp: FW: RTL Nieuws vragen n.a.v. onderzoek satellietbeelden
-

Hierbij de vragen.

1.

Kunnen we daarna knoop doorhakken. Okee als ik hier nog even de lead in neem, gezien de gedetailleerciheid van
de vragen?

(
Sent: vrijdag 8 augustus 2014 15:00
To:

Subject: RTL Nieuws vragen n.a.v. onderzoek satellietbeelcien
-

Beste
Zoals zojuist telefonisch besproken mail ik je hierbij onze vragen en toelichting op ons onderzoek.
Op onderstaande nummers ben ik bereikbaar.
Met vriendelijke groet,
RTL Nieuws

—

verslaggeve r/onderzoeksjou rnalist

1
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T.a.v. Ministerie van Buitenlandse Zaken
RTL Nieuws heeft uitvoerig een aantal hoogwaardige satellietfoto’s van Digital Globe onderzocht van het
rampgebied van de MH17. Experts hebben in een gebied van 130 km2 meer dan 1000 vermoedelijke
brokstukken geteld door een foto voor de crash te vergelijken met een foto na de crash.
Het gaat om 740 vermoedelijke brokstukken met een oppervlakte van O,25m2 2,25m2. En om 280
vermoedelijke brokstukken met een oppervlakte groter dan 2,25 m2. Ook zijn er 16 lijnen of sporen
waarneembaar die naar of tussen brokstukken lopen
—

Op de satellietkaart van na de crash heeft RTL Nieuws ook de kaart geprojecteerd zoals deze op 2
augustus is gepresenteerd door teamleider Aalbersberg met daarop de 5 belangrijkste sites.
Veranderingen die op een logische manier te verklaren zijn, zijn niet meegeteld als vermoedelijke
brokstukken.
Om u een indruk te geven hierbij een screenshot van de analyse op de satellietkaart.

(

RTL Nieuws heeft foto’s van brokstukken (met geo-tags) laten koppelen aan deze kaart. Daarnaast is deze
kaart voorgelegd aan luchtvaartexperts, die verklaren dat de objecten die zijn gevonden zeer waarschijnlijk
resten zijn van MH17.
Wij hebben op basis van deze analyse de volgende vragen. Wij gaan er vanuit nu wij u tijdig en uitgebreid
informeren en wij als nieuwsmedium in onze publicatie rekening houden met de gevoelens die er bij
betrokkenen kunnen leven u elk van deze vragen apart zal beantwoorden. Mocht u met ons willen
—

—

overleggen over de beantwoording dan staan wij daar vanzelfsprekend voor open. In verband met onze
uitzending vragen wij u uiterlijk vandaag (vrijdag 8 augustus) om 21u30 met de beantwoording te komen.
Graag zouden wij morgen, uiterlijk om 15 uur de heer Aalbersberg hierover interviewen. Onze
verslaggevers zijn ter plekke in Kiev en Charkov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Kunt u op een kaart of satellietfoto aangeven welke delen van het rampgebied de Nederlands
Australische onderzoeksmissie al heeft onderzocht?
Voor welke delen van het rampgebied is het onderzoek definitief afgerond?
Over welke oppervlakte zijn brokstukken van de MH17 te vinden, volgens uw informatie?
U heeft gemeld dat de belangrijkste zoeklocaties waar slachtoffers te vinden zouden zijn door de
onderzoeksmissie zijn doorzocht. Welke zijn dat?
En waarom denkt u dat dat de belangrijkste zoeklocaties zijn?
Uit de combinatie van de informatie die u eerder heeft gegeven met de door ons geanalyseerde
satellietbeelden valt op te maken dat het Nederlands-Australische onderzoeksteam een aanzienlijk
deel van het rampgebied nog niet heeft kunnen doorzoeken. Onderschrijft u die conclusie? En hoe
verklaart u dat?
U heeft op geen enkel moment aangegeven dat u ook het gebied ten (noord)oosten van Orlovo
Ivanivka heeft onderzocht. Klopt dat?
Bent u bekend dat er ten (noord)oosten van Orlovo-lvanivka zich heel veel en ook grote
onderdelen van MH17 bevinden?
Kunt u iets zeggen over uw verwachting dat op de in vraag 7 genoemde locatie nog menselijke
resten te vinden zijn?
Uit de door experts gemaakte analyse blijkt dat in aanzienlijke delen van het rampgebied met
landbouwwerktuigen is gewerkt (o.a. geoogst) op akkers waarop (vermoedelijke) brokstukken te
zien zijn. Is dat u bekend en kunt u aangeven welke gevolgen dat heeft voor het lopende
onderzoek en de repatriëring van lichamen en persoonlijke bezittingen?

(
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Ha
Hierbij de Nederlandse tekst. We zien de engelse vertaling graag zo snel mogelijk tegemoet. Mogelijk nog wat
tikfo uten.

Persbriefirig 1. augustus

Als eerste mijn hartelijke dank aan alle partijen die het mogelijk hebben gemaakt dat we vandaag weer toegang
hebben gekregen tot de crash site. Dit is belangrijk voor ons. We zijn ons ervan bewust dat de betrokken partijen
hard hebben gewerkt om dit tot stand te brengen.
Vandaag is het team van 70 Nederlandse en Australische experts voor het eerst aan het werk gegaan op de
rampplek, waar twee weken geleden vlucht MH17 neerstortte.
Onder leiding van de OVSE vertrok het team om tien voor half acht uit Donetsk. Ze zijn gereisd via de nieuwe,
noordelijke route. Deze is gisteren ook door de verkenners gebruikt. De experts kwamen om half twaalf aan op de
rampplek. Na een korte toespraak van de commandant ter plaatse is een minuut stilte gehouden. Vervolgens zijn
de experts meteen met hun werk begonnen.

(

Het is de experts vandaag gelukt om menselijke resten te bergen. Ook persoonlijke bezittingen zijn op de
rampplek aangetroffen. Er is gezocht op de locatie die gisteren is verkend. Dat is in het dorpje Grabovo, nabij een
kippenboerderij. Dit is dicht bij de plek waar de romp van het vliegtuig ligt. Een gedeelte van deze plaats is
afgezocht. Ik zal zo met kaartmateriaal de plek nader duiden.
De internationale politiemensen en experts werken op de rampplek via protocollen. Er zijn twee rollen
gedefinleerd. Die van zoeker: zij doorzoeken het gebied en markeren belangrijke punten. En die van berger: zij
werken in beschermende kleding en met handschoenen. De overige politiemensen verrichten werkzaamheden als
het dragen van geborgen materialen en het uitzetten van rasters.
In principe wordt alles wat wordt gevonden op de rampplek eerst gefotografeerd. Vervolgens wordt het door de
berger in zakken gedaan. Alle zakken krijgen een label en worden met brancards afgevoerd. De stoffelijke
overschotten worden vanaf morgen in gekoelde wagens naar Charkov gebracht, de locatie van de luchtbrug met
Nederland.
In Charkov staat een team van Nederlandse, Australische en Maleisische dvi-specialisten klaar om de stoffelijke
overschotten en de persoonlijke bezittingen na een eerste forensische scan zo snel mogelijk naar Nederland over
te brengen.
Voor de duidelijkheid laat ik aan de hand van een aantal kaarten zien hoe de situatie ter plaatse is, voor ik verder’
vertel over de resultaten.
KAART
Bij de kippenboerderij is vandaag van twee uur tot kwart over vier gezocht door dertig experts in een raster van
5x5 meter. Zoals eerder gezegd is dit een consciëntieus proces. Hierbij zijn meerdere delen van stoffelijke
overschotten gevonden. Deze zijn allen afzonderlijk verpakt en geborgen. Deze stoffelijke overschotten zijn met
de ambulance van het team vervoerd naar Soledar, waar ze in een koelwagen worden bewaard.
Verder zijn er vele persoonlijke bezittingen veilig gesteld. Ook deze zijn allen separaat verpakt, in grote zakken
verzameld en op de terugweg meegenomen door het team. Alles wordt nu zo snel mogelijk via Charkov naar
Nederland gebracht. We hopen dat de start van de werkzaamheden en het bergen van deze stoffelijke
overschotten de nabestaanden wat troost biedt.
De afgelopen 24 uur heeft het missieteam gezocht naar een nieuwe locatie, omdat de rampplek via het noorden
makkelijker bereikbaar is. Die locatie is gevonden in de plaats Soledar. Deze basis zal de verbinding gaan vormen
tussen de hoofdiocatie Charkov en het zoekveld bij de rampplek. Soledor ligt bijna 90 kilometer ten noordwesten
van de rampplek.
Het repartiëringsteam zullen in Soledar verblijven op een campus die de Oekraïense autoriteiten beschikbaar
hebben gesteld. Er staat daar een school, een sportcomplex en een polikliniek waar we gebruik van kunnen
2

maken. Vannacht zullen ongeveer 120 leden van het repartiëringsteam daar slapen, dit is inclusief het team dat
vandaag op de rampplek heeft gewerkt.
Dat team wordt in Soledar opgevangen door een sociaal medisch team en krijgt morgen rust. Deze mensen
hebben vandaag zwaar werk verzet en we zijn trots op hun doorzettingsvermogen en hun volharding. Ze
realiseren zich dat ze met belangrijk werk bezig zijn en die verantwoordelijkheid drukt zwaar op hun schouders.
In het kader van de verdere opbouw van de missie, verwachten we morgen met vier zoekteams van elk 20
experts te kunnen gaan zoeken. Zondag of maandag zullen we op de volledige sterkte komen van vijf teams en
zijn we in ‘full operation’. De komende dagen kunnen we indien nodig duikers inzetten en gebruik maken van
sonar. Ook zijn er twee speurhonden inzetbaar, en worden er nog drie speurhonden ingevlogen. Natuurlijk is,
zoals eerder gezegd, een bezoek aan de rampplek afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen met de
OVSE en van de veiligheidssituatie.
Morgen gaan de internationale politiemensen en de forensisch experts vanuit Soledar weer naar de rampplek om
te zoeken en te bergen. Het is nog niet mogelijk om aan te geven wanneer alle werkzaamheden op de rampplek
klaar zijn. Dat hangt af van de omstandigheden en wat we aantreffen. De verwachting is dat we zeker nog enkele
weken bezig zijn.
Zoals gezegd ben ik dankbaar dat de betrokken partijen het mogelijk hebben gemaakt om de rampplek te
bezoeken. Ik hoop dat we ook de komende dagen onder leiding van de OVSE deze samenwerking voort kunnen
zetten.
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FW: NKC maandag 27-7
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Hi
Kijken jullie ff of hier nog iets in zit voor ro.nl en verwnatensite?
Dank!

Verzonden: dinsdag 29 juli 2014 9:45

Onderwerp: Fw: NKC maandag 27-7

(

Onderwerp: FW: NKC maandag 27-7

erom:
Sent: maandag 28 juli 2014 21:39:57
To:
Subject: NKC maandag 27-7
>

Colleg&s,

.

Vandaag de volgende hoofdpunten aan de orde geweest in NKC:

>

> morgen is er een ICCB om 1200 en MCCB om 1300. Voor de rest van de week zijnde tijden 1500 en 1600. Vrijdag wordt
nieuwe vergaderschema bepaald.
elke dag om 10.00 hebben we ochtendoverleg met leden van NKC om laatste stand van zaken met elkaar te delen. Daar delen
we waar we mee bezig zijn, wat we deze dag verwachten en waar knelpunten zijn. Het document met QenAs heb ik aangevuld.
Op sommige punten moeten nog antwoorden komen. Elke dag werken vanuit dit document verder. QenAs voor Kamerdebat
kunnen er morgen weer bij.
er is een heldere afspraak over communicatie van verplaatsingen van de teams. PJ Aalbersberg geeft elke dag aan einde van de
dag persbriefing. Tekst wordt vooraf met ons gedeeld en zetten we (ook vertaald) op onze site.
Morgen is er overleg over protocol rond communicatie over de daadwerkelijke identificatie.
A
-

-

-

-

-

1

From two o’clock until four oclock a team of 30 experts conducted a search near a poultry
farm covering 5 x 5 metre areas. As has been said, this is a painstaking process. A number
of human remains were found. The remains were all recovered and packed separately. They
were then taken by the team’s ambulance to Soledar, where they will be stored in a
refrigerated carriage.
In addition, many personal belongings were recovered. These too have all been packed
separately, collected in large bags and taken away by the team. Everything will now be
brought back to the Netherlands as quickly as possible via Kharkiv. We hope that the start of
these activities and the recovery of these remains will bring some comfort to the families of
the victims.
Over the past 24 hours the mission team has looked for a new location, because the crash
site is easier to access from the north. We found this location in Soledar. This base will
connect our main location in Kharkiv and the area being searched at the crash site. Soledor
is nearly 90 km north-west of the crash site.
The repatriation team will stay in Soledar at the campus that has been made available by the
Ukrainian authorities. The campus includes the school, a sports complex and a clinic that we
will be able to use. Around 120 members of the repatriation team will sleep there tonight,
including the team which worked today at the crash site. A sociomedical medical team will be
on hand for the latter group, whose members will be allowed to rest tomorrow. These people
have had to do an extremely tough job today and we are proud of their commitment and
perseverance. They realise the importance of their work and the responsibility that rests on
their shoulders.
As part of the further buildup of the mission, we expect to work tomorrow with four teams of
20 experts each. We will be at full strength on Sunday or Monday with live teams. In the days
ahead we may be able to deploy divers and specially trained dogs.
Of course, as 1 said before, returning to the crash site depends on the outcome of
negotiations with the OSCE and the security situation.
Tomorrow, the international police team and the forensic experts will travel from Soledar to
the disaster site once again to continue with the search and recovery mission. It is not yet
possible to indicate when our work at the site will be complete. This depends on the general

AVT14/BZ112691A

circumstances and what we find there. It is expected that things will take at bast several
more weeks.
As 1 said, 1 am grateful to the parties concerned for making It possible to visit the disaster
site. 1 hope we can continue working together in the days ahead, under the leadership of the
OSCE.

(

(
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Aan:
CC:
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dinsdag 29juli 2014 9:55

FW: NKC maandag 27-7
QAs versie 28-7 .docx; Procedure Communicatie teams naar crashsite.docx

Hi
Kijken jullie ff of hier nog iets in zit voor ro.nl en verwnatensite?
Dank!
v a.

1.

Verzonden: dinsdag 29 juli 2014 9:45
Aan:
Onderwerp: Fw: NKC maandag 27-7

(
Van:
Verzonden:”
Aan:

09:44 PM

Sent: maandag 28 juli 2014 21:39:57
To:
Subject: NKC maandag 27-7

>

Collegas,

>
>

Vandaag de volgende hoofdpunten aan de orde geweest in NKC:

>

> morgen is er een ICCB om 1200 en MCCB om 1300. Voor de rest van de week zijnde tijden 1500 en 1600. Vrijdag wordt
nieuwe vergaderschema bepaald.
elke dag om 10.00 hebben we ochtendoverleg met leden van NKC om laatste stand van zaken met elkaar te delen. Daar delen
we waar we mee bezig zijn, wat we deze dag verwachten en waar knelpunten zijn. Het document met QenAs heb ik aangevuld.
Op sommige punten moeten nog antwoorden komen. Elke dag werken vanuit dit document verder. QenAs voor Kamerdebat
kunnen er morgen weer bij.
er is een heldere afspraak over communicatie van verplaatsingen van de teams. PJ Aalbersberg geeft elke dag aan einde van de
dag persbriefing. Tekst wordt vooraf met ons gedeeld en zetten we (ook vertaald) op onze site.
> Morgen is er overleg overp
-

-

-

.

-
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-

‘7fl

Tfl

—

_t.

—.

-

—

—.

-.

1

>

Tot zover de belangrijkste punten.

is morgen coördinator pers- en publieksvoorlichting van het NKC.

>

> 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 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
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Q&A’s Persconferentie minister-president 27-7-2014
Q&A’s minister-president
Kamerbrief /repatriëringsmissie
Waarom is dit geen art 100 brief, terwijl veel kleinere missies in veel
minder gevaarlijke omgevingen wel met art 100 gepaard gingen?

Artikel 100 is van toepassing bij besluiten van de regering tot

-

uitzending van militaire eenheden ter bevordering van de internationale
rechtsorde.

(
Daarvan is bij deze inzet geen sprake. De inzet is gericht op het

-

terughalen van de stoffelijke resten van de slachtoffers van de ramp met
de MH-17.
Ik hecht er aan op te merken dat de Kamer ook bij belangrijke niet-

-

artikel 100 uitzendingen zorgvuldig wordt geïnformeerd.
-

Dat gebeurt vanzelfsprekend ook bij deze inzet, die onder moeilijke

omstandigheden plaatsvindt.
Wat is nieuwe feit dat we nu definitief kiezen voor GEEN militaire optie?

Steeds meer realisatie van militaire analyse dat die optie minder, na
nadere weging van risico’s en uitstralingseffecten, een oplossing biedt

-

in combinatie met feit dat beeld over coöperatie van separatisten
positiever is geworden.
Welke garanties hebben we gekregen van welke separatistengroepen?

-De separatisten van de zelfbenoemde “Volksrepubliek Donetsk”, de
dominante groepering ter plaatse, hebben via de OVSE bevestigd dat
alle buitenlandse experts en hulpverleners welkom zijn.

Gisteravond is in een gesprek tussen de OVSE en deze groep

-

afgesproken dat de Nederlandse en Australische experts zo snel
mogelijk naar de plaats van de ramp kunnen reizen om hun
werkzaamheden uit te voeren.
De separatisten hebben ook ingestemd met de geleidelijke opbouw

-

van de inzet.
-

Bedoeling was dat er vandaag al 27 NL’ers en 11 Australiërs naar de

site zouden gaan. Dat bleek helaas niet mogelijk vanwege beschietingen
in de omgeving van de site. Ze gaan nu zsm, zodra de
veiligheidssituatie het toelaat.
Heeft Poetin intussen zijn knikje gegeven?
-Poetin heeft aangegeven dat hij de beoogde inzet steunt om resterende
stoffelijke overschotten en persoonlijke eigendommen zo snel en veilig
mogelijk uit het rampgebied naar Nederland over te brengen.
-Het bewuste ‘knikje’ ging om een ‘knikje’ van de VN Veiligheidsraad bij
de overeenkomst tussen Nederland en Oekraïne, waar nu de laatste
hand aan wordt gelegd.
-Idee is om die ter informatie voor te leggen aan de VNVR, als nadere
invulling van VNVR resolutie 2166.
-Het kabinet wil graag brede internationale steun voor de inzet, inclusief
van Rusland.
-Ook zonder dit ‘knikje’ kunnen NLse en andere experts overigens aan
de slag.
-De overeenkomst met Oekraine geeft alleen een wat steviger basis aan
de internationale aanwezigheid en maakt het mogelijk

—

eventueel

—

handwapens te dragen voor persoonlijke beveiliging. Overigens nog
zeker niet gezegd of dit ook zal gaan gebeuren.
Heeft hij ook garantie gegeven dat hij die troepenmacht aan zijn kant
van de grens houdt?
Nee. Daar is niet over gesproken.
Welke relevante ervaring heeft

die hem geschikt maakt

voor een missie tussen zwaarbewapende separatisten?
Aalbersberg is een zeer ervaren politieman, best man voor the job. Ik
heb het volste vertrouwen dat hij deze lastige opdracht aan kan!
Hoe is verhouding missie ni en aus met obsessed?
Op 27 juli zijn reeds 27 Nederlandse en 11 Australische experts onder
begeleiding van de OVSE afgereisd naar de plaats van de ramp. Het
plan is nu de lopende activiteiten stap voor stap te intensiveren en
verder te structureren. Het aantal functionarissen in Oekraïne zal
worden uitgebreid met medewerkers van het LTFO en de KMar. Ook
Australië en Maleisië zullen de komende dagen een personele bijdrage
leveren. Op dit moment staat de exacte omvang en samenstelling van
de Nederlandse bijdrage nog niet vast. Ook hierover zullen, door
tussenkomst van de OVSE, afspraken met de separatisten worden
gemaakt.
Wiens veiigheidsanalyse is leidend voor het binnengaan van het
gebied?
Elke dag wordt opnieuw de situatie bekeken en ingeschat of een veilige
doorgang mogelijk is. Dat gebeurt op basis van informatie van
inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de OVSE en informatie ter plekke.

Deze afweging wordt dagelijks door de NCTV gemaakt en 24 uur per
dag gemonitord.
Wanneer is de missie precies ten einde en wanneer is deze geslaagd?
Doel van de inzet is zo snel mogelijk de nog aanwezige stoffelijke resten
en persoonlijke bezittingen van de slachtoffers van MH17 op te sporen
en naar Nederland te brengen. Als dat is gebeurd is de
repatriëringsmissie geslaagd.
Overig
Klopt het dat er wel Nederlandse commando’s bij gecrashte vliegtuig in
Mali zijn? Waarom niet bij onze mensen in Oekraïne?
Die situaties zijn niet vergelijkbaar. Nederland is vanwege de operatie
MINUSMA aanwezig in Gao. De crashlocatie is daarbij in de buurt.
Nederlandse ondersteuning bij het gecrashte vliegtuig geschiedt in
opdracht van de VN-commandant, totdat anderen dat kunnen
overnemen. Inzet gebeurt vanuit het hoofdkwartier van de VN Bamako.
[evt verwijzen naar minister van Defensie]
Bericht Telegraph over procedure tegen Poetin namens nabestaanden
vanwege betrokkenheid bij crash. Gaat Nederlandse staat zich voegen
in deze procedure? Gaan wij de nabestaanden bij deze kostbare
procedure ook financieel ondersteunen?
(Volgt).

De militairen zouden onopvallende kleding dragen. Berichten ter plekke
dat dit niet zo is. Wat hebben zij aan?
De leden van de marechaussee lopen in politietenue (lichtblauw
overhemd en donkerblauwe broek), niet in militair uniform.

(

Laatste stand van zaken
Is er vandaag toegang tot de rampplek?
Nee, helaas niet. Een team van 30 man, de helft LTFO en de helft KMar,
is vanochtend vroeg vanuit lzuym vertrokken en in Donetsk
aangekomen. Wegens gevechten in het gebied is de situatie vooralsnog
te instabiel om veilig aan het werk te gaan op de crashsite. De NCTV
heeft hierop besloten het Nederlandse team vandaag niet verder te laten
afreizen.

(

Wanneer gaat het team wel het gebied binnen?
Op het moment dat het veilig en verantwoord is. De NCTV bepaalt per
dag wat mogelijk is mbt toetreding van het rampgebied.
Volgens

moeten we wachten op toestemming van Oekraïne

op donderdag. Klopt dat?
Nee, dat klopt niet. De aanwezige ongewapende Nederlandse
politieagenten en personeel van het Koninklijke Marechausseë kunnen,
zodra de veiligheidssituatie het toelaat, aan de slag op de rampplek in

(

Oekraïne. Hiervoor is geen bekrachtiging nodig van het Oekraïense
parlement.
Wat wordt er dan wel met het parlement besproken?
Volgt.

Q & A’s minister van Defensie
Worden de politieagenten en marechaussees nu wel of niet bewapend?
Op basis van het verdrag kan het aantal functionarissen in Oekraïne
worden uitgebreid en kan het militair en politiepersoneel worden
-

uitgerust met persoonlijke bewapening. Of dat ook daadwerkelijk gaat
gebeuren is afhankelijk van de veiligheidssituatie en de afspraken met
de separatisten.
Wie bepaalt nu of het gebied veilig is of niet?
Op dit moment wordt nog door NCTV bepaald of het gebied veilig is.
Zodra Kol Kuijs ter plaatse de operationele leiding op zich heeft
genomen bepaalt hij of het veilig genoeg is. Hij maakt daarbij gebruik
van informatie die hij lokaal via zijn eigen mensen inwint, informatie die
hij krijgt van OVSE en de autoriteiten van Oekraïne alsmede informatie
die hij via de DOPS uit Nederland krijgt (bron MIVDINCTV).
Wat gebeurt er als de Nederlandse (of AUS/ML) worden beschoten?
Zij ontwijken het gevecht en zullen zich terugtrekken. De
repatriëringsmissie is geen militaire missie. De agenten zijn nog
onbewapend, maar als zij in een later stadium de beschikking krijgen
over hun persoonlijk wapen dan is dat voor de persoonlijke veiligheid
tegen criminelen, niet om het gevecht met de veel zwaarder bewapende
separatisten aan te gaan.
Wat als escalatie dreigt?
Als escalatie leidt tot geweldstoename zal de missie worden opgeschort
of gestopt. Bij een eventuele gijzeling zal eerst de weg van de
onderhandeling worden gevolgd. Er is geen extractiecapaciteit

(

(verwijzen naar uitspraken Timmermans: die is ook niet nodig gelet op
de afspraken die we gemaakt hebben).
Waarom gaat u uit van een periode van drie weken?
De afweging is gemaakt tussen de wens om zorgvuldig het gebied te
onderzoeken en de risicovolle en veranderlijke omstandigheden in het
gebied. De beoordeling is dat in drie weken het gebied kan zijn
doorzocht. De missie zal eerder worden beëindigd als de zoektocht naar
stoffelijke overschotten is voltooid of als voortzetting van de
werkzaamheden niet langer verantwoord is met het oog op de
veiligheidssituatie.
Wat nemen de agenten allemaal mee als ondersteuning?
Op dit moment wordt uitgewerkt wat de agenten als ondersteuning
meekrijgen. De ondersteuning bestaat uit transport, medische zorg,
communicatieverbindingen en andere faciliteiten voor de aansturing van
de missie.
Welke steun heeft de VS (Hagel) u toegezegd?

(

Ik heb twee keer met Hagel gesproken. De eerste keer bracht hij zijn
condoleances over en gisteren hebben we vooral gesproken over de
uitdagingen die we hebben om toegang tot de plek van de ramp te
krijgen. De VS leeft erg mee. (ik begreep dat in een Amerikaanse
nieuwsuitzending de vergelijking is gemaakt met het aantal slachtoffers
van 9/11: uitgaande van het aantal inwoners zou dat verhoudingsgewijs
voor Nederland op het zelfde aantal uitkomen.)
Wat vindt u van de vergelijking met Srebrenica (uitsturen van
onvoldoende uitgeruste militairen)?

Een vergelijking tussen onderzoek op de crash site in Oekraïne en de
situatie destijds in Srebrenica gaat niet op. De missie heeft uitsluitend de
taak het gebied af te zoeken naar stoffelijke resten en persoonlijke
eigendommen van slachtoffers te faciliteren. Het gaat hier om een
missie van duidelijk beperkte duur en met expliciete instemming van alle
betrokken partijen. Als de veiligheidssituatie uitvoering van de missie
niet langer mogelijk maakt of een van de betrokken partijen de missie
niet langer wenst te steunen, dan wordt deze onmiddellijk door
Nederland beëindigd.
Klopt het dat de luchtmobiele brigade, het KCT en helikoptereenheden
al klaar stonden om te vertrekken? Hoe kan dat?
Ik doe geen mededelingen over details uit het militair planningsproces.
In algemene zin geldt dat in het planningsproces eenheden kunnen
worden klaargezet zodat bij een besluit zo snel mogelijk tot inzet kan
worden overgegaan.
Wie bepaalt in deze nieuwe operatie of het veilig is of niet? Nog steeds
de NCTV?
De minister van Veiligheid & Justitie is verantwoordelijk voor de
afweging of uitvoering van de missie verantwoord is.
Welke landen nemen deel aan de missie?
Vooralsnog is alleen sprake van deelneming van Nederland, Australië
en Maleisië, maar de missie kan worden uitgebreid met landen die
eveneens slachtoffers te betreuren hebben.
Volgt er nog een artikel 100 brief?

(.

Nee, missie die nu is ingezet wordt feitelijk voortgezet, daar is dus geen

art. 100 voor nodig.

(

(

o & A’s minister van V&J
Wat is er gedaan na aankomst Kmar in Charkov? Kan de minister een
beeld geven van de voorbereidingen van het repatriërings- en
iden tifica tieteam?
• Vanaf vrijdag 25 juli 2014 zijn reeds 40 leden van de Koninklijke
Marechaussee (KMar) en 23 experts van het Landelijk Team
Forensisch Onderzoek (LTFO) afgereisd naar Oekraïne. Hun taak
is het zoeken naar resterende stoffelijke overschotten en
persoonlijke eigendommen van slachtoffers. Om zo snel mogelijk
toegang tot het rampgebied te krijgen, zijn zij onbewapend. Er
wordt in dezen nauw samengewerkt met Australië en Maleisië.
Australië heeft een planningsteam afgevaardigd naar Nederland.
• Op 27 juli zijn reeds 27 Nederlandse en 11 Australische experts
onder begeleiding van de OVSE afgereisd naar de plaats van de
ramp. Het plan is nu de lopende activiteiten stap voor stap te
intensiveren en verder te structureren. Het aantal functionarissen
in Oekraïne zal worden uitgebreid met medewerkers van het LTFO
en de KMar. Ook Australië en Maleisië zullen de komende dagen
een personele bijdrage leveren. Op dit moment staat de exacte
omvang en samenstelling van de Nederlandse bijdrage nog niet
vast. Ook hierover zullen, door tussenkomst van de OVSE,
afspraken met de separatisten worden gemaakt.
Wie geeft uiteindelijk toestemming om gebied in te gaan, wie bepaalt
of het veilig is?
Op dit moment wordt nog door NCTV bepaald of het gebied veilig is.
Die afweging wordt dagelijks gemaakt op basis van informatie van

(

inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de OVSE en informatie ter
plekke.
De veiligheidssituatie wordt nauw gemonitord. De commandant zal
onafgebroken de veiligheid ter plaatse beoordelen, mede op basis
van adviezen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid (NCTV) en informatie van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten en de OVSE. De veiligheid van het Nederlandse
personeel wordt vooral gewaarborgd door goede afspraken met
zowel de regering van Oekraïne als, via de OVSE, met het

(.

leiderschap van de separatistenbewegingen ter plaatse.
Toelichting geven op actuele situatie inzet LFTO en Marechaussees.
Geen toegang tot rampplek in verband met beschietingen. Blijven
Nederlandse experts in Donetsk of gaan ze terug naar Charkov of
Izyum?
Op basis van de afspraken die de OVSE met de separatisten heeft
gemaakt is vanochtend een team van rond de 30 forensische experts
uit Nederland vanuit lzyum vetrokken richting de rampplek. De NCTV
had daarvoor toestemming gegeven. Het team van 30 Nederlandse
forensische experts heeft op dit moment geen veilige doorgang naar
de rampplek. Wegens gevechten in het gebied is de situatie
vooralsnog te instabiel om veilig aan het werk te gaan op de
crashsite. De NCTV heeft hierop besloten het Nederlandse team
vooralsnog niet verder te laten afreizen. Het team bevindt zich op dit
moment in Donetsk.
Wat is de stand van zaken als het gaat om de persoonlijke
bezittingen? Hoe komen die terug?
Daar wordt nu hard aangewerkt en heeft onze hoogste prioriteit.

Hoe lang is nodig om de klus te klaren (a)? En waarom 3 weken (b)?
Uitgangspunt is dat de inzet binnen drie weken wordt afgerond. De
inzet zal eerder worden beëindigd als de zoektocht naar stoffelijke
overschotten is voltooid of als voortzetting van de werkzaamheden
niet langer verantwoord is met het oog op de veiligheidssituatie.
Doel van deze missie is zo snel mogelijk de nog aanwezige stoffelijke
resten en persoonlijke bezittingen van de slachtoffers van MH17 op te
sporen en naar Nederland te brengen. Als dat is gebeurd is de missie
geslaagd. De afweging is gemaakt tussen de wens om zorgvuldig het
gebied te onderzoeken en de risicovolle en veranderlijke
omstandigheden in het gebied. De beoordeling is dat in drie weken
het gebied kan zijn doorzocht. De missie zal eerder worden beëindigd
als de zoektocht naar stoffelijke overschotten is voltooid of als
voortzetting van de werkzaamheden niet langer verantwoord is met
het oog op de veiligheidssituatie.
Worden de politieagenten en marechaussees nu wel of niet
bewapend?
Op basis van het verdrag kan het aantal functionarissen in Oekraïne
worden uitgebreid en kan het militair en politiepersoneel worden
-

uitgerust met persoonlijke bewapening. Of dat ook daadwerkelijk gaat
gebeuren is afhankelijk van de veiligheidssituatie en de afspraken
met de separatisten.
Wat gebeurt er nu er actieve strijd aan de gang is rond het
rampgebied?

Veiligheid gaat voor alles. Dat betekent dat zolang deze strijd gaande
is onze mensen niet naar het ramgebied kunnen. Dat zou niet
verantwoord zijn.
Zijn zij dan nu veilig in Donetsk?
Op dit moment wel. We houden de situatie nauwlettend in de gaten.
Wat gebeurt er als de Nederlandse (of AUS/ML) worden beschoten?
Zij ontwijken het gevecht en zullen zich terugtrekken. Veiligheid gaat
voor alles.

(
Wat nemen de agenten allemaal mee als ondersteuning?
Op dit moment wordt uitgewerkt wat de agenten als ondersteuning
meekrijgen. De ondersteuning bestaat uit transport, medische zorg,
communicatieverbindingen en andere faciliteiten voor de aansturing
van de missie.
Wat kunt u zeggen over de logistiek?
Het is de bedoeling dat het repatriëringsteam haar logistieke basis te

(

Kharkov opbouwt terwijl de uitvoerende functionarissen waarschijnlijk
in Torez of Donetsk zullen verblijven. Torez ligt in de directe
omgeving van de plaats van de ramp, Donetsk is één uur rijden. Bij
een verblijf in Donetsk wordt dagelijks heen en weer gereisd naar het
rampgebied.
Wat is er vanmorgen gebeurd?
Op basis van de afspraken die de OVSE met de separatisten heeft
gemaakt is vanochtend een team van rond de 30 forensische experts
uit Nederland vanuit lzyum vetrokken richting de rampplek. De NCTV
had daarvoor toestemming gegeven. Het team van 30 Nederlandse

forensische experts heeft op dit moment geen veilige doorgang naar
de rampplek. Wegens gevechten in het gebied is de situatie
vooralsnog te instabiel om veilig aan het werk te gaan op de
crashsite. De NCTV heeft hierop besloten het Nederlandse team
vooralsnog niet verder te laten afreizen. Het team bevindt zich op dit
moment in Donetsk.
Vanmorgen was er nog sprake van een veilige doortocht, en nu lopen
de spanningen snel op? Is uw informatiepositie wel op orde?

Ja, we krijgen de juiste informatie van bijvoorbeeld de

(

inlichtingendiensten. Maar het geeft wel aan hoe de situatie ter plekke
snel kan veranderen.
Wat als escalatie dreigt?
Als escalatie leidt tot geweldstoename zal de missie worden
opgeschort of gestopt. Bij een eventuele gijzeling zal eerst de weg
van de onderhandeling worden gevolgd. Er is geen extractiecapaciteit
(verwijzen naar uitspraken Timmermans: die is ook niet nodig gelet
op de afspraken die we gemaakt hebben).
(
NIEUWE Q&A’s 28-7
Kan de politie nabestaanden afschermen voor letselschade advocaten?

De politie kan nabestaanden van de vlieg ramp in Oekraïne niet
afschermen tegen opdringerige advocaten die een slaatje uit de zaak
willen slaan. De politie doet een beroep op juristen en
letselschadeadvocaten om met respect om te gaan met de
nabestaanden.

Zijn we aan het onderhandelen met de separatisten over het teruggeven
van de spullen van nabestaanden?
Gaat de Nederlandse overheid naar aanleiding van de gebeurtenissen
van de afgelopen anderhalve week actie ondernemen om
luchtvaartmaatschappijen beter te informeren welke viiegroutes wel en
welke routes niet veilig zijn?
We verwijzen naar het debat van afgelopen vrijdagmorgen met de
Kamer waarin dit uitgebreid aan de orde is geweest. Opstelten heeft
toen gezegd dat OVV de hele gang van zaken, dus ook die zaak (de

(

informatie aan luchtvaartmaatschappijen), helemaal zal uitzoeken.
Zijn er scenario’s bij gijzeling en ongevallen?
Defensie houdt er rekening mee dat de situatie opeens kan omslaan,
waardoor de Nederlanders in gevaar zijn. De marechaussees en
politiemensen gaan naar het dichtsbijzijnde vliegveld en worden via een
luchtbrug teruggehaalci. Voor medische evacuaties zijn ambulances en
een transportvliegtuig met een chirurgisch team aan boord beschikbaar.
Defensie heeft een arts en enkele verpleegkundigen naar de regio
gestuurd om eerste hulp te kunnen bieden aan eventuele gewonden.
Die kunnen ook naar een ziekenhuis in Donetsk worden gebracht. Als
een gewonde is gestabiliseerd en meer verzorging nodig heeft, wordt hij
met de ambulance naar Charkov vervoerd en van daaruit overgevlogen
naar Nederland.
Wat is de rechtspositie van nabestaanden?

Procedure Communicatie teams naar crashsite
Uitgangspunt blijft dat overheid zelf en actief bekend maakt wanneer de teams op weg zijn en niet
afhankelijk is van berichten van lokaal aanwezige media.
Tot en met dinsdag 29 juli is NCTV eind verantwoordelijk voor de ‘clearance’ van de teams. Vanaf
(KMAR). Alle berichtgeving wordt gestuurd vanuit het NKC en
woensdag 30juli is dat
afgestemd met woordvoerders ter plaatse (Kiev, Charkov, teams ter plaatste) v&3rdat het bericht
wordt verstuurd.
Er wordt dagelijks over drie momenten gecommuniceerd:
1) vertrek en aantallen vanuit uitvalsbasis naar crashsite
ochtend

/ niet vertrek. Dit moment ligt (vroeg)in de

2) aankomst op crashsite dan wel onderweg terugkeer vanwege veranderde omstandigheden
3) eventueel terugkeer op uitvalsbasis
Vanuit Kiev wordt dagelijks aan het einde van de dag door de missieleider (Aalbersberg) in een
persbriefing een update gegeven met informatie over de werkzaamheden van de diverse teams
aanwezig in de Oekraïne. Daar worden ook de resultaten van de dag besproken. Daarover wordt
elke dag vooraf afstemming gezocht met het NKC.

-

Van:

maandag 28juii 2014 18:12

Verzonden:
Aan:

(

CC:
Onderwerp:

FW: vragen fraude MH17
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Follow Up
Voltooid

Van:
Verzonden: maandag 28 juli 2014 18:10
Aan:
Onderwerp: FW: vragen fraude MH17
Dac

Hierbij onze reactie:
Helaas zien we geregeld dat thema’s die veel in de aandacht staan door kwaadwillenden worden
aangegrepen om op het internet malafide activiteiten te ontplooien, zoals phishingcampagnes en
klikfraude. Deze vorm van fraude is ook, vooralsnog in beperkte vorm, in de nasleep van de ramp met
vlucht MH17 geconstateerd. Het is zeer betreurenswaardig dat criminelen gebruik maken van deze
droevige gebeurtenis voor het eigen gewin.
De afgelopen dagen zijn er nep-Facebookpagina’s opgedoken van slachtoffers van de ramp,
Facebookpagina’s die zogenaamd als eerbetoon aan de slachtoffers zouden dienen en twitterberichten
die linken naar sites die malware installeren:
Op nep-herdenkingspagina’s en twitterberichten verschijnen links naar zogenaamde filmpjes van de
crash die mensen echter doorstuurt naar dubieuze sites. Deze genereren advertentie inkomsten.
,Klikfraude)
Aanbieden van (links naar) videoplayers om filmpjes van de crash te bekijken; deze installeren
echter malware.
-

(

-

Voor de aanpak van deze fraude is de politie het eerste aanspreekpunt. Het NCSC volgt de situatie op
de voet en zal de politie informeren waar nodig.
Gr.

Woordvoerder
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 1 2511 OP Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag

1

http://www.rijksoverheid .nh/venj
http://www.nctv.nl

Van:
Verzonden: maandag 28 juli 2014 9:42
Aan:
Onderwerp: vragen fraude MH17
Beste
Zoals net telefonisch besproken hierbij mijn verzoek via mail. Ik ben voor NRC Handelsblad bezig met een artikel
over mensen die verdienen aan de vliegtuigramp. Ik kwam in buitenlandse media onder andere tegen dat fraudeurs
nepherdenkingspagina’s oprichten op Facebook. Mensen die hierop klikken komen terecht op advertentiesites. De
oprichters zouden door deze ‘klikfraude’ veel geld verdienen, Ik ben benieuwd in hoeverre dit bij jullie bekend is, of
er iets aan gedaan wordt en hoe die klikfraude precies werkt. Graag zou ik daar iemand over spreken. Wil je me
vandaag laten weten of dat mogelijk is? Ik hoor het graag.

(

Vriendelijke groeten,

nrc>
nrchandelsblad> nrcnext> nrc.nb
Redactie binnenland

(
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 28 november 2014 17:59
NKC DRD/NCC
Re: Berichtje voor later voor op website IVC
-

Ontvangenl Ga het uitzetten.
Grt.

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

Getal staat er ook bij nu.

Verzonden: vrijdag 28 november 2014 17:11
Aan: ‘vliegrampoekraine@slachtofferhulp.nl’
CC: NKC DRD/NCC
Onderwerp: Berichtje voor latervoor op website IVC
-

Beste communicatiecollega’s Slachtofferhulp,

Willen jullie onderstaand bericht op het openbare deel van IVC Vliegramp Oekraïne website plaatsten, zodra ik het
missende getal heb, zie rood in de tekst. Ik mail alvast de tekst, dan is getal toevoegen wat makkelijker.

Ik verwacht nog een bericht van mijn collega te krijgen.

t. )

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Slachtoffers MH17-ramp terug in Nederland

De stoffelijke resten van slachtoffers van de MH17-ramp zijn vanmiddag aangekomen op Vliegbasis Eindhoven met
een Nederlandse Hercules C-130-transportvliegtuig. De terugkeer van stoffelijke resten was met hetzelfde
ceremonieel omgeven als voorgaande keren. Een militaire erewacht haalde de 6 kisten uit het militaire toestel en
bracht ze naar de gereedstaande lijkwagens. Die vertrokken onder politie- en marechaussee begeleiding naar de
Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum. Hier worden de resten verder geïdentificeerd en vervolgens
overgedragen aan de naaste familie.

De ceremonie werd bijgewoond door ongeveer 160 nabestaanden, minister-president Rutte en de ministers
Asscher, Hennis en Koenders. Eerder vandaag werden de kisten met ceremonieel eerbetoon naar het vliegtuig in
Charkov gebracht. Hierbij was minister Opstelten aanwezig namens het kabinet.

Met vriendelijke groet,

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

http://www.nctv. nkhttp://www.nctvnl/>

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. DL
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risic&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
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

AVT-EN <avt-en@minbuza.nI>
maandag 24 november 2014 16:50
NKC-DRD/NCC
RE: Nieuwsbericht: Stoffelijke resten en wrakstukken MH17 naar Charkov
(JU113736)
JU113736 Stoffelijke resten en wrakstukken MH17 naar Charkov.docx

Bijlagen:

Geachte mevrouw
De vertaling van het nieuwsbericht sturen wij u hierbij toe. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met

Met vriendelijke groet,

(

Ministerie van Buitenlandse Zaken
JureauEngels(AVTEN)

From: NKC DRD/NCC [mailto:nkc@nctv.minvenj.nl]
Sent: maandag 24 november 2014 13:36
To: AVT-EN
Subject: Nieuwsbericht: Stoffelijke resten en wrakstukken MH17 naar Charkov (JU113736)
-

Geodemiddag,
Zouden jullie onderstaand bericht willen vertalen? Het is voor de website van nabestaanden MH17.
OPMERKING:

(

Gisteren heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) nagenoeg hetzelfde bericht geplaatst, zonder de twee gele
ilinea’s. Zij hebben deze tekst ook vertaald, ik weet alleen niet of zij dit ook via jullie doen.
Ik stuur de Nederlandse tekst en de Engelse tekst van de 0W mee. Mogelijk kunnen jullie hier op aanhaken en
scheelt dat tijd voor jullie.

Stoffelijke resten en wrakstukken MH17 naar Charkov
Leden van de Nederlandse repatrieringsmissie hebben gisteren de stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen die
afgelopen week werden geborgen overgebracht naar Charkov. De geborgen wrakstukken van vlucht MH17 zijn
onderweg naar Charkov.
Zondagochtend is de trein vanuit Torez vertrokken onder begeleiding van leden van de Nederlandse missie en de
Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa (OVSE). In totaal telt de trein 12 wagons met wrakstukken
van het vliegtuig. Enkele onderdelen die te groot bleken voor transport met de trein zijn gisteren reeds met
diepladers over de weg naar Charkov vervoerd.

1

In Charkov vindt eerst een forensische check plaats van de gevonden stoffelijke resten. Die keren samen met de
persoonlijke bezittingen op een nog nader te bepalen moment terug naar Nederland.
Na aankomst van de wrakstukken in Charkov, wordt het transport naar Nederland verder voorbereid. Op dit
moment kan nog niet worden gezegd wanneer en hoe dat transport zal plaatsvinden.
Met het transport van Torez naar Charkov is de bergingsmissie van de wrakstukken van afgelopen week beëindigd.
Na een ruime periode van voorbereiding werd zondag 16 november gestart met de operatie. In zeven dagen tijd zijn
binnen de mogelijkheden op de locatie van de ramp zoveel mogelijk wrakstukken geborgen die relevant zijn voor
het onderzoek liet de Onderzoeksraad voor veiligheid weten. Ondanks de complexe omstandigheden en de
plaatselijke veiligheidssituatie kon het bergingsteam gedurende de hele week onder begeleiding van de OVSE
volgens planning werken. De berging ging in goede samenwerking met de lokale hulpdiensten.
De rampplek is nu nog niet geheel opgeruimd. Op de locaties waar de afgelopen week is gezocht, zijn veelal kleinere
wrakstukken achtergebleven, die niet bruikbaar zijn voor het onderzoek. Hierover zijn afspraken gemaakt met de
lokale hulpdiensten, die deze achtergebleven wrakstukken zullen opruimen.
De leden van de repatrieringsmissie willen terug naar de zogenoemde ‘burned sites’ om diepgravend forensisch
onderzoek te doen. De locaties zijn afgezet met borden. Daarop wordt gevraagd de burnsites niet te betreden. Ook
zijn er nog steeds gebieden waar het Nederlandse team geen toegang tot heeft gekregen. De veiligheidssituatie in
het rampgebied blijft fragiel. Hierdoor is het niet mogelijk om op nieuwe werkzaamheden vooruit te blikken.
Hartelijk dank alvast,
Met vriendelijke groet,
Medewerker Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Nationaal Crisiscentrum
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag 1 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. 11 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
Help save paper! Do you really need to print this email?
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
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MH17 Remains and wreckage parts transported to Kharkiv
Yesterday, members of the Dutch repatriation mission transported the human remains and
personal belongings found at the MH17 crash site last week to Kharkiv. Parts of the MH17
wreckage are also on their way to the city.
A train with 12 wagons of wreckage left Torez on Sunday morning, under the supervision of the
Dutch mission and the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). Some
pieces of wreckage were too large for train transport and were instead brought to Kharkiv on low
loaders.
In Kharkiv initial forensic checks will be carried out on the human remains. They, together with
the recovered personal belongings, will be flown to the Netherlands at a time to be determined.
Once pieces of the wreckage arrive in Kharkiv, arrangements for transporting them to the
Netherlands will begin to be made. It is not currently possible to say how and when the
wreckage will be transported.
The moving of wreckage from Torez to Kharkiv marks the end of last week’s salvage operation,
which began on Sunday 16 November, following a significant period of preparation. The Dutch
Safety Board has reported that, within a seven-day period, the team recovered as much
wreckage relevant for the investigation as they could. Despite the complex circumstances and
local security situation, the team was able to work as planned for an entire week under the

(

OSCE’s guidance. The operation was carried out in partnership with the local emergency
services.
The crash site has not been fully cleared, however. Many smaller parts of debris remain at
locations examined last week. These cannot aid the investigation, and agreements have been
reached with the local emergency services to dear the site of this smaller debris.
Members of the repatriation mission still want to return to fire-ravaged areas to carry out more
detailed forensic research. These areas have been marked with signs which ask that the areas
remain undisturbed. There are also areas to which the Dutch team has not yet gained access.
The fragile security situation means it is impossible to say anything about future work.

AVT14/JU1 13736

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Dank je wel
Groetjes,

maandag 24 november 2014 13:25
NKC DRD/NCC
RE: Nieuwsbericht voor RO.nl: Extra uitgaven na ramp met MH17 (JU113726)
-

ik heb het geplaatst.

—

Van: NKC - DRD/NCC
VE
Aan:
CC:
:N ieuwsberi
Onderwerp:

r 2014 8:36

1
t voor RO.nl: Extra uitgaven na ramp met MH17 (JU113726)

Hoi

.)
( De
vertaling die

vrijdag heeft aangevraagd is binnen. Deze staat nog niet op RO. Kan

laten plaatsen?
Met groet,

Van: AVT-EN [mailto:avt-encminbuza.nI]
Verzonden: vrijdag 21 november 2014 17:18
Aan: NKC - DRD/NCC
Onderwerp: RE: Nieuwsbericht voor RO.nl: Extra uitgaven na ramp met MH17 (JU113726)
Hoi
Bijgaand tref je de Engelse vertaling aan. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen r

(

Fijn weekend gewenst.

Secretaresse
Vertaalbureau Engels (AVT-EN)
Directie Vertalingen (AVT)
ilandse Zaken

From: NKC - DRD/NCC [mailto: nkc@nctv.minvenj.nh
Sent: vrijdag 21 november 2014 15:38

jij deze

To: AVT-EN
Subject: F\N: Nieuwsbericht voor RO.nl: Extra uitgaven na ramp met MH17 (JU113726)

Hi dames,
Zouden jullie onderstaand bericht willen vertalen? Is voor de website van nabestaanden MH17.
Dank je wel en fijn weekend.

Extra uitgaven na ramp met MH17

Het kabinet maakt vandaag de Najaarsnota bekend. Daarin zijn onder andere de kosten verwerkt die
de verschillende departementen hebben gemaakt als gevolg van de ramp met vlucht MH17. Het gaat
in totaal om 36,3 miljoen euro. Een deel hiervan kon binnen bestaande budgetten worden
opgevangen.
Zo heeft het ministerie van algemene Zaken extra uitgaven gedaan voor een advertentie in REGIONAI
EN landelijke dagbladen met betrekking tot de ramp met de MH-17. Ook het ministerie van Veiligheid
en Justitie heeft extra uitgaven gedaan in het kader van de ramp MH17: De Nationale Politie, de NCTV
en Slachtofferhulp Nederland hebben naar aanleiding van de ramp extra personeel ingezet. Daarnaast
heeft het NFI reguliere werkzaamheden bij opsporing en criminaliteit uitbesteed om zo het eigen
personeel in te kunnen zetten voor de identificatie van slachtoffers. De NCTV heeft, naast de inzet van
extra personeel, uitgaven gedaan voor het creëren van een betrouwbaar informatiepunt en het
vervoer van rouwauto’s en rouwkisten. Het ministerie van Defensie heeft in de eerste fase na de ramp
330 Nederlandse militairen ingezet en samen met onder andere Australië de luchtbrug tussen Charkov
en Eindhoven gerealiseerd. Daarnaast heeft Defensie in Oekraïne gezorgd voor verblijfsvoorzieningen
en benodigd materieel. In Nederland is de Korporaal van Oudheusden Kazerne (KVOK) ingericht als
thuisbasis voor onderzoekers en voor de identificatie van slachtoffers van de vliegramp. Het ministerie
van VWS organiseerde op 10 november de herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van MH17.

Met vriendelijke groet,

Communicatiemedewerker
Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag 1 www.nctv.nl

Op maandag en woensdag niet aanwezig

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

E2o.
AVT-EN <avt-en@minbuza.nl>

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 21 november 2014 17:18
NKC DRD/NCC
RE: Nieuwsbericht voor RO.nl: Extra uitgaven na ramp met MH17 (JU113726)
JU113726 Extra uitgaven na ramp met MH17.docx
-

Hoi

Bijgaand tref je de Engelse vertaling aan. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen

Fijn weekend gewenst.
Groet,

(
Secretaresse
Vertaalbureau Engels (AVT-EN)
Directie Vertalingen (AVT)
Mini;terie

p.

\

Zaken

From: NKC DRD/NCC [mailto: nkc@nctv.minvenl.nl]
Sent: vrijdag 21 november 2014 15:38
To: AVT-EN
Subject: FW: Nieuwsbericht voor RO,nl: Extra uitgaven na ramp met MH17 (JU113726)
-

(

Hi dames,
Zouden jullie onderstaand bericht willen vertalen? Is voor de website van nabestaanden MH17.
Dank je wel en fijn weekend.

Extra uitgaven na ramp met MH17

Het kabinet maakt vandaag de Najaarsnota bekend. Daarin zijn onder andere de kosten verwerkt die
de verschillende departementen hebben gemaakt als gevolg van de ramp met vlucht MH17. Het gaat
in totaal om 36,3 miljoen euro. Een deel hiervan kon binnen bestaande budgetten worden
opgevangen.
Zo heeft het ministerie van algemene Zaken extra uitgaven gedaan voor een advertentie in REGIONAL
EN landelijke dagbladen met betrekking tot de ramp met de MH-17. Ook het ministerie van Veiligheid
en Justitie heeft extra uitgaven gedaan in het kader van de ramp MH17: De Nationale Politie, de NCTV
1

en Slachtofferhulp Nederland hebben naar aanleiding van de ramp extra personeel ingezet. Daarnaast
heeft het NFI reguliere werkzaamheden bij opsporing en criminaliteit uitbesteed om zo het eigen
personeel in te kunnen zetten voor de identificatie van slachtoffers. De NCT’J heeft, naast de inzet van
extra personeel, uitgaven gedaan voor het creëren van een betrouwbaar informatiepunt en het
vervoer van rouwauto’s en rouwkisten. Het ministerie van Defensie heeft in de eerste fase na de ramp
330 Nederlandse militairen ingezet en samen met onder andere Australië de luchtbrug tussen Charkov
en Eindhoven gerealiseerd. Daarnaast heeft Defensie in Oekraïne gezorgd voor verblijfsvoorzieningen
en benodigd materieel. In Nederland is de Korporaal van Oudheusden Kazerne (KVOK) ingericht als
thuisbasis voor onderzoekers en voor de identificatie van slachtoffers van de vliegramp. Het ministerie
van VWS organiseerde op 10 november de herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van MH17.

Met vriendelijke groet,

Communicatiemedewerker
Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag 1 www.nctv.nl

t

1

Op maandag en woensdag niet aanwezig

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
Help save paper! Do you really need to print this email?
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 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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Extra government expenditure following MH17 disaster
The government is publishing its Autumn Memorandum today. It will include the costs
incurred by the various ministries as a result of the disaster involving flight MH17

—

a total of

€36.3 million. Some of these costs were covered by existing budgets.
The Ministry of General Affairs incurred additional expenditure for an announcement in
regional and national newspapers regarding the MH17 disaster. The costs borne by the
Ministry of Security and Justice concerned the following: the National Police, the National
Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV) and Victim Support Netherlands all
required extra staff to work on matters related to the disaster. In addition, the Netherlands
Forensic Institute contracted

Out

regular work on criminal investigations and other crime

related matters, freeing up its own staff to work to identify the victims. In addition to extra

(

staff, the NCTV incurred costs to create a reliable information hub and to arrange transport
for the coffins. In the initial phase after the disaster, the Ministry of Defence deployed 330
military personnel and worked together with Australia to set up the air bridge between
Kharkiv and Eindhoven. It also provided accommodation facilities and equipment in Ukraine.
In the Netherlands, it arranged for the Korporaal van Oudheusden Barracks to be used a
home base for the investigators and for the identification of the victims. The Ministry of
Health, Welfare and Sport organised the MH17 National Remembrance Ceremony, held on
10 November.

(

AVT1 4/JU 113726

E29/.
Van:

Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

AVT-EN <avt-en@minbuza.nl>
vrijdag 7 november 2014 15:41
NKC

-

DRD/NCC

iU113496 factsheet identificatie.docx

Beste
Bijgaand tref je de Engelse vertaling van de factsheet aan. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met

Groet,

Secretaresse
Vertaalbureau Engels (AVT-EN)
Directie Vertalingen (AVT)
“nlanc
Zaken
:erie

Sent: vrijdag 31 oktober 2014 10:23
To
Subject: factsheet identificatie/bij

(

Zoals besproken met

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

Help save paper! Do you really need to print this email?
1

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 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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LTFO
RIT/DVI

Dutch Police Services Agency
National Forensic Investigation Team
Disaster Victim Identification
Postbus 100
3970 AC Driebergen

(

Background

Since 17 July 2014 the National Forensic Investigation Team has been working to identify
the 298 victims of the MH17 air disaster. A large number of victims have sofar been
identified using dental records, fingerprints or DNA. The work to identify the remaining
victims is now entering an increasingly difficult phase. This is because the remains that have
not yet been identified do not exhibit, to a sufficient extent, the indicators (including DNA)
needed to enable identification.
Unidentified victims
There are still 14 victims who cannot be identified on the basis of currently available DNA
profiles and other information. DNA profiles have been established for all remains currently
at Hilversum in so far as possible. A total of 289 unique DNA profiles have been obtained. In

(

the case of nine victims, no DNA pointing to them has yet been found on the remains
recovered. Nor has any information based on dental records or fingerprints been found for
these victims. In five cases, DNA has been found but the quality is such that the identity of
these victims cannot be established with 100% certainty. The investigators are continuing to
analyse these profiles.
Remains which have not yielded viable DNA profiles
At the time of writing, It has not been possible to establish viable DNA profiles for a number
of remains at Hilversum. There have already been several attempts to do this, but none have
resulted in a DNA profile. This may be due to samples containing DNA from more than one
victim, as a result of which no unique victim DNA profile can be established. It could also be
that the condition of the remains is such that DNA cannot be isolated and separated. This
primarily occurs with soft tissue remains.
AVT14/JU1 13496

1

Nine victims for whom no information has been found
Of the nine victims for whom no information has been found on the remains currently at
Hilversum, seven are Dutch nationals and two are non-Dutch nationals. Repeated attempts
have been made to obtain one of the three identification indicators (fingerprints, dental
records or DNA) from the remains. Secondary indicators like tattoos, scars, clothing and
jewellery have also been looked at. No information has been found for these nine victims. It
is possible that remains which have not yielded viable DNA profiles may stili provide
information which will enable the identification of these nine victims. At present it is not
possible to say when or if such information may come to light. It is also possible, however,
that the remains of these victims were not recovered from the crash site.
Five victims for whom some information has been found
The five victims for whom the remains currently at Hilversum have provided some
information held Dutch nationality. Some information has been found for these victims, but
this has not led to a 100% certain identification. This information can consist of one of the
three identification indicators named above, or part thereof, or of DNA alone. Additional DNA

analysis is being carried Out to try to establish a firm identification. The resuits are expected
in three weeks’ time. It cannot be said for certain whether these resuits will lead to
identification and ii is possible that more DNA analysis will be required.
Next of kins’ DNA and DNA found on remains
Next of kins’ DNA was used to establish DNA reference profiles for all 298 victims.
Reference profiles can be established by securing next of kins’ DNA or objects which bear
victims’ DNA. At this stage, there is nothing more next of kin can do to speed up the
identification process.
Analysis of the DNA profiles of remains currently at Hilversum has not yielded any DNA
other than that of victims.

AVT14/JU113496
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

donderdag 6 november 2014 16:15
AVT-EN
NKC DRD/NCC
RE: Briefing OM TKvs MD (iU113550)
-

Bedankt voor de snelle vertalingl

Met vriendelijke groet,

Communicatiemedewerker

(

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en justitie
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag 1 www.nctv.nl

Op maandag en woensdag niet aanwezig
Van: AVT-EN [mailto:avt-en©minbuza.nh]
Verzonden: donderdag 6 november 2014 16:06
Aan:
CC: NKC DRD/NCC
Onderwerp: RE: Briefing OM TK vs MD (JU113550)
-

Beste
Bijgaand de Engelse vertaling. Voor eventuele

let vriendelijke groet,
Secretaresse
Vertaalbureau Enge!s (AVT-EN)
Directie Vertalingen (AVT)
Zaken

From:
Sent: donderdag 6 november 2014 08:36
To: AVT-EN
Subject: FW: Briefing OM TK vs MD (JU113550)
Hi dames,
1

Zouden jullie dit willen laten vertalen? Gaat over MH17.
Dank je wel.

Met vriendelijke groet,

Corn municatiemedewerker
Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 16950 1 2500 BZ t Den Haag t www.nctv.nI

Op maandag en woensdag niet aanwezig
Van: Delfgaauw, drs. M.K.

BD/DRD/NCC/ECO
Verzonden: woensdag 5 november 2014 17:34
Aan: Schreuders, G. BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: Briefing OM TK vs MD.doc
-

-

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
Help save paper! Do you really need to print this email?
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 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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Public Prosecution Service informs parliament about its investigation of MH17
The Chief Public Prosecutor, Fred Westerbeke, was in parliament yesterday to brief the
permanent committee on foreign affairs on the investigation into the MH17 disaster. A
summary follows below.
The briefing, which was closed to the public, dealt mainly with technical matters. The
information presented by Mr Westerbeke was the same as had been prevlously shared with
the victims’ next of kin. The committee members were informed that the Public Prosecution
Service and the police were hoping to issue a statement tomorrow on the exact
circumstances of the crash.
Mr Westerbeke underscored that the criminal case contained far more information than has
been revealed on television and the internet. In a criminal investigation t is the duty of the
Public Prosecution Service to lawfully and convincingly demonstrate what has happened and
who is responsible. This is about more than simply stringing together a series of online
telephone conversations, tweets, satellite photos and statements by anonymous witnesses,
as has been done by some media outlets.
During the briefing Mr Westebeke also expressed his confidence that the international
investigation would continue to make good progress. He also stated that the Public
Prosecution Service has deliberately chosen to keep a low profile on this matter, so as not to

interf ere with the investigation.

(

AVT1 4/JU 113550

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

donderdag 6 november 2014 16:23
AVT-EN
NKC DRD/NCC
RE: Bericht over missie vandaag (JU113544)
-

Dank jullie wel!

Met vriendelijke groet,

Communicatiemedewerker

,
.

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
?ostbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag www.nctv.nl

Op maandag en woensdag niet aanwezig
Van: AVT-EN [mailto:avt-en@minbuza.nl]
Verzonden: donderdag 6 november 2014 16:14
Aan:
CC: NKC DRD/NCC
Onderwerp: RE: Bericht over missie vandaag (JU113544)
-

Beste

Bijgaand de Engelse vertaling. Voor eventuele

(

Met vriendelijke groet,
Secretaresse
Vertaalbureau Engels (AVT-EN)
Directie Vertalingen (AVT)
r1Iandse Zaken

Sent: woensdag 5 november 2014 16:32
To:
Subject: FW: Bericht over missie vandaag (JU113544)
Hi dames,
1

Zouden jullie onderstaande tekst willen vertalen. Gaat over MH17

Stoffelijke resten geborgen op rampplek MH17
Leden van de Nederlandse repatriëringsmissie voor de slachtoffers van vlucht Ml-117 hebben vandaag
opnieuw onder leiding van de lokale rampenbestrijdingsdienst SES en de OVSE stoffelijke resten
geborgen op de rampplek in Oost-Oekraïne. De vondsten zijn meegenomen en worden door de experts
naar Charkov gebracht.
In Charkov voeren experts een eerste forensische check uit op de stoffelijke resten. Alle stoffelijke
resten worden zaterdag naar Nederland overgebracht. Bij de repatriëring wordt hetzelfde ceremonieel
in acht genomen als bij de vorige repatriëringen.
De veiligheidsomstandigheden in het gebied blijven fragiel. Terugkeer van de gehele missie naar de
rampplek is dan ook niet aan de orde. De leden van de missie zijn inmiddels weer vertrokken van de
rampplek. De missie blijft alles in het werk stellen om terug te keren naar de rampplek. De
veiligheidssituatie verandert voortdurend en per dag wordt gekeken wat mogelijk is. Er zijn vandaag
ook borden op de zogenaamde ‘burned sites’ geplaatst om deze locatie te markeren. Het gaat om een
oppervlakte van enkele honderden vierkante meters. Het is een voorzorgsmaatregel zodat het
crashgebied ook tijdens de winter duidelijk is gemarkeerd.

(

Met vriendelijke groet,
Communicatiemedewerker
Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 16950 t 2500 BZ 1 Den Haag 1 www.nctv.nl
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Remains recovered from MH17 crash site
Members of the Dutch repatriation mission for the victims of flight MH17, led by the
Ukrainian State Emergency Service (SES) and the OSCE, succeeded in recovering
additional remains from the crash site in eastern Ukraine today.
Experts will transport the remains to Kharkiv, where initial forensic tests will be carried out
before the remains are flown to the Netherlands on Saturday. As on previous occasions, a
repatriation ceremony will be held.
The security situation in eastern Ukraine remains fragile. It is not currently possible for the
entire mission to return to the crash site, and team members have now left the site once
more. The team continues to do everything possible to enable their return. The security
situation is constantly changing, and the possibility of returning is analysed on a day-by-day
basis. Today, signs were placed in fire-ravaged areas covering several hundred square
metres. The signs are a precautionary measure to ensure that the crash site is clearly
marked during the winter months.

(
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Van:
Verzonden:

AVT-EN <avt-en@minbuza.nl>
maandag 3 november 2014 14:43
NKC DRD/NCC
RE: vertaling tekst voor nabestaandensite: Nieuws over de repatrieringsmissie
(iU113501) (uitgezet bij
of geplaatst moet worden)
BZ113501.docx

Aan:
Onderwerp:

-

Bijlagen:

Geachte mevrouw
Hierbij ontvangt u de vertaling van de tekst. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met

Met vriendelijke groet,

Secretaresse
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Vertalingen
Bureau Engels (AVT/EN)
Fax: 070-3486731
avt-en@minbuza.nl

From: NKC DRD/NCC [mailto:nkc@nctv.minvenj.nl]
Sent: vrijdag 31 oktober 2014 16:11
To: AVT-EN
Subject: vertaling tekst voor nabestaandensite: Nieuws over de repatrieringsmissie (JU113501)
-

Goedemiddag,

(

.(UI1fl1 jullie bijgaande tekst vertalen voor ons.

Hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Nationaal Crisiscentrum
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag 1 www.nctv.nI
E
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.
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News on the repatriation mission
31 October
Today, a small Dutch mission under the leadership of the Ukrainian State Emergency
Service (SES) and the OSCE was able to visit the MH17 crash site. The parties involved
were quick to seize this opportunity.
The team found human remains in an area that had been ravaged by fire. This area had not
previously been examined by the Dutch mission. Acting in accordance with protocol, the
team recovered some of these remains, which will be taken to Kharkiv. There, an initial
forensic examination will be performed, after which the remains will be sent on to the

(

Netherlands. It is not yet dear when this will happen.
The security situation at the site is in constant flux: one day, the area is relatively calm; the
next, it is on the front line of the conflict and the scene of heavy fighting. As always, we
assess the situation on a day-to-day basis.
Of course, the same ceremonial honours will be given to these remains upon their return as
prevlous repatriations.
The prime minister will announce this latest news today (31 October) at 15:00.

(

AVT1 4IBZ1 13501

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 3 november 2014 11:35
RE: JU113482 Uitnodigingen Nationale Herdenking MH17 verstuurd

Heb het aangepast.
Groet
Van:

Verzonden: maandag 3 november 2014 11:31
Aan: NKC DRD/NCC
CC:
Onderwerp: RE: JU113482 Uitnodigingen Nationale Herdenking MH17 verstuurd
-

Ja, maar gaat over spelfout ih ivc bericht.

Sent with Good (www.good.com)

From: NKC DRD/NCC
Sent: maandag 3 november 2014 11:23:17
To:
Subject: FW: JU113482 Uitnodigingen Nationale Herdenking MH17 verstuurd
-

Hi
Zie onderstaande mail. Zijn de uitnodigingen al verstuurd?
Groet,

(

‘(an:
Verzonden: maandag 3 november 2014 11:17
Aan: NKC DRD/NCC
CC:
Onderwerp: JU113482 Uitnodigingen Nationale Herdenking MH17 verstuurd
-

Beste nkc-medewerkers, Beste mevrouw
Misschien is het u al duidelijk maar er straat helaas een typfout in een zin van dit document. Het gaat over de
tweede zin.
‘Official invitations went sent out this week’ moet eigenlijk ‘Official invitations were sent out this week’ zijn.
Ik stuur hierbij een aangepaste versie. Kunt u soms ontvangst bevestigen?
Met excuses voor het ongemak,

1

Vertaler-Reviser AVT-EN
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061 t 2500 EB Den Haag
mail:
www.rijksoverheid.nI

Help save paper! Do you really need to print this email?
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
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met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

laatste check? IVC tekst kamerbrief
Tekst IVC website bergingswerkzaamheden 281014.docx

Urgentie:

Hoog

28 oktober 2014 6:53

Hier de tekst voor de IVC site, obv versie brief die is verzonden, gisteren om 01.37 (...). Is dezelfde
versie als die van 23.21
Heb cursief gemaakt de extra elementen die in de kamerbrief staan, ten opzichte van de eerdere
versie..
Zo dicht mogelijk bij de brieftekst gebleven, alleen 1 volgorde ding. lezen jullie nog ff mee?
Dan graag zsm akkoord, kan ie geplaatst worden.
Grt

(

1

Nieuwsberichtje op IVC site, met als bijlage de kamerbrief.

Interim-missie verkent via OVSE mogelijkheden bergingswerkzaamheden in rampgebied
MH17 (28 oktober 2014)

Op dit moment zijn nog geen grote wrakstukken geborgen. Dat de grote wrakstukken nog niet
eerder zijn teruggehaald, komt omdat de repatriëring van stoffelijke overschotten en persoonlijke
bezittingen de eerste prioriteit van de missie was en blijft.
Wel zijn er metaaldelen van de rampplek meegenomen (bijvoorbeeld kleinere
vliegtuigonderdelen), omdat die waren vermengd met stoffelijke overschotten en persoonlijke
bezittingen. Ook zijn bij het forensische onderzoek in de lichamen van de piloten metalen deeltjes
aangetroffen. Deze delen zijn na het identificatieproces in Hilversum inmiddels terecht gekomen bij
de experts. Onder meer wordt onderzocht of de metalen deeltjes ook afkomstig kunnen zijn van
buiten het vliegtuig.

(

Voor het terughalen van de wrakstukken is toegang tot het rampgebied essentieel. Hiervoor dient
medewerking verkregen te worden van de separatisten die het gebied controleren. De interimmissie verkent via de OVSE op dit moment de mogelijkheden hiertoe. Er is een voorlopig plan
gemaakt, waarin de mogelijkheid wordt beschreven dat in opdracht van de OVV wrakstukken met
hulp van Defensie door ‘private contractors’ of lokale ondernemers worden weggehaald en
vervolgens naar Nederland gebracht. Dit gebeurt binnen de afspraken en in overleg met betrokken
partijen.
Het is niet uitgesloten dat er tijdens deze bergingswerkzaamheden ook stoffelijke resten en
persoonlijke eigendommen worden aangetroffen op de crashsite, die door het wegvallen van de
vegetatie zichtbaar zijn geworden. Het verzamelen van de eventueel aan te treffen stoffelijke
resten zal uit veiligheidsoverwegingen zo veel als mogelijk worden gecombineerd met
bovenstaande bergingswerkzaamheden.
Daarbij zullen 1 of 2 Nederlandse forensische experts dan aanwezig zijn. Het bergen van
aangetroffen resten zal volgens richtlijnen, protocollen en onder toezicht van het Landelijk Team
Forensische Opsporing (LTFO) geschieden.

(

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

AVT-EN <avt-en@minbuza.nl>
maandag 22 september 2014 17:19
NKC DRD/NCC
-

RE: bericht over waarom 10 november (JU113090)
JU113090 Datum Nationale Herdenking slachtoffers MH17.docx

Beste
Hierbij ontvang je de Engelse vertaling van het bericht. Bij inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met

Met vriendelijke groet,

Ç

Secretaresse
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Vertalingen
Bureau Engels (AVT/EN)

From: NKC DRD/NCC [mailto:nkc@nctv.minvenj.nl]
Sent: maandag 22 september 2014 10:17
To: AVT-EN
cci
Subject: bericht over waarom 10 november (JU113090)
Importance: High
-

Beste avt,

t.,

-lierbij het eerste van de twee berichten ter vertaling, die vrijdag al bij jullie zijn aangekondigd door
college
Laat u ons weten wanneer wij de vertaling retour mogen verwachten? Dank!
Met vriendelijke groet,

plv hoofci/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

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
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Date of MH17 National Remembrance Ceremony

On 26 August Prime Minister Mark Rutte announced that the National Remembrance
Ceremony for the victims of flight MH1 7 will be held on 10 November 2014. On this occasion
we will remember all those who perished in the disaster. The ceremony is a token of
sympathy, a national and international acknowledgement of your loss and an expression of
respect for the victims. In this way, it gives voice to sentiments that are widely shared
throughout our society and gives all the next of kin the opportunity to grieve together and
support each other.
A number of considerations were taken into account when setting the date, including the
progress being made in the identification process. In the weeks ahead, many of you will be

(

taking leave of loved ones. But we also realise that on 10 November many others will stili be
awaiting certainty. By holding a national ceremony we hope to provide them, too, with
support and the opportunity to join together with other families. We will also read out the
names of all those who died, so that they can be with us in spirit.
Seeing the world around you return to normality can be very hard for you as next of kin. You
may already be experiencing this yourself. That is why we decided not to schedule the
ceremony for a later date. On 10 November we hope we can provide you with support and
give you the opportunity to support each other, even though many of you will not yet have
been able to take leave of your loved ones.
The scale of the disaster and therefore the large number of family members involved means
that holding the ceremony at this time may be especially difficult for some of you. We will try

to take account of these sensitivities in the programma.
We hope that we have adequately explained why 10 November was chosen for the
ceremony. 1f you have any questions, please do not hesitate to contact your family liaison
officer or email herdenkingMHl7@ minvws.nI.

\r
Project leader, MH17 National Remembrance Ceremony

AVT1 4/JU1 13090
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

maandag 1 september 2014 16:35
NKC DRD/NCC

Onderwerp:
Bij lag en

RE: vertaling tekst voor nabestaandensite -Juridische Zaken (JU112777S)
JU112777S.doc

-

Beste
De Engelse vertaling van de tekst ‘Juridische zaken’ sturen wij jou hierbij toe. Voor eventuele vragen kun je contact
opnemen me

Met vrIendelijke groet,

(

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bureau Enge/s (AVT-EN)
Tel.

\\Ç

From: NKC DRD/NCC [mailto:nkccnctv.minvenj.nl]
Sent: woensdag 20 augustus 2014 13:22
To: AVT-EN
-

Subject: aanvraag vertaling naar het engels: tekst voor nabestaandensite -Juridische Zaken (JU112777)
Hallo
Hierbij nog een aanvulling voor de te vertalen teksten voor de nabestaandenwebsite.

(

Geen spoed maar wel fijn als het op korte termijn kan. Graag horen we wanneer dit opgeleverd kan
vorden.
Bij voorbaat dank

Senior Communicatieadviseur

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

1

Verzonden: dinsdag 19 a
Aan:I

s 2014 12:17

CC:(

Onderwerp: aanvraag vertalng naar het engels: tekst voor nabestaandensite -Juridische Zaken
un jij deze tekst nog naar het vertaalbureau sturen? Het is een nieuwe rubriek op de nabestaandensite. Ik
Hi
wist vorige week en gister nog niet dat die er kwam. Veel dank! Groetjes•

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 to 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 t 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
Bezoekt u het kerndeparlement van het Ministerie van
Economische Zaken?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID.kaart, rijbewijs of rljkspas) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

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

Help save paper! Do you really need to print this email?
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 if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
2

Legal matters
There are many legal maffers that require your attention. Liability, compensation and legal assistance
are maffers that you may not know much about, and in the current circumstances they could be
especially complex.
Legal assistance
The financial settlement process following an air disaster is not only stressful, t is also complicated, so
t is a good idea to seek expert legal assistance.
It is up to you to decide whether you want to hire a lawyer to help you obtain compensation. You can
engage one now or you may prefer to delay this decision until a later date. 1f you decide to hire a
lawyer, t is advisable to choose one who has special expertise.
Lawyers from other countries (the United States, in any case) have already contacted some of you,
promising to obtain compensation for you for the loss of your loved ones. These are Iawyers who use
aggressive tactics and create expectations that they will most likely be unable to fulfil. 1f you hire one of
them, you run the risk of having to surrender part or all of your compensation to them. Victim Support
Netherlands strongly advises you not to work with any of them, not to agree to anything and not to sign
any documents whatsoever.

AVT14/JU112777S Juridische Zaken

1

Liability
The cause of the air disaster is an important factor in determining liability. There are many suspicions
about what happened, but a thorough investigation will need to be carried out in order to establish the
cause definitively. For this reason, Liability has not yet been assigned to any party. Until the
investigation is complete, It is impossible to say with certainty which party or partjes are liable.
The following parties could be liable:
•

those who launched the missile, if it can be proven that the missile impact caused the
disaster;

•

the airline, under the Montreal Convention for the Unification of Certain Rules for International

(

Carriage by Air;
•

the tour operator or travel agency with which the passenger booked the trip. These companies
would be liable only towards the next of kin of passengers who booked an organised trip with
them that included transport and accommodation and/or an excursion. However, they cannot
be held liable in cases of force majeure. At present, It appears that this was indeed a case of
force majeure, but to determine this with certainty the cause of the air disaster must be
established definitively;

•

other parties that might be at fauLt.

The manufacturer of the aircraft could be held liable only if the aircraft had a technical defect. The
investigation into the cause of the disaster should reveal whether or not this was the case. At present,
It does not seem likely that the disaster was caused by a technical defect.
Since the cause of the disaster has not yet been established definitively, the airline (or rather its
insurer) is required to pay damages in accordance with the Montreal Convention, which obliges
airlines to pay compensation even before liability is established.

AVT14/JU112777S Juridische Zaken
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(

Compensation
You can take the steps necessary to recover losses or obtain compensation from insurers later. There
is plenty of time to comply with the formal deadlines for filing claims.
Even though It is not yet dear which party or parties are liable, you will still be able to obtain
compensation. In accordance with the Montreal Convention of 1999 that applies to international air
transport, Malaysia Airlines is liable for the damage you have incurred up to a maximum of
approximately €1 29,000 (113,100 Special Drawing Rights (SDR)). However, you are not automatically
entitled to the maximum amount; compensation will be paid only for the actual damage you have
sustained. So it is important to keep invoices and receipts. You can only seek compensation for
damage exceeding the aforementioned amount if the airline is found to be hable. The airline will not be

(

required to pay compensation for damage exceeding the maximum 1f It can prove that the disaster
was not its fault.
You have plenty of time to claim compensation. Compensation claims against the airline must be
submitted within two years of 17 July 2014. 1f you intendto seek compensation from atravel agency or
tour operator, your claim must be submitted within one year of 17 July 2014.
The amount of compensation you are awarded will be based on the actual losses you have sustained.
You are entitled to claim compensation only once: if a party compensates you for your losses, you may
not claim more compensation from another party.
Applicable law
The Montreal Convention does not specify which national law applies to compensation claims. In this
case it could be either Dutch or Malaysian law. 1f Dutch law applies, compensation may be claimed for
the following:
•

funeral expenses (but only costs not covered by a funeral insurance policy);

•

loss of financial support, including childcare and household assistance (1f the next of kin was
financially dependent on the deceased); and

•

legal expenses.

Due to the international nature of the disaster, the law of another country may be applicable. 1f, for
example, Malaysian law applies, this could affect who is entitled to compensation and what kind of
damage is covered.

AVT1 4/JU1 12777S Juridische Zaken
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Funeral expenses
Burial or cremation expenses that are not covered by funeral insurance will be reimbursed. The
person who incurs these expenses may file a claim for reimbursement.
The expenses that qualify for reimbursement are not limited to the fees charged by the funeral director
for the burial or cremation. They include other costs such as the vigil, flower arrangements, death
announcements, letters of condolence etc. Costs incurred later, for example for a gravestone,
headstone or urn, will also be reimbursed. Dutch law provides for reimbursement of all reasonable
funeral expenses. The special circumstances surrounding the individual’s death are taken into
account. It is important to save all invoices and receipts to substantiate the expenses incurred.
Loss of financial support
Loss of financial support is damage incurred by a person who was wholly or partly dependent on the
deceased for support. Support can inciude financial maintenance, the care and upbringing of children,
running a joint household and carrying out maintenance and repairs in and around the house.
Under Dutch law, the liable party is obliged to pay compensation for loss of financial support to
individuals who were financially dependent on the deceased. Those who may be eligible for this form
of compensation are:
•

the spouse, registered partner or cohabiting partner;

•

children under 18 or adult children who are enrolled in education;

•

other members of the deceased’s household who were supported financially by the deceased.

Legal expenses
Under Dutch law, the liable party is required to cover all costs of legal assistance that are reasonable
in proportion to the claim. 1f you have legal expenses insurance, generally speaking the insurer will
cover the costs of legal assistance (often up to a specified maximum). Check the terms and conditions
of your policy to find

Out

whether it covers these expenses and what the maximum is.

Damages for pain and suffering
Under Dutch law, surviving relatives are not entitled to compensation for pain and suffering for the loss
of a loved one. Dutch law does not provide for compensation for emotional loss.
Continuation of salary payments by employer
By law your deceased relative or partner’s employer is required to pay a lump sum bereavement
benefit equal to at least one month’s salary. It is possible that the employer is required to pay more
than one month’s salary under a collective bargaining agreement (CAO).

AVT14/JU112777S Juridische Zaken
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Should you no longer be able to work due to the loss of your family member, there is no provision for
compensation of these costs under Dutch law.

t

AVT14/JU1 12777S Juridische Zaken
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Payment of financial assistance
There are a number of financial matters that will require your attention in the short term and will involve
costs to you, such as the costs of the burial or cremation and mortgage payments on the deceased’s
home.
Under the Montreal Convention, the airline is required to make an advance financial assistance
payment to cover your immediate financial needs. Malaysia Airlines has agreed to a payment of USD
5,000 (approximately EUR 3,700) per deceased passenger. The Convention does not specify a time
limit for making the payment. The payment of EUR 3,700 will not be offset against any compensation
you receive later. You are free to accept the payment. Acceptance will not affect any future
compensation. 1f you do not accept the payment, you will not lose any rights. Offering this advance
payment is not recognition by the airline of liabihty.

(

Caution: Seek advice before you sign anything. It must be dear, before you sign, that you are not
waiving your right to claim further compensation and that you do not agree to be bound by the choice
of Dutch law.

AVT14/JU112777S Juridische Zaken

6

Insurance
In the Netherlands there is no central register of insurance policies. You will need to look through your
loved one’s files to find information regarding insurance policies.
There is, however, a central register of dormant savings accounts, current accounts and investment
portfolios. To obtain information from this register you must prove that you are the individual’s heir.
Enquires can be made on this website: www.slapendetecioeden.nl. The site is only available in Dutch.
Many insurance policies include a war exclusion clause. Policies that have such clauses do not
provide cover for events caused by unrest, armed conflict and similar situations. Since it appears that
the air disaster was caused by a missile attack, insurers could in theory invoke this clause. However,
they have promised not to. With regard to some insurance policies, it is unclear who the beneficiary is.

(

1f the terms and conditions of a policy are unclear, please seek advice.

Caution: It is important that you report your loved one’s death to the various insurance companies as
soon as possible. The time limit for doing 5° will be specified in the policy’s terms and conditions.
Funeral insurance
There may be a funeral insurance policy that covers funeral expenses. The policy may cover all orjust
some of the expenses. This depends on the amount insured. Any costs that are not covered by
insurance must be reimbursed by the liable party.
Acciclent insurance
Accident insurance pays out an amount if the insured individual dies as the result of an accident,
regardless of the cause. The amount is stated in the policy and is not based on the actual damage
sustained. Many people have one or more accident insurance policies. Some employers and schools
have group policies for their employees or pupils. This type of insurance cover is usually included in
another policy, such as travel insurance. It is worth investigating whether your loved one was covered
by one or more accident insurance policies.
Travel insurance
The deceased’s policy
Many travellers take out a travel insurance policy before a trip or have a policy that provides ongoing
cover. Depending en the terms and conditions of the policy, you may be able to claim compensation
for the lost luggage. Some travel insurance policies also inciude accident cover that pays out in the
event of the policyholder’s death.

AVT14/JU1 12777S Juridische Zaken
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The next of kin’s policy
Travel insurance often covers the expenses that relatives incur for travel from their holiday destination
when a close family member dies. 1f this happened to you, you should check your own policy to
determine whether the expenses you incurred are covered by your travel insurer.
Cancellation insurance
1f you were unable to take a booked holiday or if you had to return early because of your loved one’s
death, you can make a claim against your cancellation insurance policy if you have one. This type of
insurance often includes cover for ‘loss of enjoyment’ It you must interrupt or cut short your holiday
due to urgent family circumstances. Contact your insurer to find out whether your situation is covered.
Life insurance and pension insurance or pension scheme
Your loved one may be covered by a life insurance policy that pays out a lump sum upon the death of
the policyholder. People often take out a life insurance policy along with a mortgage or other financial
product, such as a savings plan, to cover the risk of death. The sum that becomes available is then
used to pay off all or part of the mortgage or to convert the savings plan into a paid-up plan.
Your loved one may have had a pension insurance policy, which mighi pay out upon their death. Many
employees are insured under their employer’s company pension plan, which may pay out benefits to
surviving relatives.
Legal expenses insurance
Legal expenses insurance covers the costs of Ieal assistance with compensation claims. Insurance
cover for legal expenses may be included in another insurance policy. The next of kin may or may not
be entitled to cover under the deceased’s insurance. We advise you to read the terms and conditions
of the policy to determine whether you are entitled to cover. 1f you have your own legal expenses
insurance, tind out whether It provides cover in these circumstances.

AVT14/JU112777S Juridische Zaken
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Representatve / legal adviser
The experiences of others who have lost loved ones in disasters show that in the period immediately
following the incident, when you are mainly trying to adjust to your loss, It is not a good idea to make
decisions about who to engage to represent your legal interests.
On the other hand, complex matters requiring immediate legal action may arise. This will vary from
person to person and situation to situation. It Malaysia Airlines or its insurance company contacts you
in the near future, we advise you to seek expert legal counsel.
You can seek legal assistance individually or as part of a collective. In order to reduce costs, the
families may wish to seek legal assistance collectively to establish which national law is applicable and

(

who is liable.
There are two associations of personal injury lawyers who could represent your interests in these
matters (in random order):
•

ASP-Advocaten www.asp-advocaten.nI

•

LSA Vereniging van Letselschade Advocaten wwwisa.nl

The lawyers aftiliated with these organisations are specialised in handling cases involving loss due to
personal injury or death. Before you make a choice, we advise you to read the information on their
websites (Dutch only). Find out how much legal representation will cost and whether It will be possible
to recover these costs. 1f you have legal expenses insurance, contact your insurer first.

AVT14/JU112777S Juridische Zaken
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Practical and legal matters
There are practical and legal maffers that will require your attention. Dealing with them may be difficult
and emotionally draining.
For example:
•

the deceased’s home (be it rented or owned)

•

the deceased’s employment contract

•

the deceased’s vehicle

•

social security arrangements, for example benefits under the Surviving Dependants Act
(Algemene Nabestaandenwet)

As the deceased’s next of kin, you may need to take action on these matters. To do so, you will need
a declaration of rights of inheritance (verklaring van erfrecht). To obtain this document you will need a
death certiticate (akte van overlijden). For more information about inheritance maffers, we refer you to
the ‘Information for next of kin’ and Questions and answers on financial maffers and inheritance’,
drafted by Netwerk Notarissen (in Dutch only).

AVT14/JU1 12777S Juridische Zaken
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93.
Van:
Verzonden:

zaterdag 9 augustus 2014 15:08

Aan:
Onderwerp:

FW: Bericht Persoonlijke bezittingen van slachtoffers

Zo gaat ie er op

Met vriendelijk groet,

Sent with Good (www.good.com)

(

From:
Sent: zaterdag 9 augustus 2014 14:56:00
To:
Subject: Bericht Persoonlijke bezittingen van slachtoffers
Persoonlijke bezittingen van slachtoffers
Het onderzoeksteam heeft vanaf de rampplek in

de Oekraine de

persoonlijke bezittingen van slachtoffers mee

teruggenomen naar Nederland. Een deel van de persoonlijke bezittingen kwam van de rampplek zelf. Een ander
deel is afkomstig van burgers die deze spullen hadden gevonden en bewaard. Helaas is

dit slechts een klein

deel

van het totaal van de persoonlijke bezittingen van de slachtoffers van de vliegramp. Zeker is dat niet alles zal
worden teruggevonden.

De teruggekomen goederen worden op dit moment onderzocht in het kader van het strafrechtelijk onderzoek.
Tevens wordt door het LTFO (Landelijk Team Forensische Opsporing) bekeken of spullen mogelijk behulpzaam
kunnen zijn bij de identificatie van de slachtoffers. Zodra de politie en het LTFO klaar zijn met het onderzoek beslist
de officier van justitie of de persoonlijke bezittingen terug kunnen naar de familie of nabestaande(n).
Zodra de officier van justitie heeft beslist tot teruggave, worden de vrijgegeven persoonlijke bezittingen
overgedragen aan Malaysia Airlines. Een gespecialiseerd bedrijf zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke
bezittingen zo snel mogelijk terechtkomen bij de nabestaande(n), zowel hier in Nederland als in het buitenland. In
geval er direct nabestaanden van deze bezittingen worden getraceerd, zal met de betreffende nabestaande contact
worden opgenomen.
Eind volgende week zal er een uitgebreide procesbeschrijving van de teruggave van de persoonlijke bezittingen
worden geplaatst op het besloten deel van de website. In deze beschrijving zal ook de procedure worden
beschreven hoe er omgegaan zal worden met de persoonlijke bezittingen die niet direct herleidbaar zijn tot een
slachtoffer.

Adviseur social media
Internetteam

Directie Communicatie
Ministerie van Economische Zaken

Bezuictenhoutseweg 73 2594 AV 1 Den Haag
Postbus 20401 2500 EK 1 Den Haag

1

NoordA2

TtI

1
w,. ri k5Q

rrieid. nl/ez

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 welkv aard ook, die verband
houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This massage may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or ii this massage was cent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message The State accepts rio liability for
damage of any kind resutting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Eezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken?

(

Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkepas) dient
le tonen. Indien ii bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd

(

2

Teruggave van de lichamen na identificatie
De identificatie van de slachtoffers van de vliegtuigramp wordt uitgevoerd door het Landelijk
Team Forensische Opsporing (LTFO). Na de identificatie wordt u als nabestaande door de
familierechercheur ingelicht. In dit bericht leest u over het proces dat plaatsvindt na het
identificeren van uw dierbare. Als u nog vragen heeft over deze informatie, stel ze dan gerust
aan uw familierechercheur.
Familie informeren
Op het moment dat het identificatieteam tot een positieve identificatie komt, wordt uw
familierechercheur direct gewaarschuwd. Uw familierechercheur zorgt er vervolgens voor dat u als
eerste wordt geïnformeerd. Hij of zij beschrijft aan u in welke staat het lichaam van uw dierbare
verkeert en op basis waarvan uw dierbare geïdentificeerd kon worden.
Rouwruimte

(

Het lichaam van uw dierbare wordt bewaard in een tijdelijke rouwruimte in de Van Oudheusden
kazerne in Hilversum. De kist wordt voorzien van een plaatje met daarop de naam, geboorte- en
overlijdensdatum van uw dierbare. Ook zitten er verwijderbare plaatjes op de kist met
administratienummers van het LTFO. In de rouwruimte wordt een foto van de kist gemaakt met daarop
de nationale vlag van het geboorteland. Deze foto komt zo spoedig mogelijk tot uw beschikking via de
familierechercheur.
Overdracht van het lichaam

De familierechercheur zal u vragen of het lichaam van uw dierbare meteen aan u overgedragen moet
worden of dat u hiermee nog wilt wachten totdat het identificatietraject afgerond is. Het kan zijn dat
andere delen van het lichaam van uw dierbare nog geïdentificeerd worden of dat eventuele andere
dierbaren nog geïdentificeerd moeten worden. Als u ervoor kiest de overdracht van het lichaam
meteen te laten plaatsvinden, dan zal de begrafenis of crematie doorgaans binnen zes dagen
plaatsvinden. Het is belangrijk dat u een weloverwogen keuze maakt, want zodra de overdracht heeft
plaatsgevonden kunt u niet meer op deze keuze terugkomen.
Als u niet het hele lichaam van uw dierbare heeft kunnen begraven of cremeren, dan bestaat er de
mogelijkheid om later de geïdentificeerde lichaamsdelen bij te laten zetten in het graf. Hieraan zijn
voor u wel kosten verbonden. U kunt ook besluiten afstand te doen van de overige lichaamsdelen van
uw dierbare die mogelijk later geïdentificeerd worden. De overheid zorgt dan voor een gepaste
uitvaartpiechtigheid.
Als u besluit met de overdracht te wachten dan blijft het lichaam van uw dierbare op de Van
Oudheusden kazerne. Als u besluit de overdracht van het lichaam van uw dierbare te laten
plaatsvinden, dan wordt het lichaam van uw dierbare, na een laatste controle, overgebracht naar het
politiemortuarium van het Ter Gooi Ziekenhuis in Hilversum.
Bekijken van het lichaam
Als u besluit de overdracht te laten plaatsvinden, dan krijgt u de mogelijkheid het lichaam van uw
dierbare te bekijken. Het bekijken van het lichaam van uw dierbare zal plaatsvinden onder
professionele individuele begeleiding van de familierechercheur en een medewerker van het LTFO.
Sieraden en kleding

Bij het lichaam kunnen persoonlijke bezittingen gevonden zijn. Eventuele sieraden van het slachtoffer
liggen buiten de kist, deze zijn schoongemaakt. De kleding van uw dierbare bevindt zich verpakt in de
kist. Bij de kist ligt ook een brief voor de begrafenisondernemer.
Daarna overlegt de familierechercheur met uw begrafenisondernemer over de overdracht van het
lichaam. De overdracht van de Nederlandse slachtoffers vindt plaats vanuit het politiemortuarium te
Hilversum in het Ter Gooi Ziekenhuis.
Buitenlandse slachtoffers

Niet-Nederlandse slachtoffers worden overgebracht naar het mortuarium op Schiphol. Hier kan
eventueel een rituele wassing plaatsvinden. De ruimte in het mortuarium op Schiphol is klein, er is
daarom beperkte mogelijkheid voor familieleden om afscheid te kunnen nemen. Nabestaanden van

niet-Nederlandse slachtoffers staan voor dezelfde keuzes wat betreft de overdracht van het lichaam
van hun dierbare en het bekijken van het lichaam van hun dierbare. Vervolgens vindt transport naar
het land van herkomst plaats.

c

Van:
zondag 3 augustus 2014 17:01

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

FW: Verschillende input over teruggave lichaam na identificatie’ op
nabestaandensite
Teruggave van de lichamen na identificatie 3a.doc

Bijlagen:

Sent with Good (www.good.com)
From:

Sent: zondag 3 augustus 2014 16:38:25
To:

Subject: Fw: Verschillende input over ‘teruggave lichaam na identificatie’ op nabestaandensite

(

Hallo

\s

Weet jij hoe dit zit?
Groet

1
2014 03:44 PM

1
Onderwerp: Verschillende input over ‘teruggave lichaam na identificatie’ op nabestaandensite

Hallo
Bijgaand de info over de twee verschillende teksten die al dan niet op de nabestaandensite staan. Het gaat om
informatie met als onderwerp ‘teruggave lichaam na identificatie’
ontving van
op zaterdag 2 aug.
Allereerst de tekst die mijn collega

De tekst zoals deze op slachtofferhulp.nl is geplaatst (besloten deel)
Wat gebeurt er nadat een lichaam is vrijgegeven?
Slachtoffers die in Nederland worden begraven of gecremeerd worden, nadat het lichaam van een
slachtoffer is vrijgegeven, overgebracht naar het politiemortuarium dat gelegen is op het terrein van
ziekenhuis Tergooi locatie Hilversum. Vanaf het politiemortuarium vindt verder vervoer plaats naar elders
in Nederland. Dit gebeurt door de uitvaartorganisatie naar keuze van de nabestaanden.
Familierechercheurs zullen u hierover informeren op het moment dat het u als nabestaande betreft.
Lichamen van slachtoffers die naar verwachting buiten Nederland worden begraven of gecremeerd zullen
naar het mortuarium van Schiphol worden overgebracht.

1

werkzaam bij de familierechercheurs/ LTFO is er een veel uitgebreidere tekst door hem en
(coord familierechercheurs/ LTFO) aangeleverd aan Slachtofferhulp Nederland. Deze is door
Slachtofferhulp Nederland bewerkt, waarna die weer is goedgekeurd door
Volgens
staat deze
tekst ook op de nabestaandensite. De tekst zit in de bijlage.
Volgen

Mijn vragen zijn:
Hebben we het nu over twee verschillende teksten of is de ene tekst vervangen door de andere?
Welke tekst staat waar?

-

-

k’•S+

Alvast bedankt voor je reactie!
Met vriendelijke groet,
Communicatiemanagementadviseur
Politie Landelijke Eenheid 1 aldeling Communicatie i.o.
Lookant 2, 3971 PK Driebergen
Postbus 100, 3970 AC Driebergen

Werkdagen di, we oneven weken, do, vr

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. Kennisnerning 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:
Onderwerp:

NKC-DRD/NCC
vrijdag 1 augustus 2014 10:03
Jouw tekstje

Hol
Hieronder jouw multifunctionele tekstje:

t.

Gevonden vogels/honden of spullen of anders
Het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) doet zijn uiterste best om alle slachtoffers
en hun bezittingen zo snel mogelijk veilig te stellen en naar Nederland over te brengen. Dit
moet veilig, nauwkeurig en zorgvuldig gebeuren. Daarvoor zetten zij alle beschikbare mensen
en middelen in, op de momenten dat dat mogelijk en noodzakelijk is. Pas als er goed zicht is
op wat in welke staat wordt aangetroffen en wat het belang daarvan is voor de identificatie
van de slachtoffers en/of het onderzoek, kunnen we aangeven wat er verder gaat gebeuren.
(aangevuld met siervogels, honden, spullen oid)
Dat geldt in dit geval ook voor
....

Groet,

(

1.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Urgentie:

dinsdag 29juli 2014 14:36
FW: tekst mbt forensisch onderzoek
Hoog

Van:

Verzonden: dinsdag 29juli 2014 14:15
Aan:
a
Onderwerp: tekst mbt forensisch onderzoek

Hal

(

Deze tekst mailde
mij vorige week en zou zo op de site voor de nabestaanden worden geplaatst. Alleen de
laatste alinea, over het forensisch onderzoek, was van mij afkomstig. En die informatie klopt nog steeds. Ik hoor
graag of het er al op staat, en zo niet, wanneer jullie dit op de site plaatsen.
Groet!

De identificatie van de slachtoffers van rampvlucht MH17 wordt uitgevoerd door het Landelijk Team
Forensische Opsporing (LTFO).
In de Korporaal Van Oudheusden Kazerne in Hilversum zal het Landelijk Team Forensische Opsporing
de lichamen identificeren.
De identificatie wordt gedaan op basis van door Interpol vastgestelde regels. Het gebeurt op basis van
vingerafdrukken, gebitsstatus of DNA of een combinatie van deze methoden.

(

De informatie die hierdoor beschikbaar komt, wordt vergeleken met gegevens en materiaal van het
slachtoffer voor het overlijden. Als deze gegevens met elkaar overeenkomen, legt de leider van het
LTFO de ‘match’ ter goedkeuring voor aan de autoriteiten. Die moeten de identiteit formeel vaststellen.
Naast het identificatleonderzoek vindt ook forensisch onderzoek plaats op de lichamen, omdat de
slachtoffers een niet-natuurlijke dood zijn gestorven. Die onderzoeken vinden parallel plaats, en zal niet
leiden tot vertraging van de identificatie. De officier van Justitie bepaalt op welk moment een lichaam
wordt vrijgegeven en overgedragen wordt aan de nabestaanden.

Wilt u meer weten over de werkwijze van het LTFO:
http://www.ltfo.nl/index.ph?option=com content&view=article&id=4&Itemid=135
Een overzicht van het hele identificatieproces staat ook op de site van de NOS
htt : //nos.nl/artikel/678286-hoe-ciaat-straks-de-identificatie.html

1

Hartelijke groet,
Hoofd Media & Strategie
Openbaar Ministerie
Parket-Generaal Den Haag
Afdeling Communicatie
Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag
EH Den Haag
WWw .om ni
www.twltter.com/Het OM
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 me5sage. 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
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 28juli 2014 10:41
FW: nieuwsbericht morgenochtend

val..

Verzo””

...,-.-...A-..-.

-

jili_20141

1

Onderwerp: RE: nieuws )ericht morgenochtend

Beste allen,
Hieronder twee berichten die ik zo ga plaatsen op de website. Dit is ook input voor de nieuwsbrief van
vanochtend. Het hoeft ook geen lange nieuwsbrief te zijn, gewoon even de stand van zaken tot nu toe.
Hebben jullie nog extra punten?

Dank vast weer voor jullie werk.
Groet van

BERICHT 1

Forensisch team op weg naar rampplek
Deze ochtend is een team van 26 forensische experts uit Nederland vanuit Dontesk vertrokken richting
de rampplek.
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft daarvoor toestemming
gegeven. Het team verwacht aan het einde van de ochtend op de rampplek aan te komen. Zij worden
begeleid door mensen van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Vanaf het moment dat het Nederlandse team forensische experts op locatie aan de slag is zal de media
vanuit Kiev regelmatig geïnformeerd worden over het verloop van de operatie. Deze persbriefing wordt
Het team opereert vanuit Kiev en wordt
verzorgd door de Head of Mission,
ondersteund door Defensie. Defensie neemt de logistieke en operationele aansturing van de inspanningen
in het rampgebied op zich zij hebben daar de mensen en de middelen voor. En hierdoor kunnen de
mensen in het veld zo goed mogelijk hun werk doen. Wij zullen u via de website op de hoogte houden over
het verloop van de missie.
—

BERICHT 2
Geen militaire repatrieringsmissie naar Oekraine
Minister-president Rutte heeft zaterdag 27 juli om 17.30 uur een persconferentie gegeven over de
vliegramp in Oekraïne. Hij deed dit na afloop van een extra Ministerraad in het Catshuis. “Alle opties om
de stoffelijke overschotten zo snel en veilig mogelijk uit het rampgebied naar Nederland over te brengen
1

zijn de afgelopen dagen grondig bestudeerd. Het verkrijgen van een militair overwicht door een
internationale missie in dit gebied is, zo is onze conclusie, niet realistisch.” Kijk voor meer informatie op
http://www.rijksoverheidnl/nieuws/2014/07/27/geen-militaire-repatrieringsmissie-naar-oekrajne,html

Van:
BD/DRD/NCC/ECO
Verzonden: maandag 28juli 2014 10:13
Aan:’
-

Onderwerp: RE: nieuwsbericht morgenochtend
Beste allen,
Ik stuur zo nog een update mbt onderstaand bericht. Daar kunnen we in de nieuwsbrief aandacht aan
besteden. Lukt het om deze eind vd ochtend te versturen gezien onze belofte twee keer per dag te
informeren? Dan kan de tweede nieuwsbrief van vandaag eind vd dag er uit.
Dank vast weer.
Groet van
Van
Verzonden: zondag 27juli 2014 19:11
Aan:
—

Onderwerp: nieuwsbericht morgenochtend
Beste allen,
Hierbij vast twee onderwerpen voor de nieuwsbrief morgenochtend:
-

Persverklaring van de MP van vanavond, kort tekstje:

Minister-president Rutte heeft zaterdag 27 juli om 17.30 uur een persconferentie gegeven over de viiegramp in
Oekraïne. Hij deed dit na afloop van een extra Ministerraad in het Catshuis. Hier kunt u de hele tekst lezen:
htt : //www.rijksoverheid nl/nieuws/20 14/07/27/geen- militaire-repatrieri ngsmissie-naar
oekraine.html (wellicht aangevuld met de info die we vanavond en morgenochtend nog krijgen)
.

-

Stukje n.a.v. vraag/opmerking op juridisch topic?

We houden er morgenochtend even contact over.
Net vriendelijke groet,

Communicatleadviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
Nationaal CrisisCentrum (NCC) 1 Eenheid Communicatie
Turfmarkt 147 j 2511 DP
Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

(

AVT-EN <avt-en@minbuza.nl>
donderdag 21 augustus 2014 17:23
NKC DRD/NCC
-

RE: Vertaling van de teksten t.b.v. www.vliegrampoekraine.nl (JU112777A t/m R)
JU112777P Algemene teksten.doc; JU112777E Tips en advies.docx; JU112777H
Belangrijke mediaoptredens.docx; JU112777D Rouw en verlies.docx; JU112777F
Rouw bij kinderen.docx; JU112777G Lotgenotencontact.docx; JU112777R
Nabestaanden helpen.doc; JU112777A Over de identificatie.doc; JU112777B De
familierechercheurs.docx; JU112777C Wachten en onzekerheid.docx; JU 1127771
Afscheid en herdenken.doc; JU112777J Afscheid zonder lichaam.doc; JU112777K
Meerdere uitvaarten in een familiedoc; JU112777M Ongewenste persaandacht.doc;
JU 112777N Herdenken op school.doc; iU112777O Nationale
herdenkingsbijeenkomst.doc; JU112777Q Praktische informatie.doc; JU112777L
Afscheid met kinderen.doc

Geachte mevrouw
Bijgaand treft u de 18 vertalingen aan van de teksten t.b.v. www.vliegrampoekraine.nl. Voor eventuele vragen kunt
u contact opnemen met het secretariaat van AVT-EN op telnr.

Met vriendelijke groet,

From: NKC DRD/NCC [mailto: nkcnctv.minvenj.nI]
Sent: woensdag 13 augustus 2014 18:13
To: AVT-EN
-

Subject: Teksten van www.vlieciramoekraine.nl voor vertaling naar het Engels (JU112777)
Beste collega’s van AVT,
Naar ik heb begrepen, zullen jullie ons ook ondersteunen in het vertalen van de huidige
Nederlandstalige teksten van www.vliegramroekraine.nl. Dit zijn geen nog te plaatsen! nieuwe teksten
of zaken met spoed, maar wel noodzakelijke stappen in het beschikbaar stellen van deze belangrijke
(overheids)informatie aan alle nabestaanden. Een 15-tal teksten van de site treffen jullie al in de
bijlagen; we hebben ze van de site gekopieerd en in platte tekst bijgesloten; hopelijk is dit voor jullie
werkbaar? Nogmaals, geen grote spoed, maar hopelijk kunnen jullie wel aangeven wanneer jullie dit
kunnen inplannen en wanneer we het retour mogen verwachten? Er is nog meer te vertalen, maar
graag overleg ik even met jullie hoe en wanneer dat bij jullie kan worden aangeleverd! ingepland
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,

plv hoofd/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie
1

Over de identificatie
De familierechercheurs
Wachten en onzekerheid
Rouw & verlies
Tips en advies
Rouw bij kinderen
Lotgenotencontact
Belangrijke mediaoptredens
Afscheid en herdenken
Afscheid zonder lichaam
Meerdere uitvaarten in één familie
Afscheid met kinderen
Ongewenste persaandacht
Herdenken op schoot
Nationale herdenkingsbijeenkomst

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 risicos 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
Help save paper! Do you really need to print this email?
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 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
transmission of messages.
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Homepage: IVC Ukraine Air Dïsaster

dayson

OnThursday l7Julyflight MH17, a MalaysiaAirlines Boeing 777 en route from Schiphol,
crashed in the east of Ukraine, killing everyone on baard. 196 of the 298 victims were Dutch
nationals.
The aim of the Information and Referral Centre (IVC) is to provide information and advice to
support the next of kin and others who knew the victims through the workplace, school or
sports associations. At present you have a lotto deal with; you may feel overwhelmed by
emotions and practical problems. It can be difficult to know who to approach with a particular

(.

issue. The IVC is a focal point for all your questions.
Members-only section for next of kin
This website has a members-only section where next of kin can contact one another online
to share their stones and ask questions. This section of the website is used by Victim
Support Netherlands, the government, the police and the Public Prosecution Service to
share information that is only intended for the victims’ next of kin.
Family Iiaison officers
Family lialson off icers provide a direct link between the identification team and the next of
kin. Two family lialson officers are assigned to each relative or group of relatives. The
officers’ job is to provide the rnembers of the identification unit of the National Forensic
lnvestigation Team with as much information as possible regarding the victims. They will
also play a central role in communication in the initial period after the disaster.
Contact with Victim Support Netherlands
1f you need practical information or would simply like to share your story, you can contact
our staff by calling the helpline 09000101* (weekdays 09.00-17.00) or via the contact form
on our website.

AVT14/JU112777P Algemene teksten
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It you are abroad and want to contact us, you can send an email to
centraleservicelijn@slachtofferhulp.nl. A member of staff of Victim Support Netherlands will
then contact you. Our help is always provided free of charge.
*ringing the heipline costs 2.8 cents a minute, plus a cali set-up charge of 9.51 cents and
the standard cali charges. We can ring you back if you like.
“An alternating sense of crushing reality and disbelief.

.

Do you have a complaint?
Privacy rules
Disclaimer https://www.slachtofferhulp.nI/Onderste-LinksfCopyriQht-paQinas/Disclaimer

(
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Practical information
At the moment you are having to deal with a lot of practical issues, like contacting your loved
one’s school or employer. The funeral needs to be arranged, and the deceased’s estate
dealt with. You may well be unfamiliar with many of these issues, and the special
circumstances make certain practical matters extra complicated.
Information on this website
This website contains information that you may find helpful. Where possible, more
information will be added in response to questions people have or problems they may be
experiencing. Information specifically intended for the next of kin can be found on the

(

members-only section of this website.
Central government website
See the central government website www.government.nl for information about the Ukraine
air disaster.
Support
Victim Support Netherlands can help you with these practical matters. See the factsheet
‘Helpinci next of kin after the Ukrairie air disaster’ to find out how our staff can help you.

(
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Compensation
Claims for compensation, whether from your insurer or a third

party,

can be initiated at a

later time. There is no urgency, in a legal or any other sense, to claim compensation at this
time.
We advise you first and foremost to take the time to grieve for your loved one or loved ones.
In due course our staff can teli you everything you need to know about the scope for
claiming compensation.
Air disasters are legally complicated matters, because of the international context. The
treaties that apply are complex documents, and are often wrongly interpreted. In due course
our staff can refer you to reliable lawyers who are experts in the field of compensation.
Members-only section for next of kin
Are you next of kin to a victim or victims of the crash and have you received a login code for
the members-only section of this website? There you can find extra information, respond to
news items, pose questions and share experiences with other next of kin.
To the members-only section

(
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Talking to the media
Disasters and calamities generate major public interest. It is very likely that you will be
approached by journalists. Do you want to talk to the media? It’s important to think seriously
about what you want to discuss with the media and what the consequences might be.
Take your time
We advise you not to talk to journalists in the immediate wake of the disaster. Because of
your emotional state you might say things you later regret. The point when someone can
make a considered decision about talking to the media will depend on the individual. Some
people might be ready to do so within a fortnight. But others might need only a day before

(

they feel prepared for such contact.
1f you are approached by journalists
Journalists are free to seek contact with you, but you are also free to talk to them or not, as
you wish. They may ring your doorbell, caIl you on the telephone or approach you via email
or social media. However, a journalist may never set foot on your private property without
permission.
Social media
The media are keen to get information about the air disaster as quickly as possible. Social
media enables them to do so more easily and rapidly. As a result, information about your
loved one or loved ones may be published that you would rather not share with the public at
large. Unfortunately little can be done about this, as the internet is publicly accessible. So
think twice about what you post on social media.
See our factsheet on ‘Talkinçi to the media’

AVT14/JU1 12777P Algemene teksten
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How can 1 help the next of kin?
You can be of great help to someone who has been bereaved by the air disaster, whether
you are a partner, friend, relative or colleague. You won’t be able to solve all their problems,
but small demonstrations of support can make a big difference.
Helping someone who has been bereaved
Ask the person if you can help them in any way. Teli them what you can and can’t do, to
avoid any subsequent misunderstandings.

Provide a listening ear
•

Show interest and understanding, and pay real attention, not only in the immediate
aftermath but also in the weeks and months after the air disaster.

•

Give the person the space they need to teil their story of their own accord.

•

Is someone brooding about the air disaster, without talking about it? Raise the
subject yourself when a quiet moment arises.

Offer practical assistance
e.g. a lift to work.

•

Offer practical assistance

•

Encourage the other person to gradually start planning for the future again. It’s

—

helpful when someone can resume their normal rhythm at home and at work.
•

Help the person to find distraction from their grief.

•

Take the initiative to contact the person and show sympathy, inciuding in the weeks
and months after the disaster.

Show understanding

•

8e sincere in your responses.

•

The other person is upset. It’s irrelevant how serious the event was. Show that you
understand what they are going through. [noot vertaler: veel van bovenstaande
NL tekst is geknipt en geplakt uit een algemene tekst op slachtofferhulp.nl
(zie: http:Ilwww.slachtofferhulp.nl/algemeenlde-draad-weer-oppakkenlhelpenl).
Op dit punt lijkt aanpassing geboden]
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Showing sympathy through books of condolence
You can share your sympathy by leaving a personal message at http://www.condoleance.nl/
or by signing the book of condolence at the Ministrv of Securitv and Justice.
What not to do

—

—

—

—

(

—

Don’t be overly dramatic or make jokes.
Don’t patronise the other person.
Don’t try to console them by pointing

Out

that others are even worse off.

Don’t provide unsolicited advice.
Don’t take over a conversation by talking (unasked) about your own experiences

More information

—

—

—

Heling next of kin at school
Helping next of kin in the workplace
Helping next of kin at sports clubs

Members-only section for next of kin
Since 22 July, a members-only section has been available on this website for the next of kin
of victims of the Ukraine air disaster. Here you can find information posted by the

(

organisations involved, share your story and ask questions.
Answering questions
The website’s editorial team will ensure that questions posed by next of kin reach the right
people and that those who ask questions on the members-only section receive an answer.
Registration
Are you next of kin and would you like to access the members-only section of the website?
Your family liaison officer can provide you with a login code.
To the members-only section.
AVT14IJU1 12777P Algemene teksten
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Tips and advice
As you try to cope in the aftermath of the air disaster, you may find that your feelings swing
rapidly between reliving the experience and avoiding It. Sometimes, distressing memories
will come rushing back. At other times, you may want to withdraw and avoid thinking about it.
Reliving and avoiding the trauma are both essential ways of getting through it, so try to
accept them both.
Give yourself some space
Create space for yourself and the people close to you. Take time for one another every day.
Switch off the phone for a while. 1f a caller has something important to say, they can always
leave a voicemail.
Take time Out and try to relax
•

Thinking about the situation is not necessarily bad, but don’t let your feelings overwhelm
you. Try to relax and do something to keep yourself occupied. This will help give you
some peace of mmd.

•

Focus outwards by going for a walk or a bike ride, playing music or a game.

•

Do activities that you normally find enjoyable and relaxing.

Don’t avoid thinking about the disaster

•

Every now and then, pause to remember what has happened.

•

1f you find it difficult to talk about your feelings, write them down on paper.

•

One by one, try to identify the aspects of the disaster that you are finding hard to deal
with right now.

(
Stick to your routine
•

Take time for yourself, but try also to keep to your daily routine at home or work, if
possible.

•

Try to get up at your usual time. Go to work and take the children to school.

•

1f you are not well enough to go back to work yet, report sick and explain the situation to
your employer.

•

When you are ready to return to work, talk to your employer about what has happened
and make agreements on how far you are prepared to talk about it with colleagues. This
will help your employer take your needs into account.

AVT14/J1J112777E Tips en advies
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Sometimes problems can seem so big that you don’t know where to start. It usually heips

•

to break a big problem down into smaller parts. Get someone else to help you think
things over.
Keep in contact
1f you need support, don’t hesitate to get in contact with people around you (e.g. friends,

•

family and people who share your reBgious beliefs). They may be keen to help but unsure
how to approach you.
Think of ways in which your loved ones can support you, for instance by helping with the

•

children or with housework. Make dear to them what your needs and expectations are, to
prevent any misunderstandings.
You may find it helpful to talk to people who have been through a similar experience to

•

your own. You can make contact with other next of kin through the members-only part of
this website.
What not to do
•

Don’t cut yourself oft from people who are important to you.

•

Be cautious about taking sleeping tablets or sedatives. Talk to your doctor about the
possible benefits and risks, and make sure you understand the directions for use.

•

You may feel tempted to use alcohol, sedatives or drugs to dull your emotions. Although
they may provide a temporary ‘solution’ when used in moderation, they may also create
other problems in the long term.

•

Don’t try to put on a brave front or suffer in silence. 1f you have concerns or don’t feel any
better after several weeks, talk to your doctor.

•

Avoid getting into distressing conversations about what has happened.

Extra help
You may find that you need assistance in coping with what has happened. 1f so, the staff of
Victim Support Netherlands are available to help by listening to you, offering ideas and
advice, and supporting you wherever possible. Cali their telephone helpline: 0900
0101*(Monday to Friday, 09.00-17.00) or send an email via the contact form on this website.
—

*ringing the heipline costs 2.8 cents a minute, plus a cali set-up charge of 9.51 cents and the
standard call charges. We can ring you back if you like. [noot vertaler: Deze tekst is
toegevoegd; staat niet in NL versie]
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Links to media coverage
The MH17 air disaster received prominent coverage in the media. The main items are listed
here for reference.
Press statement by Prime Minister Mark Rutte
The Prime Minister expressed his shock at the downing of the Malaysia Airlines over
U krainian territory. [http:/nos.nh/video/676 1 80-rutte-ik-ben-er-kapot-van .htmlj
Address by King Willem-Alexander
In his address on Monday, 21 July 2014 King Willem-Alexander expressed his sympathy to
the next of kin. [http:/Inos .nl/video/677632-toespraak-van-koning-over-vliegramp.html]
[English text at https:Hwww.koninklilkhuis.nI/nieuws/nieuwsberichten/201 4/juli/korte-

(

verklaring-van-zijne-majesteit-de-koninç-na-de-nabestaandenbijeenkomst-in-nieuweçein-21

-

juli-20 141
Address by Foreign Minister Frans Timmermans
The full address delivered by Foreign Minister Frans Timmermans to the UN Security Council
in New York. The Security Council unanimously adopted a resolution condemning the
downing of flight MH17 in eastern Ukraine.
[http://nos.nllvideo/677806-emotionele-toespraak-timmermans-vnveiligheidsraad.htmlj
[English text at http://www.çiovernment.nl/documents-and
publications/speeches/201 4/07/22/meeting-ot-the-secu rity-council-new-york-2 1 -july
201 4.htmll
Statement by Arie de Bruijn
In his statement, Arie de Bruijn of the National Forensic Investigation Team explained the
process of identifying the victims of the air disaster. [http:llnos.nl/op3/video/679015-hoeverloopt-de-identificatie-precies.htmII

AVT14/JU1 12777H Belangrijke media optredens

Grief and loss
Many people have suddenly and unexpectedly lost a loved one or loved ones in the air disaster,
and are going through a period of intense grief. Their lives have been completely disrupted.
They are assailed by feelings of shock, disbelief, confusion, impotence, anxiety and anger.

Comprehending loss
In the beginning, it’s almost impossible to comprehend such a loss. It often hits home only at
moments when the reality is unavoidable, for instance when you have to identify a body. Other
such moments are the funeral itself, the absence of a familiar voice or footsteps, or the first
birthday after the death of a loved one. These are all moments at which the pain and sorrow

(

gradually start to sink in.

Good days and bad days
Many families were hit particularly hard, losing several relatives in the air disaster. They must
grieve for each of those who died. But this costs so much energy that people sometimes have to
put grieving on hold. Losing loved ones can make you feel that your life is out of control, and
can lead to a sense of helplessness and depression. On top of that, some of the people who
would normally be the biggest source of support and comfort are precisely the ones you have
lost.
Coping with grief is a process of ups and downs. There are good days and bad days. One
moment you might feel that the loss is becoming a bit more bearable, the riext you are suddenly
overwhelmed by sorrow, fear or loneliness. This can make you feel as 1f you are right back at
square one. At times like this you might despair, but it’s important not to give up hope. Grief is
essentially a process that involves many littie steps, but in the long run you are moving forward.

Allow yourself time
Sadness, fear, loneliness and loss are feelings that you want to end as quickly as possible. But
you can’t avoid these emotions, or ‘fast forward’ through them. The only way of dealing with
them is to accept them. Experience shows that sorrow and loneliness become less acute over
time. How long does It take? The answer to that question depends entirely on the individual. In
one case It might take months; in another, years.

AVT14/JU112777D Rouw en verlies
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Follow your own compass

Trust your instincts. It’s fine to listen to others, to hear their advice and to think about It, but in
the end, you need to follow your own compass. Nine times out of ten, you’re wise to do so.
Help

What if your instincts teil you that you can’t manage alone and that you need help? Accept the
tact and ask for help, whether it’s from your family, friends, neighbours, colleagues, classmates
or someone from Victim Support Netherlands. Sometimes it’s also good to have contact with
other people who have lost a loved one.
Family doctor

(

Do you feel very depressed? Are you seriously worried about your children? It so, contact your
family doctor.
Medicines, alcohol and drugs

There is no medicine that will help against the loss of a loved one. Loneliness can’t be treated
with pills

—

or with alcohol or other drugs. It can be very tempting to duil your emotions through

self-medication. Although these substances may provide a temporary ‘solution’ when used in
moderation, they can also create other problems in the long term. So discuss the use of
medication with your family doctor.
More information

(

• Detailed factsheet on grief and loss
[https:llwww.slachtofferhulp.nl/Documents/Corporate/Folders%2Oen%2ObrochureslRouw%2Oen
%2Overlies.pdf]
•Book: Rouwen is ontzettend hard werken (Grieving is incredibly hard work)
[https:I/www.slachtofferhulp.nI/Documents/Corporate/Kennis/Webversie%2OTripoli%208U771 %
2ODEF.pdf]
• Helping children [https:I/www.slachtofferhulp.nllCorporate/Calamiteiten/Vliegramp
Oekraine/Rouw-verlies/Rouw-bij-kinderen/]
• Helping children at school [https://www.slachtofferhulp. nI/Corporate!CalamiteitenNliegramp
Oekraine/Nabestaanden-helpenlKinderen-helpen-op-school/]
AVT14/JU112777D Rouw en verlies
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How children deal with grief
Once children have some concept of death, they grieve when a loved one dies. It’s dear that
they experience a sense of loss, as well as sadness, anxiety, frustration and loneliness. But
unlike adults, children can switch much more abruptly between sorrow and the ‘normal’
pleasures of daily lifé. They can also be very direct (and confrontational!) in their questions and
remarks.
How bereavement can affect children’s behaviour
It is common for children who have lost a loved one, and who consequently crave safety and
security, to regress somewhat in their development (that is, to exhibit childish behaviour).
Children can be very sad one minute, yet the next minute be playing cheerfully with their friends.
That’s perfectly normal at their stage of life, and doesn’t mean that their feelings are any less
deep or genuine.

Tips and advice
• Try to pick up your normal routines as soon as possible (usual bedtimes, back to school
[https://www.slachtofferhulp.nI/Corporate/CalamiteitenNliegramp-Oekraine/Nabestaanden
helpenlKinderen-helpen-op-schooll] and sports activities),
• Invite the child to talk about what has happened, but don’t insist if the child doesn’t want to.

(

•

Answer all questions honestly. Not talking about certain issues isn’t a good option. It’s better to

teIl children the painful truth, rather than leave them to imagine the worst.
• Encourage the child to express his or her feelings. It’s okay to be sadl
• Children express themselves through play. A child may want to act Out the event or depict it in
a drawing, or with modelling day, etc.
• Be tolerant of misbehaviour and allow the child to depart from the normal rules for a while. Of
course, you can set boundaries.
• Ask children what they need.
• Support children by showing patience and understanding, and try to make them feel safe and
secure.
• You can’t take away a child’s pain. But you can teach them how to cope with it.
AVT14/JU112777F Rouw bij kinderen
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• Explain to people in the child’s vicinity, like teachers, friends’ parents, relatives, etc., what has
happened.
• Don’t leave the child alone unnecessarily, un)ess the child expresses a wish to be alone.
• It’s good for children to be able to take leave of the deceased. Allowing the child to attend the
funeral can be one way to do so. it’s important, though, to let the child decide this for
themseives.

More information
You can find more information about the way children respond to loss and the various stages in
which they deal with grief in the factsheet: ‘Helping a child after a crime or road accident’.

(

[https://www.siachtofferhulp.nh/Documents/Corporate/Folders%2Oen%2Obrochures/Een%2Okind
%2Oheipen%2Ona%2Oeen%2Omisdrijf%200f%2Overkeersongeluk. pdf]

(
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Making contact with others who have been bereaved

It can help to meet other people who have lost loved ones and to share experiences with them.
Talking to people in the same situation can be a relief, as they understand what you are going
through and can provide support. You can share advice and help one another.
Members-only section on this website
On this website you will find a members-only section where you can contact other people who
have lost loved ones. Here you can share experiences or ask each other questions.

Selling up a mutual support group with others who have been bereaved

It can be helpful for people who have lost loved ones to start a mutual support group, to facilitate
the issuing of statements or to act as a point of contact for all kinds of organisations. A group of
this kind can also provide a source of information, recognition and support.
It is important to realise that setting up and running such a group takes a lot of time and energy.
It places a great many demands on those who run it, as it is like managing an organisation.
Guidelines

To help you set up a mutual support group with others who have lost loved ones, we have
drawn up guidelines based on the experiences of other bereaved persons who started such
groups in the wake of major incidents. The guidelines also draw on the experience of experts
representing different organisations (e.g. housing corporations, health insurance providers,
municipalities, legal advice centres, etc.).
The guidelines contain information and recommendations on all the practical matters involved in
selling up and running a support group, so that you don’t need to start from scratch.
See the guidelines for selling up support groups in the wake of disasters. [http://www.impact
kenniscentrum. nh/sites/defaultlfiles/Samen%2Oslimmer%2Osamen%2Osterker%2Owebsite.pdf]

AVT14/3U112777G Lotgenotencontact
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More information

•Book: Rouwen is ontzettend hard werken (Grieving is incredibly hard work)
[https://www.slachtofferhulp.nI/Documents/Corporate/Kennis/Webversie%2OTripoIi%208U771%
2ODEF.pdf)

(
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Helping next of kin at school
Was your school directly involved in the air disaster because the victims included children or
teachers from the school? Are there children at school who lost loved ones in the disaster?
Supporting children
When the school term starts again shortly, teachers can provide important support for
children affected by the air disaster. Teachers have close contact with children and parents
and can therefore play a meaningful role in the grieving process.
It might sound obvious, but an individual approach is crucial when trying to help child ren.

(.

Some children want to talk about what has happened, while others would rather not discuss
it. It is helpful for children to quickly resume their normal daily routines, including at school.
Read more about how children deal with grief

Supporting parents
Parents want to support their child, and are keen to find out how best to do so. See the tips
for parents on how children deal with grief. Parents can themselves be so shocked by a
traumatic event that they become overprotective. This can sometimes serve a valid purpose;
however, It is good to encourage parents to return after a while to a normal routine.
Read more about grief and loss

1
Tools and support
Child and Trauma Toolkit
The University Medical Centre Utrecht has developed a Child and Trauma Toolkit consisting
of a leaf let and a website, aimed at pupils in the last three years of primary school.

Guide for schools
Schools will have a lot to deal with, and have asked a great many questions regarding the
start of the new school year. To give them a helping hand we commissioned practical
AVT14/JU112777R Nabestaanden helpen
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guidelines on dealing with grief and loss. The guide is entitled ‘Absent from school

—

Getting

on with school life after the Ukraine air disaster’. It contains practical tips, advice and
suggested approaches for the start of the school year, as well as ideas for rituals, lessons
and discussions with the children. The guidelines were drawn up by the IVP, part of the Arq
Psychotrauma Expert Group, and the Dutch Association of Psychologists (NIP) and can be
downloaded free here.
Support trom the Municipal Health Services (GGD) and Victim Support Netherlands
The GGD and Victim Suprort Netherlands can help schools in a number of ways. For
instance through psychosocial support in the wake of the air disaster.
1f a pupil or teacher has died in the crash, the GGD and Victim Support Netherlands
can help by counselling the class or the teaching staff. This could take various forms, such
as sending someone to the school, providing documentation, or giving advice in response to
questions. They can also put the school in contact with other support services, like social
workers or school psychologists.

AVT14/JU1 12777R Nabestaanden helpen

2

Helping next of kin in the workpiace

The loss of a loved one leaves a gaping hole in a person’s life. Not only does this have a
considerable impact on their private life, but also in other areas, e.g. at work. Someone who
is grieving spends a significant amount of their time in the workplace, among their
colleagues and managers.
How can 1 help?
By treating someone who is grieving in a proactive and positive way, you can support the
grieving process. This is important not just immediately after someone has been bereaved,
but also in the longer term, and on special days like Christmas, birthdays and the

(

anniversary of the loved one’s death.
A proactive attitude firstly entails showing understanding and recognising the new situation
of the bereaved, the consequences of their loss and the emotions they are feeling. For
instance, someone who is bereaved may have trouble concentrating, or suffer from other
physical or emotional complaints that make it difficult for them to work, sometimes for an
extended period.
Space to grieve

Ignorance about what the grieving process entails, and inexperience in dealing with
someone who is grieving (along with a feeling of discomfort about raising the subject) can
mean that it’s too often and too quickly assumed at the bereaved’s workplace that he or she
is ‘back to normal’ and can handle a full workload once more. But everyone grieves in their
own way and at their own pace. So colleagues and managers have the difficult but
necessary task of working out how they can provide the best support.

Guide on remembrance
The çiuide on remembrance contains lots of practical tips and things to consider when
organising a memorial service or ceremony. It is mainly aimed at local and other public
authorities, but it also contains tips that may be useful for smaller-scale memorial
ceremonies, for instance at schools or in the workplace.
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Helping next of kin at sports clubs

The GGD and Victim Support Netherlands can help sports clubs in a number of ways. For
instance through psychosocial support in the wake of the air disaster.
It a child or sports coach has died in the crash, the GGD and Victim Support Netherlands
can help by counselling the sports club. This could take various forms, such as sending
someone to the club, providing documentation, or giving advice in response to questions.
They can also help the sports club to organise a memorial ceremony at the start of the next
season.
1f necessary, they can also put members ot the sports club in touch with other support
organisations, such as social services.

Guide on remembrance
The guido on remembrance contains lots of practical tips and things to consider when
organising a memorial service or ceremony. It is mainly aimed at local and other public
authorities, but it also contains tips that are useful for smaller-scale memorial ceremonies,
for instance at sports clubs or schools.
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The identification process
The National Forensic lnvestigation Team (LTFO) is responsible for identifying the bodies.
This process may take days, weeks or even months. You should bear in mmd that the
situation may remain uncertain for quite some time.

Gathering information
The family liaison officer has the task of obtaining as much information about your loved one
as possible and drawing up a report of the findings for the identification team. The
identification team can then use this information to identify your loved one carefully and as
quickly as possible.

(
Informing the next of kin
As soon as the team makes a positive identification, the family Iiaison officers assigned to
the family are alerted. They make sure that you are informed before anyone else. 1f a victim
has been identified but you have not heard from your family liaison officer, you can be sure
the individual is not your loved one.
Soon after the family lialson officers have informed the family members, an announcement
will be posted in the members-only section of the website stating that a victim of the crash
has been identified. The first victim was identified on 26 July.

(
Important moment
Learning that your loved one has been identified may be an extremely important moment
that you have been anticipating. It may give you comfort to come into contact with others
who lost loved ones in the air disaster and hear about their experiences. The members-only
section of this website facilitates this kind of contact.

More information
• LTFO Website [http:/Iwww.politie.nl/onderwerpen/flight-mhl 7.html]
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• Frequently asked questions about the identification process
[http://www.politie.nh/onderwerpenlflight-mhl7%5B2%5D/qa-vlucht-mhl 7.html)

(
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Family Iiaison officers
The family liaison officer provides a direct link between you and the identification team. Two
family liaison officers are assigned to each relative or group of relatives. The otficers’ job is to
provide the members of the identification unit of the National Forensic Investigation Team with
as much information as possible about your loved one. They will also play a central role in
communication in the initial period after the disaster.

What do family Ilaison officers do to assist in the identification process?
Family liaison officers compile as much information as possible about your loved one and draw
up a report of their findings for the identification team. The identification team can then use this
information to identify your loved one carefully and as quickly as possible.

As soon as the team makes a positive identification, the family Ilaison officers assigned to the
family are alerted. They make sure the family is informed before anyone else. At this point the
rote of the family liaison officers ends and Victim Support Netherlands takes over from there.

What is the family liaison officers’ role in communication?
You will receive information from the identification team and messages from the public

(

authorities intended specifically for you via the family liaison officers. In addition, they can pass
on any questions you may have, In other words, the family lialson officers act as a conduit for
information specific to your situation. They are supported in these tasks by Victim Support
Netherlands and others.

Have family Iiaison officers been used before?
Family lialson officers have been used in criminal investigations since 2006. They first served as
contact points for relatives of air crash victims atthe time of the Tripoli disaster in 2010.
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The members-only section of this website contains additional information for the next of kin.

(
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Waiting and coping with uncertainty
In addition to all the emotions that the loss of a family member can evoke, there is the anxiety
and uncertainty that comes from having to wait for the identification process to be completed.
Different people cope in different ways. It may help to recognise this and thirik about what might
be the best way for you to deal with the uncertainty. Using all your energy trying to cope with the
waiting and uncertainty might prevent you from grieving, and It could affect your health.

What can you do?

(

.

Think about a time in the past when you dealt well with anxiety and uncertainty. Whatever
you did then is probably what works best for you.

• Accept that you have to wait. Continually searching for information in order to have
something to hold on to can actually increase your feelings of powerlessness.
• Try to maintain your daily routine as much as you can.
• Get plenty of rest and take time for relaxation and recreation.
• Keep your use of sleeping medication and sedatives to a minimum.
• Don’t try to tackie problems that arise all at once. Deal with them in more manageable steps.
• It the situation is causing tensions in the family, ask relatives, friends or acquaintances to
give you and your family some practical help and support.
Not everyone is able to cope effectively with uncertainty. Despite following these tips, you might
still feel that you are constantly under stress. This may have an impact on you physically and

(.

emotionally and It could affect your relationships. Below is a list of possible effects. Think about
whether you have been experiencing any of them.

Physical responses
1f you are under continual stress, at a certain point your body might indicate that it is all too
much and you may experience one or more of these symptoms:
• Headache
• Stomach problems, loss of appetite
• lnsomnia
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• Nightmares
• Heart palpitations, breathing problems
• Lack of energy and listlessness
• Worsening of pre-existing medical conditions
It you experience any of these symptoms, do not ignore them. See your doctor as soon as
possible.

Negative thoughts and feelings
You may tind that you are experiencing a whole range of emotions, such as outrage,
powerlessness, anxiety and uncertainty. It you are overwhelmed by feelings like these, you may
have ditficulty concentrating or making decisions. You might keep turning questions over in your
mmd or feel that you have lost interest in doing things. 1f you are caught up in emotional turmoil
and cannot find any relief, It is important to talk about this with family, friends, neighbours, your
boss or your doctor.

Tensions and irritation in relationships with others
The uncertainty of the situation may cause problems at work or at home. You might find that you
get angry more quickly than before or have more difficulty trusting people. This could lead to
tensions in your relationships with others. It can be helpful to acknowledge to yourself and
others that your irritation is the result of the uncertainty you are experiencing and that you don’t
mean to take It out on those around you.
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Remembrance and saying goodbye
Having an opportunity to say goodbye to a deceased loved one is very important. It is part of
the grieving process and usually the funeral is the first crucial step in that process. In the
present circumstances, It may be uncertain when you will be able to hold a funeral for your
loved one. Yet you may feel It is important to plan a special gathering for those who were
close to the deceased so that they can say goodbye and pay their last respects. You may
wish to engage the services of a funeral director or memorial celebrant to help you plan the
event.
Remembrance on a larger scale
There is also a need within the local community and society at large to remember the
victims of the air disaster together, to contemplate what their loss means to us. Joining
together to commemorate the lives of those who were lost is a way of acknowledging the
tragedy, offering comfort and showing solidarity, recognition and respect. It can also help in
a small way to restore the bond between the families of the victims and society, a bond that
may seem to have been dramatically ruptured when your whole life was suddenly turned
upside down.
Perhaps there have already been memorials or silent processions in your immediate circle
and there may be more to come. Taking part can be a comfort and support, but it can also
be difficult to bear. You are not under any obligation to be present. You should do whatever
feels right for you and surround yourself with people who can give you the support you need
now and in the future.
Guide on remembrance
A guide on remembrance has been posted here for organisations, schools, companies and
local authorities wishing to organise a public event [http://www.impact
kenniscentrum .nl/nl/producten/type/handreikingen#handreikingherdenkenj. This guide
offers practical tips and thirigs to consider when organising a memorial ceremony. Though It
is primarily aimed at local and other public authorities, it also contains tips that may be
useful for smaller-scale events at schools or in the workplace.
Contact
Do you have a question about the information on this web page? Would you like to
exchange thoughts and ideas about saying goodbye and remembrance with others who lost
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loved ones in the air disaster? The members-only section of this website provides a forum
for questions and interaction.

(
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Unwanted media attention
Members of the media might try to contact you in the context of memorial ceremonies,
funerals or cremations. 1f this happens or if you are worried it might happen, you can
discuss this with the funeral director.
You can specify in advance that the media are not welcome and ask those in attendance not
to speak to the press. You may wish to contact the communications department of the
municipality where the funeral is to take place to find out how to prevent the media from
filming the funeral procession. They can help you protect yourself from media attention or
advise you on how to make arrangements with the media if you are willing to talk with them
or wish to allow them to take photographs. This will enable you to set dear boundaries and
avoid any unpleasant surprises.

(
The section on talking to the media
[https;//www.slachtofferhulp.nl/Corporate/CalamiteitenNliegramp-Qekraine/Omgaan-met
de-media]] contains more information that will help you decide whether or not to grant media
access.
Contact
Do you have a question about the information on this web page? Would you like to
exchange thoughts and ideas about saying goodbye and remembrance with others who lost
loved ones in the air disaster? The members-only section of this website provides a forum
for questions and interaction.
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Remembrance at school
Schools can play an important role in commemorating the victims. Some schools have
already designated areas for remembrance and set up a book of condolence for people to
sign.
When the new school year starts, many teachers will invite their pupils to talk about the air
disaster in an informal classroom discussion or approach the subject in another way.
Teachers tend to be extremely creative in shaping and guiding processes aimed at fostering
solidarity among pupils when a tragedy has affected the school.
1f you have questions about this, please contact the school or teachers concerned. 1f you
wish and 1f you feel It is appropriate, you could ask other parents to play a role as well.

(
Click here to read the advice Victim Support Netherlands has drawn up for schools
[https://www.slachtofferhulp.nl/Corporate/CalamiteitenNliegramp-Oekraine/Nabestaanden..
helpen/Kinderen-helpen-op-school/j
Contact
Do you have a question about the information on this web page? Would you like to
exchange thoughts and ideas about saying goodbye and remembrance with others who lost
loved ones in the air disaster? The members-only section of this website provides a forum
for questions and interaction.

(
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National remembrance ceremony
A government-organised national remembrance ceremony will be held in consultation with
the victims’ next of kin. As soon as there is more information about the ceremony, it will be
posted here.
The aim of the national remembrance ceremony is to pay our respects to the victims,
acknowledge the loss and give the families an opportunity to grieve together and offer one
another encouragement.
Contact
Do you have a question about the information on this web page? Would you like to
exchange thoughts and ideas about saying goodbye and remembrance with others who lost

(

loved ones in the air disaster? The members-only section of this website provides a forum
for questions and interaction.

(
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Emergency telephone numbers
0fl Thursday 17 July several emergency numbers were set up for you. They are listed
below.

EUROCROSS
EUR0CROSS coordinates disaster response from the Netherlands. They can be reached at
+31 (0)71 3641 841.

Ministry of Foreign Affairs
You can contact the Ministry of Foreign Affairs on +31 (0)70 348 7770.

0-reizen
You can contact the travel organisation D-reizen on +31 (0)23 55 42 555.

Contact from outside the Netherlands
1f you are not in the Netherlands, you can contact Victim Support Netherlands by sending an
email to centraleservicelijn @slachtofferhulp.nl. A member of staff will contact you.
1f you are in the Netherlands, you can phone Victim Support Netherlands on 0900 0101.
This number cannot be called from outside the Netherlands.

(.
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Continuing a company

The Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) can answer your questions about
continuing your loved one
s company and other business-related matters. Please contact
7
Victim Support Netherlands first. They have contacts at the Chamber of Commerce who can
answer your questions.
Members-only section for next of kin

This website has a members-only section for next of kin who have received a login code. In
this section you can find additional information, respond to news items, ask questions and
share your story with other families.

Click here to loç in to the members-only section
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Guardianship of min ors
Are there children under the age of 18 among the next of kin? Do you have questions about
guardianship?
Victim Support Netherlands has a contact person at the Child Protection Board (Raad voor
de Kinderbescherming). 1f there are minor children among the next of kin and you have
questions about guardianship, the Board will take up these matters with all possible speed.
Members-only section for next of kin
This website has a members-only section for next of kin who have received a login code. In
this section you can tind additional information, respond to news items, ask questions and
share you story with other families.

Click here to log in to the members-only section

(
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Tax-related matters
Taxes, allowances and benefits
The Tax and Customs Administration (Belastingdienst) has designated contact persons who
can help you settie any matters relating to your loved on&s taxes, allowances or benefits.
This information can be found in the members-only section.
Members-only section for next of kin
This website has a members-only section for next of kin who have received a login code. In
this section you can find additional information, respond to news items, ask questions and
share your story with other families.

Click here to lag in to the rnembers-only section

(
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Banking matters
Blocking debit and credit cards
Dutch banks and credit card companies have been notified of the names of the victims of
the air disaster in Ukraine. In order to prevent misuse of cards, the banks have blocked the
victims’ debit and credit cards and are monitoring the accounts. The banks are acting in
close consultation with central government authorities.
Settling banking matters
The banks have information desks for next of kin that you can contact to find out whether
your loved one had accounts there. Unfortunately, there is no central contact point where
this information can be obtained. You will need to contact each bank to find out whether
your loved one had accounts there.
Generally speaking, the banks have a fairly complete picture of the accounts and mortgages
associated with each of the victims. Some banks have said that they have been proactive in
contacting the next of kin wherever possible.
We advise you to contact the information desk for next of kin at the bank directly in order to
settle banking matters. The desks are staffed by experts who will see to it that the
procedures are carried out properly and with due care.

Contact details for information desks for next of kin at the four largest banks:
ING

(
Telephone:

(Monday to Friday 08.00 21.00, Saturday: 09.00
-

Website
ABN AMRO
Telephone:
Website
SNS
Telephone:

(Monday to Friday 08.00 -18.00)

E-mail:
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-

17.00)

Rabobank
The best way to contact Rabobank is to fl11 in this

.

A member of staff will then contact

you immediately.
Click on this nk to find out which Rabobank branch office you can contact in a specific
town.
Members-only section for next of kin

This website has a members-only section for next of kin who have received a login code. In
this section you can find additional information, respond to news items, ask questions and
share your story with other families.
Click here to loci in to the members-only section

(

(
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Involving children
Allowing children to play an active role
Children who have lost a loved one often feel better 1f they can do something for the person
who has died, such as drawing a picture, painting the casket, picking flowers or playing
music. They might have their own ideas about what they would like to do, so It is a good
idea to ask.
It might be helpful

—

either now or later on

—

to invite the child’s friends, teachers and fellow

sports club members (by telephone so you can explain the circumstances) to make a card,
for example.

(

Children during the funeral or memorial ceremony
Whether or not a toddler or young child attends a funeral or memorial ceremony usually
depends on the bond the child had with the deceased. It is quite normal for a child who was
a close relation of the deceased (i.e. child, sibling or grandchild) to attend. It shouldn’t
matter to anyone there It the child talks or cries during the ceremony or service. (This would
be different 1f the deceased were someone with whom the child had no relationship.)
Children can be given a role during the funeral or memorial ceremony so that the
proceedings are not just for the aduits. Below is a list of suggestions:
•

During the proceedings, the children could present something they have made or
place it on the casket.

•

Make special mention of the children during the opening or closing.

•

Have the children join you in saying something about the paintings or drawings they
have made that are part of the ceremony.

•

Have the children sing a song or read/recite a poem, blow bubbles, release balloons
or light candles.

•

Make a bouquet of flowers (with flowers from the family’s garden, for instance).

•

Pick flower petals or out Out paper butterflies (for example) with the children, so that
they have something to scatter or lay on the grave or place of remembrance.

Physical contact (a hug, holding hands) may be very important to a child. It can provide
comfort and give him or her a sense of security in a situation that is strange and perhaps
frightening. 1f you are busy receiving condolences, a child might feel lost, so it is a good idea
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to ask someone who is close to the children but not as close to the deceased to be there for
them at all times.

Contact
Do you have a question about the information on this web page? Would you like to
exchange thoughts and ideas about saying goodbye and remembrance with others who lost
loved ones in the air disaster? The members-only section of this website provides a forum
for questions and interaction.

(
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 6 augustus 2014 19:14
NKC DRD/NCC
RE: verklaring 6 augustus ter vertaling
-

Veel dank,
Ik verwacht dat de vertaling tussen 19.30 en 19.40 uur gereed zal zijn.
Groet,

(

From:
Sent: woensdag 6 augustus 2014 19:09

—

Cc: NKC DRD/NCC
Subject: RE: verklaring 6 augustus ter vertaling
-

Hierbij de laatste, definitieve versie met zichtbare wijzigingen.
Kun jij een indicatie geven van hoe lang het zal duren?

Van:
Verzonden: woensdag 6 augustus 2014 18:41
Aan:
CC: NKC DRD/NCC
Onderwerp: verklaring 6 augustus ter vertaling
-

(

S

Hierbij de meest definitieve versie van de verklaring.
Ik sluit niet uit dat er nog een punt of een komma wijzigt maar dat zal niet veel zijn en we geven het

met zichtbare wijzigingen aan.

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
1

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
Help save paper! Do you really need to print this email?
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. i 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:
Verzonden:
Aan:

din--a 19 augustus 2014 11:54

CC:

RE: Teksten van www.vliegrampoekraine.nl voor vertaling naar het Engels
(JU112777)

Onderwerp:

Beste
Goed dat je het eventjes mailt. Graag arceren. Dan kunnen we kijken of het weggelaten kan worden. Of
dat we er een tekstje bij typen ( only in Dutch). Groetjes
Van: AVT-EN [maïlto:avt-en@minbuza,nI]
Verzonden: dinsdag 19 augustus 2014 10:44
Aan: ‘NKC DRD/NCC’
CC:
Onderwerp: RE: Teksten van www.vliegrampoekraine.nI voor vertaling naar het Engels (JU112777)
-

(

Geachte mevrouw
Met verwijzing naar uw vertaalopdracht willen wij u het volgende vragen.
Het komt namelijk vaak voor dat in de aangeleverde teksten verwezen worden naar documenten of websites die
niet Engelstalig zijn. We voegen hierbij 2 documenten als voorbeeld toe, geel gearceerd op de betreffende plekken.
Heeft het zin om de tekst zoals hij staat te vertalen of moeten deze links/verwijzingen/alinea’s weggelaten worden?
Of moeten wij deze regels gewoon arceren?

Met vriendelijke groet,
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bureau Engels (AVT-EN)

From: NKC DRD/NCC [mailto: nkcnctv.minvenj.nl]
Sent: woensdag 13 augustus 2014 18:13
To: AVT-EN
Cc:
-

Subject: Teksten van www.vliegrampoekraine.nl voor vertaling naar het Engels (JU112777)
Beste collega’s van AVT,
Naar ik heb begrepen, zullen jullie ons ook ondersteunen in het vertalen van de huidige
Nederlandstalige teksten van www.vliecjramoekraine.nl. Dit zijn geen nog te plaatsen! nieuwe teksten
of zaken met spoed, maar wel noodzakelijke stappen in het beschikbaar stellen van deze belangrijke
(overheids)informatie aan alle nabestaanden. Een 15-tal teksten van de site treffen jullie al in de
bijlagen; we hebben ze van de site gekopieerd en in platte tekst bijgesloten; hopelijk is dit voor jullie
werkbaar? Nogmaals, geen grote spoed, maar hopelijk kunnen jullie wel aangeven wanneer jullie dit
kunnen inplannen en wanneer we het retour mogen verwachten? Er is nog meer te vertalen, maar
graag overleg ik even met jullie hoe en wanneer dat bij jullie kan worden aangeleverd! ingepland
Alvast bedankt.

1

Met vriendelijke groet,

plv hoofd / sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie
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De familierechercheurs
Wachten en onzekerheid
Rouw & verlies
Tips en advies
Rouw bij kinderen
Lotgenotencontact
Belangrijke mediaoptredens
Afscheid en herdenken
Afscheid zonder lichaam
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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

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

maandag 18 augustus 2014 15:12

Aan:
CC:
Onderwerp:

RE: Teksten van www.vliegrampoekraine.nl voor vertaling naar het Engels
(J U112777)

Beste
Prima, wij zullen alle vertaalde teksten a.s. donderdag aan het eind van de dag afleveren.

Met vriendelijke groet,
Ministerie van Buitenlandse Zaken

From:
Sent: maandag 18
tus 2014 14:46
To:
Cc:1
Subject: RE: Teksten van www.vliegrampoekraine.nl voor vertaling naar het Engels (JU112777)

Hal lo
We hebben de teksten zo snel mogelijk nodig dus toch graag alles op donderdag 21 augustus
opleveren.
Groeten en dank

(

—

CC:

Onderwerp: FE: Teksten van www.vheQramDoekraine.nl voor vertaling naar het Engels (JU112777)
Beste
Is het ok als we een deel van het totale pakket op vrijdag 22/8 of maandag 25/8 afleveren? Van de Algemene
Teksten heb je aangegeven dat het voorrang heeft, hoe zit het met de overige teksten?
Groet,

From:
Sent: vrijdag 15 augustus 2014 09:54
To:
1

Yk

Subject: RE: Teksten van www.vlieciramoekraine.nl voor vertaling naar het Engels (JU112777)
Beste
Hierbij het restant van de te vertalen teksten. Dit is vooralsnog alles.
Lukt het om het totale pakket wat jullie hebben op donderdag 21 augustus op te leveren?
Volgorde van urgentie; eerst de algemene/basisteksten (ook aangegeven in bijlagen) en daarna de
rest.
Mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag!
Met dank

—
Senior Communicatleadviseur

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

http://www.nctv.nl

Van: AVT-EN [mailto:avt-en©minbuza.nl]
Verzonden: donderdag 14 augustus 2014 17:04
Aan: NKC DRD/NCC
CC:
Onderwerp: RE: Teksten van www,vliegrampoekraine.nl voor vertaling naar het Engels (JU112777)
-

Beste
Wij zullen de Engelse vertaling van de reeds aangeleverde teksten op 21/8 afleveren. Zou je ons een soort
overzichtje kunnen geven van de overige teksten die wij kunnen verwachten, en dan ook de omvang en soort
urgentie erbij vermelden? Dan kunnen we voor jou een planning maken.
Met vriendelijke groet,
Secretaresse
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Vertalingen
Bureau Engels (AVT/EN)

2

(

-

1
Cc:I____
Subject: T

13 augustus 2014 18:13

:fl

van www.vliec,ramoekraine.nl voor vertaling naar het Engels (JU112777)

Beste collega’s van AVT,
Naar ik heb begrepen, zullen jullie ons ook ondersteunen in het vertalen van de huidige

Nederlandstalige teksten van www.vliecirampoekraine.nI. Dit zijn geen nog te plaatsen! nieuwe teksten
of zaken met spoed, maar wel noodzakelijke stappen in het beschikbaar stellen van deze belangrijke
(overheids)informatie aan alle nabestaanden. Een 15-tal teksten van de site treffen jullie al in de
bijlagen; we hebben ze van de site gekopieerd en in platte tekst bijgesloten; hopelijk is dit voor jullie
werkbaar? Nogmaals, geen grote spoed, maar hopelijk kunnen jullie wel aangeven wanneer jullie dit
kunnen inplannen en wanneer we het retour mogen verwachten? Er is nog meer te vertalen, maar
graag overleg ik even met jullie hoe en wanneer dat bij jullie kan worden aangeleverd! ingepland
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,

(

(

plv hoofd/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

Over de identificatie
De familierechercheurs
Wachten en onzekerheid
Rouw & verlies
Tips en advies
Rouw bij kinderen
Lotgenotencontact
Belangrijke mediaoptredens
Afscheid en herdenken
Afscheid zonder lichaam
Meerdere uitvaarten in één familie
Afscheid met kinderen
Ongewenste persaandacht
Herdenken op school
Nationale herdenkingsbijeen komst
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Rouw & verlies
Velen hebben door de vllegrarnp plotseling en onverwacht een of meerdere dierbaren verloren en gaan
een periode van rouw in. De dagelijkse loop der dingen Is acuut onderbroken. Reacties van schok,
ongeloof, verwarring, machteloosheid, woede en angst zijn dan ook intens aanwezig.

Het verlies bevatten
Het verlies Is In het begin nauwelijks te bevatten. Het dringt vaak pas echt door als u er niet meer
omheen kunt, bijvoorbeeld als u het lichaam moet identificeren, tijdens de uitvaart, de stilte in huis en
de eerste verjaardag zonder uw geliefde(n). Het zijn allemaal feiten waarmee de pijn en het verdriet
langzaam echt tot u doordringen.

Pieken en dalen

(

Bij de vliegramp zijn er veel gezinnen hard getroffen door het verlies van meerdere leden uit het gezin
of de familie. Om elk van deze verliezen moet gerouwd worden. Dit vraagt echter zoveel energie dat
dit soms kan leiden tot het uitstellen van de rouw. Het verlies van meerdere dierbaren kan het gevoel
geven geen controle over het leven meer te hebben en kan leiden tot hulpeloosheid en depressiviteit.
Ook zijn soms juist de mensen waarvan u normaal gesproken de meeste steun en troost zou krijgen,
nu juist de mensen dle u moet missen.

Verwerken van verlies verloopt met pieken en dalen. Het ene moment kan het verlies enigszins
dragelijk voelen, terwijl u een volgend moment Ineens weer overmand wordt door verdriet, angst of
eenzaamheId. Dat kan voelen alsof u weer helemaal terug bij af bent. U wordt daar misschien
moedeloos van, maar het Is belangrijk de hoop niet op te geven. Uiteindelijk is het wel een proces met
kleine stapjes ‘vooruit’.

Gun uzelf de tijd

(

Verdriet, angst, gemis, eenzaamheid, het zijn gevoelens waar u misschien zo snel mogelijk vanaf wilt.
Maar deze gevoelens laten zich niet negeren of opjagen. Alleen al het accepteren van die gevoelens
kan helpen. De ervaring leert dat het verdriet en de eenzaamheid minder worden met de tijd. Hoe
lang dat duurt? Daar valt geen zinnig woord over te zeggen. Voor de een is dat een kwestie van
maanden, voor de ander jaren.

Volg uw eigen kompas
Twijfel niet te snel aan uw eigen doen en laten. U kunt naar anderen luisteren, hun adviezen en tips
aanhoren en er over nadenken, maar volg uiteindelijk uw eigen kompas. Negen van de tien keer doet
u daar verstandig aan.

Hulp
En als uw kompas aangeeft dat u het niet alleen aan kan en dat u hulp nodig heeft? Geef daar dan aan
toe. Zoek hulp bij vrienden, familie, de buurman of buurvrouw, een collega, een klasgenoot of een
medewerker van Slachtofferhulp Nederland. Het kan ook fijn zijn contact te hebben met mensen die
ook iemand hebben verloren.

Huisarts
Voelt u zich erg somber? Maakt u zich ernstige zorgen over uw kinderen? Neem dan contact op met
uw huisarts.

Medicijnen, alcohol en drugs
Tegen het verlies van een dierbare helpt geen medicijn. Eenzaamheid laat zich ook niet met pillen
behandelen. Dat geldt ook voor alcohol en andere drugs. Het kan heel verleidelijk zijn de emoties te
dempen en met mate kan dat weinig kwaad, maar dit soort ‘oplossingen kunnen ook extra problemen
veroorzaken. Overleg het gebruik van medicijnen dan ook met uw huisarts.

Verder lezen
.Achtergrondartlkel over rouw en verlies
[https://www.slachtofferhulp. nl/Documents/Corporate/Folders%2Oen%2Obrochures/Rouw%2Oen%20
verlies.pdf]
•Boek: Rouwen is ontzettend hard werken
[https://www.slachtofferhulp.nl/Documents/Corporate/Kennis/Webversie%2OTripoli%2O8U771%2ODE
F. pdf}
•Kinderen helpen [https://www.slachtofferhulp. nI/Corporate/Calamltelten/Vllegramp-Oekraine/Rouw
verlles/Rouw-blj-klnderen/]
•Kinderen helpen op school [https://www.slachtofferhulp. nI/Corporate/Calamlteiten/Vllegramp
Oekralne/Nabestaanden-helpen/Kinderen-helpen-op-school/)

Nabestanden helpen op school
Is uw school direct betrokken geraakt bij de vliegramp doordat zich onder de slachtoffers ook kinderen
of leerkrachten van de school bevonden? Zijn er kinderen op school die bij de vliegramp dierbaren
verloren?
Kinderen ondersteunen
Als de scholen straks weer beginnen kunnen leerkrachten belangrijke ondersteuning bieden aan
kinderen die betrokken zijn bij de vliegramp. Leerkrachten hebben intensief contact met kinderen en
ouders en zijn daardoor aangewezen personen om een rol in te spelen in het rouwproces.
Het klinkt vanzelfsprekend maar ‘afstemmen op het kind’ is cruciaal bij de ondersteuning van kinderen
in de klas. Sommige kinderen willen graag over de gebeurtenis praten, anderen juist niet. Het helpt
kinderen om snel weer het normale dag- en lesroutine op te pakken.
Lees verder over rouwverwerking bij kinderen

(

Ouders ondersteunen
Vaak zijn ouders op zoek naar de beste manier om hun kind te ondersteunen. Tips voor ouders lees je
bij rouw bij kinderen. Ouders kunnen zelf zo geschrokken zijn van de gebeurtenis dat ze geneigd zijn
om hun kind extra te beschermen. In sommige gevallen is dit functioneel, het is wel goed ouders te
stimuleren de normale gang van zaken na verloop van tijd weer op te pakken.
Lees verder over rouw en verlies
Tools en ondersteuning
Toolkit kind en trauma
Het Universitair Medisch Centrum heeft een Toolkit Kind en Trauma ontwikkeld, bestaande uit een
brochure en een website, bestemd voor leerkrachten van groep 5 tlm 8.
Handreiking voor scholen

(

Er komt veel op de scholen af, en er zijn dan ook veel vragen rond de start van het schooljaar. Om
scholen op weg te helpen en ook een steun in de rug te geven bij het omgaan met rouw en verlies in
de komende tijd, is de handleiding ‘De leegte in school. Verder op school na de vliegramp Oekraïne
ontwikkeld. Deze bevat concrete tips, adviezen en voorbeelden voor de start van het schooljaar en
ideeën voor rituelen en lessen en gesprekken met de kinderen. De handreiking is ontwikkeld door IVP
(partner in Arq) en Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en is hier gratis te downloaden.
Hulp door de GGD en Slachtofferhulp Nederland
De GGD en Slachtofferhulp Nederland kunnen scholen op een aantal manieren ondersteunen.
Bijvoorbeeld met psychosociale ondersteuning naar aanleiding van de vliegramp.
Als een leerling of een leerkracht is omgekomen bij de crash, kunnen zij helpen bij het verlenen van
nazorg aan de klas of het docententeam. Dit kan in de vorm van een hulpverlener, documentatie of
advies naar aanleiding van vragen. In andere situaties kunnen zij de school in contact brengen met
andere ondersteunende organisaties, zoals maatschappelijk werk of schoolpsychologen.

Nabestaanden helpen op de werkvloer
Het verlies van een dierbare slaat een enorme bres in het leven. De gevolgen hiervan zijn niet alleen
zichtbaar in het privéleven maar ook op andere terreinen, zoals de werkplek. Een belangrijk deel van
het leven speelt zich voor de werkende rouwende ook af tussen en met collega’s en Ieidinggevenden.
Hoe kan ik helpen?
Door op een proactieve en positieve wijze met de rouwende om te gaan, kan hierdoor het rouwproces
ondersteund worden. Niet alleen vlak na het overlijden maar ook langere tijd erna en op speciale
dagen als feestdagen, verjaardagen en sterfdagen.
Een proactieve houding houdt allereerst in begrip en erkenning voor de veranderde situatie van de
nabestaande en de gevolgen en emoties die hierbij zijn ontstaan. Zo doen concentratieproblemen zich
vaak voor of andere (lichamelijke) klachten, die het functioneren op het werk (langdurig kunnen)
beïnvloeden.
Ruimte voor het rouwproces
Onwetendheid over hoe een rouwproces eruit kan zien en onervarenheid en ongemakkelijkheid om
met een rouwende om te gaan kunnen ertoe leiden dat te vaak en te snel vanuit de werkomgeving
wordt gedacht dat een rouwende weer alles aan kan, en weer volledig inzetbaar is. Echter, ieder rouwt
op zijn eigen manier en tempo. Dit maakt het niet eenvoudig maar wel noodzakelijk voor
leidinggevende en collega’s zich bewust te zijn op welke wijze de werkplek een positieve bijdrage kan
leveren.
Handreiking herdenken
De handreikin herdenken biedt veel praktische tips en aandachtspunten voor het organiseren van
een herdenking. De handreiking is vooral gericht op gemeenten en overheid, maar bevat ook veel tips
die waardevol zijn voor herdenkingen op kleinere schaal, zoals op school of werk.

(

Nabestaanden helpen op de sportclub
De GGD en Slachtofferhulp Nederland kunnen sportclubs op een aantal manieren ondersteunen.
Bijvoorbeeld met psychosociale ondersteuning naar aanleiding van de vliegramp.
Nazorg en herdenken
Als een kind of trainer is omgekomen bij de crash, kunnen medewerkers van Slachtofferhulp
Nederland en de GGD helpen bij het verlenen van nazorg aan de sportclub. Dit kan in de vorm van
een hulpverlener, documentatie of advies naar aanleiding van vragen. Ook kunnen zij meedenken als
een sportclub in het nieuwe seizoen een herdenkingsdienst wil organiseren.
Als het nodig is kunnen leden van de sportclub in contact gebracht worden met andere
ondersteunende organisaties, zoals maatschappelijk werk.
Handreiking herdenken

(

(

De handreiking herdenken biedt veel praktische tips en aandachtspunten voor het organiseren van
een herdenking. De handreiking is vooral gericht op gemeenten en overheid, maar bevat ook veel tips
die waardevol zijn voor herdenkingen op kleinere schaal, zoals op de sportclub of op school.
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

Aan
Van

NCTV
Di recUe Voorl ichti ng

Directie Voorlichting

Contactpersoon

Datum
8 september 2014

n c)ta
(
Het eerste —voorlopige- rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is op
dinsdag 9 september om 10.00 openbaar. Hieronder treft u het draaiboek rond de
communicatie van het rapport.
09:00
1) Voorzitter Joustra van de OvV belt op dinsdagochtend vanaf 09:00 met premiers
van Nederland, Australië en Maleisië over de inhoud van het rapport.
2) om 09:00 is rapport beschikbaar voor Nederlandse en internationale
nabestaanden via besloten sites. Familierechercheurs zijn op de hoogte van komst
rapport en houden met Slachtofferhulp NL vinger aan de pols bij nabestaanden
10:00
Het rapport (Engels en Nederlandse versie) gaat online en is openbaar.
10:00-10:30
Nederlandse en internationale media krijgen van OvV gelegenheid tot lezen van
rapport.

(

Vanaf 10:30
Voorzitter Joustra van OVV geeft zelf een toelichting op rapport aan selectie van
Nationale en internationale media (NOS, RTL, ANP, CNN, BBC en Reuters). Er wordt
geen persconferentie gegeven door de OvV
Vanaf 12:00
Persstatement premier Rutte als reactie namens kabinet op rapport OvV
13:30
Herdenking in aanwezigheid van premier Rutte in de Eerste Kamer van slachtoffers
MH17, waaronder senator
Donderdag 10 september
Nabestaandenbijeenkomst voor uitleg en samenzijn rond OvV rapport. Daar zal
mogelijk ook het OM een toelichting geven op de laatste stand van zaken
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Van:
Verzonden:

zondag 27juli 2014 15:40

Aan:
CC:

Bijlagen:

RE: Q&A’s
Rol Opstelten bij persco vanmiddag op 27juli 2014, versie 1537docx

Urgentie:

Hoog

Onderwerp:

Beste
Dit is wat ik zo snel aan antwoorden heb kunnen achterhalen op de door jou geformuleerde vragen.
tdevoe
Met vriendefljke groet,

coördinerend sr. beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147
Postbus 16950

1
1

2511 DP
2500 BZ

1
1

Den Haag
Den Haag

M
www.nctv.nl

15:22

Dag
Bijgaand Q8iA’s. Kun je hiermee leven? Heb je nog suggesties?
Groet,

1

Rol Opstelten bij persco vanmiddag circa 17u.
Structuur LFTO en Kmar, wie zit waar?

•

Er zijn reeds 40 leden van de Koninklijke Marechaussee (KMar) en 23 experts van het
Landelijk Team Forensisch Onderzoek (LTFO) afgereisd naar Oekraïne. Hun taak is het
zoeken naar resterende stoffelijke overschotten en persoonlijke eigendommen van
slachtoffers. Zij zijn onbewapend om zo snel mogelijk toegang tot het rampgebied te
krijgen.Het gezag over de missie berust bij de minister van Veiligheid en Justitie, die voor de
uitvoering daarvan Pieter-Jaap Aalbersberg, politiechef van de regionale eenheid
Amsterdam, als Head of Mission heeft aangesteld. De Head of Mission legt verantwoording
af aan de minister van Veiligheid en Justitie, en via deze aan de Ministeriële Commissie
Crisisbeheersing.
De missie zal haar logistieke ba5is te Kharkov opbouwen terwijl de uitvoerende
functionarissen waarschijnlijk in Torez of Donetsk zullen verblijven. Torez ligt in de directe
omgeving van de plaats van de ramp, Donetsk is één uur rijden. Bij een verblijf in Donetsk
wordt dagelijks heen en weer gereisd naar het rampgebied. Deze werkwijze, waarbij
(indirecte) contacten met de separatisten en de veiligheidssituatie bepalen welke
werkzaamheden kunnen worden verricht, is onder de gegeven omstandigheden de beste
manier om snel tot resultaten te komen.

Vraag: Wat is er gedaan na aankomst Kmar in Charkov? Kan de minister een beeld geven van de
voorbereidingen van het repatriërings- en identificatieteam?
Antwoord:
•

•

•

Vanaf vrijdag 25juli 2014 zijn reeds 40 leden van de Koninklijke Marechaussee (KMar) en 23
experts van het Landelijk Team Forensisch Onderzoek (LTFO) afgereisd naar Oekraïne. Hun
taak is het zoeken naar resterende stoffelijke overschotten en persoonlijke eigendommen
van slachtoffers. Om zo snel mogelijk toegang tot het rampgebied te krijgen, zijn zij
onbewapend. Er wordt in dezen nauw samengewerkt met Australië en Maleisië. Australië
heeft een planningsteam afgevaardigd naar Nederland.
Op 27juli zijn reeds 27 Nederlandse en 11 Australische experts onder begeleiding van de
OVSE afgereisd naar de plaats van de ramp. Het plan is nu de lopende activiteiten stap voor
stap te intensiveren en verder te structureren. Het aantal functionarissen in Oekraïne zal
worden uitgebreid met medewerkers van het LTFO en de KMar. Ook Australië en Maleisië
zullen de komende dagen een personele bijdrage leveren. Op dit moment staat de exacte
omvang en samenstelling van de Nederlandse bijdrage nog niet vast. Ook hierover zullen,
door tussenkomst van de OVSE, afspraken met de separatisten worden gemaakt.
Daarnaast werken Nederland en Oekraïne aan een verdrag dat, na ratificatie door het
Oekraïens parlement, een formele basis biedt voor de aanwezigheid van bewapend
personeel van staten met onderdanen aan boord van vlucht MH17 op Oekraïens
grondgebied. De maximale omvang van de inzet is bepaald op zevenhonderd personen. Op
basis van het verdrag zou het personeel kunnen worden uitgerust met persoonlijke
bewapening. De inzet is en blijft gericht op het bergen van stoffelijke overschotten en
persoonlijke eigendommen van slachtoffers.

Vraag: Wie geeft uiteindelijk toestemming om gebied in te gaan, wie bepaalt of het veilig is?
Antwoord: Op dit moment wordt nog door NCTV bepaald of het gebied veilig is. Die afweging wordt
dagelijks gemaakt op basis van informatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de OVSE en
informatie ter plekke.
De veiligheidssituatie wordt nauw gemonitord. De commandant zal onafgebroken de veiligheid ter
plaatse beoordelen, mede op basis van adviezen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid (NCTV) en informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de OVSE. De
veiligheid van het Nederlandse personeel wordt vooral gewaarborgd door goede afspraken met
zowel de regering van Oekraîne als, via de OVSE, met het leiderschap van de
separatistenbewegingen ter plaatse.

Vraag: Toelichting geven op actuele situatie inzet LFTO en Marechaussees. Geen toegang tot
rampplek in verband met beschietingen. Blijven Nederlandse experts in Donetsk of gaan ze terug

(

naar Charkov of lzyum?
Antwoord: Op basis van de afspraken die de OVSE met de separatisten heeft gemaakt is vanochtend
een team van rond de 30 forensische experts uit Nederland vanuit lzyum vetrokken richting de
rampplek. De NCTV had daarvoor toestemming gegeven. Het team van 30 Nederlandse forensische
experts heeft op dit moment geen veilige doorgang naar de rampplek. Wegens gevechten in het
gebied is de situatie vooralsnog te instabiel om veilig aan het werk te gaan op de crashsite. De NCTV
heeft hierop besloten het Nederlandse team vooralsnog niet verder te laten afreizen. Het team
bevindt zich op dit moment in Donetsk.

Vraag: Wat is plan voor komende week? Blijft Aalbersberg in Kiev of komt er een post dichtbij de
rampplek om sneller personeel te kunnen inzetten? Gaat Aalbersberg ook Australische
politiemensen aansturen? Wordt er nagedacht over bewapening?
Antwoord: Politie

/ defensie

Vraag: Wat is de stand van zaken als het gaat om de persoonlijke bezittingen? Hoe komen die terug?
Antwoord: Daar wordt nu hard aangewerkt en heeft onze hoogste prioriteit.
Vraag: Hoe lang is nodig om de klus te klaren (a)? En waarom 3 weken (b)?
Antwoord:

C

Uitgangspunt is dat de inzet binnen drie weken wordt afgerond. De inzet zal eerder worden
beëindigd als de zoektocht naar stoffelijke overschotten is voltooid of als voortzetting van de
werkzaamheden niet langer verantwoord is met het oog op de veiligheidssituatie.
b. Doel van deze missie is zo snel mogelijk de nog aanwezige stoffelijke resten en persoonlijke
bezittingen van de slachtoffers van MH17 op te sporen en naar Nederland te brengen. Als
dat is gebeurd is de missie geslaagd. De afweging is gemaakt tussen de wens om zorgvuldig
het gebied te onderzoeken en de risicovolle en veranderlijke omstandigheden in het gebied.
De beoordeling is dat in drie weken het gebied kan zijn doorzocht. De missie zal eerder
worden beëindigd als de zoektocht naar stoffelijke overschotten is voltooid of als
voortzetting van de werkzaamheden niet langer verantwoord is met het oog op de
veiligheidssituatie.

a.

(

Vraag: Worden de politieagenten en marechaussees nu wel of niet bewapend?
Antwoord: Op basis van het verdrag kan het aantal functionarissen in Oekraïne worden uitgebreid
en kan het militair en politiepersoneel worden uitgerust met persoonlijke bewapening. Of dat ook
daadwerkelijk gaat gebeuren is afhankelijk van de veiligheidssituatie en de afspraken met de
separatisten.
-

Vraag: Wat gebeurt er nu er actieve strijd aan de gang is rond het rampgebied?
Antwoord: Veiligheid gaat voor alles. Dat betekent dat zolang deze strijd gaande is onze mensen niet
naar het ramgebied kunnen. Dat zou niet verantwoord zijn.
Vraag: Zijn zij dan nu veilig in Donetsk?
Antwoord: Op dit moment wel. We houden de situatie nauwlettend in de gaten.
Vraag: Wat gebeurt er als de Nederlandse (of AUS/ML) worden beschoten?
Antwoord: Zij ontwijken het gevecht en zullen zich terugtrekken. Veiligheid gaat voor alles.
Vraag: Wat nemen deagenten allemaal mee als ondersteuning?
Antwoord: Op dit moment wordt uitgewerkt wat de agenten als ondersteuning meekrijgen. De
ondersteuning bestaat uit transport, medische zorg, communicatieverbindingen en andere
faciliteiten voor de aansturing van de missie.
Vraag: Wat kunt u zeggen over de logistiek?
Antwoord: Het is de bedoeling dat het repatriëringsteam haar logistieke basis te Kharkov opbouwt
terwijl de uitvoerende functionarissen waarschijnlijk in Torez of Donetsk zullen verblijven. Torez ligt
in de directe omgeving van de plaats van de ramp, Donetsk is één uur rijden. Bij een verblijf in
Donetsk wordt dagelijks heen en weer gereisd naar het rampgebied.

Vraag: Wat is er vanmorgen gebeurd?
Antwoord: Op basis van de afspraken die de OVSE met de separatisten heeft gemaakt is vanochtend
een team van rond de 30 forensische experts uit Nederland vanuit Izyum vetrokken richting de
rampplek. De NCTV had daarvoor toestemming gegeven. Het team van 30 Nederlandse forensische
experts heeft op dit moment geen veilige doorgang naar de rampplek. Wegens gevechten in het
gebied is de situatie vooralsnog te instabiel om veilig aan het werk te gaan op de crashsite. De NCTV
heeft hierop besloten het Nederlandse team vooralsnog niet verder te laten afreizen. Het team
bevindt zich op dit moment in Donetsk.
Vraag: Vanmorgen was er nog sprake van een veilige doortocht, en nu lopen de spanningen snel op?
Is uw informatiepositie wel op orde?
Antwoord: Ja, we krijgen de juiste informatie van bijvoorbeeld de inlichtingendiensten. Maar het
geeft wel aan hoe de situatie ter plekke snel kan veranderen.

(

Vraag: Wat als escalatie dreigt?
Antwoord: Als escalatie leidt tot geweldstoename zal de missie worden opgeschort of gestopt. Bij
een eventuele gijzeling zal eerst de weg van de onderhandeling worden gevolgd. Er is geen
extractiecapaciteit (verwijzen naar uitspraken Timmermans: die is ook niet nodig gelet op de
afspraken die we gemaakt hebben).

(

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 25juli 2014 10:27

0•
over inzet crisis.nl

Ter aanvulling: Opstelten heeft in zijn persverklaring van vrijdag 18 juli 12 uur ook al actief verwezen
naar ro.nl: httj://www.rijksoverheid.nl/onderwerrjen/vlieciramp-mhl7/nieuws/2014/07/18/verklarinci-
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Verzonden: donderda 24 juli 2014 19:46
kan:
Onderwerp: FW: q&a AO morgen: crisis.nt
Urgentie: Hoog
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Van:
Verzo

j

CC:
Onderwerp: q&a AO morgen: crisis.nl
Urgentie: Hoog
Nog ltje voor in de achterzak
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Afgestemd met
Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

1

‘14
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik Vrij.

(
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t
Van:

Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

-

Yc

BD/DRD/NCC/ECO

donderdag 16 oktober 2014 9:10
BD/DRD/NCC
(Landelijk Parket Persvoorlichting)
BD/DRD/NCC/ECO;
bericht nabestaandensite over bijeenkomst schadevergoeding
-

Hal
onderstaand bericht is teren
door

on

de nabestaanden site geplaatst

op cc, aangezien het OM de bijeenkomst over het
onderzoek zou moeten ‘hosten’

Bijeenkomst over schadevergoeding
Geplaatst: 14 oktober 2014 om 15:11, door: Slachtofferhulp, bekeken: 146 keer Categorie: Praktische
informatie, Juridische informatie

(

Slachtofferhulp Nederland is al enige tijd bezig met de voorbereiding van een bijeenkomst over het
ingewikkelde onderwerp schadevergoeding. De afgelopen weken zijn er nogal wat ontwikkelingen geweest
rondom de schadevergoedingen voor nabestaanden. Hierdoor is nadere informatie over deze bijeenkomst
uitgebleven.

Er moet nog een aantal zaken worden uitgezocht en er moeten afspraken worden gemaakt met de
advocatuur. Verwacht wordt nu dat de bijeenkomst tussen 14 en 21 november zal
plaatsvinden (Slachtofferhulp Nederland wil vermijden dat een bijeenkomst over schadevergoeding vlak
voor de nationale herdenking zal plaatsvinden).

Zodra de datum bekend is, ontvangen degenen die belangstelling hebben geuit voor de bijeenkomst over
schadevergoeding een uitnodiging. Dan kunt u zich ook via het besloten forum alsnog aanmelden om deel te
nemen.

1

Kosten van juridische ondersteuning

Op 2 oktober 2014 heeft de Raad voor Rechtsbij stand aangegeven dat zij bereid is zogenaamde
‘toevoegingen’ te verstrekken voor advocaten die nabestaanden van de vliegramp in Oekraïne ondersteunen.
Dat betekent dat de dienstverlening van deze advocaten tot een bepaald maximum geen kosten met zich
meebrengt voor nabestaanden.
—

—

Met de Raad voor Rechtsbijstand en de specialisatieverenigingen LSA (Vereniging van Letselschade
Advocaten) en ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade) is afgesproken dat we gaan werken
aan informatie die helder is voor advocaten én nabestaanden. Toevoegingen zijn ingewikkelde
onderwerpen. Duidelijk moet bijvoorbeeld worden wat het maximale bedrag van de toevoeging is. In de
week van 13 oktober vindt verder overleg plaats. Zodra daar meer over bekend is, wordt die informatie op
het besloten forum van het IVC Oekraïne geplaatst.

Stichting van nabestaanden

Met begeleiding van Slachtofferhulp Nederland en de Stichting Impact hebben twee nabestaanden de
afgelopen weken het initiatief genomen voor het oprichten van een stichting die de belangen van de
nabestaanden van de vliegramp in Oekraïne kan vertegenwoordigen, Op 9 oktober hebben vijftig
nabestaanden met elkaar gesproken over dit initiatief in het kantoor van Slachtofferhulp Nederland te
Utrecht. Daar hebben vertegenwoordigers van stichtingen die zijn opgericht na het ongeluk met het
Herculesvliegtuig in Eindhoven en na het vliegtuigongeluk in Tripoli uitleg gegeven wat daar allemaal bij
komt kijken.

Een stichting van nabestaanden kan over een breed terrein actief zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van
herdenkingen, een monument, contacten met de overheid. Een stichting kan nabestaanden ook advies geven
met welke advocatenkantoren in zee te gaan.

Adviezen Slachtofferhulp Nederland

1. Doe geen toezeggingen aan buitenlandse advocaten. Onderteken geen enkel document.

U loopt het risico dat u (een deel van) de schadevergoeding aan hen moet afstaan. Vergelijkbare situaties
hebben zich voorgedaan na het vliegtuigongeluk in Tripoli, waarbij nabestaanden tot 40% van de
schadevergoeding moesten afstaan aan buitenlandse advocaten.

2

2. Als

11

een rechtsbijstandverzekering heeft: check wat de verzekeraar voor u kan betekenen.

Schade-, levens-, pensioen- en uitvaartverzekeraars hebben in een vroeg stadium laten weten dat zij in deze
situatie én lijn trekken en dekking en hulpverlening zullen bieden voor alle particuliere verzekeringen.
Slachtofferhulp Nederland overlegt met de rechtsbijstandverzekeraars over een praktische werkwijze bij de
schadeclaims.

3. Als u nu al een schadeclaim wilt indienen: laat u bijstaan door een advocaat. Bij voorkeur een advocaat
die aangesloten bij de ASP of LSA.

(

U heeft twee jaar de tijd om een schadeclaim in te dienen, maar misschien wilt u dat al op korte termijn
doen. Schakel dan een (ASP of LSA) advocaat in. Opgelet: niet iedere juridische dienstverlener is een
advocaat. Een aantal juridische dienstverleners zoekt via de krant en via social media zoals Facebook
‘ontact met nabestaanden. Het inschakelen van een advocaat verdient de voorkeur.

4. Volg de berichten over het initiatief van twee nabestaanden om een stichting op te richten.

Een stichting van en voor nabestaanden kan uw belangen in brede zin behartigen. Zo’n stichting kan u ook
aanbevelingen geven over kwalitatief goede advocatenkantoren die u onder gunstige voorwaarden kunnen
ondersteunen. Slachtofferhulp Nederland adviseert u om de berichtgeving over het initiatief van de twee
nabestaanden op het besloten forum de komende weken goed te volgen. Een stichting waar nabestaanden
het voor het zeggen hebben is beter dan een stichting waar anderen dan nabestaanden de dienst uitmaken.

(

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan kunt u ons e-mailen op
vliegrampoekraine@slachtofferhulp.nl
Dit bericht vind ik ongepast
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 16 september 2014 16:50
BD/DRD/NCC
BD/DRD/NCC/ECO
artikel- check ajb nog even twee stukjes
Magazine bijdrage crisisaanpak MHl7geredigeerd.docx
-

hierbij retour. Had er het liefst nog meer tijd in gestoken, maar moet helaas nu weg, en meer tijd
is er toch niet? Check ajb nog zelf even de twee gemarkeerde stukjes of dat zo oke is?
grt
Met vriendelijke groet,

Plv Hoofd/sr adviseur communicatie

Eenheid Communicatie! NCC
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

(

1

MH17: rolvastheid en flexibiliteit cruciaal in crisisaanpak.
Het Nationaal Crisiscentrum (NCC)

Toen het NCC op 17 juli even na vijf uur ‘s middag de eerste onhine berichten opgepikte
over een neergestort vliegtuig in de OekraTne, was dat het begin van een hectische
zomer die volledig in het teken stond van de crisisbeheersing. Bij een dergelijke ramp
informeert het NCC op basis van de eerste informatie de crisispartners. Toen duidelijk
werd dat het vliegtuig uit Amsterdam was vertrokken en dat er veel Nederlanders aan
boord waren, werd direct de nationale crisisstructuur geactiveerd, net als het Nationaal
Kernteam Crisiscommunicatie (NKC). Bijzonder is, dat we hier te maken kregen met een
ramp die Nederland trof, waarbij de rampplek geen Nederlands grondgebied is.

(

Nationale crisisorganisatie
De eerste prioriteit van NCC was om geverifieerd te krijgen hoeveel personen er in totaal
aan boord waren, en hoeveel personen met de Nederlandse nationaliteit. Hiertoe werd
nauw contact onderhouden met de luchthaven Schiphol, het ministerie van Buitenlandse
Zaken en met Malaysia Airlines, dat als verantwoordelijke vervoerder uiteindelijk de
definitieve passagierslijst opstelt. Verder werden op die eerste dag veel procedures en
afspraken in gang gezet. Zo werd de zogenoemde ambassadeprocedure opgestart die
voorziet in de opvang van en informatievoorziening aan ambassadeurs van betrokken
landen. In LCMS werd een landelijke activiteit gestart met daarin actuele landelijke
situatieschetsen, duidingen en omgevingsanalyses en praktische verwijsinformatie zoals
het landelijke telefoonnummer voor nabestaanden.
Nog op diezelfde eerste avond volgden twee vergaderingen van de Interdepartementale
Commissie Crisisbeheersing (ICCb) en een Ministeriele commissie crisisbeheersing
(MCCb). Er werd geregeld dat de premier vanaf zijn vakantieadres naar Nederland terug
kon vliegen, zodat hij het MCCB kon leiden. In de weken die volgden, overlegden ICCb
en de MCCb dagelijks. De partijen die deelnamen aan het MCCb waren de ministeries
van Algemene Zaken, Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Defensie. In het ICCb
namen ook de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructuur
en Milieu deel, evenals de Nationale Politie, de inlichtingendiensten, verschillende NCTV
afdelingen en het NKC. Vanaf de eerste dagen werkten de stichting Impact en
Slachtofferhulp Nederland samen met het NKC aan het Informatie- en Verwijscentrum
(IVC); een website voor de nabestaanden, die onder meer bedoeld is om hen te
informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de ramp.
Het NCC organiseerde de eerste week ook een nabestaandenbijeenkomst in Nieuwegein,
samen met veel andere partijen. Het traceren van de nabestaanden om hen te kunnen
uitnodigen, was een ingewikkelde kwestie. Uiteindelijk werden veel nabestaanden
uitgenodigd via de gegevens die zij hadden achtergelaten bij het
verwanteninformatienummer van Buitenlandse Zaken, bij de KMar op Schiphol of bij
Malaysia Airlines, op de avond na de crash. De avond vâér de bijeenkomst was er slechts
een tiental aanmeldingen, maar gedurende de nacht stroomden de aanmeldingen
binnen. Deze eerste bijeenkomst werd uiteindelijk door ruim 900 nabestaanden bezocht.
Inmiddels zijn er nog twee andere nabestaandenbijeenkomsten georganiseerd.
Bijzonder was nog dat voor een gecoördineerde aanpak van de repatriëring en de missie
die later zou volgen, er vele contacten zijn geweest met regeringen uit de landen waar
slachtoffers te betreuren waren. Maar ook met landen die het mogelijk konden maken
dat de repatriëringsmissie ter plaatse haar werk kon doen. In de beginfase vonden ook
al deze contacten plaats op het NCC.
Nabestaanden centraal
Een van de taken van het NCC bij een vliegtuigcrash Is het informeren van
burgemeesters, dat een van hun ingezetenen is overleden. Dit gebeurt elke keer als de

als er nieuwe identificaties zijn, en nadat de passagierslijsten zijn gematcht met de
NAW-gegevens uit de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR).
Op deze manier kan ook het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid nemen in de
zorg voor de nabestaanden.
Het NCC heeft ook actie heeft ondernomen op een aantal praktische punten om schade
en overlast voor nabestaanden te beperken. De eerste beelden uit de Oekraîne gaven
het beeld dat reisdocumenten en bijvoorbeeld bankpassen niet veilig waren. Om die
reden heeft het NCC er voor zorggedragen, samen met een groot aantal partijen, dat
bankpassen, creditcards, rijbewijzen, paspoorten en identiteitsbewijzen van de
slachtoffers vervallen werden verklaard. Maar ook dat telefoonabonnementen werden
geblokkeerd. Samen met het Openbaar Ministerie is gezocht naar een mogelijkheid om
de noodzakelijke verklaringen van overlijden centraal en zo snel mogelijk af te kunnen
geven aan de nabestaanden. Het NCC heeft in deze processen waardevolle nieuwe
ervaring en relaties opgedaan.
Repatriëring slachtoffers
Toen duidelijk werd wanneer de eerste slachtoffers in Nederland zouden aankomen, is bij
het NCC samen met het NKC en Defensie het kader geschetst van hoe de ceremonie er
uit zou moeten zien. Uitgangspunten was waardig en respectvol. Uiteindelijk werden
voor het vervoer van Eindhoven naar Hilversum 263 rouwauto’s geregeld en 300
lijkkisten besteld, die vanuit heel Nederland naar Eindhoven werden gebracht om
dezelfde dag nog naar Kharkov te worden gevlogen. Met de afgesproken kaders is
Defensie aan de slag gegaan om een mooie respectvolle ceremonie neer te zetten. Niet
één keer, maar bij elke aankomst weer. Wat de medewerkers van het NCC bij zal blijven
is het tijdstip van 16.00 uur op de woensdag dat de eerste slachtoffers in Nederland
aankwamen. Voor het eerst in bijna een week vielen alle telefoons minutenlang stil.
Repatriëringsmissie
Met de start van de repatriëringsmissie en het sturen van een groot aantal forensische
onderzoekers van de Nationale Politie naar de Oekraïne, kreeg de crisisaanpak een
nadrukkelijker onderscheid tussen de aanpak in Nederland en die met betrekking tot de
inspanningen in Oekraïne. Een belangrijk kenmerk daarvan was dat de rolverdeling
plaatsvond op basis van wie waartoe het best geëquipeerd is. Grootschalige logistieke
operaties zijn bij voorbeeld een kracht van Defensie en daarom lag die rol ook in deze
crisis bij hen. De situatie in Oekraïne vroeg verder om een intensieve samenwerking
met de OVSE die bemiddelde met de Pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne.
Vervolgfase
De nationale crisisorganisatie is in stand gebleven tot 5 september 2014. Vanaf die
datum is deze organisatie, met bijna dezelfde bezetting als in de crisisfase, overgegaan
naar een projectorganisatie. Met een Interdepartementale commissie (IC MH17) en een
Ministeriele Commissie (MC MH17). Op dit moment vergaderen deze commissies nog
steeds wekelijks. Na enkele weken is binnen de NCTV het project vervolgfase opgestart.
Binnen dit project wordt gewerkt aan de nazorg die naar verwachting nog geruime tijd
gaan duren.
Ervaring
Het NCC en zijn partners konden tijdens deze crisis putten uit de ervaringen opgedaan
bij de vliegramp in Libië in 2010, waarbij ook veel Nederlanders omkwamen, en het
neerstorten van het vliegtuig van Turkish Airlines bij Schiphol in 2009. Niet alleen van
eerdere luchtvaartincidenten is geleerd, ook relaties en ervaringen opgedaan tijdens de
National Security Summit NSS van afgelopen voorjaar bleken waardevol. Gezamenlijk
met heel veel partijen en hun betrokken medewerkers hebben we geprobeerd om de
nabestaanden zo goed als mogelijk ter zijde te staan.

&
BD/DV/P&B
vrijdag 10 oktober 2014 14:57
- BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DV
FW: Mediaverzoeken vandaag

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

ï.minvenj.nh]
14:53
BD/DV/P&B;
LA

Ti
Cc: 1
Subject: Mediaverzoeken vandaag

-

BD/DV/P&B

Beste

(

Wij hebben vandaag een paar mediaverzoeken gekregen die ik jullie niet wil onthouden:
-

-

-

(

BNR was op zoek voor een live uitzending rond 12uur naar een forensisch deskundige die iets
kon zeggen over de vergankelijkheid van stoffelijke resten als NL pas in april terugkeert naar
de rampplek. Afgewezen.
Radio 1 bereidt een uitzending voor dat a.s. maandag gepland staat (niet gevraagd naar
programma) en in die uitzending komt de advocaat van de nabestaanden aan het woord ivm de
aanklacht tegen de staat. Radio 1 vroeg of de uitspraak van Timmermans van invloed is
geweest op de werkdruk bij het NFI. Ik heb aangegeven dat hier geen verband tussen bestaat.
Voor verdere vragen over de status van het identificatieonderzoek doorverwezen naar LTFO.
is een artikel aan het voorbereiden voor de krant van maandag waarin zij het
systeem zal bekritiseren op basis waarvan het OM in NL besluit wel/niet tot een gerechtelijke
sectie over te gaan. Ze heeft reeds gesproken met TMFI, 1
Ze heeft ook het NFI om inbre-9 gevraagd.
Ïnte zoo men
—‘
pathologen.
mwerking t
op de (verbetero
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BD/DRD/NCC/ECO
maandag 28juli 2014 11:53
BD/DV/P&B
MH17 nieuwsbericht: Forensisch team op weg naar rampplek
spoedvertaling
FW:
[JU 112636]
iU112636 forensch team op weg rampplek.docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

Bijlag en

Voor government.nl
graag zsm plaatsen
Van: AVT-EN [mailto:avt-en@minbuza.nl]
Verzonden: maandag 28juli 2014 11:52
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
CC: NKC DRD/NCC
Onderwerp: RE: spoedvertaling MH17 nieuwsbericht: Forensisch team op weg naar rampplek EJU112636j
-

-

eachte mevrouw
Bijgaand treft u de Engelse vertaling aan. Mocht u hierover nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen me
Zou u s.v.p. de goede ontvangst hiervan willen bevestigen? Bij voorbaat veel dank.

Met vriendelijke groet,
Secretaresse
Vertaalbureau Engels (AVT-EN)
Directie Vertalingen (AVT)
se Zaken

pctv.minvenj.nlj
BD/DRD/NCC/ECO [mailto
From:
Sent: maandag 28 juli 2014 10:59
To: AVT-EN
Cc: NKC DRD/NCC
Subject: spoedvertaling MH17 nieuwsbericht: Forensisch team op weg naar rampplek [JU112636J
-

-

Hallo
Kan onderstaand bericht zsm vertaald worden?
Dankt
Vanuit het NKC

Senior Communicatieedviseur
1.

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijdi ng en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
500EAI Den Haag
Postbus

nctyJnvenj.nj
h t t p ://www. nctv. ni

Van: Ministerie van Veiligheid en Justitie [mailto:iersbericht@ersbericht.riiksoverheid.nl]
Verzonden: maandag 28 juli 2014 10:31
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
Onderwerp: Forensisch team op weg naar rampplek
-

4
j

Mededeling voor de pers
28 juli 2014- 10:30
Forensisch team op weg naar rampplek
Deze ochtend is een team van 26 forensische experts uit Nederland vanuit Dontesk
vertrokken richting de rampplek.
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft daarvoor
toestemming gegeven. Het team verwacht aan het einde van de ochtend op de rampplek aan

te komen.

Colofon
Afzenders
Ministerie van Veiligheid en Justitie
(kernd e pa rte m ent)
Thema’s

Openbare orde en veiligheid
Overheid, bestuur en koninkrijk
Overig

2

Wilt u geen persberichten meer ontvangen? Meld u dan nu af

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 message was sent to you by mlstake, 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.

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.

(

\‘Iinistry of Security and Justice

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

3

Press release
28 July 2014

-

10:30

Forensic team going to crash site
This morning a team of 26 forensic experts from the Netherlands left Donetsk to
travel to the crash site.
The team was able to leave after the National Coordinator for Security and Counterterrorism
(NCTV) had given the go-ahead, and expects to arrive at the crash site later this morning.

(

(

AVT14/JU1 12636

&Q2
Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 7 augustus 2014 17:09
BD/DRD/NCC/ECR;
BD/DV/P&B
BD/DV/P&B;
FW: tekst over persbriefing van LTFO morgen
tekst persbriefing Itfo 8aug.doc
-—

-

-

-

BD/DRD/NCC:

-

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

-

-

BD/DRD/NCC/ECO

Ter info. Gaat zometeen mee in de nieuwsbrief aan nabestaanden.
Samen met tekst over aantal identificaties tot nu toe (opgesplitst naar nationaliteiten)
persbericht voor morgen al voorbereid.

(

BD/DRD/NCC/ECO
Van:
!erzonden: donderdag 7 augustus 2014 17:05
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
Onderwerp: tekst over persbriefing van LTFO morgen

Senior Communicatjeadviseur

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

1

heeft

Hoofdlijnen van persbriefing Landelijk Team Forensische Opsporing
Op vrijdag 8 augustus om 15.00 uur geeft het LTFO een toelichting aan de pers over het
identificatieproces. Tijdens deze briefing komen een aantal zaken aan de orde. Hierbij
informeren wij u vast op hoofdlijnen over wat er verteld zal gaan worden door Arie de Bruijn,
hoofd van het LTFO. De persbriefing is naar verwachting niet rechtstreeks via de televisie te
volgen.
Stand van zaken identificatieproces

(

er tot nu gebeurd in het proces van identificatie?
Beschrijving van de lichamen is bijna afgerond (post mortem)
Verzamelen van gegevens van slachtoffers is afgerond (ante mortem)
Deze twee processen komen nu samen en dat leidt tot identificaties

•

Wat is
o
o
o

•

Wat gebeurd er met de slachtoffers na het identificatieproces in Hilversum?
o De buitenlandse slachtoffers gaan naar Schiphol voor de terugreis naar het
thuisland
o De Nederlanders blijven op een locatie in Nederland in afwachting van
teruggave aan de familie.

Het ligt in de lijn der verwachting dat er de komende tijd nog meer succesvolle identificaties
kunnen plaatsvinden. Dit heeft te maken met DNA-onderzoek dat nu gaande is bij het NFI. Er
dient wel rekening te worden gehouden met het feit dat identificeren niet een kwestie van
weken is, maar van maanden.
De heer de Bruijn zal vervolgens een toelichting geven op de tot nu toe uitgevoerde
werkzaamheden en de inzet van het LTFO komende periode. De ondersteuning van
buitenlandse forensische experts is inmiddels niet meer nodig omdat de schouw en
beschrijvingen van lichamen en lichaamsdelen grotendeels zijn afgerond. Zij zullen dan ook
op korte termijn weer naar hun thuisland vertrekken.

(

Howard Way, hoofd van het Engelse DVI-team, geeft tekst en uitleg over het werken in
Nederland, de inbreng van de buitenlandse teams en de samenwerking met de Nederlanders
van het LTFO.
Tot slot wordt er een korte toelichting gegeven op de ontvangst van, het onderzoek naar en
teruggave van persoonlijke bezittingen. Hier hebben we u reeds eerder op deze site over
geïnformeerd.

Van:
Verzonden:
Aan:

woensda

Onderwerp:

Nieuwsuur

BD/DV/P&B
)tember 2014 16:28
-

-

BD/DV;
); BD/DRD/NCC/ECO;

Beste collega’s,
Ook Nieuwsuur meldt zojuist dat ze vanavond een uitzending hebben over de repatrieringsmissie MH17. Ze gaan
met name in op de zoektocht van de Oekraïense huipdiensten en de internationale zoektocht.
Behalve dat er een paar feitelijke vragen zijn gesteld heeft vanuit ons niemand meegewerkt aan deze uitzending.
Vragen die ik ken van nieuwsuur zijn:
teksten van de MOU’s (niet openbaar, dus niet gegeven)
aantal stoffelijke resten dat bij Oekraïnse en internationale zoektocht is gevonden (niet gegeven, is onderwerp van
onderzoek LTFO)
aantal mensen dat in totaal vanuit NL betrokken was bij de missie (ruim 700)
-

-

Verder hebben we naar ik weet geen vragen gekregen.
Groet,

Plv. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

BD/DV/P&B
woensdag 6 augustus 2014 19:54
BD/DRD/NCC/ECO
A.docx
en
Q
Q en A.docx
-

-

(.

(

1

Q en A’s
0: wat is er nu precies veranderd in de veiligheidssituatie sinds gisteren/vandaag? En houdt dit
verband met berichten over een humanitaire interventie van Rusland?
A: De veiligheidssituatie verslechterde dagelijks. Er is op dit moment een omslagpunt bereikt
waardoor onze experts vinden dat we niet meer veilig ons werk kunnen doen. Daarom gaan we weg.
De voorzetting van de werkzaamheden is niet langer verantwoord vanwege de veiligheidssituatie.
0: wanneer gaan we terug?
A: zodra de situatie stabiel genoeg is om dit mogelijk te maken. Dat zal niet op korte termijn het
geval zijn.
Q: wat doen we met onderzoeken (0W en OM)
A: De onderzoeken gaan door en zijn niet afhankelijk van onderzoek op de crashsite.
Q: hoe groot is het deel van de rampplek waar tot nu gezocht is?
A: we hebben 3 van de 6 vooraf gedefinieerde sites onderzocht. Alles wat we konden doen, is
gedaan. Maar dat betekent niet dat alles bezocht is. Door de 6 dagen dat we in het gebied zijn
geweest hebben we een indruk gekregen van wat er allemaal kan liggen. Het is waarschijnlijk dat er
niet veel stoffelijke resten liggen. Mede omdat de lokale bevolking direct na de crash al grondig
heeft gezocht, zo is de sterke indruk van de experts.
0: ligt er op het al onderzochte gebied nog stoffelijke resten of persoonlijke bezittingen?
A: Onze indruk is dat de lokale bevolking grondig heeft gezocht. Door ons is de afgelopen dagen
gezien de omstandigheden al het mogelijke gedaan om op de plekken waar we onderzoek hebben
gedaan alles mee te nemen. In het begin zijn enkele stoffelijke resten gevonden, die gisteren in
Nederland zijn aangekomen. Na dit begin uitsluitend persoonlijke bezittingen aangetroffen. De
inhoud van de trein uit Torez komt morgen aan.

(

Q: wat gaat er gebeuren met de delen van de rampplek waar nog niet gezocht is?
A: zodra de veiligheidssituatie stabiel is en het toelaat zullen we het rampgebied weer bezoeken om
verderte gaan.
Q: blijven er mensen achter in of rond het rampgebied?
A: Nee, alle teams gaan nu terug naar Charkov. Media zijn al geadviseerd het gebied van de
separatisten te verlaten.
0: wat kunnen Oekraïense burgers doen als ze spullen vinden?
A: vandaag zijn ter plaatse folders uitgedeeld om de lokale bevolking te attenderen op de
mogelijkheid zaken af te geven en informatie met ons te delen. We vragen aan mensen wat ze
vinden aan ons te overhandigen in Charkov.
0: gaan onze mensen nu terug naar Nederland?
A: ja alle zoekteams komen op korte termijn terug. Een klein team blijft achter in Charkov.
Q wat kunnen onze mensen vanuit Charkov nog doen?
A: Vanuit Charkov houden we de veiligheidssituatie verder in de gaten. Maar we kunnen nu niet

vanuit Charkov het rampgebied verder onderzoeken. En van afstand door de lokale bevolking
gevonden spullen proberen naar Charkov te krijgen
Q: zijn de oogsten al afgekocht?
A: Dat wordt nader bezien
Q: wat betekent dit besluit voor de eerder overeengekomen drie weken? Kunnen ooit nog terug
A; Dit betekent dat we op dit moment de rampplek niet meer kunnen bezoeken. Maar terugkeren
zodra de situatie dat toelaat.
Q: wat zegt dit besluit over uw eerdere overeenkomst met uw Oekraïense ambtgenoot dat zij zich
zouden onthouden van gevechtshandelingen? Klopt het dat minister Hennis dit gisteren van haar
collega ook heeft gehoord?
A: daar kan ik op dit moment niet nader op ingaan
Q: kunt u de nabestaanden recht in de ogen kijken door te zeggen dat u alles gedaan heeft?
A: Ja, vanaf dag 1 gezegd dat we alles doen om lichamen terug te brengen. Daar hebben we veel
energie en tijd ingestoken. En wij zijn daarin ook voor een zeer groot deel geslaagd, zo is cle ervaring
van de tientallen experts die er elke dag aan het werk zijn. Binnen onze mogelijkheden hebben we
gedaan wat we konden.

(

Q: de OVSE blijft in het gebied. Waarom vertrekt Nederland dan?
A: De OVSE heeft een andere taak en rol in het gebied tussen de verschillende betrokken partijen.

c: heeft u hierover nog met Poetin/Porosjenko/Abbott/ premier Maleisië gebeld?
A: Ja ik heb met Abbott en Timmermans spreekt met zijn collega uit Maleisië. Anderen hebben we
niet gesproken.
Q: Reactie NL op bericht dat RF landbouwproducten zal boycotten?
A: Bericht uitsluitend vernomen uit de media.
-

-Op dit moment loop ik niet op evt. Russische acties of gevolgen daarvan vooruit.
Te vroeg om te spreken over de precieze gevolgen van de economische sancties op het
Nederlandse bedrijfsleven en specifieke projecten.

-

Q: Wordt er nagedacht over eventuele compensatie aan ondernemers die schade ondervinden n.a.v.
de sancties.?
A: Daar kan ik nu niet nader op ingaan.
Q: Kan aangegeven worden wat de impact zal zijn op individuele projecten, bijvoorbeeld de
Rotterdamse terminal die met Russisch geld wordt gebouwd of de samenwerking van Shell met de
Russische overheid?
A: Daar kan ik nu niet nader op ingaan.
0.: Is al bekend hoeveel slachtoffers geïdentificeerd kunnen worden op grond van het in Nederland
aanwezige materiaal?
A: Nee, we hopen dat dit binnen twee weken duidelijk kan worden.

(

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
woensdag 6 augustus 2014 16:44
-

BD/DRD/NCC/ECO;
minez.nl
BD/DRD/NCC/ECO
aankondiging persconferentie op nabestaanden site
-

Ter info:
Wij hebben net afgesproken om om 17.30 uur onderstaande aankondiging op besloten deel website te
plaatsen:
Persverklaring minister-president woensdagavond 6 augustus 19.00 uur
De minister-president zal vanavond vanaf 19:00 uur een persverklaring geven op het ministerie van Veiligheid en
istitie over de laatste stand van zaken rond MH 17 in het licht van de verslechterde veiligheidssituatie ter plaatse.
Dit bericht gaat ook mee in de (daarvoor speciaal uitgestelde) nieuwsbrief om 17.30 uur.
Om 17.45 uur gaat het bericht pas uit naar de media
Wij zijn nog aan het bekijken hoe we zsm een meer inhoudelijke tekst/uitleg kunnen maken en
wanneer we die dan op zijn vroegst plaatsen

(

1

BD/DRD/NCC/ECO
zaterdag 19juli 2014 14:55
NCC-NCTV
BD/DRD/NCC/ECO;
FW: Statement banken

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

-

BD/DRD/NCC

Ter info, hoeft niet verder verspreid, betrokken woordvoerders zijn op de hoogte.

[mailto
minbuza.nU
Verzonden: zaterdag 19 juli 2014 14:47
BD/DVIP&B;
Aan:
Onderwerp: Fw: Statement banken

Van:

-

-

BD/DRD/NCC/ECO

Zie hieronder, Eventuele persvragen door naar Bart.
ING krijgt al vragen en antwoordt dit: We willen de nabestaanden zo goed mogelijk bijstaan. Het blokkeren van
Er wordt daarnaast extra gemonitord op
creditcards of andere bankpassen kan 24/7 via telnr.
transacties uit die regio.

Met vriendelijke groet
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Persvoorlichting

invb.nlJ
[mailto
Van:
Verzonden: Saturday, July 19, 2014 02:38 PM
Aan:
Onderwerp: Statement banken

(

.onceptstatement, gaat uiterlijk om drie uur uit:
De gezamenlijke banken zijn diep geschokt door de gebeurtenissen met vlucht MH1 7 en leven mee met alle direct en
indirect betrokkenen. Internationale media berichten dat mogelijk bankpassen van slachtoffers zijn gestolen. Voorop
staat dat een bankpas zonder pincode in principe onbruikbaar is. Zo nodig nemen banken preventieve maatregelen.
Eventuele schade die hieruit voortkomt, zullen banken vergoeden aan de nabestaanden.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Communicatie
Nederlandse Vereniging van Banken

www.nvb.nl

1

Disclairner van de Nederlandse Vereniging van Banken
Help save paper! Do you really need to print this email?
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 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:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DW/AI
dinsdag 5 augustus 2014 13:40
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO
RE: vertaling procedure voor vrjgave (JU112706)

Afspraak met

is dat:

-

-

BD/DRD/NCC

-

1. Vertaling wordt eerst gecheckt door
2. Hij komt niet op de site: totdat de buitenlandse gesloten deel beschikbaar is kan men hem via
de email opvragen
Met vriendelijke groet,

Coördinerend beleidsmedewerker informatievoorziening

NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511DP j Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag
T
) n ctv rn nve nj. ni
http://www.nctv.nl

BD/DRD/NCC/ECO
Van:
Verzonden: dinsdag 5 augustus 2014 13:38
BD/DRD/NCC
Aan:i
BD/DW/AI
BD/DRD/NCC/ECO;
CC:______
Onderwerp: 1 .: vertaling procedure voor vrijgave (JU112706)
-

-

-

Rond half 6 dus. Ik stuur hem door naar jou. Moet ie ook in het engels op de site? Kan alleen op de
open site..
Grt
Van: AVT-EN [mailto:avt-en©minbuza.nlj
Verzonden: dinsdag 5 augustus 2014 13:36
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: RE: vertaling procedure voor vrijgave (JU112706)
-

Geachte mevrouw
Wij zullen de vertaling vanmiddag rond 17.30 uur aan u afleveren.

Met vriendelijke groet,
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bureau Engels (AVT-EN)
1

Te

nctv.minven1,nI]

BD/DRD/NCC/ECO [mailto
From:
Sent: dinsdag 5 augustus 2014 13:02
To: AVT-EN
Subject: FW: vertallng procedure voor vrijgave (JU112706)
-

Beste collega’s,
Kunnen jullie deze procedure voor het eind van de dag naar het Engels vertalen?
Veel dankl

BD/DRD/NCC
Van:
Verzonden: dinsdag 5 augustus 2014 12:54
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
Onderwerp: vertaling procedure
-

-

(

/

Maike
Kan bijgevoegde procedure zo snel mogelijk vertaald worden in het Engels.
Vriendelijke groet,
Hoofd Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Nationaal Crisiscentrum

Turfmarkt 147
Postbus 16950

1 2511 DP 1 Den Haag
1 2500 BZ 1 Den Haag 1 www.nctv.nl
E
MI

..minvenjnI

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
Help save paper! Do you really need to print this email?
2

(.

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 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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Procedure voor vrijgave en vervoer van slachtoffers met een buitenlandse
nationaliteit die woonachtig waren buiten Nederland

1. Identificatie van de overledene vindt plaats in Hilversum (Nederland).
2. Lijkschouw vindt plaats door een bevoegd forensisch arts.
3. De forensisch arts van de gemeente Hilversum maakt verslag op naar aanleiding
van de lijkschouw (artikel 10 van de Wet op de Lijkbezorging).
4. Vrijgave voor begraven of cremeren wordt verleend door de officier van justitie.
Bij een overlijden ten gevolge van een vliegtuigramp is sprake van een niet natuurlijk overlijden.
1

Bij een niet natuurlijk overlijden wordt overleg gevoerd met de officier van justitie, die al dan niet
na forensisch onderzoek aan het lichaam en/of gerechtelijke sectie, besluit of een lichaam van
een overleden persoon mag worden vrijgegeven voor begraven en/of cremeren.

5. De officier van justitie vult het vrijgaveformulier in.
6. Op basis van het vrijgaveformulier dat is ingevuld door de officier van justitie
stelt het Openbaar Ministerie (verder te noemen OM) een verklaring van geen
bezwaar tegen begraven/cremeren op. Dit is een verklaring waarin wordt
gesteld dat de officier van justitie geen bezwaar heeft tegen begraving of
crematie. Het lichaam wordt hiermee “vrijgegeven” en staat ter beschikking van
de nabestaande(n).
In bepaalde gevallen kan het zich voordoen dat de verklaring van geen bezwaar tegen
begraven/cremeren pas door het OM wordt opgesteld als het lichaam compleet is dan wel alle
overleden familieleden geïdentificeerd zijn dan wel bekend is dat het lichaam vervoerd zal
worden naar het land van herkomst. Het OM houdt daarbij rekening met de wens van de
nabestaande(n) en/of het land van herkomst.
7.

De verklaring van geen bezwaar tegen begraven/cremeren wordt door het OM
naar de ambtenaar van de burgerlijke stand verzonden van de gemeente

Haarlemmermeer.

‘‘Natuurlijk overlijden” is overlijden door spontane ziekte of ouderdom, inclusief een complicatie van een
‘lege artis’ uitgevoerde medische behandeling. “Niet-natuurlijk overlijden” is elk overlijden waarbij er
geen overtuiging is van een natuurlijk overlijden. Hierbij kan gedacht worden aan een overlijden als direct
of indirect gevolg van een ongeval, geweld of een andere van buiten komende oorzaak, schuld of opzet
van een ander of zelfmoord.

8. De verklaring van geen bezwaar tegen begraven/cremeren wordt door het OM
tevens per mail naar het Landelijk Team Forensisch Onderzoek (verder te
noemen LTFO) verzonden. De afgifte van de verklaring van geen bezwaar tegen
begraven/cremeren wordt gecommuniceerd door het LTFO (via tussenkomst van
liaisons) aan de nabestaande(n).
9. De gemeente Haarlemmermeer geeft de volgende documenten af aan het LTFO:
a) een laissez-passer, indien het lichaam van de overledene wordt vervoerd
2
naar één van de bij de Overeenkomst van Straatsburg aangesloten landen.
Met een laissez-passer (vervoerbiljet) kan een overledene naar het buitenland worden
vervoerd. De gemeente moet goedkeuring geven voor dat vervoer. Op de laissez-passer
staat de naam van de overledene vermeld en de bestemming.

b) een verklaring ex artikel 11 lid 4 van het Besluit op de lijkbezorging, indien
het lichaam van de overledene wordt vervoerd naar een land dat niet is
aangesloten bij de Overeenkomst van Straatsburg.
10. Indien het lichaam van de overledenen naar het buitenland wordt overgebracht,
zorgt het ITFO voor het vervoer en de feitelijke overdracht van het slachtoffer
aan de nabestaande(n) in het buitenland met de bovengenoemde documenten
plus:
1. ‘Death certificate’ uit de Oekraïne (inclusief de Engelse vertaling);
2. ‘Medical statement’ (schouwverslag in het Engels);
3. Balsemverklaring (i.o.m. de landen die dit vereisen voor het binnenlaten van
het stoffelijk overschot);
4. Security-check;
5. Airwaybill-nummer.
11. Indien het lichaam van de overledene niet naar het buitenland gaat, maar in
Nederland begraven wordt, wordt het verlof tot begraven/cremeren afgegeven
door de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het slachtoffer
begraven/gecremeerd wordt. De uitvaartondernemer haalt in dat geval de
verklaring van geen bezwaar op bij de gemeente Haarlemmermeer en verstrekt
deze verklaring aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente
waar de begrafenis of crematie plaats gaat vinden. LTFO draagt het lichaam van
het slachtoffer over aan de uitvaartondernemer die in opdracht handelt van de
nabestaande(n).

(
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Andorra, België, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ijsland, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Moldavië, het Koninkrijk der Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland

Van:
Verzonden:
Aan:
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imindef.nl
dinsdag 21 oktober 2014 11:03
BD/DRD/NCC/ECO;l
eksraad.nl
@minbuza.nl; (
minvws,

CC:

-

-

-

Onderwerp:
Bijlag en

nfi.minvenj.nl; NKC DRD/NCC;
ierzoeksraad.nI;
minaz.nl;
@politie.nl;
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;
iinaz.nl; 1
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DV/P&B;
1- BD/DV;

BD/DV/P&B

Update MH-17
20141020-Gezondheidsri5ico’s MH17_DEFINITIEF_1.pdf

Goedemorgen,
9et operationeel team van Defensiis onderweg naar Charkov met de opgehaalde spullen.
van NOS lijkt woensdag naar Kiev te vertrekken en vrijdag weer in Nederland.
(nabestaande op de crash site) is onderweg naar Nederland. Donderdag is hij te gast bij RTL Late Night.
Gister extra overleg geweest over hoe om te gaan met wrakstukken. Wordt vervolgd.

4’

En nav rapport gezondheidsrisico’s, in IC van gisteravond is dit besproken. Vandaag wordt personeel en
vakbonden/medezeggenschap geïnformeerd. Eind van de week gaat Kamerbrief uit waarin dit rapport wordt
opgenomen. Mocht het eerder extern bekend zijn, dan doet Defensie de woordvoering.
Voor een ieder nogmaals op een rij:
Aanleiding
In opdracht van Defensie heeft het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheidszorg
(CEAG) van Defensie onderzoek gedaan naar de mate van blootstellingen, de gezondheidseffecten en de
gezondheidsrisico’s veroorzaakt door deze blootstellingen, tijdens de MH-17 ramp. Deze rapportage moet als
voorlopig worden gezien; vanuit het lopende onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid kan informatie
beschikbaar komen die tot nuancering van deze rapportage kan leiden.
r)oelgroep
•
Defensiepersoneel betrokken bij het identificatieproces van de overleden MH-17 slachtoffers, FOB Soledar
en de crash site (tandartsen, mortuariummedewerkers en CBRN medewerkers)
•
Overig personeel betrokken bij het identificatieproces van de overleden MH-17 slachtoffers, FOB Soledar en
de crash site (LTFO, Nationale Politie, NATRES personeel, logistiek personeel, personeel van de geestelijke verzorging
en psychosociale zorg, buitenlandse zaken en betrokken partnerlanden)
•
Tweede Kamer
•
Media
•
Vakbonden/Medezeggenschap
Middelen & actienemers
•
Personeel: Persoonlijk via de commandantenlijn informeren op dinsdag 21 oktober. Defensie/DOPS heeft
maandagavond mail hiervoor verzonden naar betrokken commandanten. Alle betrokken departementen informeren
ook hun personeel. Er wordt door Defensie nog een intranetbericht dinsdag einde dag gepubliceerd.
•
Informatie aanbieden aan Vakbonden/medezeggenschap en betrokken partners. Dinsdag 21 oktober
middag. Actie Defensie, NP en BZ. Engelse vertaling communicatielijnen volgen asap vandaag aan BZ.
Tweede Kamer: eind van de week gaat kamerbrief uit waarin rapport wordt meegenomen. Actie
•
beleidsafdelingen betrokken departementen.
Woordvoering bij
•
Media:
danwel
Defensie aangezien het een defensie-onderzoek betreft.
1

Boodschap
Extern:
Defensie en alle betrokken partners houden continu de mogelijke risico’s voor haar personeel in de gaten om te
controleren of maatregelen voldoen of dat er zonodig aanvullende maatregelen benodigd zijn.
De vliegramp en de locatie gaven direct aan dat mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen een reëel risico was.
Er zijn direct beschermende maatregelen getroffen zoals het dragen van mondkapjes en handschoenen, en stringent
advies voor de omgang met gevaarlijke stoffen. Dit alles om de gezondheidsrisico’s te beperken.
Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheidszorg (CEAG) is gevraagd de situatie te
beoordelen en heeft onderzoek verricht naar mogelijke gezondheidsrisico’s die het personeel dat heeft meegedaan
aan het bergings- en identificatieproces van de slachtoffers van MH17 heeft gelopen.
Conclusie: er zijn geen grote veiligheidsrisico’s geconstateerd.
Wel bestaat de mogelijkheid dat personeel op de relevante locaties in de Oekraïne in aanraking is geweest met
asbest. Dit wordt geregistreerd bij Defensie en de betrokken partners. Personeel dat werkzaam is geweest op FOB
Soledar en de crash site wordt geïnformeerd zich uit voorzorg te laten registreren met een formulier.
Vanuit het lopende onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid kan informatie beschikbaar komen die
nuancering van dit onderzoek kan leiden.

tOt(

Het betrokken personeel is over het defensieonderzoek geïnformeerd.

Intern:
Defensie en alle betrokken partners houden continu de mogelijke risico’s voor haar personeel in de gaten om te
controleren of maatregelen voldoen of dat er zonodig aanvullende maatregelen benodigd zijn.
De vliegramp en de locatie gaven direct aan dat mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen een reëel risico was.
Er zijn direct beschermende maatregelen getroffen zoals het dragen van mondkapjes en handschoenen, en stringent
advies voor de omgang met gevaarlijke stoffen. Dit alles om de gezondheidsrisico’s te beperken.
Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheidszorg (CEAG) is gevraagd de situatie te
beoordelen en heeft onderzoek verricht naar mogelijke gezondheidsrisico’s die het personeel dat heeft meegedaan
aan het bergings- en identificatieproces van de slachtoffers van MH17 heeft gelopen.
Conclusie: er zijn geen grote veiligheidsrisico’s geconstateerd.

(

Wel bestaat de mogelijkheid dat personeel op de relevante locaties in de Oekraïne in aanraking is geweest met
asbest. Dit wordt sowieso geregistreerd bij Defensie. Personeel dat werkzaam is geweest op FOB Soledar en de
crash site kan via Dfe 050 (Persoonsregistratie gevaarlijke stoffen en fysische processen) zelf uit voorzorg
registreren.
Vanuit het lopende onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid kan informatie beschikbaar komen die tot
nuancering van dit onderzoek kan leiden. Uiteraard wordt het personeel ook over deze uitkomsten van dit
onderzoek geïnformeerd.
De belangrijkste aandachtspunten waren:
loniserende straling: deze straling is binnen de limieten gebleven en daarmee geen reden tot zorg.
Radioactiviteit: er is geen verhoogde straling aangetroffen.
Formaldehyde en fosfine: personeel in Hilversum kan tijdelijk blootgesteld zijn geweest aan te hoge
waardes. Omdat het hier om een kortstondige blootstelling gaat is het risico verwaarloosbaar.
Man-made vezels: dit zijn synthetische vezels die voorkomen in de huid van het vliegtuig en komen vrij als
het vliegtuig desintegeert. Bij inademing bestaat een met asbest overeenkomend risico op schadelijke effecten voor
de lange termijn. Dit risico wordt gereduceerd door het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor
eventuele kortstondige blootstelling geldt dat het risico verwaarloosbaar is.

-

-

-

-
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Asbest: voor personeel op FOB Soledar kan een zeer gering extra risico op asbest gerelateerde ziekten niet
worden uitgesloten.
-

Met vriendelijke groet,
Plv. Hoofd Sectie Communicatie Krijgsmacht & Operaties / Woordvoerder Commandant der Strijdkrachten
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie
PleinKalvermarktComplex
Haag MPC58LT+31

t

Kalvermarkt 34

2511 CB

1

Den Haag

-

t

kamer H-422a2 Postbus 20701
Tmindef.nl

1

2500 ES

Den

www.defensie.nl
www.youtube.com/defensie
www.twitter.com/defensie
www.twitter.com/defensiemissies
comma ndantderstrijdkrachten

(
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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Commando DienstenCentra
Ministerie van Defensie

Gezondheidsrisico ‘S MH17
Gezondheldsrlsico’s van Defensiepersoneel betrokken bij MH-17 door
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Samenvatting

Defensiepersoneel, betrokken bij het Identificatieproces van de overleden Mli- 17
slachtoffers, kan zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en straling. In dit rapport
wordt de mate van blootstelllngen, de gezondheidseffecten en de
gezondheidsrisico’s veroorzaakt door deze blootstellingen, beschreven.
Deze rapportage moet als voorlopig worden gezien; vanuit het lopende onderzoek
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid kan informatie beschikbaar komen die tot
nuancering van deze rapportage kan leiden.

(

De meetwaarden van loniserende straling bevinden zich alle ruimschoots onder
wettelijke limieten, geldend voor zowel bedienend personeel als leden van het
publiek. De genomen maatregelen op locatie zijn afdoende.
Negatieve gezondheidseffecten op korte en lange termijn zijn dan ook niet te
verwachten als gevolg van blootstelling aan zowel ioniserende als aan niet
ioniserende straling. De genomen strallngsbeschermingsmaatregelen zIjn afdoende
om bovenmatige blootstelling van gebruikers en omstanders te voorkomen.
Op de site van de crash in Oekraïne heeft het kernongeval in Chernobyl in 1986 niet
geleid tot verhoogde stralingsniveaus. Ook leiden de radioactieve stoffen aan boord
van de gecrashte Boeing 777 niet tot significante blootstellingen, zowel in intacte
vorm als in open vorm.
Door blootstellingen aan onder andere formaldehyde en fosf’ine, en de afwezigheid
van adembescherming, kunnen tijdens de werkzaamheden in Charkow en op de
Korporaal van Oudheusden Kazerne te Hilversum (KvOK) acute gezondheidseffecten
zijn opgetreden.
Op de KvOK zijn Iuchtconcentraties formaldehyde gemeten die boven de wettelijke
(8-uurs en 15-minuten tijd gewogen gemiddelde) grenswaarden liggen. Het risico op
negatieve gezondheldseffecten door deze kortdurende blootstelling is op langere
termijn verwaarloosbaar.
Op de crash site bestaat het risico van blootstelling aan man-made fibers. Hierdoor
kunnen acute huideffecten en oogirritaties optreden. Bij inademing van deze vezels
bestaat een met asbest overeenkomend risico van Iongfibrose, mesothelloom en
asbestose.
Door blootstelling aan asbestvezels (F05 Soledar) kan een zeer gering extra risico
op mesothelioom en longkanker niet worden uitgesloten. Ook is aanwezigheid van
asbest op bepaalde delen van de crashsite niet uitgesloten. Personeel dat werkzaam
is geweest op de F05 Soledar en bovendien in gedeeltes van de crashsite waar
asbestverdacht materiaal aanwezig was, kan zich laten registreren in verband met
mogelijke blootstelling aan asbestvezeis en man-made fibers.
Registratie van Defensiepersoneel dat blootgesteld Is aan chemische stoffen en
stralIng en gewerkt heeft op locatie KvOK of kistendrager is geweest, is gezien de
korte blootstellingduur en het tijdige gebruik van beschermingsmiddeien, niet
noodzakelijk.
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In?eiding

Defensiepersoneel, betrokken bij het identificatieproces van de overleden MH-17
slachtoffers en Defensiepersoneel betrokken bij F08 en de crash site, zoals
bijvoorbeeld bewaking, kan zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en straling.
Defensiepersoneel betrokken bij het identificatieproces betreft een kleine groep en
omvat onder andere tandartsen, mortuariummedewerkers en CBRN medewerkers.
Overige betrokkenen zijn onder andere LTFO (Nationale Politie en KMar), NATRES
personeel, logistiek personeel en personeel van de geestelijke verzorging en
psychosoclale zorg.
In dit rapport wordt de mate van blootstellingen, gezondheidseffecten en de
gezondheldsrlsico’s door deze blootstellingen beschreven. Deze rapportage moet als
voorlopig worden gezien; vanuIt het lopende onderzoek van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid kan informatie beschikbaar komen die tot nuancering van deze
rapportage kan leiden.

4:
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Gevaarlijke stoffen en straling

De blootstelling van Defensiepersoneel aan gevaarlijke stoffen en straling kan
hebben plaatsgevonden:
•
bij werkzaamheden in de Oekraïne;
In deze risicoanalyse worden de crashslte, het ‘transport gereedmaken’
van de overleden slachtoffers in Charkow en de Forward Operating Base
(FOB) Soledar beschouwd.
Bij het transport gereedmaken zijn door de CBRN-responseenheid
Defensie metingen (chemische en radioactieve stoffen) op de overleden
slachtoffers uitgevoerd.
• tijdens transport van de overleden slachtoffers van Oekraïne naar de
Korporaal van Oudheusden Kazerne te Hilversum.
•
bij werkzaamheden in Nederland op de Korporaal van Oudheusden Kazerne
te Hilversum.
-

-

Metingen zijn uitgevoerd om, enerzijds de gevaarlijke stoffen te identificeren
(CBRN-responseenheld Defensie) en anderzijds, een globale indruk te krijgen van de
heersende luchtconcentratie op diverse plekken op de KvOK (LTFO-personeel).
Metingen aan gevaarlijke stoffen zijn niet uitgevoerd cfm de meetstrategie NEN-EN
689 “Werkplekatmosfeer- Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij
Inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de
meetstrategle”. De gemeten concentraties kunnen daardoor uitsluitend als indicatief
beschouwd worden voor de hoogte van de blootstelling.
3.1
3.1.1

Oekraïne
Crash site
In juli en augustus 2014 is, op en rondom de locatie waar vlucht MH17 In Oekraïne
is neergekomen, Derensiepersoneel aanwezig geweest. Zij hebben onder andere
stralingsmetingen uitgevoerd, mede op basis van vermoedens dat er sprake was
van aanwezigheid van verspreide radioactieve stoffen. Andere metingen van
bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen op de crash site zijn niet bekend bij het CEAG.
De site van de MH17-crash (ten oosten van Donetsk) ligt fli in een gebied waar
verhoogde stralingsniveaus te verwachten zijn als gevolg van het kernongeval in
Chernobyl in 1986.
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3.1.1.1

(

3.1.1.1.1

Boeing 777
Vlucht MH17 was een vliegtuig van het type Boeing 777-200ER.
De Boeing 777 is opgebouwd uit verschillende materialen, die bij blootstelling na
een crash, een gezondheidsrisico kunnen vormen. De lading kan ook een risico
vormen. Over de lading zijn geen gegevens bekend.
De Boeing 777 Is voornamelijk opgebouwd uit metaallegeringen (voornamelijk
aluminium- en titaniumlegeringen) en kunststof composieten (koolstof
epoxycomposiet en glas-fenolcomposiet). Verder bevat de Boeing 777 brandstof (jet
fuel), oliën en smeermiddelen.
In een Boeing 777 zijn enkele radioactieve componenten aanwezig, zoals EXIT
. Sinds 1988 gebruikt Boeing geen verarmd uranium meer
1
markers en rookmelders
in haar vliegtuigen maar is gefaseerd wolfraam als vervanger ingevoerd. Het type
Boeing 777 bevat dan ook geen verarmd uranium maar woifraam baliastgewichtert.
Ook zijn de densitometers, toegepast in de brandstoftanks, niet gebaseerd op het
principe waarbij radioactieve bronnen gebruikt worden. Radarsystemen van dit type
vliegtuig bevatten ook geen radioactieve stoffen.
EXIT-markers
De EXIT-markers bevatten borosilicaat (glas) buisjes aan de binnenzijde gecoat met
zinksulfidefosfor waarbinnen zich het radioactieve gas tritium (3H) bevindt.
Mochten deze buisjes gebroken zijn, dan komt het tritiumgas, wat vergelijkbare
chemische eigenschappen heeft met gasvormig waterstof, vrij. Dit gas is erg
reactief met zuurstof en water in de buitenlucht en zal snel reageren en vervliegen
In geval van een brand.
Intacte EXIT-markers met daarin enkele buisjes tritium, bevatten ten tijde van
productie 185 GBq tot 300 GBq (5-8 Curie) aan activiteit. De bètastraling van
tritium komt niet door de glazen bronafscherming heen. De fractie remstralirtg,
1 Bron: Boeing. Modificatles
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geproduceerd in de deze afscherming door de bètastraiing, Is verwaarloosbaar klein.
Intacte buisjes vormen dan ook geen stralingsgevaar. Vindplaatsen van dergelijke
bronnen, moeten gemarkeerd worden en richtlijnen moeten gehanteerd worden
wanneer de bronnen verplaatst gaan worden.
3.1.1.1.2

Rookmelders
De rookmeiders, die in de toiletten en de crew cabine zitten, bevatten elk een
ionisatiebron waar per rookmelder 18,5 kBq Am-241 in zit, zeer waarschijnlijk in de
. Er onder andere van uitgaande dat:
2
vorm van zwart, kristailijn Am0
er ongeveer tien recent aangekochte rookmeiders in het vlIegtuig aanwezig
waren,
de ionisatiekamers niet meer intact zijn gebleven na Impact,
de verspreiding van americlum homogeen is geweest over een gebied van
20 vierkante kilometer,
2 als gevolg van de gammastraling afkomstig van dit besmette
ken het dosistempo
.
3
oppervlak, conservatief berekend worden op 1 meter hoogte t.o.v. de grond
Het berekende dosistempo is dermate laag dat voor een verdubbeling van het
achtergronddosistempo (0,1 microSv/h), de inhoud van ongeveer dertien miljoen
rookmelders verspreid zou moeten worden.
Lopen door dit gebied, zou opdwarreien van americium houdend stof kunnen
veroorzaken. Bij inademing van al het americium houdende stof per vierkante
meter, wederom ervan uitgaande dat er homogene verspreiding heeft
plaatsgevonden en al het americium lnhaieerbaar is, zou een jaarlijkse effectieve
voigdosis van 18 microSv tot gevoig hebben.
Intacte lonisatiebronnen, liggend op de grond, zorgen op 1 meter hoogte voor een
.
4
dosistempo van 3 nanoSv/h
Vindplaatsen van dergelijke bronnen, moeten gemarkeerd worden en richtlijnen
moeten gehanteerd worden wanneer de bronnen verplaatst gaan worden.
-

-

-

3,1.1.2

Bioioglsche agentia
Het risico op besmetting met biologische agentia op de crash site door contact met
menseiijke resten is aanwezig. Dit zal niet gaan om infectieuze micro-organismen.

3.1.1.3

Chemische stoffen
Op de crashsite van de MH-17 kunnen restanten brandstof, (hydraulische) oliën en
smeermiddeien een blootsteiiingsrisico vormen. Direct na de crash zijn kortstondig
schadelijke gassen en metaal(oxide) deeitjes vrijgekomen. Door de crash zullen ook
5 van het vliegtuig zijn vrijgekomen.
zogenaamde man-made f7bers
Metingen aan schadelijke stoffen, die op de crash site mogelijk vooraf al aanwezig
waren, zijn niet bij CEAG bekend. Wel zijn er aanwijzingen dat er asbestverdacht
materiaal op de crash site Is aangetroffen.

3.1.2

Charkow
Door de CRBN-responseenheid Defensie zijn de overleden slachtoffers met een GDA
(‘Airsense’) onderzocht op aanwezigheid van chemische stoffen. Bij deze metingen
wordt onderzocht weike chemische stoffen door verdamping vrijkomen. De gemeten

2 Hoeveelheid dosis straling ontvangen door een persoon per tljdseenheid.
3 zie rapport DOVIS voor berekeningen aan grote plaatbronnen (vgl. 3.7a),
H(10,g) r’h(b0)’io(t

+ I)F.

4 1 nanoSv/h=0,001 microSv/h=0000001 rnlillSv/h
5 Man-made fiber zijn synthetische vezels alkomsug van de vllegtuigron,p.
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concentraties zijn indicatief voor de hoeveelheid van de waargenomen stof op het
lichaam van de overleden slachtoffers.
Naast stoffen als ammonia en zwavelverbindingen, die ontstaan bij
afbraakprocessen van het slachtoffer, is voornamelijk formaidehyde aangetroffen.
Daarnaast zijn in enkele gevallen andere stoffen gedetecteerd, waaronder fosfine en
methanol. De aanwezigheid van methanol kan verklaard worden doordat methanol
een component ken zijn van de gebruikte formaline. Fosflne wordt vooral gebruikt in
afgedichte containers als gassingsmiddei voor de bestrijding van het insecten.
3.1.3

F08 Soledar
Op FOB Soledar is op een aantal locaties asbestverdacht materiaal aangetroffen.
Hiervan zijn vier monsters meegenomen die in Nederland zijn onderzocht op
aanwezigheid van asbest. Drie van de vier monsters bleken hechtgebonden asbest
te bevatten. Het andere monster betrof niet-hechtgebonden asbest. In de monsters
is de aanwezigheid van chrysotiel en amosiet vastgesteld.

3.1.4

Transport
In Cherkow zIjn de overleden slachtoffers in kunststof body bags luchtdicht geseald.
MetIngen In de nabijheid van de gesealde body bags zijn niet bekend. Na aankomst
op de KvOK zijn de gesealde body bags geopend.

3.2

Nederland
Figuur 2 geeft het schematische beeld van het deel van de KvDK waar het
identiftcatleproces werd uitgevoerd. Het oranje gedeelte bevond zich in de
buitenlucht en hier werden alle voorbereidende werkzaamheden gedaan zoals
onderzoek naar chemische stoffen, radioactieve stoffen en metaaldetectie.
Het rode gedeelte is vaste infrastructuur (gebouw 53) en hier vond het
identiflcatieproces en het forensisch onderzoek plaats.

(

S qua re

C

Figuur 3 Overzicht identifîcatielocatles
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Korporaal van Oudheusden Kazerne
MH17-slachtoffers
In Nederland zijn de overleden slachtoffers getransporteerd naar de Korporaal van
Oudheusden Kazerne te Hilversum. Bij het identificatieproces zijn stralingsbronnen
Ingezet. Er zijn drie verschillende soorten röntgenapparaten (zie Figuur 4) gebruikt
bij het identificatieproces en een mobiele zendmast voor verbetering van telefoon-

(

Figuur 4 Overzicht stralingsbmnnen

Voordat de MH17-slachtoffers het Identificatieproces zijn ingegaan, zijn chemische
en stralingsmetingen verricht door de CBRN-responseenheid Defensie. De kisten zijn
geopend waarbij stralingsdetectoren constateerden of er sprake was van
aanwezigheid van radioactieve stoffen, met een GDA (‘Airsense’) is onderzocht op
de aanwezigheid van chemische stoffen die door verdamping vrijkomen.
De metingen vonden plaats vanaf 24juli 2014 in de buitenlucht onder een tentdoek;
personeel van de CBRN-responseenheid Defensie droeg bij deze werkzaamheden
adembescherming (zie 4.2.1).
De gemeten concentraties zijn Indicatief voor de hoeveelheid van de waargenomen
stof op het lichaam van het slachtoffer.
Op basis van de eerste metingen zijn direct maatregelen genomen om de ventilatie
in gebouw 53 te verbeteren zodat mogelijke dampen niet zouden blijven hangen.
In geen enkel geval zijn er verhoogde stralingswaarden gemeten of radioactieve
stoffen aangetroffen. Naast chemische stoffen die door afbraakprocessen van de
overleden slachtoffers zijn ontstaan, is voornamelijk formaldehyde aangetroffen.
Hierbij zijn op korte afstand van het lichaam van het slachtoffer hoge concentraties
) aangetroffen. Daarnaast is in enkele gevallen
3
formaldehyde (tot ca. 200 mg/m
fosfine aangetroffen.
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Vanaf 25 juli 2014 is adembescherming beschikbaar. Vanaf 28 juli 2014 is de
zonering van de werkzaamheden, zoals aangegeven in Figuur 2 geeft het
schematische beeld van het deel van de KvOK waar het dentiricatieproces werd
uitgevoerd. Het oranje gedeelte bevond zich in de buitenlucht en hier werden alle
voorbereidende werkzaamheden gedaan zoals onderzoek naar chemische stoffen,
radioactieve stoffen en metaaldetectie., operationeel. In de rade en oranje zone is
adembescherming voorgeschreven. Defensiepersoneel kan de eerste dagen van de
werkzaamheden in de rode en oranje zone op de KvOK (zonder adembescherming)
zijn blootgesteld aan de schadelijke stoffen.
Medewerkers van LTFO hebben met een PhoCheck Tiger PID indicatieve metingen
verricht naar concentraties formaldehyde op verschillende dagen en verschillende
locaties (werkplekken) binnen de oranje en rode zone. Op 26 juli 2014 zijn waarden
. Vanaf 28 juli 2014 is dagelijks gemeten
3
gemeten variërend van 0,4 tot 11 mg/m
3 Is vastgesteld.
waarbij maximaal 0,75 mg/m
Op basis van de metingen van LTFO zal de luchtconcentratie formaldehyde in het
. Concentraties formaldehyde ver
3
algemeen lager zijn geweest dan 0,75 mg/m
boven deze waarde in de directe nabijheid van de overleden slachtoffers kunnen niet
worden uitgesloten. De meetwaarden van de formaidehydeconcentratie, Inclusief
meettljdstlp en meetlocatie, zijn weergegeven in Bijiagen 8.1, en 8.2.

(

3.2.1.2

Mobiele CT-scanner
6 uit de UK en
De mobiele CT-scanner is afkomstig van de firma Aliiance Medlcal
wordt bediend door personeel van de Alliance Medical en personeel afkomstig van
de Universiteit van Maastricht (UvM). Het bedienend personeel van de UvM staat
onder stralingsbeschermingstoezicht van de SBD van de UvM. Het staat vast dat er
geen Defensiepersoneel in de scannerruimte van de CT-scanner is geweest. Ook het
personeel van de UvM Is niet in de scannerruimte geweest en heeft daarom ook
geen Elektronische Persoonsdosismeters (EPD’s) gedragen.
Het personeel van de UvM is volledig op de hoogte gesteld van het gebruik van
beschermende kleding en adembeschermingsmaatregelen.
De overleden slachtoffers worden met een lift omhoog getild en in de truck
geschoven zodat ze in de CT-scanner komen te liggen. Daarna worden twee CT
afbeeldingen gemaakt, voor- en achterzijde, waarna het slachtoffer weer naar
beneden gelift wordt. De opnames worden in de truck gemaakt op ongeveer 2 meter
hoogte waarbij bij elke opname een buisspanning van niet meer dan 100 kV
gebruikt is. Tijdens de opnames is er niemand aanwezig in de opnameruimte, wei in
de afgeschermde bedieningsruimte.
Er worden regulier perimetersurveys uitgevoerd door de Aiiiance Medicai Group ter
behoud van hun accreditatie. Uit Figuur 5 blijkt dat, bij een verblijf rondom de CT
scanner, de effectieve jaardosis lager ligt dan 0.1 mSv.

5 www.allancemedlcal.co.uk
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Figuur 5 Perimetersurvey resultaten Alliance Medical Group
Het personeel in de truck valt onder supervisie van de Universiteit van Maastricht en
dragen persoonlijke dosismeters (TLD-badges).
De firma Alliance Medicai is in het bezit van een UK vergunning voor handelingen
met de CT-scanner. Vanwege het territorlaiiteltsbeginsel geldt de Nederlandse wet
en regelgeving bij handelingen op Nederlands grondgebied, die evenwel net als de
UK wet- en regelgeving, gebaseerd is op de Basic Safety Standards van het
Euratomverdrag. Bovenop deze regelgeving, de ‘Local Rules’, kunnen
situatieafhankelijke, complementaire regels meegegeven worden.
De verantwoordelijk strallngsdeskundige voor dagelijks toezicht op de naleving van
Nederlandse richtlijnen en voorschriften, zoals deze zijn opgesteld voor
werkzaamheden met dit soort type scanners, was
ien voor de CT-scanner zijn

1
3.2.1.3

Bagagescanner
De bagagescanner van de Douane wordt ingezet om de aanwezigheid van vreemde
delen In het lichaam van het overleden slachtoffer aan te kunnen tonen.
De bagagescanner bevat een 160 kV Röntgenbuis waarbij, tijdens gebruik, het
effectieve dosistempo op 10 cm afstand kleiner is dan 10 microSv/h.
Het kenteken van het voertuig is 91-BBX-4 en er wordt eigen douanepersoneel
Ingezet. De douanemedewerkers dragen geen persoonlijke dosismeters.
7 om op wisselende locaties in Nederland
Het voertuig heeft een vergunning
handelingen te verrichten.
De specificaties van een vergelijkbare bagagescanner staan in Bijlage 8.3. De
gecontacteerde stralingsdeskundige voor de bagagescanner Is

3.2.1.4

Tandartsapparatuur
De röntgenapparatuur voor dentale identificatie wordt bediend door zes
Defensietandartsen en enkele civiele tandartsen In opleiding. Defensietandartsen
vallen, stralingshygiënisch gezien, onder supervisie van de Defensie SBD. Tijdens de
7 http://www.rvo.ril/vergunningen-onhine, vergunningnumrner 2013/0356-1.0.
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werkzaamheden op de KvOK zijn door de Defensietandartsen geen TLD-badges
gedragen.
De handheld dentale röntgenapparaten worden gebruikt om gebitsafbeeldingen te
maken van de overleden slachtoffers.
liet apparaat Is een type Aribex Nomad Dental, 60 kV, 2.3 mA. De apparatuur Is
voorzien van een loodglazen afscherming ter hoogte van het uittreevenster, in de
vorm van ringvormlge schijf, bedoeld ter afscherming van backscatterstraling vanuit
het slachtoffer. De gebieden waar deze apparatuur is ingezet, zijn afgezet met
mobiele, loodhoudende panelen (Pb 2.0 mm). De gebieden zijn gemarkeerd met
gele signalering (trefoil en melding van gebruik Röntgenstraling).
De tandartsen hebben verder de beschikking over persoonlijke
stralingsbeschermende middelen:
loodschorten (Mavic, Pb 0.35-0.25 mm, 50-120 kV)
loodhandschoenen (Med. Techn. Vertrieb, Erlangen, Pb-equivalent 0.25 mm)
loodkragen (Mavic, Pb 0.5 mm)
De Ioodschorten en Ioodkragen worden door alle tandartsen gedragen, de
loodhandschoenen worden niet gedragen.
De Defensietandartsen hanteren tijdens het maken van Röntgenafbeeldingen, allen
de procedure van afwezigheid van niet-essentieel personeel. De tandarts die de
Röntgenafbeeldingen gaat maken, Is hiervoor verantwoordelijk, geeft dit duidelijk
aan door het melden dt er met Röntgenstrallrlg gewerkt gaat worden en zorgt
tijdens de procedure dat zich niemand anders binnen de loodschermen begeeft. Er
worden circa twee foto’s bij een intact lichaam en zes tot acht foto’s bij een nietintact lichaam gemaakt. Gemiddeld per dag worden er zes overleden slachtoffers op
deze wijze gefotografeerd. De Duitse, Australische en Malelsische tandartsen
hanteren allen dezelfde procedure.
-

-

-

3.2.1.5

Zendmast
Net bulten het groene gebied is een tijdelijke zendmast geplaatst door KPN en
Vodafone ter als steunzender voor mobiel telefoon- en dataverkeer op en rondom de
KvOK. Tot nu toe is wetenschappelijk niet aangetoond dat gezondheidseffecten, op
korte en lange termijn, te verwachten zijn als gevolg van blootstelling aan dergelijke
EM-velden.

(

zendmasten KPN en
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Biologische agentia
Voor het voorkomen van mogelijke blootstelling aan biologische agentia zoals bv
bacteriën en virussen zijn adviezen gegeven aan het Landelijk Team Forensische
Opsporing (LTFO) Politie voor het inhuren van een professioneel schoonmaakbedrijf
en Is een schoonmaakprotocol opgesteld voor de dagelijkse reiniging van meubilair
en attributen in de Disasfer Victim Identification (DVI ruimte). Ten tijde van
schrijven wordt nog gewerkt aan het opstellen van adviezen voor de
eindschoonmaak van de mortuariumcontairiers en gebouw 53 na vertrek van LTFO
en alle identificatieteams.

Ç
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4

Blootstellingrisico

4.1

Oekraïne

4.1.1

Crash site
Blootstellingrisico’s zullen afhankelijk zijn van het moment van blootstelling na de
crash en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gezondheidsrisico
door blootstelling aan brandstof, oliën, smeermiddelen en metaal(oxide)deeltjes
wordt laag ingeschat. Het gezondheidsrlsico door schadelijke gassen kan alleen
direct na de crash verhoogd zijn geweest.
De man-made fibers en asbestverdacht materiaal vormen een langdurig
blootstelllngrlslco en kunnen bij toekomstig onderzoek naar de resten van het
vliegtuig nog steeds een gezondheidsrlsico vormen.
Als de crash veroorzaakt is door een wapen, kunnen restanten van het wapen
(aandrijfmiddelen, explosieven, metaal(oxide)deeltjes) mogelijk op de crashplaats
aanwezig zijn.

Blootstellingsgegevens zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin, zijn bij het CEAG
niet bekend.
Voorafgaand aan inzet van Defensiepersoneel is door het CEAG aan DOPS/JMed
geadviseerd om door het dragen van handschoenen besmetting met biologische
agentia, door mogelijk contact met menselijke resten, te voorkomen. Het
besmettingsgevaar via inademing van biologische agentia werd ingeschat op zeer
laag.

(

4.1.2

Charkow
Bij onderzoek aan de lichamen op radioactieve en chemische stoffen zijn door het
aanwezige Defensiepersoneel P3 (stof)maskers gedragen. De concentraties
schadelijke stoffen in de lucht waren zodanig laag, dat specifieke adembescherming
niet noodzakelijk was.

4.1.3

F05 Soledar
Defensiepersoneel op deze locatie kan bij betreden van een aantal kleinschalig
besmette gebieden zijn blootgesteld aan asbestvezels (chrysotiel en amosiet).

4.1.4

Transport
Van Charkow naar Hilversum zijn de lichamen vervoerd in gesealde kunststof’body
bags’. Blootstelling aan schadelijke stoffen is hierdoor verwaarloosbaar.

4.2
4.2.1

Nederland
Korporaal van Oudheusden Kazerne
Op 23 juli 2014 zijn de eerste overleden slachtoffers In Hilversum gearriveerd.
Door het personeel van de CBRN-responseenheid Defensie is (adem)bescherming
(FM 12 of 5C0TT12657) met filterbus Pro2000 CF 32 A2B2E2K2P3 gedragen bij het
uitvoeren van de metingen genoemd in 3.2.1.1.
Vanaf 25 juli 2014 is adembescherming (volgelaatsmasker met filterbus ABEK-P3)
beschikbaar voor al het personeel betrokken bij de identificatie. Vanaf 28 juli is de
zonering van de werkzaamheden zoals gegeven in Figuur 2 geeft het schematische
beeld van het deel van de KvOi( waar het identifïcatieproces werd uitgevoerd. Het
oranje gedeelte bevond zich in de buitenlucht en hier werden alle voorbereidende
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werkzaamheden gedaan zoals onderzoek naar chemische stoffen, radioactieve
stoffen en metaaldetectie. operationeel en draagt personeel (inclusief bezoekers) in
de oranje en rode zone door LTFO voorgeschreven adembescherming, witte pakken
met capuchon, dubbele handschoenen (blauw) en laarzen of croc’s.
Gezien de gemeten luchtconcentratles formaldehyde kunnen acute
gezondheidseffecten optreden. Bovenstaande maatregelen zijn dan ook genomen
om acute gezondheidseffecten te voorkomen.
Body bags waarin door de CBRN-responseenheld Defensie andere stoffen dan
formaidehyde of menselijke afbraakproducten zijn aangetroffen, zijn in de oranje
zone ‘in quarantairie’ geplaatst en ‘na luchten’ aan de rode zone aangeboden om het
identificatieproces in te gaan. Het luchten is gedaan om er voor te zorgen dat er zo
weinig mogelijk blootstelling aan stoffen zou zijn.
Defenslepersoneel zonder adembescherming kan in de eerste dagen van het
identificatieproces op de KvOl( zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen.
Op basis van de metingen van het LTFO, zal de blootstelling aan formaldehyde lager
. Incidentele blootstelling aan formaldehyde ruim
3
zijn geweest dan 0,75 mg/m
boven deze waarde kan niet worden uitgesloten.
De gemeten concentraties zijn indicatief voor de hoogte van de blootstelling. Het
onderzoek ken niet beschouwd worden als arbeidshyglënisch onderzoek conform
NEN EN 689.
Het risico op blootsteiling aan bovenmatige hoeveelheden straling Is bij alle
mogelijke strallngsbronnen nihil tot uitgesloten.

(
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Gezond heidsrisico’s

5

Bij het (ondersteunen van het) identificatieproces MH17 door Defensiepersoneel zijn
formaldehyde, fosfine, man-made flbers en asbest geïdentificeerd als gevaarlijke
stoffen waaraan Defensiepersoneel In significante mate kan zijn blootgesteld.
5.1

Asbest
Van FOB Soledar Is vastgesteld dat er op deze locatie zich asbest (chrysotiel en
amoslet) bevond. Blootstelling aan asbest ken mesothelioom veroorzaken en het
risico op longkanker verhogen. Het aantal locaties binnen de F08, waar asbest
-n Is. Is ———-‘-S---’

Locatie
Locatie
hotel
Locatie
hotel
Locatie

1: kantine
2: naast het
3: voor het
4: achter HQ

(
Figuur 6 Vindplaatsen asbest F08 Soledar

Bovendien is het asbest voornamelijk In hechtgebonden vorm aangetroffen en in de
buitenlucht, wat betekent dat het materiaal eerst beschadigd moet worden, voordat
vezels vrijkomen en er maximale verdunnlng plaatsvindt. Een verhoogde
achtergrondconcentratie wordt niet verwacht. Het is echter niet geheel uit te sluiten
dat Defensiepersoneel is blootgesteld aan asbestvezels, als ze In de besmette
gebieden zijn geweest. Het gezondheidsrisico is echter zeer beperkt.
5.2

Fosfine
8
Bij het transport gereedmaken van de overleden slachtoffers in Charkow en op de
KvOK bij het Identlficatleproces, kan Defensiepersoneel zijn blootgesteld aan fosl9ne.
Korte termijn effecten:
IToxFAQe ATDSR (April 2002)
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De korte termijn effecten door inademing beginnen met misselijkheid en overgeven.
Bij hogere blootstelling kunnen effecten als ademhalingsproblemen, longoedeem en
convulsies optreden.
Lange termijn effecten:
Fosfine is niet geclassiflceerd als kankerverwekkend. Gezien de korte duur van
blootstelling (enkele dagen), de kans op blootstelling en het feit dat fosfine slecht bij
enkele overleden slachtoffers aangetroffen is, zal eventuele blootstelling gering zijn
geweest. Lange termijn effecten bij blootstelling aan fosfine zijn niet te verwachten.
5.3

Formaldehyde
9
. De wettelijke
3
De geurgrens van formaldehyde ligt tussen 0.05—2 mg/m
grenswaarden voor formaldehyde zijn:
3
tijd gewogen gemiddelde 8 uur: 0,15 mg/m
.
3
tijd gewogen gemiddelde 15 minuten: 0,50 mg/m
De gevoeligheid waarmee de geur van formaldehyde wordt waargenomen, varieert
sterk. Hierdoor kan de geur zijn waargenomen zonder acute effecten, maar kan ook
de geur niet zijn waargenomen terwijl er wel er acute effecten optreden.
Bij de werkzaamheden op de KvOK zijn luchtconcentraties vastgesteld boven de
grenswaarden (zie Bijlage 8.1). Formaldehyde is volgens het IARC een groep 1
carcinogeen (groep 1 betekent: bewezen kankerverwekkend voor mensen).
Formaldehyde kan nasopharynxcarcinoom, sinonasaalcarcinoom en leukemie
veroorzaken. In Nederland staat formaldehyde niet op de lijst van
kankerverwekkende stoffen van SZW (juli 2014).
-

-

Korte termijn effecten:
) zijn acute effecten als irritatie van ogen, neus en
3
Bij blootstelling (0,1—15 mg/m
luchtwegen waargenomen. Deze irritaties zijn van korte duur. Voor sensibilisatie
door inademing zijn geen aanwijzingen. Bij huidcontact met een
formaldehydeoplossirig (>2 volumeprocent) kan huidsensibilisatie optreden.
Lange termijn effecten:
Bij regelmatige en jarenlange blootstelling aan formaldehydeconcentratles boven de
wettelijke grenswaarde, is er een extra risico ten opzichte van het risico zonder de
blootstelling, op het ontstaan van kanker.
Bij kortdurende blootstelling (enkele dagen) zijn er geen lange termijn
gezondheidseffecten te verwachten. Het extra risico op kanker is verwaarloosbaar.
5.4

Man-made fibers
Man-made fibers kunnen huid en oogirritatie veroorzaken. Bij inademing van deze
vezels bestaat een met asbest overeenkomend risico van longf]brose, mesothelioom
en asbestose.
Vezels, die andere schadelijke stoffen hebben opgenomen, kunnen bij lnademing
acute en chronische gezondheidseffecten veroorzaken.

9 Gezondhelderaad 2003/D2osIl (2003), ATSDR (2010), IARC (100F, 2012), Natlonal Research Couficil (Revlew ot
the Forraaldehyde Assessment In the Natlonal Toxlcology Program l2th Report 0fl Carclnogen5, 2014)

PagIna 18 van 26

DEFINITIEF

6

1

GezondheIderIskos MHI7

1

14 oktober 2014

Conclusie

De man-made fibers en asbestverdacht materiaal op de crash site vormen een
langdurig blootstellingrisico en kunnen bij toekomstig onderzoek naar de resten van
het vliegtuig een gezondheidsrisico vormen. Het gezondheidsrisico hangt sterk af
.
10
van het gebruik van PBM’s en de mate van direct contact
De stralingsnlveaus op de crash site en de KvOK, bevinden zich alle ruimschoots
onder de wettelijke limieten. Op de site van de crash in Oekraïne heeft het
kernongeval in Chernobyl in 1986 niet geleid tot verhoogde stralingsniveaus. Ook
leiden de radioactieve stoffen aan boord van de Boeing 777 niet tot significante
blootstellingen, zowel in Intacte vorm als in open vorm.
Door blootstelling aan asbestvezels (FOB Soledar) ken een zeer gering extra risico
op mesothelioom en Iongkanker niet worden uitgesloten.
De genomen stralingsbeschermingsmaatregelen op de KvOK lijken afdoende te zijn.
Negatieve gezondheidseffecten op korte en lange termijn zijn dan ook niet te
verwachten als gevolg van blootstelling aan zowel ionlserende als aan niet
loniserende straling. De genomen stralingsbeschermingsmaatregelen zijn afdoende
om bovenmatige blootstelling van gebruikers en omstanders te voorkomen.
Defenslepersoneel zonder adembescherming kan in de eerste dagen van het
identificatieproces op de KvOK zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen. Door
blootstellingen aan formaldehyde en fosfine (charkow en KvOK) kunnen acute
gezondheidseffecten zijn opgetreden. Het extra risico op lange termijn
gezondheidseffecten Is bij deze incidentele blootstelling te verwaarlozen.

(

7

Aanbevelingen

Door blootstelling aan asbestvezels (aangetoond op F08 Soledar) kan een zeer
gering extra risico op mesothelioom en longkanker niet worden uitgesloten.
Personeel dat werkzaam is geweest op de FOB Soledar of de crashslte, kan zich
laten registreren in verband met mogelijke blootstelling aan asbestvezels en manmade fibers.
Registratie van Defensiepersoneel dat blootgesteld is aan chemische stoffen en
straling en gewerkt heeft op locatie KvOK of kistendrager is geweest, is gezien de
korte blootstellingduur en het tijdige gebruik van beschemilngsmlddelen, niet
noodzakelijk.

10 Persoonlijk Beschermings Middel
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8.1

Gemeten waarden formaldehyde
Datum

Locatie

Formaldehyde

Bijzonderheden

)
3
mg/m
26juli
26 juli
28 juli
28 juli
28 juli
29 juli
29 juli
30 juli
30 juli
30 juli
31 juli
31juli
1 augustus
1 augustus
2 augustus
3 augustus
3 augustus

kerk
Koelcontainers bulten
kerk
Intake kerk
Deco buiten
Intake kerk
kerk
Intake kerk
kerk
Deco buiten
Intake bulten
kerk
Intake bulten
kerk
kerk
kerk
Intake buiten

0,3-9
0,12
0,05 0,3
0,3 0,4
0,3 0,6
0,02
0,01 0,33
0 0,5
0,1 0,3
0,3 0,6
0,15
0,163
0
0 0,14
0,08
0,03
0,04 0,2
—

(

—

—

-

Avond
Avond

-

-

-

—

-

(
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Van:
Verzonden:

BD/DV/P&B
zaterdag 9 augustus 2014 17:29

Aan:

BD/DV;
BD/DRD/NCC;
BD/DV/P&B;
BD/DV/P&B;
BD/DRD/NCC/ECO;
RE: MH17 Opnieuw slachtoffers geïdentificeerd
-

-

-

Onderwerp:

My thoughts exactly.

(.

Original Message
BDJDV
a
Yrom:
indard Time
Sent: Saturch” A ;zt 09, 2014 05:27 PM W.1
BDIDVIP&B;
BDfDRDfNCC;
To:
j- BD/DVIP&B;
1
BDJDRD1NCC
BDfDVJP&B;
Subject: R: M1-117 Opnieuw slachtoffers geïdentificeerd

-

-

Sent with Good (www.good.com)

From:
Sent: zaterc
To:

j

- BD/DRD/NCC
9 au9ustus 2014 17:10:22
BD/DV/P&B;

-

BD/L

(

BDIDV;

- BD/L

._..........................J- BD/DRD/NCC/ECO;

ubject: RE: l H17 Opnieuw slachtoffers gé.. ..iceerd

‘4
13
Ter info: De identmcatieboard komt in ieder geval vrijdagmiddag bijeen. De identificaties die dan
akkoord zijn gaan vervolgens naar de familierechercheurs.
Die bezoeken de families waarna zoals in de loop van de zaterdag de Identificaties naar het NCC
worden gestuurd.

Er heeft verder een eerste onderzoek plaatsgevonden naar de persoonlijke bezittingen van de
slachtoffers die donderdag zijn overgebracht.
Dit zijn veel minder goederen dan eerder gesuggereerd. Het gaat om 10 1 kuubs boxen. Zij bevatten
voornamelijk handbagage en geen koffers etc.

Vriendelijke groet,
Hoofd Nationaal Crisiscentrum
1

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Nationaal Crisiscentrum

Tijrfmarkt 147
Postbus 16950

1 2511 DP 1 Den Haag
2500 BZ 1 Den Haag 1 www.nctv.nI
-

‘.minvenj.nI

‘9

BD/DV/P&B
Verzonden: r’ci 9 a
s 2014 15:28
Aan:
BD/DV;
BD/DV/P&B;
BD/DRD/NCC/ECO;
Onderwerp: FW: MH17 Opnieuw slachtoffers geïdentificeerd
-

‘‘

-

paBD/DV/P&B;
1- BD/DRD/NCC

/9

Gr.

(.
-----Original Message

Sent: Saturday, August 09, 2014 03:18 PM W. Europe Standard Time
To:
BDIDVJP&B
Subject: MH17 Opnieuw slachtoffers geïdentificeerd
-

2

51
BD/DRD/NCC/ECO
maandag 21 juli 2014 12:21
BD/DB3/AO
BD/DRD/NCC;
NCC NCTV;
BD/DV/P&B;
BD/DRD/NCC/ECR; NKC DRD/NCC
Reactie COM NCTV: Spoedverzoek van DB3 om informatie aan te leveren voor
13.30 uur

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

-

-

-

-

Onderwerp:

Dank
-

-

-

-

Die sheet is inderdaad een goede weergave.
belangrijke aanvullingen:
EGO NCTV is verantwoordelijk voor beheer en ontwikkeling van het Nationaal Kernteam
Crisiscommunicatie.
EGo is eigenlijk de motor van het NKC, we zorgen dat de bemensing & faciliteiten er zijn, dat
pers & publieksvoorlichting & verwanteninformatie vd rijksoverheid aan elkaar geknoopt
worden, samen met NCC Front Office dat gemeenten geinformeerd worden.
Hoofd van het NKC is
(dircom Ven]), samen met pvdircom BZ

1
-

Grt

J pvhoofd

Contactpersoon:
ce

ECO

Van:
BD/DRD/NCC/ECR
Verzonden: maandag 21juli 2014 12:13
-

Aan:
BD/DB3/AO
BD/DRD/NCC/ECO
CC: NCC NCTV;
BD/DRD/NCC;
Onderwerp: Reactie NCC: Spoedverzoek van DB3 om informatie aan te leveren voor 13.30 uur
-

-

-

Beste
De processen bij het NCC zijn dezelfde die nu al lopen in het kader van de ramp met MH17 en eigenlijk
incident-onafhankelijk
Zie de sheets in de bijlage. Heb ook de sheet voor crisiscommunicatie toegevoegd voor als zij niet
toekomen aan beantwoording. Als je van hen wel op tijd iets krijgt, dat natuurlijk gebruiken
Het NCC is verantwoordelijk voor de Organisatie van de nationale crisisstructuur.
• Organisatie, secretariaat, verslaglegging AT, ICCb en MCCb
• Verwachting is dat problemen tijdens de uitzending in deze gremia interdepartementaal worden
besproken en dat hier de afspraken worden gemaakt en strategie wordt uitgezet.
• Eventueel voorbereiden standpunten/notities (inhoud) voor ICCb, MCCb
Het NCC is het informatieknooppunt van de rijksoverheid
• Organisatie informatiemanagement rijksoverheid, eventueel via de Sectie
Informatie management
Voorkomende taken die ons worden toebedeeld:
• Organiseren (en voorzitten) informerende en/of afstemmende bijeenkomsten met diverse
organisaties
• Opzetten nafase
Contacten
Wij hebben contact met
• De departementale (crisis)coördinatiecentra van alle ministeries
• Binnen NCTV: DRD, DB3, LOCC, NKC
• Veiligheidsregio’s, Gemeenten (burgemeesters)

1

Nationale Politie

OvV

Inspectie VenJ
1

Inlichtingendiensten
EU, NAVO indien nodig

POC
Point of contact is 24/7 de frontoffice van het NCC 070 7515151; nccnctv.minvenj.nI
Van daaruit gaat het bericht naar de betreffende NCC’ers die geïnformeerd moeten worden.
Groet,

Van: NCC NCW
Verzonden: maandag 21 juli 2014 11:09
BD/DRD/NCC/ECR
Aan
CC: NCC NCTV
Onderwerp: FW: Spoedverzoek van DB3 om informatie aan te leveren voor 13.30 uur
Urgentie: Hoog
-

-

-

(
BD/DB3/AO
Van:
Verzonden: maandag 21 i 1 2014 11:03
BD/DV/P&B;(
Aan: NCC-NCTV;
rl.politie.r
@minbuza.nl’; n
CC: AO DB3 NCTV NCTV;
LfubJ
BD/DB3/AO;’_________
Onderwerp: Spoedverzoek van DB3 om informatie aan te leveren voor 13.30 uur
Urgentie: Hoog
-

-

-

-

ILrdiLteiI
BD/D53/AO

-

Beste allemaal,
Namens de CBB verzoek ik jullie om vandaag met spoed informatie te doen toekomen over een aantal
van jullie eigen organisatieprocessen. Reden hiervoor is de ramp met MH17 en de daaruit
voortvloeiende bijzondere bewaking en beveiligingstaak die NCTV/DB3 heeft in deze situatie.
NCTV/DB3 is de aankomende periode verantwoordelijk voor de beveiliging van alle Nederlandse
overheidsfunctionarissen die naar Oekraïne afreizen die op enigerlei wijze betrokkenheid hebben bij de
ramp met MH17.

(

We weten dat Iedereen heel druk is op het moment, desalniettemin willen wij jullie verzoeken ons j
vanmiddag 13,30 uur de hieronder gevraagde informatie te doen toekomen. Dit alles met als doel om
een integraal overzicht te krijgen van processen die gaan lopen, bij zeer specifieke scenario’s waar we
mogelijk voor aan de lat staan niet zijn allen. Het doel is overzicht te verkrijgen om indien nodig zeer
snel te kunnpn schakelen. Er wordt absoluut niet getornd aan huidige verantwoordelijkheden en taken.

2

Nogmaals, en met nadruk, wil ik zeggen dat jullie medewerking (ondanks alle andere drukte) zeer op
prijs wordt gesteld.
Heel veel dank alvast
Met een vriendelijke groet,

(

Adviseur Directie Bewaking Beveiliging Burgerluchtvaart (DB3)
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 2500 EH
1

,‘

-

-

noUii

3

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 29juli 2014 18:31
BD/DRD/NCC/ECO;
afspraken verwantenwebsite
-

BD/DRD/NCC/ECO

Hi dames,
Hier nog een paar highlights nav vandaag
-

OM Den haag coordineert met gemeente den haag de overlijdensverklaringen,
levert teksten aan
f mij voor verwantensite, mogelijk ook handig voor ro.nl

Waarschijnlijk: VWS levert online adviseur 3 dagen per week, 1 maand lang. Kandidaat
vandaag/morgen bellen met 1 van jullie

gaat

OM (landelijk parket, dus niet den haag) slachtofferofficieren krijgen inlogcodes, geregeld via
(OM moet formeel verzoek via mail indienen)
“Joorlopig Engelse berichten op open deel
Wel noodzaak voor Engels op besloten deel, heb OM indicatie gegeven: rond de 2 weken nodig. Willen
jullie zsm voorstel maken, dan kan het in gang gezet: wat moet er gebouwd, wat is daar voor nodig,
welke onderdelen moeten worden vertaald?
weet dit al. Inlogcodes voor buitenlandse nabestaanden: moeten we mbv buza gaan
regelen, heeft hij geen overzicht over (kan later deze week). Vlaamse nabestaanden hebben al
inlogcodes
Om levert zelf engelse teksten aan
De andere teksten zouden bij voorkeur via BZ vertaalburo vertaald kunnen worden (zodat de handling
niet bij slachtofferhulp ligt). Heb ik in de week gelegd bij
Met vriendelijke groet,
4

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

(.
Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
C...etaresse

M
@ n ctv. mi nve ni nI
http://www.nctv.nl
.

Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik Vrij.

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 1 augustus 2014 15:42
NKC DRD/NCC
afspraken: persberichten, verklaringen, rjksoverheid.nI en vertalingen
Persberichten, Ro.nl en vertalingenNKC.docx
-

-

Beste collega’s,
of mij.
naar Kiev gaat, gaan alle vertalingen via
Nu
Voor de volledigheid wel alle gegevens in de bijlage (vervangt het document eerder door
rondgestuurd), maar het is dus uitdrukkelijk het verzoek om de contacten via
1f mij te laten lopen
Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

(
Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
Secretare5se
T
M
pçty rninyenjn!
htt://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

(

1

Persberichten, verklaringen, rijksoverheid. ni en vertalingen
1. Persbericht versturen:
*Versturen vanuit: VenJ, Defensie, BuZa en AZ.
2. Persberichten en verklaringen plaatsen op rijksoverheid.nl:
*Dat kan op maandag
@minveni.rii

—

donderdag tot 18.00 via

/

*Daarbuiten via de piketredacteur van Rijksoverheid.nl.
(webredactiero@minaz.nl / (070) 356 47 10)
3. Persbericht en verklaringen laten vertalen:
*Op verzoek van het vertaalbureau zoveel mogelijk via
)nctv.minvenj.nI/
) of
nctv.minvenj.nl /
tekst zo vroeg mogelijk aan. Vanuit Kiev
met het vertaalbureau gecommuniceerd.

laten lopen. Lever
) wordt direct

Contactgegevens vertaalbureau: avt-en@minbuza.nl,
algemeen nummer 070 348 5490
piketnummer 070 348 6486
directeur:
(weekend 2/3 aug
4. Vertaalde teksten plaatsen op government.nl:
*Dit loopt op dezelfde manier als punt 2.

66.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

BD/DRD/NCC/ECO
zondag 20 juli 2014 13:58
NCC NCTV
NKC DRD/NCC;
BD/DRD/NCC/ECR;
BD/DV
acties en afspraken NKC
-

-

BD/DRD/NCC/ECF

-

-

Onderwerp:

Beste collega’s,
Vandaag sinds 10 uur zijn we weer in NKC verband aan het werk om te zorgen dat communicatie met
verwanten, pers&publiek goed verloopt.
We zijn met het volgende bezig:
Voorbereiding persconferentie vanmiddag (tijd en specifics worden nu besproken)
—AZ en
Rouwadvertentie kabinet, verwachtte plaatsing dinsdag ç
-

-

(

-

-

-

-

-

-

Afstemming en Organisatie woordvoering i
) & corn
) naar
verwanten over besloten bijeenkomst met projectteam in Nieuwegein
en
VWS)
Permanent bijwerken rijksoverheid.nl en verwantenwebsite
Omgevingsanalyses 2x per dag (met hulp van analisten CCT politie en bovenregionaal team)
Beantwoording burgervragen en verspreiding omgevingsanalyses
_)
ven]
,
Beantwoording persvragen BZ
en
—

Overleg over roep om nationale herdenking/facebookpagina initiatief

6?

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

(

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
urfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag

ctv.m 1 fivE ni nI
http://www.nctvnI
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik Vrij.

1

BD/DRD/NCC/ECO
zaterdag 26 juli 2014 15:37

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
aanbod van NOS en NIEUWSBRIEF

Veel dank.
Iets nieuws:
We krijgen veel vragen over waarom geen e-mail nieuwsbrief aan nabestaanden.
We weten dat jullie een bestand hebben met e-mail adressen (gekoppeld aan de inlogcodes besloten site).
We maken een kort voorstel voor frequentie, inhoud en redactie van deze nieuwsbrief. Stemmen dat af met VWS,
politie, BZ en uiteraard met jullie.
zit vandaag bij jullie op de redactie).

doorstel komt later vandaag jullie kant op (aan jou en
Grt

Oorspronkelijk bericht
Van:
@slachtofferhulp.nll
[mailto
Verzonden: zaterdag 26juli 2014 14:22
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
BD/DV/P&B
CC:
Onderwerp: Re: vraag aan jou: aanbod van NOS aan nabestaanden (banden ceremonie gisteren)
-

Hallo
Je had nog een antwoord tegoed op de tweede helft van je vraag, Ik heb er ook even met Impact over gesproken.
De bijeenkomst in Nieuwegein was vooral bedoeld voor het individuele contact met slachtoffers. Het plenaire deel
was de opmaat daar naartoe.

Groet,

Verzonden vanaf mijn iPad in de buurt van Oirschot
Op 24 jul. 2014 om 15:41 heeft “Delfgaauw, drs. M.K. BD/DRD/NCC/ECO”
ï’nctv.minvenj.nI» het volgende geschreven:
Jnctv.minveni.nkmailto.
-

Beste
1

NOS biedt aan om de opnamen van de ceremonie van gisteren op Eindhoven Airport op dvd voor nabestaanden
beschikbaar te stellen.
Is dat een goed idee? Zo ja, dan kunnen we morgen nadere info hierover op de site zetten.
Ik weet dat het productiebedrijf van de besloten bijeenkomst ook de banden heeft van de opnames in Nieuwegein.
Zou dat ook iets zijn wat mensen willen hebben? Kan ook later hoor. We bewaren ze in elk geval zorgvuldig
Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal CoördinatorTerrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Turfmarkt 147
DP 1 Den Haag Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag Secretaresse

1

2511

1

nctv.minvenj.nkmaiIto:
http://www.nctv.nkhttp://www.nctv.nl/>

‘@nctv.minvenj.nl>

Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik Vrij.

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

E ‘3
BD/DRD/NCC/ECO
maandag 27 oktober 2014 10:02

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

-

- BD/DRD/NCC
RE: crisiscommunicatie tijdens herdenking MH17

Beste
Dank voor je seintje. Veel voorbereiding crisiscommunicatie is inderdaad niet nodig, want de
herdenking is geen risico-evenement.
Maar, in geval van een incident zal, gezien de gevoeligheid, waarschijnlijk snel opgeschaald worden en
dan heeft de gemeente in elk geval een formele rol volgens de draaiboeken.
Het ministerie van Ven] is eindverantwoordelijk voor de ‘gewone’ communicatie van het Rijk rondom
MH17, dus ook voor de communicatie over de Nationale Herdenking. VWS organiseert de herdenking
namens het Rijk.
Voor het Rijk is het NCC/VenJ aanspreekpunt bij een crisis, zoals gebruikelijk. Via crisisnummer NCC
of ik (nummers heb je volgens mij nog van NSS ;-)
070 751 5000, of mobie
Veel dank voor je aanbod mbt A4tje, dat zou buitengewoon behulpzaam zijn. Dan hebben we allemaal
en aanspreekpunt RAII
dezelfde basisinfo en de telefoonnummers van bv

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijd ing en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 t 2500 EA 1 Den Haag
Secretaresse
T’
Dnctv.minveni.nl
http://www.nctv.rd

—

Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

,minvws.nl]
i4 11:37

7-

BD/DRD/NCC/ECO
_iscommunicatie tijdens herdenking MH17
1

Dag
dvoerder politie Amsterdam. Dat gaat
Dank je wel voor je aanbod. Wij hebben overleg
dus helemaal goed komen.
Als later blijkt dat het handig is om aan te haken, nemen we contact met je op.
Vriendelijke groet,

1 projectleider Communicatie Nationale Herdenking MH17
Soo
Projectgroep Nationale Herdenking MH17 1
Rijnstraat 50 1 2511 VX 1 Den Haag 1
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag
imjnvwsnl
Telefoon: (070) 340 59 37 IM.:
.

1 Ministerie van Volksciezondheid, Welzijn en

1

Van:
VE
Aan
BD/DRD/NCC/ECO
CC:
Onderwerp: crisiscommunicatie tijdens herdenking MH 17

(

-

Beste

(

Hoor het graag.
Met vriendelijke groet,

Adviseur Crisiscommuncatie
Bestuursdienst, Directie Communicatie
‘terdam

1
‘1

J

amsterdam.nl

Amstel 1, Postbus 202 1000 AE Amsterdam

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van deze informatie door anderen dan do
geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren
door het bericht te retourneren en het daarna te veodjderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-n,ail
ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan De gemeente Amsterdam staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor

de tijdige ontvangst daarvan.
Externe e-mail wordt door de gemeente Amsterdam niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

2

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent ot dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dal 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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not inlended for you. It you are not the addressee or t this massage was sent to you by mistake, you are
requested to intorm the sender and detete the massage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
eteotronic transmission of messages.

(

3

E
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

DRD/NCC
donderdag 24juli 2014 16:32
BD/DRD/NCC/ECO
over website
EW: notities voor
NKC

-

Dit lijstje was vast van jou?
GD/DRD/NCC/ECO
Van:
Verzonden: donderdag 24juli 2014 14:45
BD/DV/P&B
Aan:
CC: NKC DRD/NCC
over website
Onderwerp: notities VOO
-

Wil je dit toevoeging aan de notities voor

Informatie van gisteren:
Juridische kant (verantwoordelijkheidsverdeling V&J/ VWS/Slachtofferhulp) wordt buiten
crisisteam uitgezocht
Voorlopig: Rol VenJ: opdrachtgever
Rol VWS: faciliteert
Open deel live vrijdagavond 18 juli
Besloten deel: sinds 22 juli 13.00 uur live
Aantal berichten meteen vanuit NKC live gezet op besloten gedeelte
De website bestaat uit drie delen:
deel je verhaal
stel je vraag (SN)
informatie betrokken instanties (o.a. input door NKC vanuit naam rijksoverheid)
NKC kan via de website berichten plaatsen voor nabestaanden.
Inloggegevens zijn aan alle nabestaanden verstrekt
Rol slachtofferhulp Nederland/impact(arq): moderator op forum, technisch beheer, vragen
vanuit forum uitzetten bij NKC en andere organisaties
Rol NKC (NCTV/VWS): monitoring, aanleveren content (feiten)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
1

(4,

Postbus 20011
Secretaresse

1

2500 EA

1

Den Haag

T
nctv.minvenj.nI
http://www.nctv.nI
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik Vrij.

(

(

2

Rotterdam)
dinsdag 16 september 2014 12:51
BD/DW/A1;
BD/DRD/NCC/ECO;
slachtofferhulp.nl)
BD/DRD/NCC;
(AP Rotterdam);
BD/DRD/NCC/ECR
RE: Vragen nav afgelopen donderdag: nabestaanden bijeenkomst

Van:
Verzonden:
Aan:

-

-

CC:

-

-

Onderwerp:

Beste allemaal,
Ik heb net MAS gesproken. Inderdaad kunnen de nabestaanden volgens het verdrag van Montreal kiezen wie zij
aansprakelijk stellen. Echter: KLM en MAS hebben afgesproken dat MAS eea gaat behandelen. Zij maken gebruik van
dezelfde verzekeraars.
S gaat een stukje hierover op de website plaatsen.
wil jij dit ook even in de gaten houden dat dit in de tekst staat?
Groeten,

Officier van justitie
Openbaar Ministerie Rotterdam Dordrecht

oç

e
0111
‘

11

Postbus 5O95
007 HT Rorititdun,

Post via kamer F0531

(

BD/DRD/NCC/ECO [mailto;
@nctv.minvenj.nI)
16 se )tember 2014 11:56
BD/DW/AI
(AP Rotterdam);
flslachtofferhulp.nl);
BD/DRD/NCC/ECR
donderdag: nabestaanden bijeenkomst
Onderwerp: : Vragen nav

Van:
Verzonden: d
Aanl
CC:

-

-

Rotterdam);

J-

,

Hallo allemaal
Hieronder de antwoorden voor zover we die hebben op jullie vragen:
Bewaking rampterrein
Er is geen fysieke bewaking van het rampterrein door Nederland. Dat is op dit moment ook niet
mogelijk. Als dat namelijk wel zou kunnen, kunnen we ook de missie hervatten en direct gaan zoeken.
De crash site is in handen van de separatisten. Wij weten niet of (en hoe) zij het terrein bewaken. We hebben geen
rechtstreeks contact met separatisten. Dat doet OVSE. Zij monitoren en onderhouden de contacten, en dragen
daar ook eigen verantwoordelijkheid voor. Zoals bekend willen we indien mogelijk snel de missie
hervatten, liefst lsm Australie en Maleisie.
Voor wat betreft de tweede vraag:
We weten dat er 11 passagiers aan boord waren met een code-sharing ticket (KL 1403)

1

Algemeen geldende afspraak is dat terwille van de duidelijkheid en de eenvoud het contract van de
maatschappij die het contract is aangegaan van toepassing is (dus van de maatschappij waarvan de
vluchtcode op het ticket is vermeld).
Dus als op het ticket KL 1403 staat kan men de KLM aanspreken voor de schade etc., staat er op het
ticket MH17 dan Malaysia Airlines.
Hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Van:[’

(AP Rotterdam) Fmailto:

Verzo

.L....

imJ

A

_t- BD/DRD/NCC/ECO
..huln.nl);
CC:
Onderwerp: Vragen nav afgelopen donderdag: nabestaanden bijeenkomst

Rotterdam)

Hol
Nog twee nabranders waar

van SHN ons op attendeerde.

(

Kunnen jullie onderstaande vragen laten beantwoorden?
hoorde op de bijeenkomst afgelopen donderdag dus de vraag van een nabestaande of het rampterrein bewaakt
wordt (met satelietten of anderszins) zodat snel opgegemerkt wordt of onderdelen weggehaald worden, en als er
geen bewaking is of die er niet moet komen:

-

- ook de vraag wat nu precies de rol van de KLM is leeft bij meer nabestaanden.
(.\

Groeten,

OUicier van justitie
Openbaar Mnïsterie Rotterdam Dordrecht

1.

(
—‘

t’o’tbu. 50956
3007 13T Rouerclam

Post via kamer F0531

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 1f 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

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
ian 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 1f 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

(

3

BD/DRD/NCC/ECO

Van:

Verzonden:
Aan:

donderdag 2 oktober 2014 14:58
BD/DRD/NCC;

CC:
Onderwerp:

RE:vraag

BD/DV/P&B

BD/DRD/NCC/ECO;

BD/DRD/NCC/ECO

Hoi
Dank je wel voor het uitzoeken van deze vraag. Vanuit de NKC postbus zal worden geantwoord zodra ook
de andere vraag is beantwoord.
Groetjes

(

Sent with Good (www.good.com)

-----Original Message
BDIDRD/NCC
From:
Sent: Thursday, October 02, 2014 01:47 PM W. 1’
I BDIDRDJNCC/ECO;f
To:(
C‘
j- BDfDRDJNCCfECO;
Subject: FW: vraag
-

D/DV/P&B
BD/DRD/NCC/ECO

-

Bijgaand het antwoord van BZK op de gestelde vraag.
Deel jij dit met de burgemeester van PeelenMaas
Vriendelijke groet,

(

—

r-b Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Nationaal Crisiscentrum
Turfmarkt 147
Postbus 16950

1 2511 DP 1 Den Haag
1 2500 BZ 1 Den Haag 1 www.nctv.nl
‘.minvenj.nl

.nll
Verzonden: donderdag 2 oktober 2014 12:43
;BD/DRD/NCC
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: vraag
Beste
Asvermenging mag absoluut niet plaatsvinden, hier kan de minister ook geen uitzondering op maken.
1

Wat echter wel mogelijk kan zijn is overleggen met de beheerder van het crematorium of de crematie op een
zodanige wijze kan geschieden dat de familieleden wel samen worden gecremeerd maar dat er voorkomen wordt
dat de as wordt vermengd (bijv. een mand of kistje met compartimenten).
Ik moet hierbij nog wel opmerken dat de afzonderlijke lichaamsdelen zich per gezinslid nog wel in een omhulsel
moeten bevinden
(artikel 8 Besluit op de Iijkbezorging; 1. Een lijk wordt gecremeerd In een kist. 2. Crematie mag geschieden zonder kist, mits het lijk zich
bevindt in een ander omhulsel. Dit omhulsel moet op het doel van crematie zijn afgestemd.). Overtreding van artikel 8 van het

besluit op de lijkbezorging is strafbaar gesteld.

Ik heb de vraag ook nog even besproken met een van de slachtoffer Ov.l’s
lijn.

) en zij zit op dezelfde

(
Met vriendelijke groet,

.4

Afdeling Bestuurlijke Inrichting en Democratie

Directie Bestuur, Democratie en Financiën
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bezoekadres: Turfmarkt 147, 2511 DP
Zuidtoren, 28e etage
@minbzk.nl

BD/DRD/NCC [mailto
Van:
Verzonden: woensdag 1 oktober 2014 14:21
Aan:
Onderwerp: RE: vraag
-

nctv.minveni.nl]

(A?

Beste

Dank voor de reactie.
Het lichaam van het al wel geïdentificeerd familielid is nog niet gecremeerd.
Wij hebben families de mogelijkheid geboden om de overdracht uit te stellen tot bijv. alle slachtoffers
uit één familie zijn geïdentificeerd.
Anders moeten families meerdere begrafenissen (kort) achter elkaar organiseren.
Vriendelijke groet,
Hoofd Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Nationaal Crisiscentrum
Turfmarkt 147 1 2511 DP

Den Haag
2

(

Postbus 16950

1 2500 BZ 1 Den Haag 1 wwwnctv.nI

TI

tvmiverjnI

Van:
[maHto.
iminbzk.nl]
Verzc’ -isdag 1 oktober 2014 14:15
Aan7
1- BD/DRD/NCC
CC:
1
Onderwerp:. ..: vraag
Geachte heer d
t
We gaan kijken wat de eventuele mogelijkheden zijn. Ik begrijp dat het lijk van het geïdentificeerde familielid wel al
gecremeerd / begraven is?
Met vriendelijke groet,

(

Afdeling Bestuurlijke Inrichting en Democratie
tel:
Directie Bestuur, Democratie en Financiën
Binnenlandse Zaken en Konirikrijksrelaties
Bezoekadres: Turfmarkt 147, 2511 DP
Zuidtoren, 28e etage
min bzk nI

Verzonden: woensdag 1 oktober 2014 14:06
Aan:
Onderwerp: RE: vraag
Dank!

‘

Van:
Verzonden: 1 okt 14 1404
Aan:
Onderwerp: RE: vraag
Hol
ik pakken dit op

Afdeling Bestuurlijke Inrichting en Democratie
tel
Directie Bestuur, Democratie en Financiën
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bezoekadres: Turfmarkt 147, 2511 DP
Zuidtoren, 28e etage
ni

3

Verzonden: woensdag 1 oktober 2014 14:02
Aan:
Onderwerp: RE: vraag
Dag

8

Kan jij deze oppakken? IK ben de komende twee dagen
Ik kreeg gisteren deze vraag binnen.
namelijk met verlof. Als je nog vandaag iets nodig hebt dan hoor ik het graag.
Vriendelijke groet,
BD/DRD/NCC [rnallto
Van
Verzonden: 30 sep 14 16.46
Aan:
Onderwerp: vraag

rnctv.minveni.n9

-

Beste collega,
Bij de afhandeling van de MH17 crash kreeg ik van een burgemeester de volgende vraag:

Artikel 9 van het besluit op de lijkbezorging kent voor zover r’
L.....4k me r--i deze casus t-’”- even voor te 1
l
is om aan

Vraag is dus is of er een mogel

bekend c’--ri_ontheffin-’--’-”

wens van de fa

tegemoet te komen?

Vriendelijke groet,
Hoofd Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Nationaal Crisiscentrum

Turfmarkt 147
Postbus 16950

(

1 2511 DP Den Haag

1 2500 BZ j Den Haag 1 www.nctv.nl
-

.mhivenj

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
4

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 inlormatie 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 atzender 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 lor you. 1- you are not the addressee or It this massage was cent to you by mistake, you are
requested to inlorm the sender and delete the message. The State accepts no liabilily for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission ot messages.

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 aanspraketijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This massage may conlain information that is not Intended for you. It you are not the addressee or it this message was senl to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the massage. The State accepts no liability for damage of any kind resullirrg trom the risks inherent in the
eleofronic transmission of messages.

(
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‘322
BD/DRD/NCC/ECO

Van:
Verzonden:
Aan:

maandag 8

15:31

p BD/DV/P”
-

-

Onderwerp:

BD/DV/P

1-

I!7A!]1!11
BD/DRD/NCC/ECO; 1

BD/DRD/NCC/E
BD/DRD/NCC/ECO;,

-

-

BD/DRD/NCC

bericht 6 nieuwe identificaties

Beste allen,
Ter info: vanmiddag om 15.27 uur is onderstaande bericht mbt de 6 nieuwe identificaties geplaatst op
het besloten forum van de nabestaandenwebsite (ook op het Engelstalige gedeelte).
Groet van

(
4 Terug

Forum

:

Extra informatie voor nabestaanden

6 nieuwe identificaties
Geplaatst 1527, door: Rijksoverheid, bekeken: 1 keer) Cateorie Identificatie

(

ewerhen

Verwiider

Het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) maakte 8 september 2014 bekend dat er
6 slachtoffers zijn geïdentificeerd. Van deze 6 slachtoffers hebben er 2 de Nederlandse
nationaliteit en 4 een andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal
199 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd De nabestaanden van de
slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden wordt indien gewenst
ook de burgemeester van cle woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd Op verzoek van
de ambassades van de betrokken landen, wordt niet bekend gemaakt welke specifieke
nationaliteit de niet-Nederlandse slachtoffers hebben
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat
het nog maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd De media wordt
periodiek geïnformeerd over het verloop van het proces.

1

Met vriendelijke groet,

Communicatieadviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
Eenheid Communicatie
Nationaal CrisisCentrum (NCC)
Turfmarkt 147 2511 DP
Den Haag
Postbus 20011 2500 EA Den Haag

1

1

1

http://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is in geval van crises 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 070
moeten een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen.

—

751 50 00. Bezoekers

(

(

2

E32
BD/DRD/NCC/ECO
woensdaa 3 september 2014 14:10

Van:
Verzonden:
Aan:

- BD/DV/
)/DRD/NCC/ECO;
-B
,CC/ECO;_________
bericht 10 nieuwe identificaties

Onderwerp:

BD/DV/P&B;
- BD/DV;
—___—I- BD/DRD/NCC/ECO;
)- BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC

Beste allen,
Ter info: vanmiddag om 1216 uur is onderstaande bericht mbt de 10 nieuwe identificaties geplaatst
op het besloten forum van de nabestaandenwebsite (ook op het Engelstalige gedeelte).
Groet van

(
( Terug

Extra informatie voor nabestaanden
10 nieuwe identificaties
Geç4aatsi 12 16, door

bekeken 9 kerlCicre bentifIaIie

ViI

Het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) maakte 3 september 2014 bekend dat er
10 slachtoffers zijn geïdentificeerd Van deze 10 slachtoffers hebben er 6 de Nederlandse
nationaliteit en 4 een andere nationaliteit Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal
193 slachtoffers van de ramp met vlucht MH1 7 geidentificeerd De nabestaanden van de
slachtoffers zijn hierover geïnformeerd In overleg met nabestaanden wordt indien gewenst
ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geinforrneerd Op verzoek van
de ambassades van de betrokken landen, wordt niet bekend gemaakt welke specifieke
nationaFtert de niet-Nederlandse slachtoffers hebben
Een team van specialisten is dwk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat
het nog maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd De media wordt
periodiek geïnformeerd over het verloop van het poc es

Met vriendelijke groet,

1.

Communicatleadviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
Nationaal CrisisCentrum (NCC) 1 Eenheid Communicatie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag
070

—(

(secretariaat)

4

htt://www.nctv.nI
Het Nationaal Crisiscentrum is in geval van crises 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 070
moeten een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen.

—

751 50 00. Bezoekers

(

2

Van:
Verzonden:
Aan:

.politie.nI>
zaterdag 26juli 2014 14:42
BD/DV/P&B; NKC
[KNPj
[MW000730j
-

-

DRD/NCC;l

CC:
Onderwerp:

Fw: SPOED Verzoek: Bezoek MP Maleisië

Urgentie:

Hoog

-

Nationaal Crisis Coördinatie Centrum

Hallo
We hebben toestemming vh nkc voor het onder begeleiding vh sgbo maken van opnames Hilversum tbv bezoek pres
maleisie. Uiteraard geen details ed. Uitdrukkelijk randvoorwaarde is dat dit materiaal enkel en alleen intern voor dit
doeleinde (hoogwaardigheidbekleders) wordt gebruikt en niet richting media gaat.
-

(

Over evt persmoment morgen ivm aankomst Itfo in Eindhoven wordt vandaag in het iccb nog gesproken. Indien
anavond id briefing in de Oekraine alle relevante info al wordt gedeeld, dan heeft een persmoment morgen geen
meerwaarde,
Groet
Van:
v 26, 2014 01:53 PM W. Europe Standard Time

1

1.
Onderwerp: SPOED Verzoek: Bezoek MP Maleisië

-

Nationaal Crisis Coördinatie Centrum

Beste
Op verzoek van

‘

even een korte lijn over volgend spoedverzoek:

Coördinator Woordvoering van de Backottice SGBO MH1 7, heeft contact gehad met dienst facilitaire
service van het PDC voor het maken van opnamen op de Kazerne in Hilversum ten bate van het bezoek van de MP
‘an Maleisië. Er is op dit moment maar één collega aanwezig die niet op deze korte termijn beschikbaar is. Als
alternatief heeft ze contact gezocht met Defensie, die een geheel team voor dergelijke opnamen beschikbaar heeft.
Defensie geeft echter aan dat de opdracht voor het maken van de opnamen moet komen van het Nationaal Crisis
Coördinatie Centrum.
kan jij hier met spoed iets in betekenen?
Met hartelijke groet,

MSc BA
Adviseur Internationale Samenwerking
International Adviser
Politie 1 Staf Korpsleiding 1 Directie Operatën 1 Afdeling Internationale Samenwerking (AlS)
National Police of the Netherlands 1 Commissioner’s Staff 1 Operations Directorate Department for International
Cooperation
Juliana van Stolbergiaan 4-10, 2595 CL The Hague, The Netherlands
P.O. Box 17107, 2502 CC The Hague, The Netherlands
‘Knp.politie.nI

1

q

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en
Disclain-ier
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.

(

(

2

)75.

BD/DSB/AS
dinsdag 29juli 2014 16:44
BD/DRD/NCC/ECO;
NKC DRD/NCC
bejegening door advocaten: wat kunnen we doen?

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO

-

C\.
Kunnen jullie hier iets mee? Het gaat vooral om deze zin: Bij signalen van onjuiste bejegening door
Nederlandse advocaten kunnen mensen hiervan melding maken bij de Helpdesk van de Nederlandse
Orde van Advocaten.
Verder heb ik nog informatie over advocaten die bereid zijn om vragen van nabestaanden te
beantwoorden.
Groet,

(1
BD/DSB/AS
Van:
Verzonden: dinsdag 29 juli 2014 16:41
BD/DWJZ/PR;
Aan
BD/DWJZIPR;
Onderwerp: RE: Vraag Van Tongeren m.b.t. bejegening door advocaten: wat kunnen we doen?
-

-

-

BD/DWJZ/SBR

Dank. Ik zal dit ook op de site van Slachtofferhulp Nederland laten zetten.
Groet,

(

jan:
BD/DWJZ/PR
Verzonden: dinsdag 29 juli 2014 16:40
BD/DSB/AS;
BD/DWJZ/PR;
Aan:
Onderwerp: Vraag Van Tongeren m.b.t. bejegening door advocaten: wat kunnen we doen?
Urgentie: Hoog
-

-

-

-

BD/DWJZ/SBR

Beste
Wellicht

ten overvloede via

(SBR):

Vraag Van Tongeren m.b.t. bejegening door advocaten: wat kunnen we doen?
• Bij signalen van onjuiste bejegening door Nederlandse advocaten kunnen mensen
hiervan melding maken bij de Helpdesk van de Nederlandse Orde van Advocaten.
•

Dit maakt verder onderzoek mogelijk.
1

• Zo nodig kan de Deken worden ingeschakeld en de bejegening tuchtrechtelijk worden
getoetst.

(

2

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

NKC-DRD/NCC
vrijdag 31 oktober 2014 16:11
avt-en@minbuza.nI

vertaling tekst voor nabestaandensite
Nieuws over repatriëringsmissie.docx

Goedemiddag,
Kunnen jullie bijgaande tekst vertalen voor ons.
Hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,

Medewerker Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Jationaal Crisiscentrum
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag 1 www,nctv.nl

E

inctv.jn.rfl

(

1

Nieuws over de repatriëringsmissie
31 oktober
Vandaag waren de omstandigheden zodanig dat een kleine Nederlandse missie onder
leiding van de SES en de OVSE naar de rampplek kon gaan. Die kans is met beide handen
aangegrepen.
Het team heeft stoffelijke resten aangetroffen op een plek waar brand heeft gewoed. Op
deze plek is de Nederlandse missie nog niet eerder geweest. Een deel van de stoffelijke
resten zijn volgens protocol geborgen en worden overgebracht naar Charkov. Daar vindt een
eerste forensische check plaats, waarna terugkeer naar Nederland plaatsvindt. Wanneer dat

(

precies gebeurt is nog niet bekend.
De veiligheidssituatie ter plekke verandert voortdurend; de ene dag is het er relatief rustig,
de andere dag ligt het gebied in de frontlinie en wordt er hevig gevochten. Iedere dag weer
bekijken we wat mogelijk is.
Uiteraard zal bij repatriëring van de stoffelijke resten hetzelfde ceremonieel in acht worden
genomen als bij de vorige repatriëringen.
De Minister-President zal dit vandaag (31 oktober) om 15.00 uur bekend maken.

(

AVT1 4/JU1 13481

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

AVT-EN <avt-en@minbuza.nl>
woensdag 3 september 2014 14:59
NKC-DRD/NCC
BD/DRD/NCC/ECO;
—
BD/DRD/NCC/ECO
@minez.nl);
Vertaling 3 teksten t.b.v. website nabestaanden vliegramp MH17
(JU112777U÷V+Zb)
J U 112777U.docx; JU112777V.doc; JU 112777Zb homepage & information letter,d oc

Geachte collega,
De Engelse vertaling van de teksten ‘Categorieën forum nabestaanden’ en ‘Voortgang identificatieonderzoek’ treft
u hierbij aan.

‘

Bijgevoegd vind u ook een bestand (deel Zb) getiteld ‘Homepage & information letter’ met een aangepaste versie
ian enkele Engelstalige teksten op de website, die nog niet door ons waren nagekeken en die wij op eigen initiatief
optaalgebruikverbeterd hebben.
Onze excuses dat wij door drukte pas vandaag hebben afgeleverd.
op telnr.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met

Met vriendelijke groet,
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bureau Engels (AVT-EN)

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

(

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 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
transmission of messages.

1

Categorieën forum nabestaandenwebsite

•

•

•

•

•

Identification
o

The identification process

o

Arrival of the victims’ remains

Remembrance and saying goodbye
o

Remembrance

o

Arrival of the victims’ remains

Practical information
o

Financial matters

o

Death certificate

o

Personal belongings

o

Information and Referral Centre (IRC)

Legal matters
o

Financial matters

o

Criminal investigation / recovery mission

o

Insurance

o

Representative / legal adviser

o

Malaysia Airlines

o

Death certificate

Media
o

Press releases

(

AVT14/JU1 12777U

Progress of identification process
At the meeting of the next of kin on Tuesday 26 August the National Forensic Investigation
Team (LTFO) and the Netherlands Forensic Institute (NFI) provided information on the
identification process, specifically regarding the number of unique DNA profiles that have
been identified so far. For more details go to: [link naar EN factsheets: identificatieproces

+

getallen]
DNA analysis is one of the identification methods used. To find out more about the NFI’s
DNA analysis methods go to [link naar EN factsheet dna onderzoek]
Identification process
When a large number of victims need to be identified in the wake of a disaster

(

case of the MH17 air disaster

—

—

as in the

the LFTQ is deployed. The LTFO is made up of personnel

from the police, the Ministry of Defence, teaching hospitals and the NFI. It also includes
forensic dentists. Immediately after the Ukraine disaster, family liaison officers established
contact with the next of kin and collected the victims’ data.
On Wednesday 23 July, in Hilversum, a team of 120 Dutch experts and 80 foreign experts
led by Arie de Bruyn, head of the LTFO, started identifying victims’ remains.
There are various ways of establishing a victim’s identity, including fingerprints, dental
records and DNA matching. Specific physical characteristics, jewellery and personal effects
can also help in this process. The specialists tasked with describing the remains record all
the available data. In addition to recording such details as a victim’s age and sex, they also

C

extensively describe and photograph victims’ clothing, spectacles and other personal
belongings found with them.
It was announced on Friday 22 August that a total of 173 victims of the MH17 air disaster
had been identified.
DNA analysis: general information
The NFI is carrying out DNA analysis at the request of the LTFO, using DNA samples taken
both from the victims and the next of kin to obtain DNA profiles.

AVT14/JU112777V

1

The process involves three stages:
1. obtaining DNA profiles using cellular material obtained from the next of kin and from the
personal effects of the victims (ante-mortem material);
2. obtaining DNA profiles from human remains (post-mortem material);
3. matching the DNA profiles obtained from AM material with PM material.
Update on DNA analysis
Over the past few weeks, the NFI has received from the LTFO over 600 samples of human
remains secured from the crash site in the Ukraine and then transferred to Hilversum. The
NFI also received DNA samples from next of kin and from personal items that victims had
used at home.

(

DNA profiles of the victims
More than three-quarters of the samples sent to Hilversum so far have yielded a DNA
profite. Initial analysis suggests at the moment that the remaining samples contain too Little
DNA to establish a reliable DNA profile. However, these samples will now be analysed
again, using more complex techniques. It is unclear how long this process will take. The
LTFO does not rule out the possibility that it will need to take new samples from certain
remains.
DNA profiles obtained from next of kin and personal effects
The DNA material obtained from relatives has been analysed and profiled. Many useful DNA
profiles have also been obtained from an examination of victims’ personal effects.
Additional analysis
When the NFI has finished its additional analysis on all samples, it will be able to make a
definitive statemnt about how many people it has been able to identify on the basis of a
unique DNA profile. It is not known how long this process will take.
DNA comparison
As soon as a DNA profile has been established, the comparative analysis phase begins.
DNA experts from the NFI compare the DNA profiles of victims with those of their relatives
and/or with DNA profiles established on the basis of victims’ personal effects.
Number of unique DNA profiles to date
So far (up to and including Tuesday 26 August), the NFI has established 283 unique DNA
AVT14/JU112777V

2

profiles of victims, and this number is likely to rise in the coming weeks. However, the
number of unique DNA profiles established gives no definitive indication of how many
victims will ultimately be identified. It merely forms the basis of further DNA analysis. After
this, several further steps need to be taken before the LTFO can arrive at a positive
identification.
Using specially developed software, the DNA profiles of the deceased are compared with
those of their relatives. In cases where the DNA profiie of a missing person has been
obtained from personal effects, this is also entered into the database. The software
recognises matching patterns in the DNA profiles and then calculates the evidential value of
any match found.

(

A family relationship produces a high match between the DNA profile of the deceased and
the DNA profiles of first-degree relatives. The reliability (evidential value) of this match is
always quantified. Under the law, a match must have a likelihood of 99.99% or more before
it can be considered a positive identification. In the case of a match with a DNA profile
obtained from a personal item, the match must be 100% identical.
Outcome of DNA analysis
The NFI reports the outcome of its DNA analysis to the LTFO, which considers the resuits
along with all other findings of the identification process. It the DNA profile of the deceased
cannot be matched with the DNA profiles of relatives or from personal effects, then there is
no DNA match. The comparative phase of the DNA investigation is expected to take several

(

months to complete.

AVT14/JU112777V

3

Zie:
https://www.slachtofferh ulp.n l/en/CorporatelCalamiteitenllVC-Planecrash
U krainelTest/Informationletter-for-survivinq-relatives/

Homepage:
‘IRC Planecrash Ukraine’ moet zijn: ‘IRC Ukraine Plane Crash’
‘Informationletter’ moet zijn: ‘Information letter’

Information letter for next of kin
As a relative of a victim of the air disaster in Ukraine, you have a lot to deal with. 0fl top of
the emotional impact of bereavement there are all kinds of practical maffers to attend to,
such as arranging the tuneral, winding up the estate and filling Out forms. At a later stage
you may also need to deal with legal matters. You can cail Victim Support Netherlands for
support in all these maffers. The information letter ‘Support for relatives of victims of the
plane crash in Ukraine’ explains how we can help you.

Support for relatives of victims of the plane crash in Ukraine
As a relative of a victim of the air disaster in Ukraine, you have a lot to deal with. On top of
the emotional impact of bereavement there are all kinds of practical matters to attend to,
such as arranging the funeral, winding up the estate and filling out forms. At a later stage
you may also need to deal with legal maffers. You can cail Victim Support Netherlands for
support in all these maffers. This information letter explains how we can help you.
Emotional support
The loss of a loved one has a huge emotional (and sometimes physical) impact. It is natural
to struggle to carry on as normal under these circumstances. An air disaster also creates a
lot of uncertainty. You will have questions which cannot be answered immediately

—

which

will perhaps never be answered. Victim Support Netherlands offers emotional support for
the bereaved. 1f necessary, our staff can refer you to other professionals like social workers
or psychologists.

AVT1 4/JU1 12777 Zb homepage website and information letter

Practical support
As next of kin, you will find you have to deal with many practical matters. For instance,
communicating with a school or employer, arranging financial matters with the bank, making
arrangements with the deceased’s landlord, organising the funeral and contacting relevant
authorities. Victim Support Netherlands can help you to deal with these practical maffers.
Legal assistance
At a later stage you may need to deal with legal issues. For instance, claiming
compensation from the liable party or from insurers. However, this is not a priority at the
moment. Victim Support Netherlands advises that you first take time to grieve. Our staff can
provide you with all the information you need to claim compensation. It necessary, they will
refer you to personal injury lawyers or experts.

Information and Referral Centre (IRC)
Victim Support Netherlands and Stichting Impact have jointly set up the Information and
Referral Centre (1 RC), www.vliegrampoekraine. nI
‘,for the
air crash victims’ next of kin. The information on this website is accessible to everyone. But
there is also a members-only section of the website where next of kin can share
experiences, request advice and obtain advice from experts. The members-only section of
the website is in Dutch only.

Contact with other next of kin
Perhaps, at a later stage, you would like to participate in a peer support group. Victim
Support Netherlands can put you in contact with these groups, or help you set one up.
Information meetings
Victim Support Netherlands hopes to organise one or more information meetings for next of
kin in early September. Various practical and legal matters will be discussed and explained
there. Information about these meetings will become available in due course at
www.vliegrampoekraine.nl.

Contact
You can contact Victim Support Netherlands during office hours on O9OOO1O1* or via the
AVT14/JU112777 Zb homepage website and information letter

https://www.slachtofferhulp .nl/en/Corporate/CaIamiteten/l VC-Planecrash-U kraine/
We can cali you back on request. The website also provides additional information about
the support offered by Victim Support Netherlands.
*

2.76 cents a minute. Starting tarift of 9.4 cents per cali, plus the usual telephone charges.

We can cali you back on request.

AVT14/JU112777 Zb homepage website and information letter
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BD/DV/P&B
maandag 28juli 2014 12:27
BD/DV/P&B;
NCC NCTV
BD/DV/P&B; NKC DRD/NCC;
RE: Vraag t.a.v. persvoorlichting:

Van:
Verzonden:
Aan:

-

-

-

-

Onderwerp:

-

BD/DV/P&B;
BD/DV/P&B

-

Afgehandeld, antwoord nee

Van: NCC
Ver

-

NCTV
“li 2014 12:04
BD/DVJP&B;(
,P&B;NKC-E
1
FW: Vraag t.a.v. persvoorlichting:

——

-

7P&B;
BD/DV/P&B

BD/DV/P&B;

-

—

Svp in behandeling nemen.

(

‘4etvrgr,
NCC /FO

Van:
Euiit
Verzonden: maandag 28 juli 2014 10:31
Aan: Postbus Frontoffice NCC
Onderwerp: Vraag La .v. persvoorlichting:

A

Beste,
Is het mogelijk een fotograaf
werkzaamheden van NCTV te volgen?
Of alleen mee te reizen?

mee te laten reizen naar de Oekraine, om daar oa de

,t

Hoor graag van u, fijne dag.

(
Met vriendelijke groet,

Beeldredacteur

Vrjwaring/Disclalmer
Dit e-mai/bericht is slechts bestemd voor de in het bericht aangeduide geadresseerde.
1

r)

/9

Novum kan geen waarborg ofgarantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de
informatie in het e-mallbericht geven en kan derhalve daaruit geen verpllchtingen op zich nemen.
Novum is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/ofgevolgschade voortvloeiende uit het
gebruik, of het zich baseren op dit e-mai/bericht en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.

(

(

2

E 3/.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

AVT-EN <avt-en@minbuza.nl>
maandag 28juli 2014 11:52
;DRD/NCC/ECO
NKC DRD/NCC
RE: spoedvertaling MH17 nieuwsbericht: Forensisch team op weg naar rampplek
[JU112636]
JU112636 forensch team op weg rampplek.docx
-

Geachte mevrouw
Bijgaand treft u de Engelse vertaling aan. Mocht u hierover nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met
Zou u s.v.p. de goede ontvangst hiervan willen bevestigen? Bij voorbaat veel dank.

Met vriendelijke groet,

(

Secretaresse
Vertaalbureau Engels (AVT-EN)
Directie Vertalingen (AVT)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Tel. +31 (0)70 348 5488
Fax +31 (0)70 348 6731
E-mail: avt-enminbuza.nl

From:
BDJDRD/NCC/ECO [mailto
@nctv.minvenj.nl]
Sent: maandag 28 juli 2014 10:59
To: AVT-EN
Cc: NKC DRD/NCC
Subject: spoedvertaling MH17 nieuwsbericht: Forensisch team op weg naar rampplek [3U112636]
-

(. riao
Kan onderstaand bericht zsm vertaald worden?
Dank!
Vanuit het NKC

Senior Communicatieadviseur

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

1

yjnvenj
http://www.nctvnI

Van: Ministerie van Veiligheid en Justitie [mailto: persbericht@persbericht.rijksoverheid.nl]
Verzonden: maandag 28 juli 2014 10:31
BDJDRD/NCC/ECO
Aan:
Onderwerp: Forensisch team op weg naar rampplek

Mededeling voor de pers
28ju112014-1O:30
Forensisch team op weg naar rampplek
Deze ochtend is een team van 26 forensische experts uit Nederland vanuit Dontesk
vertrokken richting de rampplek.
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft daarvoor
toestemming gegeven. Het team verwacht aan het einde van de ochtend op de rampplek aan
te komen.

Colofon
Afzenders

(

Ministerie van Veiligheid en Justitie
(kerndepartement)
Themas
Openbare orde en veiligheid
Overheid, bestuur en koninkrijk
Overig

Wilt u geen persberichten meer ontvangen? Meld u dan nu af

1
2

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 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.

(

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

(

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 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.

3

Press release
28 July 2014- 10:30
Forensic team going to crash site
This morning a team of 26 forensic experts from the Netherlands left Donetsk to
travel to the crash site.
The team was able to leave after the National Coordinator for Security and Counterterrorism
(NCTV) had given the go-ahead, and expects to arrive at the crash site later this morning.

(

(

AVT14/JU1 12636

Van:
Verzonden:

NKC DRD/NCC
woensdag 30juli 2014 14:45

Aan:
Onderwerp:

RE: Presseanfragen zum Stand der Indentifizierungen

-

Hallo
Zojuist begreep ik van mijn collega dat vanuit de politie wordt doorverwezen naar de website van de
rijksoverheid (UK deel dat regelmatig wordt bijgewerkt). Daar wordt alle informatie geplaatst, alle
persberichten worden vertaald naar het Engels: http://www.overnment.nl/issues/mh17-incident. Ik
weet niet op welke wijze de politie deze boodschap aan het Duitse consulaat heeft doorgegeven.

Met vriendeUjke groet,

Medewerker Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
—ationaal crisiscentrum
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag 1 www.nctv.nI

uza.nl]
Verzonden: woensdag 30juli 2014 13:31
Aan: NKC DRD/NCC
Onderwerp: RE: Presseanfragen zum Stand der Indentifizierungen
-

Zij hebbe nog niets gehoord.

Kreeg noch navraag over Sta Va Za,
Groet,

(

From: NKC DRD/NCC [mailto:nkcnctv.minveni. nl]
Sent: dinsdag 2g juli 2014 11:38
To:
Subject: RE: Presseanfragen zum Stand der Indentifizierungen
-

Beste
Ik heb je vraag doorgestuurd naar contactpersonen van de Nationale Politie, zij zullen met hem
afstem men.
Groet,

Met vriendelijke groet,
Medewerker Advies
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
1

Nationaal Crisiscentrum
Eenheid Communicatie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 t 2500 EA 1 Den Haag

M

In

httrj:f/www.nctv.nI

Van:
[mailtc
@minbuzanI]
Verzonden: dinsdag 29juli 2014 11:15
Aan: NKC DRD/NCC
Onderwerp: FW: Presseanfragen zum Stand der Indentifizierungen
-

Waarde Collega,
Vanuit het Duitse consulaat kreeg ik de vraag binnen bij welk “centraal” punt de Duitse pers vragen kan stellen over
de identificatie en het verdere proces (zie hieronder).
Hebben wij zoiets?

(

Met vriendelijke groet,

[

Plv. Directeur 1 Deputy Director
Ministerie van Buitenlandse Zaken t Ministry of Foreign Affairs
Directie Kabinet en Protocol 1 Protocol Department
Bezuidenhoutseweg 67

t Postbus 20061 1 2500 EB Den Haag

]/

From AMST RK-istauswaej.gsarntde]
Sent: dinsdag 29 juli 2014 10:19
To:
Subject: Pressea nfragen zum Stand der Indentifizierungen
Lieber
dem Auswrtigen Amt in Berlin liegen Presseantragen ( u.a. BILD Zeitung) zum Stand der lndentifizierungen vor.
Konkret geht es um eine SteIle, die hierzu Auskünfte geben kann. Können Sie mir hierzu etwas sagen?
Hat das,, Victim identification team” eventuell eine eigene Pressestelle eingerichtet?
Herzlichen Dank für alle ihr Tun und mit freundlichen GrüBen

Konsul
Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland
Postbus 75500
2

(

1070 AM Amsterdam
Hausanschrft:
I-lonthorststraat 36-38
1071 DG Amsterdam
iei
Tel.
Fax (0031 20) 676 69 51
Meine emaii:gdjpb.de

Help save paper! Do you really need to print this email?
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 if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
.$tate accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

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
Help save paper! Do you really need to print this email?
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 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 darnage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:

-

BD/DRD/NCC/ECO

zaterdag 26juli 2014 18:03
-

BD/DRD/NCC/ECO;

*

B D/DRD/NCC/ECO

BD/DRD/NCC/ECO;

CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO

Overdracht

Hi dames,
Mijn overdracht voor zondag en maandag, dinsdag ben ik er weer.
Slachtofferhulp.nl
(webadviseur) aangevraagd om iedere dag om 12.00 uur een uitdraai
Bij
van de bezoekcijfers van slachtofferhulp.nl te leveren. Deze cijfers worden gebruikt in ICCB,
Wellicht dat dit in mijn mailbox
dus kleine samenvatting maken en doorgeven aan
binnenkomt, maar dat stuur ik dan door.
Er staat een vraag van een nabestaande open op slachtofferhulp.nl (over identificatie van
buitenlandse slachtoffers). Deze vraag staat uit bij BZ en ik krijg maandag of dinsdag
terugkoppeling. De vraagsteller heeft een procesinformatieantwoord (lang woord!) gekregen.
Er is een voorstel gemaakt voor een nieuwsbrief voor nabestaanden. Dit voorstel is
goedgekeurd door min VWS, BUZA en Politie. Gevraagd om vandaag nog een nieuwsbrief uit te
sturen. Even aankijken of dit lukt. Anders moet dit morgen. Wij moeten dit nog zien voordat ze
staan in de cc.
dit uitsturen. Bericht is naar Slachtofferhulp gestuurd om 17.07,
Ik heb een korte Terugkoppeling veiligheidsonderzoek slachtofferhulp.nl geschreven. Dit is
vandaag (14.37) gemaild naar
De website van slachtofferhulp heeft er gisteren en vandaag uitgelegen. Printscreen gemaakt
en opgeslagen op de schijf.
Maandagochtend gaat slachtofferhulp een update uitvoeren. Zodra deze update klaar is, moet
jij en ik een seintje krijgen. Want daarna kan ITSX verder gaan met testen.
-

-

-

-

-

-

Rijksoverheid.nI
Vandaag weinig nieuws voor rijksoverheid.nl. En ik zag dat ze zelf aanvullingen hadden
geplaatst (gisteravond). Dus geen/weinig tijd aan besteed.
-

(

-

-

-

‘ioordvoerder VWS) heeft piket en je kan
Morgen komt er niemand van VWS.
haar bellen voor info. Indien nodig kan ze hier binnen 20 minuten zijn. Telefoon:
•e-mail
minvws.nl.
Belangrijkste klus voor morgen
o forum van slachtofferhulp in de gaten houden
o zorgen dat de nieuwsbrief uit gaat
Belangrijke klussen voor maandag
o
Maandaochtend release slachtofferhulp.nl in de gaten houden
o ITSX aansturen in pentest, zij moeten maandag eind van de dag een voortgang

doorgeven
o
o

-

forum van slachtofferhulp in de gaten houden

zorgen dat de nieuwsbrief uit gaat

Wil jij het rooster voor volgende week verder afmaken?
o
o

kan de hele week (niet wenselijk)

Jij kan de hele week behalve woensdag
hebben nog niet gereageerd
o
o Staat hier: K:\NCC ECO\6. Oefeningen en incidenten\k) crash MA 17-7-2014\logistiek
koppelt bij jou terug over de NKCinbox
-

-

1

We hebben contact, want ik ben vast iets vergeten of wordt gebeld
Succes morgen!H!

E

Met vriendelijke groet,

Communicatiemedewerker
Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag 1 wwwnctv.nl
nrtvmnvninI

Op maandag en woensdag niet aanwezig

(

(

2

€ 34.
Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 9 september 2014 9:53
BD/DRD/NCC;
BD/DV,
Schoof, drs. H.W.M. BD/NCTV
BD/DV/P&B;
; BD/DRD/NCC/ECC
BD/DRD/NCC/ECD
FW: rapporten onderzoeksraad
MH-17-en-Interactief.pdf; Prem-rapport MH-17-nl-Interactief.pdf;
t
-

-

-

-

CC:

-

-

Onderwerp:
Bijlagen:

Urgentie:

Hoog

Ter info

(

Van:
onderzoeksraad.nfl
Verzonden: dinsdag 9 september 2014 9:51
1slachtofferhulp.nl;
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO;
Onderwerp: rapporten onderzoeksraad
Urgentie: Hoog
-

edactie Slachtofferhulp Nederland’

Goedemorgen,
Hierbij het rapport zoals het zojuist is gepubliceerd. Het is via de familierechercheurs vanmorgen doorgestuurd naar
de contactpersonen van de nabestaanden.
Zouden jullie de rapporten om 10 uur op het forum willen publiceren. Er is een Engelse en een Nederlandse.
Met dank en groet

c

Bezoekadres
Anne van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag
T
F
Ot4ER2OøAO
Postadres
Postbus 95404
2509 CK Den Haag

sr, communicatleadviseur en
woordvoerder
www.onderzoeksraacl. fl1
onderzoeksraad.nI
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Preliminary re.port
Crash invoMng
Malaysia Airlines
Boeing 777-200
flight MH17
Hrabove, Ukraine

-

17 July 2014

(

The Hague, September 2014
The reports issued by the Dutch Safety Board are open to the public.
Al! reports are available on the Safety Baard’s website www.safetyboard.nl
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The International Clvii Aviation Organization (ICAO), is a specialized agency of the United
Nations, created in 1944 upon the signing of the Convention on international Clvii
Aviation. ICAO works with 191 Member States to develop international Standards and
Recommended Practices (SARPs) for safe, efficient and secure flight operatiori worldwide.
These Standards and Recommended Practices are reflected in Annexes. In Annex 13
Aircraft Accident and Incident Investigation to the Convention of International Clvii
Aviation, Standards and Recommended practices are described for the conducting of
clvii aviation accident investigation.
-

-

In accordance with paragraph 3.1 of ICAO Annex 13, the sole objective of this investigation
is the prevention of similar accidents and incidents. It is not the purpose of this activity to
apportion blame or liability in respect of any party.
The State of Occurrence shali institute an investigation into the circumstances of the
accident and be responsible for the conduct of the investigation, but It may delegate the
whole or any part of the conducting of such investigation to another State by mutual
arrangement and consent (paragraph 5.1).
In the case of this occurrence, Ukraine requested the Netherlands to conduct the
delegated investigation. This was formally agreed upon, in writing, on 23 July 2014. The
investigation is conducted by the Dutch Safety Board.
According to paragraph 7.1 of the Annex, a preliminary report shall be submitted to
appropriate States and to ICAO within 30 days after the occurrence.

(

For the purpose of drafting the preliminary report of what is a complex investigation, the
date of publication of the preliminary report was extended by approximately three weeks.
When the aircraft involved in an accident is of a maximum mass of over 2250 kg, the
State conducting the investigation shall send the Preliminary Report to:
• the State of Registry or the State of Occurrence, as appropriate;
• the State of the Operator;
• the State of Design;
• the State of Manufacture;
• any State that provided relevant information, significant facilities or experts;
• the International Civil Aviation Organization.
This preliminary report contains the initial information of the investigation into the
occurrence invoiving a 8777-200 registered as 9M-MRD performing flight MH17 from
Amsterdam Airport Schiphol to Kuala Lumpur international Airport on 17 July 2014. This
information is published to inform the aviation industry and the public of the general
3 van 34

circumstances of this occurrence and the investigation progress to date. The information
must necessarily be regarded as tentative and subject to alteration or correction if
additional evidence becomes available.
The draft preliminary report has. been sent to the Accredited Representatives of the
States that participate in the investigation, Malaysia, Ukraine, the Russian Federation, the
United Kingdom, the United States of America and Australia for review. AH Accredited
Representatives have sent a reaction. The Dutch Safety Board assessed the provided
suggestions and amended the report where appropriate.
This preliminary report is published under what are complex circumstances to conduct
the investigation. It is possible that the scope may change as the investigation progresses.
Further work will at east include the following areas of interest to substantiate the factual
information regarding:
•
•
•
•
•
•
•
•

analyses of data, including CVR, FDR and other sources, recorded onboard the
aircraft;
analyses of recorded ATC surveillance data and radio communication;
analyses of the meteorological circumstances;
forensic examination of wreckage, if recovered and possible foreign objects, if found;
result of the pathological investigation;
analyses of the in-flight break up sequence;
assessment of the operator’s and State of Occurrence’s management of flight safety
over a region of conflict or high security risk;
any other areas that are identified during the investigation.

1
All times in this report are given in UTC.
Ukraine local time (Eastern European Daylight Saving Time) was 3 hours ahead of UTC
(UTC+3).

Coordinated Universal Time (UTC) is the basis for world time standard.
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1

1.1

General information

Figure 1:

(

Archive photo of aircraft involved. (source: Mir Zafriz, Planespotters.net)

Occurrence number:
Aircraft type and registration:
No & Type of Engines:
Location:
Date and time (UTC):
Type of flight:
Persons on board:
1 nj u ries:
Nature of damage:

1.2

INTRdDUCTION

LV2014080
Boeing 777-2H6ER, 9M-MRD
2 x Rolls-Royce Trent 892B
Near Hrabove, Ukraine
17 July 2014 at 13.20 hrs
Scheduled passenger flight
Crew 15 (4 flight crew, 11 cabin crew); Passengers -283
Crew 15 (fatal); Passengers 283 (fatal)
Aircraft destroyed
-

-

-

The investigation

On 18 July 2014 around 06.00 hrs the National Bureau of Air Accident Investigation of
Ukraine (NBAAI) sent a notification that on 17 July 2014, at 13.20 hrs, a Boeing 777-200
with registration 9M-MRD of Malaysia Airlines disappeared to the west of TAMAK
waypoint. The NBAAI was notified by the Ukrainian State Air Traffic Service Enterprise
(UkSATSE) that communication with the flight crew had been lost. A signal from the
aircraft’s Emergency Locator Transmitter (ELT) had been received and its approximate
position had been determined.
According to paragraph 4.1 of ICAO Annex 13 AircraftAccident and Incident Investigation,
the notification was sent to Malaysia (State of Registry and State of the Operator), the
-
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United States of America (State of Design and State of Manufacture) and the International
Civil Aviation Organization (ICAO). The notification was also sent to the Netherlands and
Australia as states having suffered fatalities.
The NBAAI commenced an investigation on the day of the occurrence. The investigation
was delegated to the Dutch Safety Board on 23 July 2014. The investigation is ongoing
and a final report will be published in due course. The Dutch Safety Board was assisted
by experts from Australia (ATSB), France (BEA), Germany (BFU), Indonesia (NTSC), Italy
(ANSV), Malaysia (DCA), the Russian Federation (Federal Air Transport Agency), Interstate
Aviation Committee (IAC)
, Ukraine (NBAAI), the United Kingdom (AAIB), the United
2
States of America (NTSB) and the European Aviation Safety Agency (EASA). In addition,
several other countries offered their support to the Dutch Safety Board investigation
team. At the time of their offer, no immediate support was needed, but their offer was
much appreciated. The International Civil Aviation Organization (ICAO) has advised the
Dutch Safety Board in procedural matters to ensure full compliance with the standards
and recommended practices set forth in Annex 13.
The occurrence took place over open farmland south and west of the village of Hrabove
in eastern Ukraine At the time of the occurrence an armed civil conflict was ongoing in
Ukraine, between armed groups and Ukrainian armed forces. The aircraft parts came
down in the area that was onder control of the armed groops
Coordinated access to the wreckage site by the international team of air safety
investigators has not yet been possible. It is the intention of the Dutch Safety Board to
visit the site whenever it is possible to safely conduct further investigation of the
wreckage. However, investigators of the NBAAI made a number of short visits to the site
between 19 July 2014 and 21 July 2014, and took photographs of items of wreckage.
These photographs were made available to the investigation team. The investigator-in
charge (IIC) of the Dutch Safety Board investigation also received photographs and a
report from the Malaysian investigation team, regarding the team’s onsite investigation.
That investigation was carried Out on their own initiative between 22 July 2014 and
24 July 2014. The information received is used in this Dutch Safety Board investigation.
The investigation team conducted their investigation from Kiev (Ukraine) for three weeks.
After this period the team was relocated to the Dutch Safety Board office in the
Netherlands. In accordance with ICAO Annex 13, the Dutch Safety Board investigation
3 and Technical Advisers from Malaysia (State
team inciudes Accredited Representatives
of Operator and State of Registry), Ukraine (State of Occurrence), the Russian Federation
(State that provided information on request), the United Kingdom (State of Design and
Manufacture of the engines) the United States of America (State of Design and
Manufacture of the aircraft) and Australia (State that provided information on request).

2
3

The Interstate Aviation Conirnittee (IAC) is a regional organization involved in clvii aircraft accident investigation in
the states of the Commonwealth of independent States (CiS).
A person designated by a State for the purpose of participating in an investigation conducted by another state.
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The investigation is making use of a wide range of information, including:
•
•

aircraft maintenance data obtained from the operator;
flight operational data obtained from the operator and various international service
providers:
4
NQTAMs;
Flight plan;
Weather;
Crew status;
images available publicly and obtained from the NBAAI, Australian Federal Police
(AFP) and DCA;
satellite imagery taken in the days after the occurrence;
Air Traffic Control (ATC) surveillance data obtained from UkSATSE;
ATC surveillance data obtained from the Russian Federation;
Flight Data Recorder (FDR) and Cockpit Voice Recorder (CVR) data from the aircraft.
-

—

—

—

•
•
•
•
•

4

A Notice to Airmen (NOTAM) is a notice issued by an aviation authority to alert aircraft pilots of potential hazards
along a flight route or at a locatiori that could affect the safety of the flight. NOTAMs are unclassified notices or
advisories distributed by mearis of telecommunication that contain information concerning the establishmerit,
coriditions or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is
essential to personnel and systems concerned with flight operations.
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2.1

History of the flight

On 17 July 2014, a Malaysia Airlines Boeing 777-2H6ER operating as flight MH17, departed
Amsterdam Airport Schiphol in the Netherlands at 10.31 hrs on a scheduled passenger
flight to Kuala Lumpur International Airport in Malaysia. Malaysia Airlines had determined
and filed the flight plan for flight MH17, which was approved by all involved air traffic
control centres for their concerned regions. According to the flight plan, flight MH17
would initially fly at Flight Level 330 (FL330) above Ukraine until the waypoint PEKIT,
which is on the Flight Information Region (FIR) boundary between Kiev FIR (UKBV) and
Dnipropetrovs’k FIR (UKDV). From waypoint PEKIT the flight plan indicates FL350 for the
remaining part over Ukraine.
According to ATC data, at 12.53 hrs the aircraft was flying within the Dnipropetrovs’k FIR,
Control Sector 2, at FL330, controlled by Dnipro Control. At that time, Dnipro Control
asked whether MH17 was able to climb to FL350 in accordance with the flight plan of
MH17 and also to dear a potential separation conflict with other traffic in the area,
another Boeing 777 flying at FL330 and approaching from behind.

(

The crew replied they were unabe to comply and requested to maintain at FL330. This
was agreed by Dnipro Control. As an alternative to solve the separation conflict, the
other traffic climbed to FL350. According to ATC data, at 13.00 hrs the crew of flight
MH17 requested to divert the track 20 NM to the left, due to weather. This also was
agreed by Dnipro Control, after which the crew reguested whether FL340 was available.
Dnipro control informed MH17 that FL340 was not available at that moment and
instructed the flight to maintain FL330 for a while. At 13.07 hrs the flight was transferred
to Dnipropetrovs’k CTA 4, also with cail sign Dnipro Control.
At 13.19:53 hrs, radar data showed that the aircraft was 3.6 NM north of centreline of
airway L980 having deviated left of track, when Dnipro Control directed the crew to alter
their route directly to waypoint RND due to other traffic. The crew acknowledged at
13.19:56 hrs. At 13.20:00 hrs, Dnipro Control transmitted an onward ATC clearance to
proceed direct to TIKNA after RND, no acknowledgement was received.
Data from the Flight Data Recorder and the Digital Cockpit Voice Recorder both stopped
at 13.20:03 hrs. No distress messages were received from the aircraft.

5

FL330 equals approximate)y 33,000 feet (10,058 kilometer)
11
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Figure 2: Image of the Onipropetrovs’k FIR. CTA 2 and 4, the flown (red line) and ATC cleared (dotted red line)
route of flight MHI7. Also the aircraft type and flight level of the three commercial aircraft flying in
the same area are sliown (see 2.5.3). The image depicts the situation at 13.20 hrs (source: UkSATSE).

2.2

Injuries to persons

Flight MH17 was carrying 283 passengers and 15 crew members. There were no survivors.
The crew members were all citizens of Malaysia. The occupants of the aircraft were
citizens of the following countries:
The Netherlands
Malaysia
Australia
Republic of Indonesia
United Kingdom
Federal Republic of Germany
Belgium
Republic of the Philippines
Canada
New Zealand

(

193
43
27
12
10
4
4
3
1
1

The nationalities indicated above reflect the information provided by the airline, based
on the passports that were used for check-in. Some of the passengers had multiple
nationalities causing differences in nationality numbers published in the media.
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2.3

Damage to the alrcraft

The aircraft was destroyed. Wreckage was dispersed over a large area.

2.4

Air Traffic Management

2.4.1 General information
The functional entities involved in Air Traffic Management (ATM) in Ukraine are: the
Ministry of lnfrastructure, the Ministry of Defence, the State Aviation Authority of Ukraine
(SAAU) and the Ukrainian State Air Traffic Service Enterprise (UkSATSE) which is the State
en-route Air Navigation Service Provider (ANSP). Ukraine is a member of Eurocontrol and
organises its ATM in accordance with the concept of the Flexible Use of Airspace. The
concept of flexible use inciudes civil-military coordination and this is facilitated in Ukraine
by having joint civil-military departments within UkSATSE.
2.4.2 Standard flight levels
For IER air traffic the general principle of standard flight levels apply: odd thousands of
feet (flight levels 310, 330, 350) when on an magnetic track of 0° through 179° degrees
and even thousands of feet (flight levels 300, 320, 340) when on a magnetic track of 180°
through 359°. Other flight levels may be available by ATC clearance.
For flight MH17, following route L980 on an eastbound track, It was kept to the odd
standard flight levels as depicted in its flight plan for this part of its routing: FL330 and
FL350.
2.4.3 Airspace restrictions
Atthe time of the occurrence, flight MH17 was flying through the Dnipropetrovs’k(UKDV)
FIR in the eastern part of the Ukraine. UkSATSE had issued NOTAMs that restricted
access to the airspace below FL320 in the southern part of the FIR due to hostilities
between armed groups and Ukrainian armed forces.

(

NOTAM A1383/14 established a Temporary Reserved Area from the surface to FL260
wfthin its defined area in the east of Ukraine. The NOTAM was valid from 00.00 hrs on
1 July 2014 until 23.59 hrs on 28 July 2014. The text of the NOTAM states that state
aircraft of Ukraine were authorized and that Civil Aircraft need to have permission of the
headquarters of the Ukraine armed forces to fly in the area mentioned in the NOTAM
below FL260.
NOTAM A1492/14 established a Temporary Restricted Area from FL260 to FL320 within
an area covering the eastern part of the Temporary Reserved Area established by NOTAM
A1383/14. NOTAM A1492/14 was valid from 18.00 hrs on 14 Juy 2014 until 23.59 hrs on
14 August 2014. The restriction did not apply for flights of Ukraine state aircraft.

At the time of the occurrence, flight MH17 was flying at FL330 in unrestricted
airspace above the restricted area mentioned by the latest NOTAM.
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2.5

Air Trafflc Control

2.5.1 ATC surveillance data
For this investigation ATC surveillance data was obtained from both Ukraine (UkSATSE)
and the Russian Federation. The data obtained was the following:
Primary surveillance radar recorded bythe Russian surveillance aids
Secondary surveillance radar (SSR / Mode S)
6
1 ground based reception.
Automatic Dependant Surveillance Broadcast (ADS-B)

•
•
•

—

Preliminary information shows that Ukrainian and Russian ATC surveillance radar dentified
flight MH17 as a B777-200 at FL330. Analyses of recorded ATC surveillance data is
ongoing.
2.5.2 ATC communication
At the time of the occurrence flight MH17 was under control of Dnipropetrovs’k air traffic
control centre (Dnipro Radar). Shortly after 13.20 hrs, both Ukraine and Russian Federation
Radar lost contact with the aircraft. The last radio transmission made by the crew began
at 13.19:56 hrs and ended at 13.19:59 hrs. Dnipropetrovs’k air traffic control centre made
a radio transmission to flight MH17 which began at 13.20:00 hrs and ended at 13.20:05 hrs.
The crew did not respond to this transmission or subsequent transmissions. No distress
message was received from the aircraft at any point in time by ATC.

(

2.5.3 Other traffic
According to information received from the NBAAI, recorded ATC surveillance information
revealed that three other commercial airliners overfiew the same restricted airspace as
flight MH17 around the time of the occurrence. Two of those aircraft were cruising
eastbound and one was cruising westbound. All were under control of Dnipro Radar. At
13.20 hrs the distance between MH17 and the closest of the three aircraft was
approximately 30 kilometres. Analyses is ongoing.
2.5.4 ATC transcript
UkSATSE provided the recording and a transcript of the radio (RAD) and telephone
communications regarding flight MH17. At 13.08 hrs flight MH17 reported to Dnipro
Radar (DNP), sector 4, flying at FL330. After checking over the telephone (TEL, translated
from Russian) with Rostov Control (RST, Russia), at 13.19:49 hrs flight MH17 was cleared to
proceed via waypoint RND, this was confirmed by the crew. At 13.20:00 hrs Dnipro
cleared flight MH17 to fly direct to waypointTlKNA after passing RND, this clearance was
not read back From that time until 13.35:50 hrs, DNP called MH17 several times, but no
answer was received. The crew of another aircraft that was flying in the neighborhood,
was asked if they had MH17 in sight or ifthe aircraft was visible on the aircraft instruments.
The crew of this aircraft answered that they did not see the aircraft and that the aircraft
instruments did not show flight MH17.

6
7

SSR determines information about the aircraft’s identification, position, altitude based on the return of a signal
sent from the ground station to which the aircraft replies.
ADS-B is en aircrafs based technology whereby information from the aircraft is broadcasted to ground stations.
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[t
13:08:00

13:19:21

(

MH17

DNP

RAD

Dnipro Radar, MALASIAN one seven, flight level 330

DNP

MH17. RAD

MALASIAN one seven, Dnipro Radar, good day, radar contact

MH17

DNP

RAD

MALASIAN one seven

DNP

RST

TEL

RST

DNP

TEL

So. Dniepr, Rostov one. Can you give a course (directron) for
Malsysian to Rostov to the RND point, we have three of those
there

DNP

RST

TEL

To the Malaysian that is seventeen?

RST

DNP

TEL

Ves, we will return

DNP

RST

TEL

Great (ok)

t

back then to TIKNA

RST

DNP

TEL

Yes, thanks

13:1 9:49

DNP

MH17

RAD

MALASIAN one seven, due traffic proceed drect to
ROMEO NOVEMBER DELTA

13:19:56

MH17

DNP

RAD

ROMEO NOVEMBER DELTA, MALASIAN one seven

13:20:00

DNP

Ml-117

RAD

MALASIAN one seven, and after point ROMEO NOVEMBER
DELTA expect direct to TIKNA

13:2 1:10

DNP

MH17

RAD

MALASIAN one seven, how do you read me? MALASIAN one
seven, Dnipro Radar

13:21:36

DNP

MI-l17

RAD

MALASIAN one seven, Dnipro Radar

13:22:02

DNP

Ml-117

RAD

MALASIAN one seven, Dnipro Radar

13:22:05

RST

DNP

TEL

Listening (to) you, its Rostov

DNP

RST

TEL

Rostov, do you observe the Malaysian by... by the response?

RST

DNP

TEL

No, It seems that its target started falling apart.

DNP

RST

TEL

Well, its not responding for our calls too

RST

DNP

TEL

And not responding for the calls, yes?

DNP

RST

TEL

Ves. And we don’t see t yet. So you gave them a turn, they
confirmed and...

RST

DNP

TEL

And that’s all, yes?

DNP

RST

TEL

Ves its disappeared

RST

DNP

TEL

Wait, l’ll ask

DNP

RST

TEL

Don’t you observe anything on primary?

RST

DNP

TEL

Yes, yes, yes, nothing. We see nothing

DNP

RST

TEL

0k then, we are calling them here now

point

Tabel 1: Transcript of radio- and telephone communication.

At the time of the occurrence, the aircraft was flying in unrestricted airspace, under
control of ATC, following the route and flying the altitude as cleared by ATC.
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2.6

Personnel information

Because of the duration of the flight the flight crew consisted of four persons, two pilots
and two relief pilots. According to the information received from Malaysia Airlines all
flight crew members were appropriately qualified to operate a Boeing 777 in commercial
passenger operation and had valid medical certificates. Both captains had over
10,000 flying hours of which more than 7,000 hours were on Boeing 777 aircraft. Both
first officers had more than 3,000 flying hours, of which a littie over 200 hours were on
Boeing 777 aircraft.

The cabin crew consisted of eleven persons.

According to the information received from Malaysia Airlines the crew was properly
licensed and had valid medical certificates to conduct the flight.

2.7

(

Aircraft information

The aircraft, a Boeing 777-2H6ER, was a wide-body passenger transport aircraft powered
by two Rolls-Royce Trent 892B engines. It was manufactured in the United States of
America in 1997 and had serial number 28411.
According to data received from the operator the aircraft was released to service on
16 November 2013 after an overhaul had been accomplished.B The last mainteflance
check, a short inspection was performed on 16 April 2014.
The inbound flight to Amsterdam Airport Schiphol preceded the accident flight. Technical
documents obtained from the handling agent at Schiphol revealed that during the
turnaround at Amsterdam Airport Schiphol engine oil was added to engine number 1
(left engine). In the documents it was noted that the oil consumption during the inbound
flight was within limits. No technical complaints about the aircraft or its systems were
reported. In the transit check document it was certified that the refuelling and transit
check had been carried Out for its flight to Kuala Lumpur International Airport.

According to the documents, the aircraft was in an airworthy conditiori at departure,
there were no known technical malfunctions.

8
9

This maintenance was a Dcheck inspection. Malaysian Airlnes regidations requfre this check to be carried
every 8 years.
This maintenance was a A-check inspection Malaysian Airines perlorma this inspection esery 550 flight hours

Out
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2.8

Meteorotogkal information

Weather information was obtained from the Royal Netherlands Meteorological Institute
(KNMI) and the UK Met Office.
At the time of the occurrence, an active trough with cumulonimbus cloud and thunderstorm
activity was affecting Ukraine, with the most intense activity along a line extending north
westwards from Crimea towards Western Ukraine. More isolated thunderstorms were
apparent closer to the location of the occurrence, with some lightning strikes recorded to
the southwest of Donetsk.
Analyses of ground observations show that in the vicinity of the occurrence multiple
thundershowers were reported. Just to the west-south-west of the last known position of
the aircraft, cumulonimbus (CB) clouds reaching up to FL350 were present at the time.
According to meteorological actual reports, the conditions were generally cloudy across
the area, with the observations recording a broken cloud Iayer at around 10,000 feet.
Visibilities across the region were good, at 10 km or more, and the lowest reported cloud
bases were some scattered Iayers at 3300 feet at UKDD (Dnipropetrovs’k, Ukraine) and
UKDE (Zaporizhzhia / Mokraya, Ukraine).
The winds at the surface were north or north-easterly, and tended to gradually veer with
height, eventually settling on a south-westerly direction from around 23,000 feet, after
which they increased in speed with height towards the tropopause, which was indicated
around 40,000 feet. The reported wind at FL320 was from 166 degrees at 13 kts.
In the area three different types of weather could be distinguished, which is depicted in
figure 3.
The green area (includes the area of occurrence) contains mainly Cumulus and Towering
Cumulus clouds. The cloud coverage is between 3/8 and 6/8, the cloud base is around
3,000 to 5,000 feet. The tops of the clouds reach around FL100 (10,000 feet).
The orange area contains mainly Cumulonimbus clouds (rainclouds). The cloud coverage
is mostly 8/8. The doud base is around 3,000 to 5,000 feet, with the tops of the clouds
reaching FL350 (35,000 feet).
The red area contains mainly Altostratus and Cirrus clouds, with cloud coverage being
mostly 8/8, and the cloud base around 10,000 to 20,000 feet. The red area contains
mostly thin Iayered clouds reaching 20,000 to 30,000 feet at places.

17
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Figure 3: Cloud coverage for 77 July at 12.00 hrs. The circied reeri dot indicates the last position of aircraft.
The orange area south-west of the accident location contairts mostly Cumulonimbus clouds with
possible thundershowers. (Source: KNMI)

Analyses of the meteorological situation is ongoing.

2.9

Flight recorders

2.9.1 Recovery
The flight recorders were not recovered from the wreckage site by investigators of the
Annex 13 investigatiori team, but individuals unknown to the team took them from the
site. On 21 July 2014, the recorders were handed over to a Malaysian official in Donetsk
by representatives of the armed group controlling the area. The recorders were
transported by train from Donetsk to Kharkiv in custody of a Malaysian official and
accompanied by Dutch officials and then transported to Kiev also in custody of a
Malaysian official and accompanied by Dutch and ICAO officials. In Kiev the recorders
were handed over to the Dutch Safety Board on 22 July 2014.
Immediately after the handover to the Dutch Safety Board, the recorders were transported
to the Air Accidents lnvestigation Branch’s laboratory at Farnborough, United Kingdom,
accompanied by an international team of air safety investigators from Germany, Malaysia,
the Netherlands, Ukraine, the United Kingdom, the United States of America and
representatives of CAO. At Farnborough a French investigatorjoined the team whereupon
the work to download the data of both recorders was started. Later on an air safety
investigator of the lnterstate Aviation Committee also joined the team.

No evidence or indications of manipulation of the recorders were found.

10

This image was chosen from the available satellite images. The time this image was made, was the most close to
the time of the accident.
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2.9.2 Cockpit voice recorder
Damage
The housing of the CVR (figure 4) had been damaged and, although the model and serial
numbers were unreadable on the data plate, the serial number 1366 matching the one
provided by Malaysia Airlines was found stamped on the underside of the chassis. The
external damage found on the CVR is consistent with impact damage, the internal
memory module was intact. The recording capacity of this recorder is 30 minutes.
-

-

The full 30 minutes were successfully downloaded and contained valid data from the
flight.

Figure 4: Cockpit vojce recorder. (Source: AAIB)

Information
The replay of the CVR matched ATC communications with the aircraft (see ATC transcript).
The recording also inciuded crew communication which gave no indication that there
was anything abnormal with the flight. The CVR audio recording ended abruptly. A replay
of the CVR did not identify any aircraft aural warnings or alerts of system malfunctions.
Detailed analysis is ongoing.

No aural warnings or alerts of aircraft system malfunctions were heard on the cockpit
voice recording, which ended at 13.20:03 hrs. Crew communication gave no indication
that there was anything abnormal with the flight.

19
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2.9.3

Flight data recorder

Damage
The label on the housing of the FDR (figure 5) showed that it was Allied Signal Model
Number 980-4700-003 with Serial Number 2196. These details matched the details
provided by Malaysia Airlines. The recorder was found damaged but the internal memory
module was intact. The external damage found on the FDR was consistent with impact
damage. The FDR, which can record 25 hours of operational data, was successfully
downloaded and contained valid data from the occurrence flight.
Identification
Downloaded data from the flight was decoded using multiple software tools from
different manufacturers. The data is consistent with other recorded information regarding
the flight of Malaysia Airlines flight MH17. Furthermore the unique ICAO 24-bit aircraft
address issued by the State of Registry (Malaysia) matched the recorded ICAC 24-bit
aircraft address code on the FDR. The State of Registry registered the aircraft with this
code as 9M-MRD.

(

Figure 5: Flight data recorder. (Source: .4AIB)

Information
The data on the Flight Data Recorder indicated that the aircraft was flying at FL330, on a
constant displayed heading of 115° and at a constant speed of 293 kts computed
airspeed (groundspeed 494 kts, equals 915 kilometres per hour).
According to the data on the FDR, both engines were running at cruise power. All
indications regarding the operation of the engines were normaL
No aircraft system warnings or cautions were detected. The data stopped abruptly at
13.20:03 hrs.
Relevant details from the FDR recordings are published in Appendix A (last 3 minutes).
Detailed analysis is ongoing.
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All engine parameters were normal for cruise flight. No aircraft system warnings or
cautions for this flight were detected on the flight data recording until the recording
ended at 13.20:03 hrs.

2.10

Wreckage and impact information

2.10.1 Wreckage distribution
Wreckage from flight MH17 was discovered spread over a large area near the towns of
Rozsypne and Hrabove in eastern Ukraine. The main wreckage site was located 8.5 km
on a bearing of 0800 from the last known position of the aircraft in flight.
On the accident site, a large amount of photographs was made, which allowed
identification of certain aircraft parts, including preliminary assessments of localization
and the nature of damage on the fuselage skin and the engines.
The aircraft wreckage, identified from the on-site photographs and satellite images,
consisted of many large and small pieces distributed over an area of approximately 10 km
by 5 km (figure 6). Fuselage pieces, cargo and baggage were scattered throughout the
wreckage site. There were many additional unidentified pieces that are not shown in the
figure. For easy reference the wreckage site has been divided into sections as shown in
figure 6. These sections match with the aircraft sections shown in figure 7.

(

Figure 6: The last location of the aircraft in flight taken from the FOR. Wreckage distribution is grouped per
section of the aircraft (Source: Google Earth, wreckage information Dutch Safety Board).
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Center section

Tail section
Cockpit and
forward section
Copynght Helmut Schriichels
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Copyright. Pascal Maillat
Figure 7: Identification of wreckage fourid (black lines, orange parts), and where they onginated from

the aircraft.

Some pictures of relevant parts of which the location was knowri, are discussed
hereinafter.
2.10.2 Cockpit and forward area damage
Large parts from around the cockpit and forward section were found in the area closest
to the last recorded FDR position (figure 6). Among these parts were portions of the
cockpit, the forward cargo bay hoor and the cockpit side wall. The remains of the cockpit
were located at the southern end of Rozsypne, 2.3 km east from the last recorded FDR
position.
Photographs from the some wreckage showed that a number of pieces contained
multiple holes and indentations. An example of a piece of wreckage containirig such
damage was a piece of skin from below the left cockpit window (figure 8) fourid in the
town of Petropavlivka.
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Figure 8: Forward fuselage skin from below the left cockpit window containing numerous small holes
and indentatians (above); enlarged image of the right upper comer of this skin (below) showing
puricture holes (orange arrow) and pitting (red arrow). (Source: DC.4 and AFP)
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Around 1.7 km north of the position where the cockpit window structure was found, was
a section of the cockpit roof also showing holes indicating penetration from outside
(figure 9).

(

Figure 9: Part of the inside cockpit roof, indicating penetration wfth objects from outside. (Source: DCA)

Noting that the investigation team has not yet had the opportunity to recover these
components for forensic examination, photographs from the wreckage indicated that the
material around the holes was deformed in a manner consistent with being punctured by
high-energy objects. The characteristics of the material deformation around the puncture
holes appear to indicate that the objects originated from outside the fuselage.

t
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Puncture holes identified in irnages of the cockpit floor suggested that small objects
entered from above the level of the cockpit floor (figure 10).

Fig ure 10: Cockpit floor with hoor parts sbowing puncture holes fred circles) coming from above the hoor.
(Source: NBAAI)

Detailed examination of the structural damage is ongoing. Forensic examination will be
performed if the wreckage can be recovered,

The pattern of damage observed in the forward fuselage and cockpit section of the
aircraft was consistent with the damage that would be expected from a large number
of high-energy objects that penetrated the aircraft from outside.

(
2.10.3 The main wreckage site (main site)
The main site was located at the south-western corner of the town of Hrabove, 8.5 km
from the last recorded FDR position of the aircraft. This site contained parts of the wings,
both engines, the main landing gear and a portion of the fuselage (figure 11). Aircraft
parts distributed over the main site had been subjected to Post crash fire.
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Figure fl: Main wreckage site showing engine parts (1), wing with inspection hatches (2) and main landing
gear (3). (Saurce: NBAAI)

2.10.4 Aft part of the fuselage
The vertical tail (fgure 12) was located in a field to the south of Hrabove, approximately
8 km from the last recorded FDR position. The vertical tail was stili attached to a portion
of the upper rear fuselage. The rudder and a portion of the vertical tails leading edge
were not attached. The remains of the rear fuselage, horizontal stabiliser centre section,
and items from the cabin were found about 100 metres north of the vertical tail.

A section of aft fuselage skin from the right side (figure 13) was located 330 metres west
of the vertical tail, and the left wing tip and right horizontal stabilizer were also in this
location. The left horizontal stabilizer was found another 330 metres to the west.
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Figure 12: Verticai tal!. (Source: DCA)

Figure 13: Aft fuselage skin, right side, with partial registration of the aircraft. (Source: NB4A1)

The distribution of pieces of the aircraft over a large area indicates that the aircraft broke
up in the air. The forward parts of the aircraft were found closest to the last recorded
FDR point, indicating that these parts broke off from the aircraft first. The centre and aft
parts of the aircraft were located significantly further to the east. This indicates that these
parts continued in a down and forward trajectory before breaking up.
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The fact that there were many pieces of aircraft structure distributed over a large
area indicated that the aircraft broke up in the air.

(
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SUMMApOF FINDINØ
-

Crew
According to the information received from Malaysia Airlines the crew was properly
licensed and had valid medical certificates to conduct the flight.
Aircraft
According to the documents, the aircraft was in an airworthy condition at departure from
Amsterdam Airport Schiphol, there were no known technical malfunctions.
CVR/FDR
No evidence or indications of manipulation of the recorders were found.
No aural alerts or warnings of aircraft system malfunctions were heard on the Cockpit
Voice Recorder. The communication between the flight crew members gave no indication
of any malfunction or emergency prior to the occurrence.
The engine parameters were consistent with normal operation during the flight. No
engine or aircraft system warnings or cautions were detected.
No technical malfunctions or warnings in relation to the event flight were found on Flight
Data Recorder data.
Both recordings ended at 13.20:03.

(

ATC / Airspace
At the time of the occurrence, flight MH17 was flying at FL330 in unrestricted airspace of
the Dnipropetrovs’k (UKDV) FIR in the eastern part of the Ukraine, the aircraft flew on a
constant heading, speed and altitude when the Flight Data Recording ended. UkSATSE
had issued NOTAMs that restricted access to the airspace below FL320.

The last radio transmission made by the crew began at 13.19:56 hrs and ended at
13.19:59 hrs.
The last radio transmissions made by Dnipropetrovs’k air traffic control centre to flight
MH17 began at 13.20:00 hrs and ended at 13.22:02 hrs. The crew did not respond to
these transmissions.
No distress messages were received by the ATC.
According to radar data three commercial aircraft were in the same Control Area as flight
MH17 at the time of the occurrence. All were under control of Dnipro Radar. At 13.20 hrs
the distance between the closest aircraft and MH17 was approximately 30 km.
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Dam age
Damage observed on the forward fuselage and cockpit section of the aircraft appears to
indicate that there were impacts from a large number of high-energy objects from
outside the aircraft.
The pattern of damage observed in the forward fuselage and cockpit section of the
aircraft was not consistent with the damage that would be expected from any known
failure mode of the aircraft, its engines or systems.
The fact that there were many pieces of aircraft structure distributed over a large area,
indicated that the aircraft broke up in the air.

Based on the preliminary findings to date, no indications of any technical or
operational issues were found with the aircraft or crew prior to the ending of the
CVR and FDR recording at 13.20:03 hrs.
The damage observed in the forward section of the aircraft appears to indicate that
the aircraft was penetrated by a large number of high-energy objects from outside
the aircraft. It is likely that this damage resulted in a loss of structural integrity of the
aircraft, leading to an in-flight break up.
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Ukrainian State Air Traffic Service Enterprise (UkSATSE)
At 14.56 hrs on 17 July 2014 the UkSATSE issued NOTAM A1507/14, adding another
restricted area over the existing (mentioned in NOTAM A1492/14) from FL320 to an
unlimited altitude.
• At 00.07 hrs on 18 July 2014 the UkSATSE issued NOTAM A1517/14, which increased
the size of the restricted area and imposed a limitation from the surface to an
unlimited altitude.

•

international Clvii Aviation Organization (ICAO)
•

On 29 July 2014 CAO, in association with the international Air Transport Association
(IATA), Airports Council International (ACI) and the Civil Air Navigation Services
Organization (CANSO) announced the outcomes of an urgent meeting regarding the
risks to clvii aviation arising from conflict zones, which were that CAO, with support
of its industry partners, would:
—

—

immediately establish a senior-level task force composed of state and industry
experts to address the clvii aviation and national security aspects of this challenge,
in particular how information can be effectively collected and disseminated.
submit the task force findings as urgently as possible to a special meeting of the
ICAO Council for action.

ICAO will convene a high-level safety conference with all of its 191 member states in
February 2015.

(
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This report is preliminary. The information must necessarily be regarded as tentative and
subject to alteration or correction if additional evidence becomes available. Further work
will at least include the following areas of interest to substantiate the factual information
rega rding:

•
•
•
•
•
•
•

detailed analyses of data, including CVR, FDR and other sources, recorded onboard
the aircraft,
detailed analyses of recorded ATC surveillance data and radio communication;
detailed analyses of the meteorological circumstances;
forensic examination of wreckage if recovered and possible foreign objects, if found;
results of the pathological investigation;
analyses of the in-flight break up sequence;
assessment of the operator’s and State of Occurrence’s management of flight safety
over a region of conflict or high security risk;
any other areas that are identified during the investigation.

(

(
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Master Waming:
Parameter indicating when the master waming light
s Iluminated (1 x per sec).

Vertical Acceleration:
Acceleratlon of the aircraft in G’s in the vertical axis
(8xpersec).
Engine Pressure Retie:
A means of measunng the amount of thrust being
produced by a jet engine 1 x per sec)

Altitude

Flight Level:
in feet above mean sea level divided by
100(1 xpersec).
Cabin Altftude:
Cabin pressure expressed as an equmvaherit altitude
in feet above mean sea level (1 x per 4 sec).
Cabin Altitude Warning:
Warning inttiated in the cockpit when cabin altitude
exceds a predeflned imit (1 x per sec).
Displayed Heading:
Angle in degrees between the longitudinal axis
(where the aircraft is pointed) and magnetic north
as dlsplayed ori the prwnary 1ight dlsplay (1 x per
sec).
Computed Aiispeed:
lndlcated airspeed In knots corrected for instrument
errors and posftlon error (1 x per sec).

The sampling rate of the various parameters
displayed, vary from 8 times per second to once per
4 secoods. This explains why not all hoes end at the
same moment Shown botween bradcets below, are
the samphing rates of the various pararrieters.
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Rapport van
eerste bevindingen
Crash van
Malaysia Alrilnes
Boeing 777-200
vlucht MH17
Hrabove, Oekraïne

-

17 juli 2014

(

Den Haag, september 2014
De rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn openbaar.
Alle rapporten zijn beschikbaar via de website van de Onderzoeksraad www.oncierzoeksraad.nl
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L
De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Clvii Aviation Organization
1CAO) is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties, opgericht in 1944 na
de ondertekening van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart. CAO werkt
met 191 lidstaten aan het ontwikkelen van internationale standaarden en aanbevolen
werkwijzen (Standards and Recommended Practices
SARPs) voor een veilige en
efficiënte vluchtuitvoering wereldwijd. Deze standaarden en aanbevolen werkwijzen zijn
terug te vinden in bijlagen. ICAO-bijlage 13— Aircraft Accident and Incident Investigation
bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart bevat standaarden en
aanbevolen werkwijzen voor het verrichten van onderzoek naar ongevallen in de
burgerluchtvaart.
—

-

—

Overeenkomstig paragraaf 3.1 van CAO-bijlage 13 is het doel van dit onderzoek uit
sluitend om soortgelijke ongevallen en incidenten te voorkomen. Het onderzoek heeft
niet als doel een schuldige of aansprakelijke partij aan te wijzen.
Het land waar een ongeval plaatsvond, dient een onderzoek in te stellen naar de
omstandigheden van dat ongeval en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
onderzoek, maar kan de uitvoering van dat onderzoek in onderling overleg en met weder
zijdse instemming geheel of gedeeltelijk aan een ander land delegeren (paragraaf 5.1).
In dit geval heeft Oekraïne aan Nederland verzocht het gedelegeerde onderzoek uit te
voeren. Dit is formeel schriftelijk overeengekomen op 23 juli 2014. Het onderzoek wordt
uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Overeenkomstig paragraaf 7.1 van de ICAO-bijlage 13 dient er binnen dertig dagen na
het voorval een ‘preliminary report’ (hierna te noemen Rapport van eerste bevindingen)
te worden voorgelegd aan de betrokken landen en aan ICAO.
Gezien de complexiteit van het onderzoek was meer tijd nodig om het rapport van eerste
bevindingen op te stellen. Hierdoor is de datum van publicatie van het rapport van
eerste bevindingen ongeveer drie weken uitgesteld.
Als de maximummassa van het bij een ongeval betrokken luchtvaartuig groter is dan
2250 kg, dient het land dat het onderzoek verricht het rapport van eerste bevindingen
toe te sturen aan:
•
•
•
•
•
•

het land van registratie c.q. het land waar het voorval plaatsvond;
het land van de luchtvaartmaatschappij;
het land van ontwerp van het vliegtuig;
het land van vervaardiging van het vliegtuig;
ieder land dat relevante informatie heeft verstrekt, belangrijke faciliteiten of deskun
digen ter beschikking heeft gesteld;
CAO.
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Dit rapport van eerste bevindingen bevat de eerste informatie over het onderzoek van
de crash van vlucht MH17, met een als 9M-MRD geregistreerde Boeing 777-200 van
Amsterdam Airport Schiphol naar Kuala Lumpur International Airport op 17 juli 2014.
Deze informatie wordt gepubliceerd om de luchtvaartsector en het publiek te informeren
over de algemene omstandigheden van deze crash en de voortgang van het onderzoek
tot nu toe. De informatie moet noodzakelijkerwijs worden gezien als voorlopig en zal
worden gewijzigd of gecorrigeerd naargelang er meer informatie beschikbaar komt.
Het conceptrapport van eerste bevindingen is voor commentaar gestuurd naar de
geaccrediteerde vertegenwoordigers van de landen die deelnemen aan het onderzoek:
Maleisië, Oekraïne, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten
van Amerika en Australië. Alle geaccrediteerde vertegenwoordigers hebben gereageerd.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de aangeleverde suggesties beoordeeld en
het rapport aangepast waar dat naar het oordeel van de Raad terecht was.
Dit rapport van eerste bevindingen wordt gepubliceerd onder complexe onderzoeks
omstandigheden. Het is mogelijk dat de reikwijdte van het onderzoek verandert naar
mate het onderzoek vordert. Verdere werkzaamheden zullen in elk geval de volgende
aandachtsgebieden betreffen ter onderbouwing van de feitelijke informatie:
•
•
•
•
•
•
•

•

analyses van gegevens die aan boord van het vliegtuig zijn opgenomen door de
Cockpit Voice Recorder (CVR), de Flight Data Recorder (FDR) en andere apparatuur;
analyses van opgenomen radargegevens en radiocommunicatie van de luchtverkeers
leiding;
analyses van de meteorologische omstandigheden;
forensisch onderzoek van wrakstukken en mogelijk onderdelen die niet afkomstig zijn
van het vliegtuig, indien die zijn geborgen;
de resultaten van het pathologisch onderzoek;
analyses van het in stukken breken van het vliegtuig tijdens de vlucht;
beoordeling van de wijze waarop de luchtvaartmaatschappij en de staat waarde crash
plaatsvond zijn omgegaan met de vliegveiligheid boven een gebied waar sprake is
van een conflict of hoge veiligheidsrisico’s;
eventuele andere aspecten die tijdens het onderzoek aan het licht komen.

Alle tijden in dit rapport zijn weergegeven in UTC.’
Plaatselijke tijd in Oekraïne (zomertijd in Oost-Europa) was drie uur later dan UTC
(UTC÷3).

De basis voor gestandaardiseerde wereldtijd is UT (Coordinated universal Time).
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De Onderzoeksraad voor Veiligheid

Voorzitter:

mr. T.H.J. Joustra
prof. mr. dr. E.R. Muller
prof. dr. ir. M.B.A. van Asselt
drs. B.J.A.M. Welten (buitengewoon raadslid)

Algemeen secretaris: mr. M. Visser
Bezoekadres:

Anna van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag

Postadres: Postbus 95404
2509 CK Den Haag

Telefoon:

+31 (0)70 333 7000

Telefax:

Internet:

www.onderzoeksraad nl

+31 (0)70 333 7077

(

N.B. Dit rapport is zowel in het Nederlands als in het Engels verschenen. Indien er verschil
bestaat in de interpretatie van het Nederlandse en Engelse rapport, is het Engelse
rapport leidend.
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1.1

Algemene informatie

1
Figuur 1: Archieffoto van betrokken luchtvaartuig. (Bron: Mir Zafriz,

Voorvalnummer:
Vliegtuigtype en —registratie:
Aantal & type motoren:
Locatie:
Datum en tijd (UTC):
Type vlucht:
Personen aan boord:
Letsel:
Aard van de schade:

(

-J

Planespotters.net)

LV2014080
Boeing 777-2H6ER, 9M-MRD
2 x Rolls-Royce Trent 892B
Nabij Hrabove, OekraÇne
17juli 2014, om 13.20 uur
Lijnvlucht
Bemanning 15 (4 cockpit, 11 cabine); passagiers —283
Bemanning 15 (dodelijk); passagiers 283 (dodelijk)
Vliegtuig volledig vernield
—

—

—

Het onderzoek

2.1

Op 18juli 2014 omstreeks 06.00 uur stuurde de Oekraïense onderzoeksinstantie voor de
burgerluchtvaart (National Bureau of Air Accident Investigation NBAAI) een melding
dat op 17 juli 2014 om 13.20 uur de Boeing 777-200 met registratie 9M-MRD van Malaysia
Airlines verdwenen was ten westen van het navigatiepunt TAMAK, De NBAAI was door
de Oekraïense luchtverkeersleidingsdienst (Ukrainian State Air Traffic Service Enter
prise UkSATSE) op de hoogte gesteld dat de communicatie met het vliegtuig was weg
gevallen. Er was een signaal van het noodbaken (Emergency Locator Transmitter— ELT)
van het vliegtuig ontvangen en de positie was bij benadering bepaald.
—

—

Overeenkomstig paragraaf 4.1 van ICAO-bijlage 13 Aircraft Accident and Incident
Investigation werd de melding gestuurd naar Maleisië (land van registratie en land van
de luchtvaartmaatschappij), de Verenigde Staten van Amerika (land van ontwerp en land
—

—
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van vervaardiging vliegtuig) en ICAO. De melding werd tevens verzonden naar Nederland
en Australië in verband met de dodelijke slachtoffers uit beide landen.
De NBAAI startte een onderzoek op de dag van het ongeval. Het onderzoek werd op
23juli 2014 overgedragen aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het onderzoek loopt
nog en te zijner tijd volgt publicatie van een eindrapport. De Onderzoeksraad werd
bijgestaan door deskundigen uit Australië (Australian Transport Safety Bureau —ATSB),
Frankrijk (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile BEA),
Duitsland (Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung BFU), Indonesië (National Transpor
tation Safety Committee NTSC), Italië (Agenzia Nazionale per la Sicurezza del
Volo ANSV), Maleisië (Department of Civil Aviation DCA), de Russische Federatie
(Federal Air Transport Agency— FATA), het Gemenebest van Onafhankelijke Staten
, Oekraïne (NBAAI), het Verenigd Koninkrijk
2
(Interstate Aviation Committee IAC of MAK)
(Air Accidents Investigation Branch AAIB), de Verenigde Staten van Amerika (National
Transportation Safety Board NTSB) en het Europees Agentschap voor de veiligheid van
de luchtvaart (European Aviation Safety Agency EASA). Daarnaast werd door diverse
andere landen hulp aangeboden aan het onderzoeksteam van de Onderzoeksraad. Op
dat moment was er niet direct behoefte aan verdere hulp, maar het aanbod werd zeer op
prijs gesteld. De ICAO heeft de Onderzoeksraad van advies gediend in procedurele
kwesties om te zorgen voor volledige naleving van de standaarden en aanbevolen
werkwijzen van bijlage 13.
—

.-.

—

—

—

—

—

—

(

—

De crash deed zich voor boven agrarisch gebied ten zuiden en westen van de plaats
Hrabove in het Oosten van Oekraïne. Ten tijde van de crash was een gewapend burgerconflict gaande in Oekraïne tussen gewapende groeperingen en de Oekraïense strijd
krachten. De verschillende delen van het vliegtuig kwamen neer in het gebied dat werd
beheerst door de gewapende groeperingen.
Gecoördineerde toegang tot de plaats van het wrak door het internationale team van
luchtvaartveiligheidsonderzoekers is tot nu toe niet mogelijk. De Onderzoeksraad is
voornemens de rampplaats te bezoeken voor nader onderzoek van de wrakstukken
wanneer het daarvoor veilig is. Onderzoekers van de NBAAI hebben tussen 19 juli 2014
en 21juli 2014 evenwel enkele korte bezoeken aan de locatie gebracht en foto’s gemaakt
van wrakstukken. De foto’s zijn beschikbaar gesteld aan het onderzoeksteam. Verder
heeft de leider van het Onderzoeksraad-onderzoek van het Maleisische onderzoeksteam
foto’s en een rapport ontvangen in verband met het door dat team ter plaatse verrichte
onderzoek. Dat onderzoek werd op eigen initiatief uitgevoerd tussen 22 juli 2014 en
24juli 2014. De ontvangen informatie is in het Onderzoeksraad-onderzoek gebruikt.
Het onderzoeksteam voerde vanuit Kiev (Oekraïne) zijn onderzoek gedurende drie weken
uit. Daarna is het team verplaatst naar de Onderzoeksraad in Nederland. Overeenkomstig
ICAO-bijlage 13 bestaat het Onderzoeksraad-onderzoeksteam uit geaccrediteerde ver-

2

De Interstate Aviation Committee (IAC; Russisch: Meroc CTBHI4b ae4aLaoHHha Kou4TeT MAK) is een
regionale organisatie betrokken bij het onderzoek van burgerluchtvaartongevallen in het Gemeriebest van
Onafhankelijke Staten.
—
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(

tegenwoordigers en technische adviseurs uit Maleisië (land van de luchtvaartmaat
3
schappij en land van registratie), Oekraïne (land van het voorval), de Russische Federatie
(land dat op verzoek informatie heeft verstrekt), het Verenigd Koninkrijk (land van
ontwerp en vervaardiging van de motoren) en de Verenigde Staten van Amerika (land
van ontwerp en vervaardiging van het vliegtuig) en Australië (land dat op verzoek
informatie heeft verstrekt).
Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van allerlei soorten informatie, waaronder:
van de luchtvaartmaatschappij verkregen onderhoudsgegevens van het vliegtuig;
operationele vluchtgegevens afkomstig van de luchtvaartmaatschappij en diverse
internationale dienstverleners:
4
kennisgeving aan luchtvarenden (Notices to Airmen NOTAMs);
vliegplan;
weer;
status bemanning.
algemeen toegankelijke beelden verkregen van de NBAAI, de Australian Federal
Police (AFP) en DCA;
satellietopnamen gemaakt in de dagen na de crash;
gegevens verkregen van luchtverkeersleiding UkSATSE;
gegevens verkregen van de luchtverkeersleiding van de Russische Federatie;
FDR- en CVR-gegevens van het vliegtuig.

•
•

—

—

—

—

—

•
•
•
•
•

(

3
4

Een persoon die door een Tand is aangewezen om doel te nemen aan een onderzoek dat wordt verricht door een
ander land.
via een kennisgeving aan luchtvarenderi (Notice to Airmen NOTAM) waarschuwt een luchtvaartautotiteit piloten
van vliegtuigen voor potentiële gevaren op een vliegnoute of locatie voor de veiligheid van de vlucht. NOTAMs
zijn ongeclassificeerdo, via telecommunicatie verzonden berichten of adviezen met informatie over het ontstaan,
de condities c.q. veranderingen van een luchtvaartfaciliteit, dienst, procedure of gevaar die tijdig ter beschikking
moet worden gesteld van bij vluchtuitvoeningen betrokken personeel en systemen.
—
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2.1

BEV1NDiGE

Verloop van de vlucht

Op 17 juli 2014 vertrok een Boeing 777-2H6ER van Malaysia Airlines met vluchtnummer
MH17 om 10.31 uur van luchthaven Amsterdam Airport Schiphol voor een lijnvlucht naar
Kuala Lumpur International Airport in Maleisië. Malaysia Airlines had het vliegpian voor
vlucht MH17 vastgesteld en ingediend, dat door alle betrokken luchtverkeersleidingscentra
was goedgekeurd voor de vliegroute in hun respectieve regio’s. Volgens het vliegpian
zou vlucht MH17 aanvankelijk op vliegniveau 330 (FL330, circa 10,058 km hoogte) boven
Oekraïne vliegen tot het navigatiepunt PEKIT, dat ligt op de grens van het vlucht
informatiegebied (FIR) tussen Kiev FIR (UKBV) en Dnjepropetrovsk FIR (UKDV). Vanaf
navigatiepunt PEKIT vermeldt het vliegpian FL350 (circa 10,668 km hoogte) voor het
resterende gedeelte van de vlucht boven Oekraïne.
Volgens de luchtverkeersleidinggegevens vloog het vliegtuig om 12.53 uur binnen het
FIR van Dnjepropetrovsk, sector 2, op FL330, dat gecontroleerd wordt door Dnipro
Control. Op dat tijdstip vroeg Dnipro Control of MH17 naar FL350 kon stijgen overeen
komstig het vliegplan van MH17 en ter voorkoming van een potentieel separatieconflict
met ander vliegverkeer in het gebied, te weten een andere Boeing 777 die op FL330
vloog en die van achteren naderde.
De bemanning antwoordde dat dit niet mogelijk was en verzocht op FL330 te mogen
blijven vliegen. Dnipro Control stemde in met dat verzoek. Als alternatieve oplossing
voor het separatieconflict steeg het andere vliegtuig naar FL350. Volgens luchtverkeers
leidinggegevens verzocht de bemanning van MH17 om 13.00 uur om de vlucht
20 nautische mijlen naar links te mogen verleggen vanwege het weer. Ook hiermee
stemde Dnipro Control in, waarna de bemanning vroeg of FL340 beschikbaar was. Om
13.07 uur werd de vlucht overgedragen aan Dnipropetrovsk Control Area (CTA) 4, even
eens met roepnaam Dnipro Control.
Om 13.19:53 uur bleek uit radargegevens dat het vliegtuig zich 3,6 nautische mijlen ten
noorden van het midden van luchtweg L980 bevond na naar links te zijn uitgeweken van
de route, toen Dnipro Control vanwege ander verkeer de bemanning instructies gaf
rechtstreeks naar navigatiepunt RND te vliegen. Dit werd bevestigd door de bemanning
om 13.19:56 uur. Om 13.20:00 uur verzond Dnipro Control een klaring om na RND
rechtstreeks door te vliegen naar TIKNA, waarvan geen bevestiging werd ontvangen.
Gegevens van zowel de FDR als de CVR stopten om 13.20:03 uur. Er werden geen
noodsignalen ontvangen van het vliegtuig.
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Figuur 2: Beeld van het FIR van Dnjepropetrovsk, CTA 2 en 4, de gevlogen (rode lijn) en de door de
luchtverkeersleiding geklaarde (rode stippellijn) route van vlucht MHI7. Verder worden type
luchtvaartuig en vlieghoogte weergegeven van de drie andere verkeersvliegtuigen die in hetzelfde
gebied vlogen (zie 2.5.3). Het beeld toont de situatie om 13.20 uur. (Bron; UkSATSE)

2.2

Persoonlijk letsel

Aan boord van vlucht MH17 bevonden zich 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er
waren geen overlevenden. Alle bemanningsleden waren ingezetenen van Maleisië. De
inzittenden van het vliegtuig waren ingezetenen van de volgende landen:
Nederland
Maleisië
Australië
Republiek Indonesië
Verenigd Koninkrijk
Bondsrepubliek Duitsland
België
Republiek der Filippijnen
Canada
Nieuw-Zeeland

193
43
27
12
10
4
4
3
1
1

Bovenstaande nationaliteitsgegevens komen overeen met de informatie die is verstrekt
door de luchtvaartmaatschappij op basis van de paspoorten waarmee is ingecheckt.
Sommige passagiers hadden meer dan één nationaliteit, waardoor in de media
verschillende aantallen werden genoemd.
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2.3

Schade aan het luchtvaartuig

Het luchtvaartuig werd volledig vernield. De wrakstukken lagen verspreid over een groot
gebied.

2.4

Air Traffic Management (luchtverkeersbeheer)

2.4.1 Algemene informatie
De bij het luchtverkeersbeheer (Air Traffic Management—ATM) in Oekraïne betrokken
instanties zijn: het Ministerie van Infrastructuur, het Ministerie van Defensie, de nationale
luchtvaartautoriteit (State Aviation Authority of Ukraine SAAU) en de Oekraïense lucht
verkeersleidingsdienst UkSATSE, de nationale verlener van en-route navigatiediensten.
Oekraïne is lid van Eurocontrol en richt zijn luchtverkeersbeheer in overeenkomstig het
concept van het flexibel gebruik van het luchtruim. Het concept van flexibel gebruik
heeft ook betrekking op civiel-militaire coördinatie, waarin Oekraïne voorziet middels
gezamenlijke civiel-militaire afdelingen binnen UkSATSE.
—

2.4.2 Standaard vliegniveaus
Voor luchtverkeer vliegend op instrumenten (IFR) is het algemeen beginsel van standaard
vliegniveaus van toepassing: oneven duizendtal voeten (vliegniveaus 310, 330,
350—corresponderend met respectievelijk 31.000, 33.000, 35.000 voet hoogte)) voor
een magnetische koers van 0 tot en met 179 graden en even duizendtal voeten (vlieg
niveaus 300, 320, 340 corresponderend met respectievelijk 30.000, 32.000, 34.000
voet hoogte) voor een magnetische koers van 180 tot en met 359 graden. Andere vlieg
niveaus kunnen beschikbaar zijn bij goedkeuring door de luchtverkeersleiding.
—

Vlucht MH17, die route L980 volgde in oostwaartse richting, werd op de oneven
standaard vliegniveaus gehouden, zoals is aangegeven in het vliegplan voor dit gedeelte
van de route: FL330 en FL350.

(

2.4.3 Luchtruimbeperkingen
Op het moment van de crash vloog MH17 door het vluchtinformatiegebied van
Dnjepropetrovsk (UKDV) in het oostelijk deel van Oekraïne. UkSATSE had NOTAMs
uitgegeven waardoor de toegang tot het luchtruim beneden FL320 in het zuidelijk
gedeelte van het FIR was beperkt als gevolg van vijandelijkheden tussen gewapende
groeperingen en de Oekraïense strijdkrachten.
NOTAM A1383/14 stelde binnen het gedefinieerde gebied in het oosten van Oekraïne
een tijdelijk gereserveerd luchtruim in tussen de grond en FL260. De NOTAM was geldig
van 00.00 uur op 1 juli 2014 tot en met 23.59 uur op 28 juli 2014. De NOTAM bepaalde
dat staatsluchtvaartuigen van Oekraïne toestemming hadden, en dat burgerlucht
vaartuigen toestemming van het hoofdkwartier van de strijdkrachten van Oekraïne
moesten hebben om in het in de NOTAM vermelde gebied onder FL260 te vliegen.
NOTAM A1492/14 stelde een tijdelijke luchtruimbeperking in van FL260 tot FL320 binnen
een gebied dat het oostelijk gedeelte bestreek van het bij NOTAM A1383/14 tijdelijk
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gereserveerde luchtruim. De NOTAM met luchtruimbeperking was uitgevaardigd in
reactie op het neerschieten van een Antonov 24 vliegtuig op 14 juli dat op een hoogte
van FL210 vloog. NOTAM A1492/14 was geldig van 18.00 uur op 14juli 2014 tot en met
23.59 uur op 14 augustus 2014. De beperking gold niet voor vluchten van Oekraïense
staatsluchtvaartuigen.

Op het moment van de crash vloog vlucht MH17 op FL330 in luchtruim zonder
beperkingen en boven het voor internationale overvliegende verkeersvluchten
gesloten luchtruim zoals vermeld in de meest recente NOTAM.

2.5

Luchtverkeersleiding

2.5.1 Luchtverkeersleidinggegevens
Voor dit onderzoek werden gegevens van de luchtverkeersleiding verkregen van zowel
Oekraïne (UkSATSE) als de Russische Federatie. De verkregen gegevens betroffen:
•
•
•

primaire radar opgenomen door Russische stations;
secundaire radar (Secundary Surveillance Radar! Mode 5);5
ontvangst van automatisch uitgezonden vliegtuiggegevens (Automatic Dependant
Surveillance Broadcast, ADS-B),
6
—

Uit voorlopige informatie blijkt dat vlucht MH17 door Oekraïense en Russische lucht
verkeersleidingradars werd geïdentificeerd als een B777-200 vliegend op FL330. Opge
nomen verkeersleidinggegevens worden momenteel geanalyseerd.
2.5.2 Communicatie met luchtverkeersleiding
Ten tijde van de crash stond vlucht MH17 onder controle van de luchtverkeersleidingsdienst
van Dnjepropetrovsk(Dnipro Radar). Kort na 13.20 uur verloren de radarvan Oekraïneen
die van de Russische Federatie het contact met het vliegtuig. De laatste radioboodschap
van de bemanning begon om 13.19:56 uur en eindigde om 13.19:59 uur. De daaropvolgende radioboodschap van de verkeersleidingsdienst Dnjepropetrovsk aan vlucht
MH17 begon om 13.20:00 uur en eindigde om 13.20:05 uur. De bemanning reageerde
niet op deze of daaropvolgende radioboodschappen. Er werd op geen enkel moment
een noodoproep van het vliegtuig ontvangen door de verkeersleiding.
2.5.3 Overig verkeer
Volgens de opgenomen radargegevens verkregen van de NBAAI bleek dat er rond de
tijd van de crash nog drie andere verkeersvliegtuigen boven hetzelfde voor internationale
overvliegende verkeersvluchten gesloten luchtruim vlogen als vlucht MH17. Twee daarvan
vlogen in oostelijke richting, en het derde in westelijke richting. Al deze vliegtuigen

5
6

SSR bepaalt informatie over de identiteit, positie en hoogte van het vliegtuig op basis van een signaal dat door
het grondstation wordt verstuurd en door hot vliegtuig wordt beantwoord.
ADS-B is een in vliegtuigen toegepaste technologie waarbij informatie van het vliegtuig naar grondstations wordt
gestuurd
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stonden onder controle van Dnipro Radar. Om 13.20 uur bedroeg de afstand tussen
MH17 en het dichtstbijzijnde van de drie andere vliegtuigen ongeveer dertig kilometer.
2.5.4 Transcript radiocommunicatie
UkSATSE heeft de opname en een transcript van de radio (RAD)- en telefooncommunicatie
met betrekking tot vlucht MH17 verstrekt. Om 13.08 uur meldde MH17 zich bij Dnipro
Radar (DNP), sector 4, terwijl het vliegtuig op een hoogte van FL330 vloog. Na
telefonische verificatie (TEL, via het Engels vertaald uit het Russisch) met Rostov Control
(RST, Rusland) werd vlucht MH17 om 13.19:49 uur geklaard om door te vliegen via
navigatiepunt RND, hetgeen werd bevestigd door de bemanning. Om 13.20:00 uur
klaarde Dnipro vlucht MH17 om na het passeren van RND rechtstreeks naar navigatiepunt
TIKNA te vliegen, deze routeklaring werd niet teruggelezen door de bemanning. Vanaf
dat moment tot ongeveer 13.35:50 uur heeft Dnipro Radar vlucht MH17 diverse keren
opgeroepen, maar er werd geen antwoord ontvangen. De bemanning van een ander
vliegtuig in de buurt werd gevraagd of ze vlucht MH17 in zicht hadden of het vliegtuig
zichtbaar was op de instrumenten van hun vliegtuig. Het antwoord was dat vlucht MH17
niet werd waargenomen noch werd weergegeven op de instrumenten van dat vliegtuig.

t

iPZ iLJF&
13.08:00

‘

MH17

DNP

RAD

Dnipro Radar, MALAYSIA een zeven, vliegniveau 330

DNP

MH17

RAD

MALAYSIA een zeven, Dnipro Radar, goedemiddag, radarcontact

MH17

DNP

RAD

MALAYSlAeenzeven

DNP

RST

TEL

Ja

RST

DNP

TEL

Zo. Dniepr, Rostov een. Kunt u een richting geven voor de
Ma?aysia naar Rostov naar het RND punt, we hebben er drie
vandaar

DNP

RST

TEL

Naar de MaIaysa dat zeventien is?

RST

DNP

TEL

Ja, dan sturen we het terug naar TIKNA

DNP

RST

TEL

Prima (ok)

RST

DNP

TEL

Ja, bedankt

13,19:49

DNP

MH17

RAD

MALAYSIA een zeven, vanwege verkeer rechtstreeks naar punt
ROMEO NOVEMBER DELTA

13,19:56

MH17

DNP

RAD

ROMEO NOVEMBER DELTA, MALAYSIA een zeven

13.20:00

DNP

MH17

RAD

MALAYSIAeenzeven,ennapuntROMEONOVEMBERDELTA
richting TIKNA

13,21:10

DNP

MH17

RAD

MALAYSIA een zeven, ontvangt u mij? MALAYSIA een zeven,
Dnipro Radar

13.21:36

DNP

MH17

RAD

MALAVSIA een zeven, Dnipro Radar

13.22:02

DNP

MH17

RAD

MALAYSIA een zeven, Dnipro Radar

13.22:05

RST

DNP

TEL

Ik luister, Rostov hier

DNP

RST

TEL

Rostov, zien jullie de Malaysia door

RST

DNP

TEL

Nee. Het lijkt erop dat de indicatie uiteenvalt

13,19:21

f

1

...

door de (radar)respons?
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DNP

RST

TEL

Wij krijgen ook geen reactie op onze oproepen

RST

DNP

TEL

En geen antwoord op de oproepen, ja?

DNP

RST

TEL

Ja. En we kunnen hem nog niet zien. Dus je gaf ze een
koerswijziging, zij hebben bevestigd en...

RST

DNP

TEL

En verder niets?

DNP

RST

TEL

Ja, hij is verdwenen

RST

DNP

TEL

Wacht, ik zal even vragen

DNP

RST

TEL

Is er niets te zien op de primaire radar?

RST

DNP

TEL

Ja, ja, ja, niets. We zien niets

DNP

RST

TEL

Oke dan, we roepen ze nu hier op

(

Tabel 1: Transcdpt radio- en telefooncommunicatie.

Op het moment van de crash bevond het vliegtuig zich in luchtruim zonder
beperkingen, stond het onder controle van de luchtverkeersleiding, en vloog het
langs de route en op de hoogte zoals geklaard door de verkeersleiding.

2.6

Gegevens over de bemanning

de duur van de vlucht bestond de cockpitbemanning uit vier personen:
Volgens informatie ontvangen van Malaysia Airlines
beschikten alle leden van het cockpitpersoneel over de vereiste kwalificaties voor het
besturen van een Boeing 777 voor commerciële passagiersviuchten, alsmede over geldige
medische keuringsbewijzen. Beide gezagvoerders hadden meer dan 10.000 vlieguren
ervaring, waarvan ruim 7.000 uren in een Boeing 777. Beide copiloten hadden meer dan
3.000 vlieguren ervaring, waarvan ruim 200 uren in een Boeing 777.
In verband met

twee piloten en twee aflossingspiloten.

(

Het cabinepersoneel bestond uit elf personen.

Volgens de informatie ontvangen van Malaysia Airlines beschikte de bemanning
over de vereiste bevoegdheden en medische verklaringen om de vlucht te kunnen
uitvoeren.

2.7

Gegevens over het vliegtuig

Het vliegtuig, een Boeing 777-2H6ER, was een zogenaamde ‘wide-body’ transport
vliegtuig voor passagiers dat werd aangedreven door twee Rolls-Royce Trent motoren
van het type 8928. Het was in 1997 in de Verenigde Staten gebouwd en voorzien van

serienummer 28411.
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Volgens de gegevens van de luchtvaartmaatschappij werd het vliegtuig na afronding van
7 De laatste onder
een onderhoudsbeurt op 16 november 2013 weer in gebruik genomen.
houdsbeurt bestond uit een kleine inspectieE gehouden op 16 april 2014.
De inkomende vlucht naar luchthaven Schiphol ging vooraf aan de ongevaisvlucht. Uit
technische documentatie die is verkregen van de afhandelaar op Schiphol is gebleken
dat er tijdens het weer gereed maken voor vertrek op Schiphol motorolie werd toe
gevoegd aan motor 1 (de linkermotor). In deze documentatie werd vermeld dat het
olieverbruik tijdens de inkomende vlucht binnen de gebruikslimieten lag. Er werd geen
melding gemaakt van technische problemen in verband met het vliegtuig of de boord
systemen. In het ‘doorvoercontroledocument’ (transit check document) werd bevestigd
dat het bijtanken en de doorvoercontrole met het oog op de vlucht naar Kuala Lumpur
International Airport was uitgevoerd.

Volgens de documenten was het vliegtuig bij vertrek van luchthaven Amsterdam
Airport Schiphol luchtwaardig, er waren geen technische storingen bekend.

2.8

Meteorologische informatie

Informatie over de weersomstandigheden werd verkregen van het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut (KNMI) en de Britse Met Office.
Ten tijde van de crash lag er boven Oekraïne een actieve trog met cumulonimbusbewolking
en onweersbuien, waarbij de meeste activiteit werd waargenomen in een strook die zich
noordwestwaarts uitstrekte van de Krim tot West-Oekraïne. Dichter in de buurt van de
plaats van de crash was meer sprake van losse onweersbuien; ten zuidwesten van
Donetsk werd enkele malen bliksem waargenomen.

(

Uit analyses van waarnemingen aan de grond blijkt dat er meerdere onweersbuien waren
gemeld in de nabijheid van de plaats van het ongeval. Even ten zuidwesten van de laatst
bekende positie van het vliegtuig waren op dat moment cumulonimbuswolken (CB)
aanwezig tot een hoogte van FL350.
Meteorologische waarnemingen gaven aan dat er in het gebied over het algemeen veel
bewolking aanwezig was, waarbij op een hoogte van circa 10.000 voet een gebroken
wolkendek werd waargenomen. Het zicht in de hele regio was goed, tien kilometer of
meer, en de laagste gemelde wolkenbasis bestond uit enkele verspreide lagen op
3300 voet in UKDD (Dnjepropetrovsk, Oekraïne) en UKDE (Zaporizhzhia / Mokraya,
Oekraïne).

1

8

Dit betrof een zogenaamde D-check. Volgens de voorschriften van Malaysia Airlines moet dit type inspectie
iedere acht jaar worden uitgevoerd.
Dit betrof een zogenaamde A-check, die Malaysia Alrllnes steeds na 550 vlieguren verricht.
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De grondwind was noord- tot noordoostelijk, geleidelijk ruimend met de hoogte en
vanaf circa 23.000 voet stabiliserend in een zuidwestelijke richting, met daarboven een
met de hoogte toenemende windsnelheid tot aan de tropopauze, die zich op circa
40.000 voet bevond. De gemelde wind op FL320 kwam uit de richting 166 graden met
een snelheid van 13 knopen.
In het betreffende gebied konden drie verschillende weertypen worden onderscheiden,
zoals weergegeven in figuur 3.
Het groene gebied (waarin de plaats van de crash is gelegen) vertoont hoofdzakelijk
bewolking van het type Cumulus en Cumulus Congestus. De wolkenbedekkingsgraad is
tussen 3/8 en 6/8 en de wolkenbasis is tussen 3.000 en 5.000 voet. De wolkentoppen
reiken tot een hoogte van circa FL100 (10.000 voet).
Het oranje gebied vertoont hoofdzakelijk bewolking van het type Cumulonimbus
(regenwolken). De wolkenbedekkingsgraad is hier bijna overal 8/8. De wolkenbasis ligt
op een hoogte van circa 3.000 tot 5.000 voet, en de wolkentoppen reiken tot FL350
(35.000 voet).

(

Het rode gebied bevat vooral wolken van het type Altostratus en Cirrus, met een
wolkenbedekkingsgraad van meestal 8/8 en een wolkenbasis op circa 10.000 tot
20.000 voet. Het rode gebied bevat vooral dunne bewolkingslagen tot een hoogte van
hier en daar 20.000 tot 30.000 voet.

(.

Figuur 3: Wolkendek op 17juli om 12.00 uur: De omcirkelde groene stip geeft de laatste positie van liet
vliegtuig aan. Het oranje gebied ten zuidwesten van de ongevalslocatie bevat hoofdzakelijk wolken
van het type Cumulonimbus met mogelijke onweersbuien.

Momenteel vindt analyse van de meteorologische situatie plaats.

9

Uit de beschikbare satellietbeelderi is deze opname gekozen Het opnametijdstip hiervan ligt het dichtst bij het
tijdstip van het ongeval.
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2.9

Vluchtrecorders

2.9.1 Berging
De vluchtrecorders zijn op de plaats van het wrak niet geborgen door onderzoekers van
het Annex 13-onderzoeksteam, maar door personen die niet bij het team bekend zijn, en
zijn door hen van deze locatie verwijderd. Op 21 juli 2014 zijn de vluchtrecorders
overgedragen aan een Maleisische functionaris in Donetsk door vertegenwoordigers van
de gewapende groep die het gebied in handen hebben. De recorders zijn onder
bescherming van een Maleisische functionaris en in aanwezigheid van Nederlandse
functionarissen per trein van Donetsk naar Charkov vervoerd en vervolgens naar Kiev
ook onder bescherming van een Maleisische functionaris en in aanwezigheid van
Nederlandse en CAO-functionarissen. In Kiev werden de recorders op 22 juli 2014
overgedragen aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

(

Onmiddellijk na aan de Onderzoeksraad te zijn overgedragen, werden de recorders
vervoerd naar het laboratorium van de Air Accidents Investigation Branch in Farnborough
(Verenigd Koninkrijk) in gezelschap van een internationaal team bestaande uit lucht
vaartveiligheidsdeskundigen uit Duitsland, Maleisië, Nederland, Oekraïne, het Verenigd
Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en vertegenwoordigers van ICAO. Nadat
een Franse onderzoeker zich in Farnborough had aangesloten bij het team, werd gestart
met het downloaden van de gegevens van beide recorders. Later heeft ook een lucht
vaartveiligheidsdeskundige van het Gemenebest van Onafhankelijk Staten en Frankrijk
zich bij het team aangesloten.

Bewijs of aanwijzingen dat de recorders zouden zijn gemanipuleerd, zijn niet
aangetroffen.

2.9.2 Cockpit Voice Recorder

(

Schade
De behuizing van de CVR (figuur 4) was beschadigd en hoewel het model- en serienummer
op het datumplaatje onleesbaar was, was op de onderzijde van het chassis een stempel
met het serienummer 1366 te zien, overeenkomend met het door Malaysia Airlines
verstrekte nummer. De externe schade die op de CVR werd aangetroffen heeft de
kenmerken van schade door botsing, de interne geheugenmodule was intact. De
opnamecapaciteit van deze recorder bedraagt dertig minuten. De volle dertig minuten
werd met succes gedownload en bevatte bruikbare gegevens over de vlucht.
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(
Figuur 4: Cockpit Voice Recorder. (Bron: A.AIB)

In formatie
De afgespeelde informatie op de CVR kwam overeen met de radiocommunicatie van de
luchtverkeersleiding en het vliegtuig (zie het transcript radiocommunicatie). De opname
bevatte ook communicatie tussen de bemanningsleden, waaruit niet is gebleken dat er
zich tijdens de vlucht iets abnormaals had voorgedaan. De audio-opnames op de CVR
eindigden abrupt. Op de CVR werden bij het afspelen geen akoestische signalen van het
vliegtuig of waarschuwingen voor systeemstoringen waargenomen. Momenteel vindt
uitgebreide analyse plaats.

Op de opname van de Cockpit Voice Recorder, die om 13.20:03 uur stopte, waren
geen akoestische signalen of waarschuwingen voor systeemstoringeri van het vlieg
tuig te horen. De communicatie tussen de bemanningsleden gaf geen aanwijzingen
dat er zich tijdens de vlucht iets abnormaals voordeed.

2.9.3 Flight Data Recorder
Schade
Het label van de behuizing van de FDR (figuur 5) gaf aan dat het de Allied Signal Model
Nummer 980-4700-003 betrof met serienummer 2196. Deze details kwamen overeen
met de door Malaysia Airlines verstrekte gegevens. De recorder werd beschadigd aan
getroffen, maar de interne geheugenmodule bleek nog intact. De externe schade die op
de FDR werd aangetroffen heeft de kenmerken van schade door botsing. De FDR,
waarop 25 uur operationele gegevens kunnen worden opgenomen, werd met succes
gedownload en bleek bruikbare gegevens over de bewuste vlucht te bevatten.
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Identificatie
De gedownloade vluchtgegevens werden met behulp van meerdere softwaretools van
verschillende fabrikanten gedecodeerd. De gegevens zijn consistent met andere
opgenomen gegevens betreffende vlucht MH17 van Malaysia Airlines. Verder bleek het
unieke door het land van registratie van het vliegtuig (Maleisië) verstrekte ICAO 24-bit
luchtvaartuigadres overeen te komen met de ICAC 24-bit luchtvaartuigadrescode zoals
opgenomen op de FDR. Het land van registratie heeft het vliegtuig met deze code
geregistreerd onder nummer 9M-MRD.

(

Figuur 5: Flight Data Recorder. (Bron: AAIB)
Informatie

Uit de gegevens op de Flight Data Recorder bleek dat het vliegtuig vloog op een hoogte
van FL330 bij een constante weergegeven koers van 115 graden en een constante
snelheid van 293 knopen berekende luchtsnelheid (grondsnelheid 494 knopen, ofwel
915 kilometer per uur). De gegevens stopten abrupt bij 13.20:03 uur. Er zijn geen
waarschuwings- of alarmsignalen vanuit de vliegtuigsystemen waargenomen.

(

Volgens de gegevens op de FDR werkten beide motoren op kruisvluchtvermogen. Alle
indicaties omtrent de werking van de motoren waren normaal.
Relevante gegevens van de FDR opname zijn weergegeven in bijlage A (de laatste drie
minuten). Momenteel vindt uitgebreide analyse plaats.

Op de FDR-opname zijn geen waarschuwings- of alarmsignalen vanuit de vliegtuig
systemen aangetroffen voor deze vlucht. Alle parameters voor het functioneren van
de motoren waren normaal voor een kruisviucht totdat de opname eindigde om
13.20:03 uur.
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Gegevens betreffende het vliegtuigwrak

2.10.1 Verspreiding van cle wrakstukken
Wrakstukken van vlucht MH17 zijn verspreid aangetroffen over een groot gebied bij de
plaatsen Rozsypne en Hrabove in het oosten van Oekraïne. De hoofdlocatie van het wrak
lag op een afstand van 8,5 kilometer in een richting van 080 graden ten opzichte van de
laatst bekende positie van het vliegtuig tijdens de vlucht.
Op de ongevalsplaats is een groot aantal foto’s gemaakt waardoor identificatie mogelijk
was van bepaalde vliegtuigonderdelen, inclusief voorlopige bepaling van plaats en de
aard van de schade op de vliegtuigromphuid en de motoren.
Uit foto’s die ter plekke waren gemaakt en uit satellietbeelden, bleek dat het vliegtuigwrak
uit talloze grote en kleine brokstukken bestond, verspreid over een gebied van circa tien
bij vijf kilometer (figuur 6). Onderdelen van de romp, lading en bagage lagen overal op de
locatie van het wrak verspreid. Er waren daarnaast ook vele ongeïdentificeerde brok
stukken die in de figuur niet zijn aangegeven. Ten behoeve van het overzicht is de locatie
van het wrak ingedeeld in verschillende zones, zoals aangegeven in figuur 6. Deze zones
corresponderen met de secties van het vliegtuig zoals aangegeven in figuur 7.

Figuur 6: Laatst bekende positie van het vliegtuig tijdens de vlucht en locaties van verschillende wrakstukken.
De locaties van de wrakstukken zijn weergegeven pervliegtuigsectie. (Bron: Google Earth, informatie

over wrakstukken Onderzoeksraad voor Veiligheid).
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Middensectie
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Copynght Helmut Schrachels
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Staartsectie

Copynght Pascal Maillot
Figuur 7: Teruggevonden wrakstukken aangegeven

(

op het vliegtuig (oranje via kken)

2.10.2 Schade aan cockpit en voorste sectie
Grote delen van de cockpitsectie en het voorste gedeelte van het vliegtuig zijn
teruggevonden in de wrakstukzone die het dichtst is gelegen bij de laatst waargenomen
FDR-positie (figuur 6). Het betreft onder meer delen van de cockpit, de vloer van de
voorste laadruimte en de zijwand van de cockpit. De wrakstukken van de cockpit zijn
aangetroffen aan de zuidelijke rand van Rozsypne, 2,3 km ten oosten van de laatst
waargenomen FDR-positie.
Op foto’s van de wrakstukken is te zien dat sommige van die wrakstukken meerdere
gaten en deuken bevatten. Een voorbeeld van een wrakstuk dat dergelijke schade
vertoont, is een deel van de huid onder het linkerraam van de cockpit (figuur 8) dat in de
plaats Petropavlivka is teruggevonden.
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(

Figuur 8: Romphuid van de voorste rompsectie onder het linkerraam van de cockpit met talloze kleine
gaten en deuken (boven); uitvergroting van de rechterbovenhoek van dit deel van de romphuid
(onder) met gaten (oranje pijl) en putvorrnige deuken (rode pijl). (Bron: DCA en AFP)
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Op circa 1,7 kilometer ten noorden van de plaats waarde raamconstructie van de cockpit
werd gevonden lag een deel van het dak van de cockpit, dat eveneens gaten bleek te
bevatten die wijzen op doorboring met voorwerpen van buitenaf (figuur 9).

(

Figuur 9: Deel van de binnenkant van de romphuid van het cockpitdak, met tekenen van doorboring met
voorwerpen van buitenaf. (Bron: DCA)

Het onderzoeksteam heeft vooralsnog niet de gelegenheid gehad om deze onderdelen
mee te nemen voor forensisch onderzoek. Op foto’s van de wrakstukken is evenwel te
zien dat het materiaal rondom de gaten is vervormd op een wijze die doet vermoeden
dat het is doorboord door voorwerpen met hoge energie. De kenmerken van de
materiaalvervorming rond de gaten lijkt erop te wijzen dat die voorwerpen van buiten de
romp afkomstig waren.

(
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De waargenomen gaten op de foto’s van de cockpitvloer suggereren dat kleine voor
werpen van boven het niveau van de cockpitvloer naar binnen zijn gekomen (figuur 10).

(

Figuur 10: Vloer van de cockpit met vloerdelen waarin gaten te zien zijn (rode cirkels) waarbij de vloer van
bovenaf is doorb oord door voorwerpen. (Bron: NBAAI)

Momenteel vindt uitgebreid onderzoek plaats van de schade aan de vliegtuigconstructie.
Forensisch onderzoek zal worden uitgevoerd als het wrak wordt geborgen.

Het schadepatroon dat is aangetroffen in de voorste rompsectie en de cockpit van
het vliegtuig komt overeen met de schade die te verwachten is wanneer een groot
aantal voorwerpen met hoge energie het vliegtuig van buitenaf doorboort.

(
2.10.3 De hoofdlocatie van het wrak (hoofdiocatie)
De hoofdiocatie bevond zich in de zuidwesthoek van de plaats Hrabove, op 8,5 kilometer
van de laatst opgenomen FDR-positie van het vliegtuig. Op deze locatie zijn een deel
van de vleugels, beide motoren, het hoofdlandingsgestel en een deel van de romp
aangetroffen (figuur 11). De over de hoofdiocatie verspreid aangetroffen delen van het
vliegtuig waren blootgesteld aan brand die na de crash is ontstaan.
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Figuur 11: Hoofdlocatie van het wrak met delen van de motoren (1), vleugel met inspectieluiken (2) en het
hoofdlandingsgestel (3). (Bron: NBAAI)

2.10.4 Achterste rompsectie
Het verticale staartvlak (figuur 12) werd teruggevonden in een veld ten zuiden van
Hrabove, op circa 8 kilometer van de laatst opgenomen FDR-positie. Het verticale
staartvlak was nog bevestigd aan de bovenzijde van een stuk van de achterste
rompsectie. Het richtingroer en een deel van de voorrand van het verticale staartvlak
waren niet meer bevestigd. Op circa 100 meter van het verticale staartvlak werden
brokstukken aangetroffen van de achterste rompsectie, het middendeel van het
horizontale staartviak en voorwerpen uit de cabine.

Een deel van de huid van de achterste rompsectie rechts (figuur 13) bevond zich op
330 meter ten westen van het verticale staartvlak. Op deze plek werden ook de linker
vleugeltip en het rechterdeel van het horizontale staartvlak aangetroffen. Het linkerdeel
van het horizontale staartvlak bevond zich nog eens 330 meter verder naar het westen.

(
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(
Figuur 2: Verticale staartvlak, (Bron: DCA)

(

Figuur 13: Rechterdeel van de huid van de achterste rompsectie, met deel van de vliegtuigregistratie. (Bron:
NBAAI).

Uit het grote verspreidingsgebied van de brokstukken van het vliegtuig valt op te maken
dat het vliegtuig in de lucht uiteen is gevallen. De voorste delen van het vliegtuig werden
het dichtst bij de laatste opgenomen FDR-positie aangetroffen, wat erop duidt dat deze
delen als eerste van het vliegtuig zijn afgebroken. De middelste en achterste delen van
het vliegtuig lagen aanzienlijk verder oostwaarts. Hieruit kan worden opgemaakt dat
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deze delen hun neerwaartse en voorwaartse baan zijn blijven vervolgen voor het
uiteenvallen van het vliegtuig.

Uit het grote verspreidingsgebied van de brokstukken van de vliegtuigconstructie
valt op te maken dat het vliegtuig in de lucht uiteen is gevallen.

(

(
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Bemanning
Volgens de informatie ontvangen van Malaysia Airlines beschikte de bemanning over de
vereiste bevoegdheden en medische verklaringen om de vluchtte kunnen uitvoeren.
Vliegtuig
Volgens de documenten was het vliegtuig bij vertrek van luchthaven Amsterdam Airport
Schiphol luchtwaardig, er waren geen technische storingen bekend.
FDR/CVR
Bewijs of aanwijzingen dat de recorders zouden zijn gemanipuleerd, zijn niet aangetroffen.

(

Er zijn in de gegevens van de Flight Data Recorder geen technische storingen of waar
schuwingssignalen in verband met de bewuste vlucht aangetroffen.
De motorparameters wezen op een normaal functioneren tijdens de vlucht. Er zijn geen
waarschuwings- of alarmsignalen vanuit de motor- of vliegtuigsystemen geïdentificeerd.
Op de Cockpit Voice Recorder waren geen alarm- of waarschuwingssignalen te horen
voor storingen in de vliegtuigsystemen. De communicatie tussen de leden van het
cockpitpersoneel bood geen aanwijzingen dat er voorafgaand aan de crash sprake was
van een storing of noodsituatie.
Beide opnamen stopten om 13.20:03 uur.
ATC / Luchtruim
Vlucht MH17 vloog ten tijde van de crash op FL330 in het luchtruim van het
Dnjepropetrovsk (UKDV) vluchtinformatiegebied in het oostelijk deel van Oekraïne waar
geen beperking voor gold. Het vliegtuig vloog met een constante koers, snelheid en
hoogte op het moment dat de Flight Data Recorder opname stopte. UkSATSE had
NOTAMs uitgevaardigd waardoor de toegang tot het luchtruim beneden FL320 was
beperkt.

De laatste radioboodschap van de bemanning begon om 13.19:56 uur en eindigde om
13.19:59 uur.
De laatste radioboodschappen van de luchtverkeersleiding in Dnjepropetrovsk aan
vlucht MH17 begonnen om 13.20:00 uur en eindigden om 13.22:02 uur. De bemanning
gaf geen reactie op deze radioboodschappen.
Er zijn door de luchtverkeersleiding geen noodsignalen ontvangen.
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(

Volgens de radargegevens bevonden zich ten tijde van de crash nog drie andere
verkeersvliegtuigen in hetzelfde luchtverkeersleidingsgebied als vlucht MH17. Al deze
vluchten stonden onder controle van Dnipro Radar. Om 13.20 uur bedroeg de afstand
tussen MH17 en het dichtstbijzijnde van deze andere vliegtuigen circa dertig kilometer.
Schade
De schade aan de voorste rompsectie en het cockpitgedeelte van het vliegtuig lijkt erop
te wijzen dat het vliegtuig van buitenaf is getroffen door een groot aantal voorwerpen
met hoge energie.
Het schadepatroon dat is aangetroffen in de voorste rompsectie en het cockpitgedeelte
van het vliegtuig komt niet overeen met de schade die te verwachten zou zijn als gevolg
van enige bekende storing van het vliegtuig, de motoren of de vliegtuigsystemen.
Uit het grote verspreidingsgebied van de brokstukken van de vliegtuigconstructie valt
op te maken dat het vliegtuig in de lucht uiteen is gevallen.

Op basis van de voorlopige bevindingen tot dusver zijn er geen indicaties van enigerlei
technische of operationele problemen met het vliegtuig of de bemanning gevonden
voorafgaand aan het stoppen van de CVR en FDR opnamen om 13.20:03 uur.
De schade aan de voorste sectie van het vliegtuig lijkt erop te wijzen dat het vliegtuig
is doorboord door een groot aantal voorwerpen met hoge energie van buiten het
vliegtuig. Het is waarschijnlijk dat dit resulteerde in verlies van structurele integriteit
van het vliegtuig en leidde tot het uiteenvallen van het vliegtuig tijdens de vlucht.

c
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Ukrainian State Air Traffic Service Enterprise (UkSATSE)
Op 17 juli 2014 om 14.56 uur werd door UkSATSE NOTAM A1507/14 afgegeven,
waarmee een extra beperkingszone werd toegevoegd boven de bestaande zone
(genoemd in NOTAM A1492/14) vanaf FL320 tot onbeperkte hoogte.
• Op 18 juli 2014 om 00.07 uur werd door UkSATSE NOTAM A1517/14 afgegeven,
waarmee de omvang van de beperkingszone werd uitgebreid en een beperking werd
opgelegd vanaf de grond tot onbeperkte hoogte.

•

International Civil Aviation Organization (ICAO)

•

Op 29juli 2014 kondigde ICAO samen met de International Air Transport Association
(IATA), Airports Council International (ACI) en de Civil Air Navigation Services
Organization (CANSO) de uitkomsten van een spoedvergadering aan over de risico’s
van conflictgebieden voor de burgerluchtvaart. De uitkomsten waren dat CAO,
ondersteund door haar partners in de luchtvaartsector, het voornemen heeft:
—

—

onmiddellijk een taskforce op hoog niveau op te richten waarin deskundigen uit
de industrie en publieke sector zich buigen over de uitdagingen die deze situatie
met zich meebrengt voor de burgerluchtvaart en de nationale veiligheids
aspecten, en met name over de vraag hoe informatie effectief kan worden
verzameld en verspreid;
de bevindingen van die taskforce, met het oog op de te nemen maatregelen zo
spoedig mogelijk voor te leggen aan een speciale vergadering van ICAO.

ICAO organiseert in februari 2015 een veiligheidsconferentie op hoog niveau waaraan al
haar 191 lidstaten zullen deelnemen.
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5

NÂDER ONDERZOEK
-

—.

—

-

Dit is een rapport van eerste bevindingen. De informatie dient als voorlopig te worden
gezien en is onder voorbehoud van wijziging zodra aanvullende gegevens beschikbaar
komen. Er zullen nadere werkzaamheden plaatsvinden op in ieder geval de onderstaande
terreinen ter onderbouwing van de feitelijke informatie:
•

•
•
•
•
•

•

analyses van gegevens die aan boord van het vliegtuig zijn opgenomen door de
Cockpit Voice Recorder (CVR), de Flight Data Recorder (FDR) en andere apparatuur;
analyses van opgenomen radargegevens en radiocommunicatie van de luchtverkeers
leiding;
analyses van de meteorologische omstandigheden;
forensisch onderzoek van wrakstukken en mogelijk onderdelen die niet afkomstig zijn
van het vliegtuig, indien die zijn geborgen;
de resultaten van het pathologisch onderzoek;
analyses van het in stukken breken van het vliegtuig tijdens de vlucht;
beoordeling van de wijze waarop de luchtvaartmaatschappij en de staat waar de
crash plaatsvond zijn omgegaan met de vliegveiligheid boven een gebied waar
sprake is van een conflict of hoge veiligheidsrisicos;
eventuele andere aspecten die tijdens het onderzoek aan het licht komen.

(
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Master Waming light
Een parameter die aangeeft wanneer het ‘master
waming’-licht geactiveerd is 1 x per seci

De opriamefrequentie van de verschillende weer
gegeven parameters vaneert van acht maal per
seconde tot eenma& per vier seconden. Dit
verklaart waarom niet alle lijnen op hetzelkie tijdstip
eindigen. De opnamefrequentie wordt hieronder
voor iedere parameter tussen haakjes vermeld.
Flight Level (vliegniveau):
Hoogte in voet boven gemiddeld zeeniveau gedeeld
door 100 (1 x per secj
Cabin Altitude (cabinedrukhoogte):
Cabinedruk uitgedrukt als equivalente hoogte in
voet boven gemiddeld zeen:veau (1 x per 4 sec.)
Cabin Althucie Warning (waarsdigrwing cabine
drukhoogte):
Waarschuwing kr de cockpit wanneer de cabine
drukhoogie een vooraf ingestelde grens overschrijdt
(1 x per sec.)
Displayed Heading (weergegeven koers):
Hoek in graden ftsen de lengteas (waar het vliegtuig
heenwijst) en het magnetische noorden zoals aan
gegeven op het instrumentenpaneel (1 x per seC.
Computed Alrspeed (berekende luchtsnelheld):
De weergegeven luchtsnelhe,d in knopen, gecorn
geerd voor instrumentfouten en posibefouten ii x
per sec.)
Vertkal Acceleratlon (verticale versnelling)
Versneïlng van het vliegtuig in G’s langs de verticale
as(8xpersec.
Engine Pressure Ratio:
Een methode voor het meten van de stuwkracht dle
door een straalmotor wordt geproduceerd (1 x per sec.)

Bezoekad ree
Anne van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag
T 070 333 70 00
F 070 333 70 77
Postadres
Postbus 95404
2509 CK Den Haag
www onderzoeksraadni

(

(
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Van:
Verzonden:
Aan:

NKC DRD/NCC
zaterdai 19juli 2014 11:55
BD/DRD/NCC/ECR; NCC NCTV; NKC DRD/NCC;
BD/DRD/NC(
BD/DRD/NCC/ECR;
SD/DRD/NC(
BD/DRD/NCC/ECO
RD/NCC/ECR;
BD/DRD/NCC,
BDIDRDINCC/ECO;
BD/DV/P&B;4; BD/DV/P&B
RE: procesafspraken Organisatie nabestaandenbijeenkomst Nieuwegein

)-

CC:

-

]-

-

Onderwerp:

Hol
Dank voor deze informatie. Het NKC werkt vandaag aan:
Woordvoeringslijnen mbt bijeenkomst maandag (reactief, we communiceren niet actief over de
bijeenkomst)
Q&A’s voor woordvoering
Nieuwsbericht achteraf
Tekst uitnodiging nabestaanden en Tekst uitnodiging overige betrokkenen (hulpverlenende
instanties)
zoekt uit via welke lijn deze uitnodigingen worden verspreid
Factsheet LTFO, Repatriering, psychosociale zorg, contactgegevens van relevante instanties
Updates voor rij ksoverheid.nl
-

(

—

ik zijn vandaag aanspreekpunt hiervoor.

-

Van:
BD/DRD/NCC/ECR
Verzonden: zaterdag 19juli 2014 11:43
C-NCTV;NKC-i

-

BD/DRD/NCC;
BD/DRD/NCC/ECR;
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC/ECR
1- BD/DRD/NCC/ECR;
Onderwerp: procesafspraken organisatie nabestaandenbijeenkomst Nieuwegein
-

1-

-

FYI
gesproken,
is het aanspreekpunt in Nieuwegein bij het NBC conferentieoord waar de
nabestaandenbijeenkomst van as maandag plaatsvindt.
zijn bij het gemeentehuis in Nieuwegein.
Het NCC mailadres wordt als ‘1 loket’ ingezet voor partners die bij de Organisatie van de bijeenkomst
betrokken zijn. Berichten van hen die zo binnenkomen worden door het F0 naar
doorgezet en
gelogd.
De VRU maakt in LCMS een besloten activiteit voor de bijeenkomst en geeft het NCC toegang daartoe.
De internetsite van het informatie- en verwijscentrum is inmiddels online.
Gr

1

E
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

1fl

flI%

woensdag 23juli 2014 13:08
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DV/P&B; NKC DRD/NCC;
RE: mediaaandacht voor fraude met van rampplek ontvreemde telefoons
-

-

Daar zijn we ons heel goed van bewust.
leider van onderzoek ter plaatse, heeft op dit punt, in
overleg met onze post in Kiev, om meer duidelijkheid van het LTFO in NL gevraagd. Gaat hier vooral om technische
informatie. Die moet van de politie komen. Groet,
From:
Sent: v
To:
Cc:

-

BD/DRD/NCC/ECO [mailtL

©nctv.minvenj.nl

.1

1

Su_ject: R_: mec.aaandacht voor fraude met van rampplek ontvreemde telefoons

(

)ank

a leggen ook even een li

Van:
[mailto
Verzonden: woensdag 2 ‘

naar EZ voor het informeren/afstemmen met telecomproviders

Inbuza.nl]
i 2014 12:51
CC/ECO;l.

J

BD/DV/P&B; NKC DRD/NCC;
Onderwerp: RE: mediaaandacht voor fraude met van rampplek ontvreemde telefoons
-,

-

Hé
Legde eerder vanochtend vraag in
bijlage aan landelijke eenheid politie voor.
Ik geef onze ambassade in Kiev een cc, misschien willen zij nog iets aanvullen.

)-BD/DRD/NCC/ECO [mailto:e.d.hazendonknctv.minvenj.nl1
Tc
Cc:

Subject: rr

‘JtT

1

voor fraude met van rampplek ontvreemde telefoons

In diverse media verschijnen artikelen over van de rampplek ontvreemdde telefoons. Zie ook de
laatste media-analyse.
Ook in de burgervragen inbox komen hier nu vragen over binnen.

1

Senior Communicatieadviseur

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

nctv.minvenj.nl
tpJ/www.nctv.nl

Direct informatie bij een noodsituatie? Kijk nu op www.nI-alert.nI ofjouw mobiel al geschikt is en stel
hem in!

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

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

(

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 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.

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
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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
Help save paper! Do you really need to print this email?
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 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
ransmission of messages.
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E33Ç
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

BD/DSB/AS
donderdag 21 augustus 2014 9:27
NKC DRD/NCC
BD/DW/AGV;
BD/DSB/AS;
BD/DRD/NCC;
drs. D.C. - BD/DW/AV;
BD/DRD/ANTMD
MH17 informatie over overljdensakten niet-Nederlanders
-

-

-

-

-

-

Collega’s,
Ter kennisneming.
SHN gaat onderstaande informatie plaatsen op hun gesloten website over de overlijdensakten c.q. de
afwikkeling van het overlijden van niet-Nederlandse slachtoffers die niet in Nederland woonden. Het
gaat ook om slachtoffers die nog niet geïdentificeerd zijn.
roet,

“Op verzoek van het OM heeft het ministerie van buitenlandse zaken gezocht naar een oplossing voor
het verkrijgen van de overlijdensakten van buitenlandse slachtoffers die in het buitenland woonden.
Oekraïne gaat in Kiev overlijdensakten afgeven voor de niet-Nederlandse slachtoffers die niet
woonachtig waren in Nederland. Het Oekraïense ministerie van Justitie heeft de bevoegdheid om deze
overlijdensakten af te geven vastgelegd in een document dat vrijdag 22 augustus wordt gepubliceerd
in Oekraïne en zodoende gaat op 22 augustus deze bevoegdheid in.
1)
Oekraïne zal voor geïdentificeerde slachtoffers deze overfljdensakte opstellen aan de hand van
twee documenten die in Nederland worden afgegeven. Dit zijn het schouwrapport (Nedical Sta tement)
en het identificatie document (Victim Identification Report). De overlijdensakte wordt in het Oekraïens
opgesteld en door het ministerie van Buitenlandse Zaken naar het Engels vertaald. Op dit moment
( wordt deze procedure verder vormgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken in
‘. samenwerking met OekraÏne en de betrokken landen.
2)
Daarnaast is ook een basis gelegd voor afgifte van een overlijdensakte voor de niet
geïdentificeerde niet-Nederlandse slachtoffers die niet woonachtig waren in Nederland. Dit zal via een
rechtbank in Oekraïne verlopen. Ook deze procedure wordt op dit moment door het ministerie van
Buitenlandse Zaken in samenwerking met Oekraïne en de betrokken landen vormgegeven.
Uitgangspunt hierbij is dat de procedure weinig tot geen handelingen van de nabestaanden vraagt.”

1

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 29juli 2014 20:58

Van:

Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

B DID RD/NCC/ECO
RE: OM en nabestaanden site...

Beste mensen,
Om krijgt alleen leesrechten. Info over identificatieproces is geplaatst zoals afgesproken.

Grt

Met vriendelijk groet,

Sent with Good (www.good.com)

From:
Sent: dinsdag 29 juh 2014 19:36:29
To:
BD/DRD/NCC/ECO;
Subject: Fw: OM en nabestaanden site...
-

From:
Sent: Tu
To:

‘

p

July 29, 2014 07:17 PM

Cc:

Subject: RE: OM en nabestaanden site...
Bedankt voor de info.
ç Ik zag de site zondag en toen stond daar nog geen link naar politie.nl op, waar info staat over het identificatieproces.
wellicht staat dit er nu wel op, maar op het besloten gedeelte?
...

Met vriendelijke groet,
Communicatiemanagementadviseur
Politie Landelijke Eenheid afdeling Communicatie i.o.
Lookant 2, 3971 PK Driebergen
Postbus 100, 3970 AC Driebergen
M
Werkdagen di, wo oneven weken, do, vr

Verzonden: dinsdaq 29 juli 2014 17:2 1
1

Onderwerp: OM en nabestaanden site...

Collegae,
Ongetwijfeld al bekend maar ter info. Betreft met name de nabestaanden pagina. Deze zal ook Engelse vertalingen
krijgen ivm buitenlandse slachtoffers. OM (2 slachtofferoffcieren) zullen ook lees- en schrijfrechten krijgen voor de
nabestaanden site ivm hun verantwoordelijkheid in deze.

Original Message--.-From:
BDJDRDJNCC/ECO
Sent: Tuesday, July 29, 2014 03:08 PM W. Europe Standard Time
To:
BD/DRDINCC/ECO;
BDIDRDJNCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO
BnfDv,
Cc:
‘“-‘&t;
BD/DV/P&B
Subject: nabestaandensite en OM en politie
-

-

Hi,
De volgende afspraken zijn gemaakt met OM
OM landelijke parket
) 0fl
1 (PAG) leveren teksten aan in NL en
En over strafrechtelijk onderzoek. Aanleveren aan
f mij, wij zetten door naar
1 die plaatsen.
) levert teksten aan over het afgeven van de akte van overlijden
Iweet hiervan).
,i regelen met Slachtofferhulp dat er een plek komt waar Engelse teksten
Wij
geclusterci worden. Daar moet wellicht ook een introtekst in het Engels voor komen (voor
buiten het besloten deel: welke info in het Engels, hoe inlogcode aanvragen).
vraagt aan Slachtofferhulp of de slachtofferofficieren van het Landelijk Parket een
inlogcode krijgen
Onbeantwoorde vragen op het forum voor OM (en ook Politie) worden wel via NKC
uitgezet.
Contactpersoon OM voor vragen is
(steeds alle2)
(steeds
Vragen voor politie/LTFo gaan via
alle3: staan in de lijst)
-

-

—

-

-

-

-

(

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
•
Secretaresse
.rninvenjnl 1
...

nctv.minvenl.nl
http://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
2

p donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.
0

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

(
Met vriendelijke groet,

Woordvoerder
Politie 1 Staf Korpsleiding 1 Directie communicatie
Juliana van Stolbergiaan 4- 10 1 2595 CL Den Haag
Postbus 17107 1 2502 CC 1 Den Haag
Algemeen nummer 088-1699030
werkdagen: maandag tlm vrijdag
vrijdag van 09.00 1400 uur
-

(

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en
Disclaimer
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 geheirnhoudingsplicht 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.
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-e
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

mindef.nl
woensdag 23 juli 2014 10:08
BD/DRD/NCC/ECO
Fw: Plan van aanpak ontvangst slachtoffers MH17 op EHV
BIJLAGE A DRAAIBOEK CEREMONIEEL TERUGKEER.doc
-

Van:
EMSD, BS/AL/DCO
Verzonden: Wednesday, July 23, 2014 09:05 AM
Aan:
@minjus.nl>;
@minjus.nl’
BS/AIJDCO
Cc:
BS/AL/DCO;
LTZSD 2 CC,
Onderwerp: Fw: Plan van aanpak ontvangst slachtoffers MH17 op EHV

(

f 1.

BC., BS/AL/DCO;
AL/DCO

Met vriendelijke groet,
Hoofd Sectie Communicatie Krijgsmacht & Operaties!
Woordvoerder Commandant der Strijdkrachten
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie

verzonden vanaf blackberry

Van:
Drs., CLSK/EHV/CS/SC
Verzonden: Tuesday, July 22, 2014 11:50 PM
Aan:
LTKOL, EMSD, BS/AL/DCO
Onderwerp: Fw: Plan van aanpak ontvangst slachtoffers MH17 op EHV

(.

Jan:
CLAS/ST CLAS/APP ST/KAB/SIE C&P
Verzonden: Tuesday, July 22, 2014 11:17 PM W. Europe Standard Time
Aan:
, CLSK/EHV/FO/STG FO/BOBP;
Is CLSK/EHV/O&L/940
inctv.minvenj.nI’4......
nctv.minvenj.nl> ,
SQN/HANDLING/MSCC;
nctv.min
)nctv.minvenj.n
AQO, Cl
MAJ,
CLSK/KAB/SAZ/BUR L
— J, CLSK/KAB/SAZ
LTKOL, EMSD,
CLSK/KAB/SIE LUCO;
DC/ST OG&K/DIR BV/G
J,CLSK/PLVC
LSK/DO/OPCEN/SOPS/UIT&NAT;.
1 PLA, MA),
1 CL, KAP, CLAS/OOCL/DV’
CLAS/43MECHBRIG/STSTCIE/BRI(
:E G3/NATO
1/FO/336 SQN;
A)
KAP, CLSK/EHV/O&L/940 SQN/HA
CLSK/EHV/FO/336 SQN/336 VL1:
D,MAJ, Drs.,
LJST’B O&L;I
D.L/940 SQN;Ç
1>;
pd.politie.
)olitie.nl’
GP;
@politie.
,jvrbzo.nl>; 1
rbzo.nP
ILKOL,
.,_.Jper
CLAS/ST CLAS/APP ST/KAB/SIE C&P;
CLAS/ST CLAS/APP ST/KAB/SIE C&P;
planet.nl>
planet.nl>;
OnLerwerp: RE: Plan van aanpak ontvangst slachtoffers MH17 op EHV
—

Allen,
1

Ter info en voor de uitvoerders ceremonieel ter actie.

Met vriendelijke groet,
Hoofd Sectie Ceremonieel en Protocol

Kabinet Commandant Landstrijdkrachten
Koninklijke Landmacht
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90004 1 3509 AA 1 Utrecht j MPC 55A

1

Gebouw 9 1 Etage 3

t

Kamer A074

t

W ww

1 n1 nl f. ni
.1 and mach t. n

Maandag t/m donderdag aanwezig

(
CLSK/EHV/FO/STG FO/BOBP
2 juli 2014 21:26
ELT, C’
“l/HANDLING/MSCC;
nctv.mi
MA, Ç
MA], C
MA], CLSK/KAB/SA:
), CLSK/KAB/SIE LUCO; 1
S], L,
OG&K/DIR BV/GVAr’
(/PLV C-LSK/DO/OPCEN/SOPS/U1T&NAT;
JVOCIE/3PEL;
43MECHBRIG/STSTCIE/BRIGST/SIE G3/F’i
CLSKIEHV/F
i/HANDLING;I
KAP, CLSK/EHV/U
i/STG FC
CLSK/EHV/
HV/O&L/940
lpd.politie.nl’;
olitie.nl’;
KMAR/ZUID/BBBZ; Wolf, PR, KAP,
vrbzo.nl’;
:UID/BBBz/COGP;
1 KOL, CLSK/EHV;
BS/AL/DS/DOPS/AfciJ3 Oper/SieNatOper
Onderwerp: Plan van aanpak ontvangst slachtoffers MH17 op EHV
-

-

1

-

-

-

—

-.

,

-

-

—

‘._

.

—

.

-

Allen,

(

Ter info/actie
Met vriendelijke aroet.
Hoofd Integrale Planning Cel Eindhoven
Tvs Hoofd Bureau Operationeel Beleid & Plannen
Afdeling Flight Operatlons
Vliegbasis Eindhoven
Flight Forum 1550 1 5657EZ 1 Eindhoven 1 Geb456
Postbus 90102 1 5600RA 1 Eindhoven 1 MPC 87A
Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensie

1 K055

T 040 289 6224
F 040 289 6815
mindefnI
www.luchtmaçht. ni

2

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 dainage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

(
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Aankomst RO’s

Aankomst draagploegen

OT

Aankomst erecouloir

Lunch

Vooroefenen ceremonie

OT

08.00

09.00

09.00

11.00

11.30

12.00

1200

16.00

Briefen Monuta chauffeurs en KMAR

08.00

Opkomst draagpioegen, rouwauto’s

Na motoren uit

vanuit Gebouw 451

markeerposten, trompetter en RO-DP op

moment signaal veilig marcheren

Vliegtuigen arriveren op platform. Op

Uitvoering ceremonie, aanvang

Rouwauto’s aanwezig

UITVOERING
Voorbereiding

ACHT”

PARADECOMMANDANT

PLAATS

—

STAAT”

= RUST”

DE HOUDING

“OP DE

‘IN

—

EREGROET”
“BRENGT
“TROMPETTER = LAST POST”

“GEEFT =

COMMANDO’S

1

SIGNAAL VOORWAARTS

Trompetter blaast op eigen initiatief het

Auditorium

aangegeven

Tot moment dat afbreken wordt

Mess

Briefing en asl oefenen

Auditorium 456

Briefing en asl oefenen ontladen/beladen

Doornemen procedure

Ikol

BIJZONDERHEDEN

EINDHOVEN

Briefing dzv

IE
DRAAIBOEK MILITAIR CEREMONIEEL TERUGKEERCEREMON

07.30

I TIJD I

BIJLAGE A:

asl

as!

Slag

slag vanuit Gebouw

Beladen gereed

Oprijden 2

e
2

Beladen gereed

uitdragen kisten

Draagploegen vangen aan met

( slag)
Aanvang uitladen 1

volgende slag rouwauto’s

451

naar Gebouw 451 voor begeleiden

7-’

naar de Cargo en rijden via Cargo om

houden daar halt, 4 man rijden door

rijden naar locatie rand platform en

Motorescorte rijdt door en splitst, 4 man

Gebouw 451

Draagpioegen marcheren op vanuit

rouwauto’s rijden op vanuit Gebouw 451

Motorescorte KMar (8 pax) en

(4)

op

rijdt het
volgens de route

X

10

en

1 x4

rouwauto’s

1
ka

de

C-17,

op

de

2

rouwauto’s per

de VIPs, nabestaanden naar

(4)

rijdt het
volgens de route

Cargo gevolgd door

langs de

motorescorte

Op teken

Wachten tot alle voertuigen zijn beladen.

afwachtingsiocatie bij rand platform.

als bij eerste slag. Motorescorte weer naar

teken dat 2 slag kan oprijden. Uitvoering

Direct na vertrek le slag geeft kap

1

verzamelpunt

door naar 451, rouwauto’s naar het

rij. Motorescorte rijdt na verlaten Cargo

de Cargo gevolgd door de rouwauto’s per

langs de C-17, de VIPs, nabestaanden naar

motorescorte

1
Op teken ka

de rouwauto’s

Draagploeg wacht na het beladen tussen

nabestaanden worden als eerste beladen.

De rouwauto’s aan de zijde

van de

slag van 2 x 10 rouwauto’s

2 x 10 rouwauto’s

e
1

BIJLAGE A: DRAAIBOEK MILITAIR CEREMONIEEL TERUGKEERCEREMONIE EINDHOVEN

A

/4.

A

asl

asi

Slag

3

slag vanuit Gebouw 451

Slag

bij

slag vanuit Gebouw 451
de laatste slag rijden alle

4
8

Beladen gereed

motorrijders van het escorte weer mee

Let op:

Oprijden

e
4

Beladen gereed

Oprijden

e
3

3

slag kan oprijden. Uitvoering

rijdt het
volgens de route

x

12

4

slag geeft kap
slag kan oprijden. Uitvoering

(8)weer naar

motorescorte

(8)

Op teken kap
op

volgens

de

rijdt het

3

route

afwachtingsiocatie bij rand platform.
Wachten tot alle voertuigen zijn beladen.

gebruiken). Motorescorte

andere kant “verkeersdrempel”

als bij vorige slagen, echter rouwauto’s
stellen alleen op aan zijde C-17 in totaal
dus 12(ook gemarkeerde plaatsen aan de

teken dat

3

rouwauto’s
Direct na vertrek

1

verzamelpunt

door naar 451, rouwauto’s naar het

de Cargo gevolgd door de rouwauto’s per
rij. Motorescorte rijdt na verlaten Cargo

langs de C-17, de VIPs, nabestaanden naar

motorescorte (4) op

Op teken kap

afwachtingsiocatie bij rand platform.
Wachten tot alle voertuigen zijn beladen.

gebruiken). Motorescorte weer naar

andere kant “verkeersdrempel”

als bij vorige slagen, echter rouwauto’s
stellen alleen op aan zijde C-17 in totaal
dus 12(00k gemarkeerde plaatsen aan de

teken dat

Direct na vertrek 2 slag geeft kap

1 x12 rouwauto’s

verzamelpunt

rij. Motorescorte rijdt na verlaten Cargo
door naar 451, rouwauto’s naar het

BIJLAGE A: DRAAIBOEK MILITAIR CEREMONIEEL TERIJGKEERCEREMONIE EINDHOVEN

A

/

A

A

asi

Afmars deelnemers

Afronden ceremonie

•

.

,__)

nabestaanden naar

Motorescorte rijdt na verlaten Cargo

van

kap

451.

gegaan.

Militairen

VIP’s

4

en

Gebouw

zijn

nadat

Gebouw 454

gaan terug naar

nabestaanden naar

Op teken

op het teken voor vertrek naar Hilversum

achter het commandovoertuig en wachten

positie in aan de kop van de colonne

verzamelpunt, daar aangekomen nemen zij

door met de rouwauto’s naar het

rij.

de Cargo gevolgd door de rouwauto’s per

VIPs,

EINDHOVEN

langs de C-17, de

BIJLAGE A: DRAAIBOEK MILITAIR CEREMONIEEL TERUG KEERCEREMONIE
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

OPS Helpdesk <OPS_Helpdesk@lvnl.nl>
donderdag 31juli 2014 12:06
“mindef.n?
J- BD/DV/P&B;
ent.nl
RE: Balonnen

Onderwerp:

-

BD/DRD/NCC/ECO
BD/DV/P&B;
-

/1
-

Goeie middag,
Volgens de regelgeving (http://wetten.overheid .nl/BWBR0007O94/tekst_bevat_kabelballon/geldigheidsdatum_3107-2014 art.3.3) mag je buiten de 8km rondom gecontroleerde luchthavens en 3km rondom de andere velden
zoveel ballonnen oplaten als jezelf wil, zolang ze maar per stuk en zonder metalen en aluminium onderdelen
worden opgelaten.
Met vriendelijke groet

/ Best regards,

Operationele Helpdesk Luchtverkeersleiding Nederland! ATC the Netherlands 1 Tel: +31-(0)20-40622011 Fax: +31(0)20-4063672
Internet: http://www.lvnl-ohd.nl 1 E-mail: ops_helpdesk@lvnl.nl
Oorspronkelijk bericht
Van;
@mindef.nl [mailto:.
@mindef.nl]
Verzonden: dinsdag 29juli 2014 11:57
Aan:
-BD/DRD/NCC/ECO
CC:
BD/DV/P&B;
BD/DV/P&B
Onderwerp: Balonnen
-

(

-

Helaas is het, ondank deze prachtige geste, niet zomaar toegestaan om overal ballonnen op te laten in verband met
Je vliegveiligheid van luchtverkeer. En dan met name in start- en landingsgebieden (gecontroleerd gebied rondom
een vliegveld). Hiervoor is nadrukkelijk toestemming benodigd van de verschillende verkeersleiding instanties van
alle vliegvelden in Nederland. Ook het oplaten van meer dan 1000 ballonnen kan voor de kleine en grote luchtvaart
buiten deze gebieden gevaar opleveren. Het hangen van linten en metaal kan een nog groter gevaar opleveren voor
de luchtvaart. Met deze actie zou men in heel Nederland het luchtverkeer stil moeten leggen

Regelgeving:
Speelgoed ballonnen
Algemeen
Een speelgoedballon kan bijvoorbeeld bestaan uit rubber of kunststof, gevuld met een gas dat lichter is dan lucht, of
papier, gevuld met hete lucht, verwarmd met een vlam (zgn. wensballon).
In het algemeen gelden voor het oplaten van speelgoedballonnen de volgende regels:
personen of zaken mogen niet in gevaar (kunnen) worden gebracht (Wet luchtvaart artikel 5.3). Voor wensballonnen
gelden aanvullende regels, lees degebruiksaanwijzing goed en volg deze nauwkeurig Dus niet binnen een straal van
15km rondom een (zweef)vliegveld!
1

de maximale hoogte of breedte is 75 cm -> is de ballon groter, NIET oplaten
geen metalen onderdelen in of aan de ballon -> zit er metaaldraad in of aan de ballon? NIET oplaten (expliciet
verboden vanaf 2 1 2010) ballonnen niet aan elkaar vastmaken.
Rond luchtvaartterreinen
In de nabijheid van luchtvaartterreinen gelden aanvullende regels.
Per type Iuchtvaartterrein gelden specifieke procedures voor speelgoedballonnen. Op de kaart zijn de
luchtvaartterreinen aangegeven. Er zijn twee typen:
rood:
gecontroleerd Iuchtvaartterrein.
Als u 1.000 of meer spe&goedballonnen wilt oplaten in het weergegeven gebied van 8 kilometer rond het veld,
moet u toestemming vragen aan de plaatselijke verkeersleidingsdienst;
blauw:
niet-gecontroleerd luchtvaartterrein of zweefvliegterrein.
Als u 1.000 of meer speelgoedballonnen wilt oplaten in het weergegeven gebied van 3 kilometer rond het veld,
moet u dit melden aan de havenmeester of beheerder.

(

Met vriendelijke groet,
Plv. Hoofd Sectie Communicatie Krijgsmacht & Operaties / Woordvoerder Commandant der Strijdkrachten Directie
Communicatie Ministerie van Defensie

www.defensie.nI
www.youtube.com/d efensie
www.twitter.com/defensie
www.twitter.com/defensiemissies
Facebook commandantderstrijdkrachten

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.

This e-mail and any attachment is intended for the addressee(s) only. 1f you have received this e-mail by mistake
please notify the sender by return e-mail, and delete this e-mail. Unauthorised use, disciosure or copying of this e
mail and any attachment is prohibited. Opinions, conclusions and other information in this message that do not
relate to the official business of Air Traffic Control the Netherlands shall be understood as neither given nor
endorsed by it. Air Traffic Control the Netherlands shall not be liable for the incorrect or incomplete transmission of
this e-mail or any attachment, nor responsible for any delay in receipt.
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/

:
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bij lagen:

BD/DV/P&B
woensdag 23 juli 2014 8:20
BD/DRD/NCC/ECO
FW: Plan van aanpak ontvangst slachtoffers MH17 op EHV
Plan ontvangst van de slachtoffers MH17 op Vlb.docx; Routebeschrjving BIC
01-03-2014.doc
-

-

voila
PIv. Hoofd Persvoorhchttn & Beleidspresentatie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 1 2511 DP l Den Haag
EH 1 Den Haag

(

1

TjIrlveflj.nI

(

1

Plan ontvangst van de slachtoffers MH17 op VIb. Eindhoven op 23juli ‘14

Betreft aankomst C-130 Hercules en C-17 Galaxy op tijdstip 16.00 uur It. op Vib. Eindhoven met aan
boord 60 rouwkisten.

Plan van aanpak:
Aankomst vliegtuigen (C-130 & C-17) plus opstellen vliegtuigen op het platform
Tijdstip: 16.00 uur
Plan:

-

-

-

o

Taptoe

o

1 min stilte

o

Oprijden 20 rouwauto’s

(
o

•

Fase 1

20 rouwkisten

•

Fase 2

16 rouwkisten

•
•

Fase 3
Fase 4

12 rouwkisten
12 rouwkisten

Benodigd 2x 50 dragers plus 50 reservedragers

Ceremonieel:
-

Vlaggen 11 stuks.
o

NLD, AUS, USA, GBR, BEL, DEU, PHI, MAL, NWZ, IND,CAN

Ontvangst & Parkeren:
-

(
-

VIP’s
o
o

In off mess MFR

o

Busvervoer van mess naar ceremonie

Koffie/thee. Broodjes

Nabestaanden
o Verwacht ± 1200 mensen

o

Worden opgevangen op de Gen-Maj Ruijter van Steveninck kazerne te Oirschot
Vervoer naar en van Vib. Eindhoven middels bussen. (DVVO)
Begeleiders in bus van Monuta en Defensie (23 monuta en 23 defensie)

o
o

13.15 vertrek van begeleiders naar RVS
13.30 eerste bus vertrek vanaf RVS naar EHV via poort 20

o

DBBO aanwezig bij poort
Monuta geeft in bus uitleg van de ceremonie ACTIE UITLEG UITWERKEN TBV

o
o

o

BUSSEN
o
o

Opvang in de KDC-10 hangaar
Catering aanwezig

Pers

-

Parkeren voor passagiersterminal

o
o
o

Verwacht ± 300 mensen
Opvang in de passagiersterminal

o

Catering aanwezig

Hulpverleners

-

o

Ontvangst op RVS, mee met bussen

Afhandeling rouwkisten
-

Monuta

Transport rouwkisten naar KVOK
-

-

KMar
o
Politie
o

-

zorgtvoorescorte
Afsluiting route van Vib. Eindhoven naar KVOK te Hilversum

Monuta
o

60 rouwauto’s

Persmoment
-

Eventueel in passagiersterminal

Ondersteuning
-

Tafels / stoelen:
o

-

-

Externe leverancier dtv CDC

Sanitair:
o twee toiletwagens (30) komen aan de landside van de hangaar.
Catering:
o wordt verzorgt door Paresto EHV en externe cateraar (dtv CDC)
•

PERS

Paresto

•

VIP’s

Officiers Mess

•
•

Hangaar
Chauffeurs

Externe cate raar
Paresto

0
-

-

Bewegwijzering / schermen
Ondersteuning door GHOR met 3x ambulances

Tijdschema
7.00 Operationeel team Auditorium mcl broodjes
7.00 Heras hekwerk/afscherming levering
Hangaar POC openstellen/plaatsen, via platform
7.30 Rouwauto’s aanwezig -) parkeren in loods op platform, verzamelruimte chauffeurs in MFR
ruimte POC Handling
7.30 Ontvangst CLSK personeel MFR POC SA,
8.00 briefen door Monuta van chauffeurs rouwauto’s mci Kmar en LtKo)
8.00 CLSK personeel briefing dzv CLSK Adjudant
9.00 Monuta en defensie begeleiders bussen ontvangen in MFR en briefen dzv Monuta
9.00 aankomst Draagpioegen Loods aansluitend oefenen POC Handling/ kap
9.00 OT Auditorium
10.00 oefenen met rouwauto’s op Platform route rijden. 20 man op stipjes platform POC werkpioeg
/draagploegen
11.00 aankomst erehaag Klu Cargo loods en aansluitend oefenen POC Locatie Handling POC Erehaag
Aoo
11.15 Inbrief woordvoerders BIC POC
11.30 OT Auditorium mci lunch
12.00 generale repetitie alle deelnemers
13.15 Busbegeleiders Monuta/Defensie naar RVS met bus vanaf Hangaar
13.30 bussen gereed en eventueel eerste vertrek naar EHV
13.30 Hangaar gereed voor aankomst nabestaanden POC
14.00-15.00 officieel aankomst tijd voor nabestaanden op RVS
15.00 aankomst VIP’s, schiphol heli/fixed wing, platform west, verplaatsen naar Mess POC 0ff
Defensie
15.45 Pers gereed op locatie POC
15.45 VIP’s op locatie, bus vanaf mess naar platform dzv DVVO POC
15.50 opstellen erehaag POC

16.00 Landing vliegtuigen start Ceremonie

18.00 einde ceremonie
Diner voor 400 defensie medewerkers etc

18.00 OT auditorium mci diner

(

(

Routebeschrijving Basis Informatie Centrum vliegbasis Eindhoven
Per auto
Komend vanuit de richting:
‘s Hertogenbosch /Tilburg
volg de A2 richting Venlo / Maastricht
volg bewegwijzering
u komtdanopdeN2
afslag nummer 29 ‘Eindhoven Airport’
einde afrit rechtsaf (u ziet dan Novotel aan uw
linkerhand) richting Eindhoven Airport
volg vervolgens de borden ‘Koninklijke Luchtmacht’
Eerst passeert u het nachthek en direct na het nachthek rechtsaf tot de parkeerplaats. Dit
staat ook op gele borden aangegeven.

Venlo / Maastricht
volg de A2 richting ‘s Hertogenbosch / Tilburg
volg bewegwijzering
u komt dan op de N2
afslag nummer 29 ‘Eindhoven Airport’
einde afrit bij de stoplichten linksaf
bij de eerstvolgende stoplichten rechtdoor (u ziet
dan Novotel aan uw linkerhand) ook bij de
volgende stoplichten rechtdoor
volg vervolgens de borden ‘Koninklijke Luchtmachf
Eerst passeert u het nachthek en direct na het nachthek rechtsaf tot de parkeerplaats. Dit
staat ook op gele borden aangegeven.
Per openbaar vervoer
Vanaf station Eindhoven kunt u met de treintaxi de vliegbasis bereiken.
(

Bezoekadres
Vliegbasis Eindhoven
Flight Forum 1550
Eindhoven
Tel. 040-2896132
Neem, bij een bezoek aan de vliegbasis, altijd een geldig legitimatiebewijs mee.

E
BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 22juli 2014 12:09

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

RE: Dagblad publicatie 22juli 2014

Weet niet of bestuurders zijn geinformeerd, ik loop het uit
Van:
Verzonden: dinsdag 22 juli 2014 11:16
Aan:
minaz.n1’;
Onderwerp: FW: Dagblad publicatie 22 juli 2014

minbuza.nl]
BD/DRD/NCC/ECQ

Weten jullie dit? Met BZK afgestemd?

914 10:48

(

t
Cc: 1
Subject: [ .V: Dagblad publicatie 22 juli 2014
Ha

From:

Sent: dinsdag 22 juli 2014 09:59

(

To:
Cc:

Subject: FW: Dagblad publicatie 22 juli 2014
Vanochtend in de dagbladen
Sent: dinsdag 22juli 2014 09:57
To:

Subject: Dagblad publicatie 22 juli 2014

1

(1/

GESCHOKT EN VERDP
Donderdag 17 juli 2014 heeft een verschrikkelijke ramp plaatsgevondei.
naar Kuala Lumpur is neergestort. Alle 298 mensen aan boord, onder v
Nederland is geschokt door deze dramatische gebeurtenis. Iedereen 1e
Zij kunnen rekenen op steun van ons allemaal bij het verwerken van h
Namens de regering van het Koninkrijk der Nederlanden,
Mark Rutte
Minister-president
Wij herdenken met groot verdriet en het diepste respect:
lohn Alder Verenigd lI’%oninkrijk
Christopher Allen -Nederland
an Allen Nederland
John Allen Veren igd Koninkrijk
julian Allen Nederland
Stephen Leslie Anderson Verenigd Koninkrijk
Andre Arighel Canada
Ma bel Anthonysarny Maleisië
Ithamar Avrion Nederland
Robert Ayley Verenigd Koninkrijk
Joyce Baay-Nederland
Theresa Baker Auscralië
Wayne Baker Australië
Willem Bakker Nederland
Rowen Bars Nederland
Emma Beu Australië
Muhamad Firdaus Bin Abdul Rahim Maleisië
Mohd Ghafar Bin Abu Bakar Maleisië
Ahmad Hakimi Biri Hanapi Maleisië
Shaikh Mohd Noor Bin Mahrnood Maleisië
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wn Amn Rin W2n $-li,ccir

-

liii Helen Guard -Australië
Roger Watson Guard Australië
IJarryl Gunawari FillÎpjnen
Hadiono Gunawan Indonesië
Irene Gunawan Fillipijnen
Sherryl Gunawan Filhpijnen
lohanna de Haan Nederland
Annemieke Hakse Nederland
Davy Joseph Gerardus Rally Nederland
Megan Hally Nederland
Yuli Hastini Indonesië
Geertrulda Heernskerk Nederland
Lidwina Heerkens Nederland
Erik Peter van Heijningen Nederland
Zeger Leonard van Heijuingen Nederland
Robin Hemelrijk Nederland
Johannes Rudolfus van den Hende Nederlanc
Marnix Reduan van den Hende Nederland
Piers Adnan van den Hende Nederland
Margaux larissa van den Hende Nederland
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MtiIjçjÖ
2

(

-

-

ndnnvi

Sent from my iPad Air

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

(

(

3

E
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

34’c

minvwsnl>
woensdag 6 augustus 2014 17:10
BD/DW/AV
BD/DW/AI;
BD/DW/AV;
BD/DPr):
BD/DB3/AO,
8D/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/LOCC;
BD/LOCC
RE: Aanbod kennis en expertise vanuit NCTV aan projectteam Herdenkingsdag
-.

—

-

-

.

-

Onderwerp:

Dank voor bericht.
Even krte respons:

8
iedereen daar nog
even over berichten, mocht ook elders misverstand daarover bestaan.

Met groet!

plv ardelingshoofd Directie Maatschappelijke Ondersteuning Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Soort
Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 20350 2500 Ei Den Haag
Kamer: lBe/19e verdieping 1
www.rujksoverheid,nl

ç

—---‘-

BD/DW/AV
6 augustus 2014 16:00

.minvenj.nl]

1
-.

i/NCC/ECO;

_erwerp: Aanbod kennis en expertise vanuit NCrV aan projectteam Herdenkingsdag

Beste
Zoals afgesproken en deels ook al telefonisch bij je aangegeven kunnen wij vanuit de NCTV
onderstaande kennis inbrengen in het deelproject Herdenkingsdag.
1

-

-

-

-

-

Vanuit de ervaring van VenJ met het coördineren van verschillende trajecten kunnen we in
algemene zin adviseren rond de coördinatie van zo’n groot project. Specifiek heeft de
medewerker die beschikbaar is, kennis en ervaring vanuit de herdenking Tripoli.
.taat hiervoor aan de lat. Haar gegevens heb ik je al gestuurd.

Het LOCC kan de lokale operationele coördinatie tussen alle partijen zowel in de voorbereiding
als de uitvoering, zonder daarbij de verantwoordelijkheid van VWS over te nemen. Het betreft
hier dus vooral de afstemming tussen operationele partijen.
Communicatie: communicatie over de gehele nafase wordt gecoördineerd door NCTV/ECO.
Gezien de gevoeligheden is het van extra belang dat communicatie over deelproject herdenking
wordt afgestemd met de projectleider Communicatie nafase
Dan gaat het over pers & publiekscommunicatie vooraf en tijdens over de herdenking, maar
ook over de communicatie met verwanten voorafgaand, tijdens en na de herdenking. Dat kan
in de deelprojectgroep
door deelname van de communicatie-adviseur Herdenking
Communicatie nafase. NCTV/ECO zal de inhoudelijke bijdragen over de herdenking (geschreven
door VWS) plaatsen op de verwantensite.
Vanuit ons cyber security center kan worden meegedacht over beveiliging van websites tegen
hacker en cyberaanvallen indien dit hier speelt.
Indien het een nationaal evenement wordt, zal vanuit de NCTV
de
dreigingsbeelden en maatregelen coördineren,
van plan aan te schuiven bij
overleggen. Voor een dergelijk dreigingsbeeld heeft hij van VWS verschillende input nodig. Dit
hierover apart contact
betreft o.a. Locatie, Tijd genodigden, verblijf genodigden.
opnemen met VWS.

Nog een laatste vraag: Vindt er morgen overleg met het projectteam Herdenkingsdag plaats? Dat is
aan onze kant even onduidelijk.
Groeten
Met vriendelijke groet,
coördinerend sr. beleidsmedewerker
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

(

www n ctv.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 Veilîgheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. i 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
2

transmission of messages.
Ministry of Security and Justice

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This massage may contain information that is not intended for you. II you are not the addressee or t this massage was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the massage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the riaks inherent in the
electronic transmission of messages,

3

-ninvws.nl>

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

RE: Actiepunten nazorg

En zojuist heb ik nog een telefonische update besproken met
nctv.minveni.nI)
Bij het NKC zitten de woordvoerders van betrokken departementen en redacteuren van AZ. Website met verwanten
informatie en nazorg is in de maak; in samenspraak met Arq slachtofferhulp. Op rijksoverheid.nl gaat vandaag een
dossier live met q en a’s. NCC communciatieadvies coördineert het beheer en updates van “verwanten informatie
website”.

(

12 u persverklaring Rutte
.15 u ICCB
16 u MCCB + persconferentie n MCCB (nadruk op nazorg of politiek/bestuurlijk wordt nog besloten)
Groet,

Senior communicatieadviseur
DIRECTIE COMMUNICATIE

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Hoftoren Directie Communicatie: l3de verdieping Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag Postbus 20350 2500 Ei Den Haag
-

070 3407591 E:

@minvws.nI

t
Oorspronkelijk bericht-Van:
Verzonden: vrijdag 18juli 2014 11:48
Aan: Dienstpostbus DCC-VWS;
Onderwerp: Actiepunten nazorg

Slachtofferhulp NL richt samen met Arq het IVC in. Gericht op nazorg aan eerste ring nabestaanden, maar ook met
wat openbare info voor tweede en derde ring.
coördineren de nazorg informatie op Rijksoverheid.nI. Dat is bedoeld voor algemeen publiek
en met verwijzing naar Slachtofferhulp en tzt naar IVC.
Slachtofferhulp haakt aan bij de familierechercheurs. In principe vanaf terugkeer stoffelijke resten.
In draaiboek nemen we aantal acties op voor nazorgtraject (langere termijn).
1

Woordvoering over Organisatie nazorg door’NKC. Praktijk nazorg kan gedaan worden door SHN of Arq.
VenJ/NGB sturen een bericht aan de burgemeesters, waarin ook verwezen wordt naar SHN en GHOR/GGD voor
advies. LOCC pre-informeert GHOR (ac).
Met vriendelijke groeten,

Ministerie van VWS

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Télefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

(

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 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..

(

2

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

a BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 17juli 2014 23:06
BD/DRD/NCC/ECO
RE: Advies vierdaagse
-

B
Van:
van-BD/DRD/NCC/ECO
Verzonden: donderd17 juli 2014 23:05
;.
1
Aa
1.. BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: FW: Advies vierdaagse
Urgentie: Hoog
-

Hoi

(

A. Contact gehad met KLM over Q&A’s voor vrienden en familie van de slachtoffers. Zij vatten het
samen tot drie hoofdvragen:
1. Zat mijn
(man, vrouw, zoon, dochter
) aan boord?
2. Wat is er gebeurd?
3. Wanneer kan ik her naar toe?
En tip van KLM: er bellen ook mensen die geen familie of vrienden zijn. Daarom vaak paar
controlevragen.
B. Hieronder ter info mail

aan burgemeester Nijmegen over Vierdaagse en crash.

Groet,

Senior communicatieadviseur en speechschrijver
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid
Nationaal Crisiscentrum
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
E-mail:
(Tel.

Wees Alert Ontine: samen slim investeren in een veilig en digitaal Nederland
Kijk op www.alertonline.nl

Van
[mailto
vburciemeesters ni]
Verzonden: donderdag 17 juli 2014 22:48
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: Advies vierdaagse
Urgentie: Hoog
-

Hieronder het advies dat ik heb gestuurd naar de burgemeester van Nijmegen, die vroeg hoe ik dacht over de
Vierdaagse en de crash.
Hoef je niets mee te doen, maar dan weet je dat hier
nagedacht over de impact.

—

en wellicht ook bij andere evenementen

1

—

wel wordt

Van:
Verzonden: donderdag 17 juli 2014 22:30
Aan:
Onderwerp: RE: Vliegcrash Oekraine Update NGB
Urgentie: Hoog
-

Beste

Zoiets?

kd.tiJnd

1

utIe

adviseur crisisbeheersing Nederlands Genootschap van Burgemeesters

(
Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Nassaulaan 12
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

wwvJburQemeesters.nI
Dit e-mailbancht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk
en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

This outbound message from KPN has been checked for all known viruses by KPN MailScan,
powered by MessageLabs.
2

For further information visit: http://www.kpn.com, keyword Mailscan

(

3

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
woensdag 30juli 2014 9:11
BD/DRD/NCC/ECR
-

A

BD/DRD/NCC/ECO
stukje uit protocolletje NKC: wellicht overbodig, maar toc

•
Zodra nabestaanden zijn geïnformeerd, wordt NCC door LFTO benaderd. NCC informeert de
gemeente (woonplaats slachtoffer) via burgemeester en vervolgens het NKC.
•
Het is belangrijk dat NCC de burgemeesters meegeven dat zij wél contact kunnen opnemen met
de nabestaanden als deze daarop prijs stellen, maar dat de communicatie richting pers over de
identificatie bij het NKC ligt. Daarnaast zal het NCC de burgemeester melden dat het NKC alleen de
nationaliteit en het aantal geïdentificeerden meldt, geen namen en woonplaatsen.
•
In geval van niet-Nederlandse slachtoffer: zelfde proces. Behalve dat het LFTO vaak niet een
familierechercheur informeert, maar een contactpersoon voor nabestaanden bij een van de
ambassades in Den Haag. Zodra de contactpersoon van de ambassade meldt aan LFTO dat
nabestaanden zijn geïnformeerd, zal LFTQ dit weer melden aan het NCC.

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag
Secretaresse
nctv.minveninl 1

nctv.m i nve n inl
http://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik Vrij.

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 24juli 2014 10:13
BD/DV/P&B;
server politie
-

-

minvenj.nl)

Hi,
Wisten jullie dit al, van die server?
Gr
minvws.r]
[mailto
Van:
Verzonden: donderdag 24juli 2014 9:58
Aan: SHARED NKcO3 BD/DRD/NCC;
Onderwerp: FW: berichten op site voor nabestaanden

(

-

BD/DRD/NCC/ECO

‘----Original Message
From:
kIpd.politie.nlj
Sent: Thursday, July 24, 2014 09:54 AM W. Europe Standard Time
To:
Subject: berichten op site voor nabestaanden
Dag• we spraken elkaar zojuist over berichtgeving op de site voor de nabestaanden.
er zitten twee onderwerpen aan te komen die wellicht ook voor de nabestaanden handig zijn te weten.Er is nog geen
‘go op de twee onderwerpen dit is nog een aankondiging.
1. persconferentie, vanmiddag door politie en LTFO over de identificatie van de lichamen door het LTFO. Hoe ze
werken hoe het team is samengesteld etc.
2. het in de lucht brengen van een up-bad server waar bewoners van het gebied waar MEi 7 is neergestort wordt
gevraagd beeldmateriaal te uploaden tbv het onderzoek.
Met vriendelijke groet,

persvoorlichter
Politie 1 Landelijke Eenheid 1 Bureau Communicatie
Werkadres: Lookant 2
Bezoekadres: Hoofd straat 54, 3972 LB Driebergen
Postbus 100, 3970 AC Driebergen

werkdagen: maandag dinsdag, donderdag, vrijdag

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en
Disclaimer
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.
1

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

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 een de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Do 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 lor you. t you are not the addressee or t this massage was sent to you by mistake, you are
requested to intorm the sender end detete the massage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting trom the riaks Inherent in the
electronlc transmission cl messages.

(

(.

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
22juli 2014 18:05

irlines.com
BD/DW/AV;
script voor team Malaysia Airlines
-

—

-

knp.politie.nl

Beste

Zoals beloofd hier het script voor jouw collega’s, die te maken krijgen met vragen die niet tot het
domein van Malaysia Airlines behoren:
-

(
-

-

-

Waar krijg ik informatie mbt aankomst vliegtuig/identificatie van de stoffelijke overschotten?
o Informatie die hierover in de media circuleert, is niet altijd betrouwbaar
o de laatste geverifieerde informatie hierover staat op de besloten website van
Slachtofferhulp (http://www.slachtofferhulp.nh/vlieciramooekraine)
o als u nog geen inlogcode heeft voor deze website, vraag deze dan op bij uw
fa mii ierechercheu r
o de familierechercheurs bellen u, zodra er belangrijke geverifieerde informatie is over de
terugkomst en identificatie van lichamen
waar vind ik informatie vade o\7rheid?
o op www.rijksoverheid.nl staat een dossier met informatie over de vliegramp voor het
algemeiie publiek en gemêenten. Ook op deze site algemene informatie over
over praktische en psychologische hulp:
o daarvoor kunt u het best op de website van slachtofferhulp kijken, of de hulplijn bellen
0900- 0101
over bankzaken (blokkeren van passen):
o op het besloten deel website httr://wwwslachtofferhulp.nI/vlieqrampoekraine staat wat
de banken doen en wat u kunt doen.

Zou je overmorgen (do 24/7)
willen contacteren? Zij is projectleider
nafase en zal met je afstemmen over jullie activiteiten (los van communicatie).
Met vriendelijke groet,

( ‘3v hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur
Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
Secretaresse
nctv.m inven j.n l
T
M
n ctv. mi nve nj. ni
http://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik Vrij.

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DV/P&B
zondag 20 juli 2014 12:29
BDJDRD/NCC/ECO
RE: woordvoeringslijn (reactief) over besloten informatiebijeenkomst
-

-

Akkoord, gr
Van:
BD/DRD/NCC/ECO
Verzonden: zondag 20 juli 2014 12:22
Aan:
8D/DV/P&B
Onderwerp: woordvoeringslijn (reactief) over besloten informatiebijeenkomst
-

-

-

-

-

-

U weet dat er morgen een besloten informatiebijeenkomst voor nabestaanden is.
Op dit moment geven we geen verdere details, vanwege het besloten karakter.
U mag ervan uit gaan dat er morgenochtend nadere informatie komt voor de media
Over wat er wel en niet mogelijk is, bijvoorbeeld over een persvak

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijdi ng en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
Secretaresse
nctv.minvenj.nI

1

T
M

(

(nctv.minvenj.nl
http://www. nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
woensdag 23juli 2014 13:13
-

BD/DV
BD/DV/P&B
RE: woordvoering OVV ter plaatse

De onderzoeksraad voor veiligheid is zelfstandig orgaan, doet dus eigen woordvoering over datgene
wat zij doen.
Globaler voeren wij woord over soorten onderzoek dat gedaan wordt
Van
Verzonden:_woensdag 2

[mailti
i 2014 12:28

minbuza.nl1

-BD/DV
BD/DRD/l
Onderwerp: FW: woordvoering 0W ter plaatse

-

-

-

BD/DV/P&B

1
zie onderstaande. Be

(

dat OVV

ordvoering doet ter

1 kun je dat evt in verslag terugvinden?
Groet,

14

From:
Sent: woensdag 23 juli 2014 11:45
To:
Subject: Re: 0W BEGONNEN MET ONDERZOEK CRASH MH17
Klopt. Later vandaag komt hun woordvoerder aan in Kiev.
Van:
Verzonden: Wednesday, July 23, 2014 12:29 PM
Aan:
Onderwerp; FW; 0W BEGONNEN MET ONDERZOEK CRASH MH17
Dit is een onafhankelijke Raad. Daar doen we geen woordvoering over, neem ik aan?
From: CAR Redactie [mailto : redactie)minaz.nl]
Sent: woensdag 23 juli 2014 11:22
Subject: ANP: 0W BEGONNEN MET ONDERZOEK CRASH MH17
0W BEGONNEN MET ONDERZOEK CRASH MH17
woensdag, 23 juli 2014 / 11:20
(c) ANP 2014, alle rechten voorbehouden
Categorie
Binnenland
Trefwoorden:
ALG
Prioriteit:
1
Woorden

7
Auteur:
1

8

Sander Kuypers,

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

(

(

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

minbuza.nI>
dinsdag 5 au9ustus 2014 11:29
BD/DRD/NCC/ECO
RE: vragen over Eurocross en nummer BZ (van rjksoverheid.nt)

Hi
Zie hier wat ik terugkrijg van mijn beleidscollega’s. Kun je hiermee uit de voeten?
Groet,

1.
2.

‘

Eurocross heeft momenteel geen rol meer en geen telefoonnummer meer beschikbaar.
Het noodnummer van BZ 070 348 7770 bestaat nog steeds. Dit nummer is voor zaken m.b.t. Nederlandse
slachtoffers (met name familie/vrienden).

Ter achtergrond: Het BZ-nummer is niet bestemd voor (Nederlandse) nabestaanden van buitenlandse slachtoffers.
.Jij hebben immers geen informatie over de buitenlanders. Toch gebeurt het dat ook deze mensen ons bellen en
dan zullen wij ze zo goed als mogelijk van informatie voorzien en verwijzen naar de juiste instantie (veelal de
ambassade van het betreffende land).
Groet,

From:
BD/DRD/NCC/ECO [mailto
nctv.minvenj.nl]
Sent: dinsdag 5 augustus 2014 11:10
To:
Subject: RE: vragen over Eurocross en nummer BZ (van rijksoverheki.nI)
-

Beste

Ja, het staat nog steeds zo op ro,nl. Dus hoor het graag
G rt
Jan:
( Verzonden:
dinsdag 5 augustus 2014 11:07

minbuzanl]

Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: RE: vragen over Eurocross en nummer BZ (van rijksoverheid.nl)
-

Hi
Speelt dit nog? Zo ja, dan ga ik er vandaag achteraan.
Groet,

Van:
dnctv,minveni.nll
BD/DRD/NCC/ECO [n
Verzonden: Monday, August 04, 2014 09:58 AM
Aan:
Onderwerp: vragen over Eurocross en nummer BZ (van rijksoverheid.nl)
-

Hi
Kan jij deze vragen (laten) beantwoorden?
Dank!

1

minaz.nI]
Van:
Verzonden: vrijdag 1 augustus 2014 14:21
-BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
CC: WebredactieRO
Onderwerp: RE: contact
Ik ben trouwens ‘onze’ pagina’s aan het doorlopen
Ik maak daarbij geen inhoudelijke wijzigingen: die leg ik eerst
aan jullie voor. Cosmetische wijzigingen voer ik wel door.
De volgende vragen heb ik voor je over de startpagina van het dossier:
•
•

Coördineert EuroCross nog steeds de ramp in NL? Op hun eigen site hebben ze namelijk alle teksten in de
verleden tijd gezet.
Is het nummer van BZ alleen voor nabestaanden van NL slachtoffers? Of bv ook voor Nederlandse
nabestaanden van slachtoffers met een andere nationaliteit?

(

Groeten,

nctv.mivenj.fl]

BD/DRD/NCC/ECO fmailto
Van
Verzonden: vrijdag 1 augustus 2014 14:07
Aan:
Onderwerp: RE: contact
-

Dank!
minaz.nl]
Van:
Verzonden: vrijdag 1 augustus 2014 14:06
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
Onderwerp: RE: contact
-

Lang leve mijn cache! Ik geef het hier intern door. Sterkte vandaag, dans

(
nctv.minvenj.nl]

BD/DRD/NCC/ECO 1
Van:
Verzonden: vrijdag 1 augustus 2014 14:04
Aan:
Onderwerp: RE: contact
-

Bij miJ7.

‘1’.

(j
Met vriendeLijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20011 j 2500 EA 1 Den Haag
2

1ctv.mijy.flLfl 1
T
M
@nctv.minvenj.nI
http://www.nctv.n 1
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

[rnatr
Van
â)minaz nI]
Verzonden: vrijdag 1 augustus 2014 14:00
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
CC: Ro.nl-team Nieuws; WebredactieRO
Onderwerp: contact
Hoi

(

Wij zoeken contact met het crisiscentrum, maar iedereen waarvan wij contactgegevens hebben is afwezig.
Misschien weet jij bij wie we vandaag terecht kunnen?
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
‘his 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
3

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

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

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

(

(

5

3(2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
18juli 2014 9:28
BD/DRD/NCC/ECO
- BD/DV/P&B;
RE: info nabestaanden

,1

ter info
dat:
Kan jij doorgeven aan
Als nabestaanden naar kiev, dan moet eerst kortgesloten met buza consulaire zaken!
En vraag ajb of kijk in lcms of
gemeente Haarlemmermeer betrokken bij opvang?

(

Verder moet bz (consulaire zaken) gaan regelen dat telefoonteam contact heeft met telefoonteam malaysia
doet
die hier aan tafel zit.
Er komt factsheet beschikbaar over itfo werkwijze en van slachtofferhulp
Er komt afgeschermde website, het ivc, in opdracht van VenJ door arq en slachtofferhulp.
Alleen voor nabestaanden
Wij moeten obv mail ngb en q& a een tekst maken voor nabestaanden overal wat kan ik waar vinden, wat
gebeurt er verder.
,

Wil jij daar voorzet voor doen? Ik mail je de mail van ngb.
Duurt hier nog wel even

(

Sent with Good (www.ood.corn)

From:- BD/DRD/NCC/ECO
1t! r”

18juli 2014 9:01:38

Rfl’DRD/NCC/ECQ;
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC/ECR
Cc:l
)Subject: info nabestaanden
1-

;

BD/DV/P&B;

BD/DV/P&B;

-

Beste allen,

Zojuist

gesproken van Schiphol.

-Coördinatie opvang en informatie voor nabestaanden loopt via Malaysia in Steinberger hotel, nog
steeds aanloop daar
-ook coördinatie door Malaysia mbt nabestaanden die naar Kiev willen afreizen
-wordt gewacht op beslissing wanneer weer perso van Malaysia komt, tijd nog niet bekend maar zij
geeft mij dit door. Er wordt gewacht op hooggeplaatst persoon van Malaysia die deze kant op komt,
nog niet bekend wie
-indien bijeenkomst vanuit overheid graag afstemmen met Maylasia, contactpersoon volgt via
1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
zondag 20juli 2014 13:37

1 BD/DV/P&B
RE: info over nummers gegeven aan

voor alg publiek geen nummer. Die mogen kijken op rijksoverheid.ni. focus in de corn is nabestaanden
Voor verwanten het BZ nummer: 070 348 7770
Begrijp net van
dat er niet een hele strakke defnitie van nabestaanden wordt
gehanteerd.
Voor pers kan de reactieve woordvoeringslijn opgelezen worden, en als ze dan nog doorvragen mag je
geven,
het nummer van

j

(

Van:(
Verzo
an:4
Onderwerp:

.utrecht.politie.nl]

Met vriendelijke groet,
Go mm u n ic ati eadvis eu

Politie Midden-Nederland 1 Afdeling Communicatie
Bezoekadres:
Çroonstraat 25, 3511 F1C Utrecht / Kaap Hoorndreef 3, 3563 AR Utrecht
‘ .ostadres: Postbus 8300, 3503 RH Utrecht
Twilter © PolitieUtrecht
Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

(âinctv.minvenj.nl]

Van:
BD/DRD/NCC/ECO [mailto
Verzonden: zondag 20juli 2014 13:15
Aan:
Onderwerp: info over nummers gegeven aan
-

Van:
BD/DRD/NCC/ECO
Verzonden: zondag 20juli 2014 11:07
Aan:
autrecht.politie.nl
CC: SHARED NKcO1 BD/DRD/NCC
Onderwerp: FW: Vliegramp Oekraine Update NGB Vrijdag 18 juli
-

-

-

-

1

Best

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20011 2500 EA Den Haag
Secretaresse
nctv.miygj.nl

(

T
M
nctv. mi nve n j.nI
http://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

eestersnil

Verzonden: vrijdag 18 juli 2014 16:18
A ii.

Onderwerp: Vliegramp Oekraine

-

Update NGB Vrijdag 18 juli
-

Vliegramp Oekraïne
Na de email nieuwsbrief van gisteren ontvangt u hierbij een update.

Afspraken NCC

—

Bevestiging van namen?

Op verzoek van het NCC geeft het NGB langs deze weg een update over de vliegramp in cie Oekraïne. Veel
2

(

burgemeesters worstelen met de vraag of namen van slachtoffers inmiddels kunnen worden bevestigd, Op dit
moment worden de eerste nabestaanden door familierechercheurs geïnformeerd.
Het kan zijn dat u als gemeente gebeld wordt door verwanten, die al vanuit Buitenlandse Zaken bevestiging
hebben gehad dat de naam van hun familielid inderdaad op de lijst staat. Zodra de Rijksoverheid de beschikking
heet over een lijst van namen en adressen zal het NCC de betrokken gemeenten gaan bellen. Het NCC
verwacht dat binnenkort te kunnen doen, maar zal dat pas doen nadat de familierechercheur de betrokken
verwanten heeft geÏnformeerd. Het is niet nodig om zelf contact te zoeken met het NCC.
Zoals in de nieuwsbrief van gisteren is aangegeven, kunt u voor de tussenliggende periode kiezen voor
bewoordingen als ‘ernstig rekening houden met’ of ‘naar alle waarschijnlijkheid gaat het om persoon x’ of
woorden van gelijke strekking.
Overigens kunnen slachtoffers in één gemeente wonen en nabestaanden die behoefte hebben aan hulp, in een
andere gemeente woonachtig zijn. U kunt dan zelf beoordelen of collegiale afstemming wenselijk is.

Protocol rond identificatie
Bijgevoegd ontvangt u ook een protocol waarin het identificatieproces nader omschreven is. Dit is een
bestuurlijk protocol dat wij meesturen om u inzicht te geven in het proces. Het is niet bedoeld om op websites te
publiceren of anderszins.

Condoleanceregisters
Er is een condoléance-register op www.coridoleance.nl, waar mensen hun medeleven kunnen betuigen. Veel
mensen hebben ook behoefte om dat op een fysieke plek te doen. Het is aan u om daarin uw eigen afweging te
maken, mede in het licht van de lokale impact en context. Verschillende gemeenten hebben inmiddels besloten
om een condoleanceregister te openen in het gemeentehuis.

Evenementen
In den lande vinden komende dagen diverse evenementen plaats. Van burgemeesters krijgen wij signalen dat
waar mogelijk is besloten om dergelijke evenementen te versoberen of op een andere manier stil te staan bij
de vliegramp. Op dit moment zijn ons geen signalen bekend dat evenementen ook zijn afgelast. Dit zal mogelijk
wel gebeuren op het moment van een Nationale Herdenking, maar daarover is op dit moment nog geen
beslissing bekend.

—

-

Rij 3overheid dossier
Op de website van de Rijksoverheid is een dossier aangemaakt, waarin u ook verdere vragen en antwoorden
kunt vinden. Dit dossier is te vinden op http:/!www.riiksoverheid.nI/onderwerpen/vliegramp-mhl7

Publieksinformatie
Algemene publieksinformatie wordt gegeven op www.riiksoverheid.ril en telefonisch via Postbus5l.
Als u iets wilt melden op uw website, of als u algemene vragen krijgt, kunt u het best doorverwijzen naar
www.rijksoverheid.nl.

Verwanteninformatie
De volgende telefoonnummers zijn opengesteld:
•
070-3487770 (ministerie van Buitenlandse Zaken) bedoeld voor verwanten die consulaire vragen
hebben.
•
071 -36 41 841 (Eurocross coördinatie van de vliegtuigramp in Nederland)
•
023-55 42 555 (D-Reizen)
•
0900-0101 (Slachtofferhulp)
—

Daarnaast werken Slachtofferhulp, Stichting Arq en VWS aan een besloten website voor verwanten. Zodra deze
3

beschikbaar is, zal dit bekend worden gemaakt aan verwanten en zullen zij een inlogcode krijgen.

Bijeenkomst voor nabestaanden
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het organiseren van een besloten bijeenkomst voor nabestaanden van
de slachtoffers. Naar alle waarschijnlijkheid vindt die maandag a.s. in het midden van het land plaats. De locatie
wordt eerst besproken met betrokken bestuurder(s), en vervolgens bekend gemaakt. Vanuit NCTV (VenJ),
VWS, BZ, Stichting Arq en Slachtofferhulp zal samen met de gemeente een projectteam worden ingericht.
Betrokkenen zullen daarover worden geïnformeerd.

Overige afspraken
Wellicht ten overvloede, maar beoordeel waar nodig ook of afstemming binnen de Veiligheidsregio gewenst is.
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via telefoon: 070 751 51 51 en e-mail: Frontoffice
NCC@nctv.minvenj.nl
Contact nfo@burgemeesters nI of telefonisch 070 373 8383 Bij crises (24 per dag) 070 373 8080

(
This outbound message from KPN has been checked for all known viruses by KPN MailScan,
powered by MessageLabs.
For further information visit: http://www.kpn.com, keyword Mailscan

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 risicos 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:

BD/DRD/NCC/ECO
woensdag 23juli 2014 7:19

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

RE: Vliegramp Oekraine

-

Update NGB

-

dinsdag 22 juli 2014

&

Hi,
Besloten website is dus live, inlogcodes zijn verstrekt

Grt

Sent with Good (www.good.com)

erom:
ent: dinsdag 22 juli 2014 21:18:29
To:
Subject: Vliegramp Oekraine Update NGB
-

-

dinsdag 22 juli 2014

Vliegramp Oekraïne
(

a de e-mails van donderdag, vrijdag en zondag ontvangt u hierbij een vierde update. Dit naar aanleiding van
het afkondigen van een Dag van nationale rouw op woensdag 23 juli.

Dag van nationale rouw
Naar aanleiding van vragen van diverse burgemeesters hebben wij vanavond op Rijksniveau nagevraagd wat
de protocollaire consequenties zijn van een dag van nationale rouw. Zoals u ook uit de vlaginstructie zult
hebben begrepen, wordt morgen de Nederlandse vlag haifstok gevoerd op alle gebouwen van de Rijksoverheid.
Gemeenten worden verzocht dienovereenkomstig te handelen.
Het Rijk legt niets op; de gedachte achter deze dag is primair dat burgers, bediijven en instellingen zelf invulling
geven aan deze dag en zelf beoordelen wat een passende manier is om de dag vorm te geven. Het is geen
verplichte vrije dag. Er is ook geen richtlijn over het wel of niet doorgaan van evenementen. In de afgelopen
dagen is er veelal voor gekozen om evenementen te versoberen, bijvoorbeeld door de muziek aan te passen of
te starten met een moment van stilte. Dat geldt zeker rond het moment van 16.00 uur, dat op de dag van
nationale rouw centraal staat. Opdat moment komen de eerste slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17
aan in Eindhoven. Op verschillende momenten van de dag zullen klokken worden geluid. Dit laatste geldt met
name gedurende 5 minuten voor aankomst van de vliegtuigen. Deze aankomst is voorzien om 16.00 uur.
Hieronder treft u voor de volledigheid de volledige informatie aan die ook op Rijksoverheid.nl is te vinden.
1

Bericht Rijksoverheid over dag van nationale rouw
Minister-president Rutte heeft woensdag 23 juli 2014 tot dag van nationale rouw verklaard. Op deze dag komen
de eerste slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 aan in Eindhoven.
Dat zal gebeuren in aanwezigheid van nabestaanden. Daarnaast zullen aanwezig zijn Hunne Majesteiten
Koning Willem-Alexander en Koningin M.xima, minister-president Rutte en vice-minister-president Asscher,
vertegenwoordigers van landen waarvan slachtoffers te betreuren zijn en andere hoogwaardigheidsbekleders.
Na de landing van de twee militaire vliegtuigen zal de aankomst in Nederland worden gemarkeerd met een
trompetsignaal. Daarna zal er een minuut stilte in acht worden genomen. Iedereen kan zich hierbij aansluiten.
In verband met deze dag van nationale rouw heeft minister-president Rutte een bijzondere vlaginstructie
uitgegeven om morgen van alle gebouwen van de rijksoverheid de Nederlandse vlag halfstok te voeren.
Gemeenten, provincies en Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland wordt verzocht
dienovereenkomstig te handelen. Verder kunnen op verschillende momenten van deze dag klokken worden
geluid. Dit laatste geldt met name gedurende 5 minuten voor aankomst van de vliegtuigen. Deze aankomst is
voorzien om 16.00 uur.
Bron: Rijksoverheid.nI

(

Betrokken gemeenten
Bijgevoegd vindt u een update van de lijst met de gemeenten waar volgens onze informatie slachtoffers
woonachtig waren. De lijst is primair bedoeld voor uw eigen referentie en kan gebruikt worden om desgewenst
contact te zoeken met collega burgemeesters. Mocht u dringend contact zoeken met een collega maar niet over
de contactgegevens beschikken, schroom dan niet om contact op te nemen met het NGB. Wij hebben van de
meeste leden van het NGB de contactgegevens.

Rijksoverheid dossier
Op de website van de Rijksoverheid is een dossier aangemaakt, waarin u ook verdere vragen en antwoorden
kunt vinden. Dit dossier is te vinden op http:Uwww.rijksoverheid.nllonderwerperi/vliegramp-mhl7

Publieksinformatie
Algemene publieksinformatie wordt gegeven op www.rijksoverheid.nl en telefonisch via Postbus5l.
Als u iets wilt melden op uw website, of als u algemene vragen krijgt, kunt u het best doorverwijzen naar
www.rijksoverheid.nI.

Verwanteninformatie
De volgende telefoonnummers zijn opengesteld:
•
070-3487770 (ministerie van Buitenlandse Zaken) bedoeld voor verwanten die consulaire vragen
hebben.
•
071-36 41 841 (Eurocross coördinatie van de vliegtuigramp in Nederland)
•
023-55 42 555 (D-Reizen)
•
0900-01 01 (Slachtofferhulp)
—

Daarnaast werken Sfachtofferhulp, Stichting Arq en VWS aan een besloten website voor verwanten. Zodra deze
beschikbaar is, zal dit bekend worden gemaakt aan verwanten en zullen zij een inlogcode krijgen.

Overige afspraken en NCC
Wellicht ten overvloede, maar beoordeel waar nodig ook of afstemming binnen de Veiligheidsregio gewenst is.
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via telefoon: 070 751 51 51 en e-mail: Frontoffice
2

NCC@ nctv.minvenl.nI
Contact into@burgemeesters ni of telefonisch 070 373 8383 Bij cnses (24 per dag) 070 373 8080
-

This outbound message from KPN has been checked for all known viruses by KPN MailScan,
powered by MessageLabs.
For further information visit: http://www.kpn.com, keyword Mailscan

(
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-EE
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
zaterdag 9 augustus 2014 14:21
BD/DRD/NCC;
RE: identificaties
-

-

BD/DV/P&B

,1
Hi,

‘t’

Met vriendelijk groet,

(
Sent with Good (www.good.com)
From:
BD/DRD/NCC
Sent: zaterdag 9 augustus 2014 14:01:02
To:
-BD/DV/P&3;I
Subject: identificaties
-

-

BD/DRD/NCC/ECO

Vanochtend 42 nieuwe identificaties ontvangen. Maakt nu 65 in totaal.

(

Van de 42 hebben er 21 de NL-nationaliteit en 21 een buitenlandse nationaliteit.
Er ligt een verzoek van de ambassadeurs van landen van de slachtoffers om de buitenlandse
nationaliteit niet meer uit te splitsen in de media.
Verantwoordelijk voor de contacten met de ambassadeurs is
van DKP bij BUZA.
Ter info: Van de 21 buitenlanders zijn er 15 Maleisisch.
Eind van de middag moet qua bellen lukken. Ik krijg een seintje als alle ambassades en
burgemeesters geïnformeerd zijn.
Vriendelijke groet,
Hoofd Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Nationaal Crisiscentrum
Turfmarkt 147
Postbus 16950

1 2511 DP 1 Den Haag
1 2500 BZ 1 Den Haag 1 www.nctv.nI
.

mLni.ni

1
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 22juli 2014 19:08
t
knp.politie.nJ
NKC DRD/NCC;
BD/DRD/NCC/ECO
meer informatie over de aankomst van de eerste lichamen
-

-

Beste
Kan jij zorgen dat de volgende in formatie met spoed door de famiierechercheurs gemeld wordt?
Staat zo meteen ook op besloten s/te. Cursieve tekst is niet om uit te spreken. Persverklaring gaat er
tegen 19.30 uit.
Morgen, woensdag 23 juli 2014 om 16.00 uur komen 2 vliegtuigen aan op Eindhoven Airport. In die
vliegtuigen worden in totaal 60 lichamen van slachtoffers vervoerd. Dit kunnen Nederlanders zijn,
maar ook slachtoffers uit andere landen.

(

Na aankomst op Eindhoven Airport zullen de kisten overgebracht worden naar rouwauto’s, die in een
aneengesloten stoet direct doorrijden naar Hollandsche Rading, waar het identificatieproces kan
aanvangen. De komende dagen zullen meerdere vluchten op Eindhoven Airport aankomen, die
dezelfde weg zullen afleggen.
Zoals eerder gemeld, willen we nabestaanden van de vliegramp de mogelijkheid geven om bij deze
aankomst aanwezig te zijn. Ook bij de aankomst van volgende vluchten met lichamen van slachtoffers,
bestaat die mogelijkheid.
Als u bij de aankomst wilt zijn, kunt zich vanaf 14 uur melden bij de ingang van de Steveninck
Kazerne in Olrschot kazerne, daar zult u verder begeleidt worden naar speciale bussen die u naar
Eindhoven Airport zullen brengen.
Onderweg krijgt u informatie van slachtofferhulp en de Organisatie over het verdere programma.
Start van de ceremonie is om 16 uur
De ceremonie duurt tot zeker 17.30 uur

(

Op de vliegbasis wordt gezorgd voor eten en drinken
U zit overdekt en zoveel mogelijk buiten de zon.
-Nabestaanden die aanwezig willen zijn, zullen buiten het zicht van media worden ontvangen
Routebeschnjving is bijgevoegd en te vinden op de website van defensie)
http ://www. defensie. ni/binaries/defensie/do cumenten/publica ties/2008/09/02/routebeschrijvingsteveninckkazerne -in-oirsch ot/routebeschrifving -steveninckkazern e-in -oirsch ot. pdf
Deze informatie is ook te vinden op de besloten website van slachtofferhulp. (familierechercheurs
hebben daar zelf de inlogcodes voor uitgedeeld, begrepen wij).
Ook heeft Minister-president Rutte 23 juli tot dag van nationale rouw verklaard. In verband met deze
dag zullen morgen op alle gebouwen van de Rijksoverheid de vlaggen haifstok te voeren. Meer
informatie over de Dag van Nationale Rouw vindt u op www.riiksoverheid.nl

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
1

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
jctv.minvenl
Secretaresse
1
T
M

‘nctv.minvenj.nl
http://www.nctv.nI
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

(

(
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 8 augustus 2014 19:29
@minbuza.nl
-

BDJDRD/NCC/ECO
nabestaandensite

Beste
Zoals beloofd aan jou en jouw collega, hier de link naar de site van slachtofferhulp.
/

Op het open deel staan al een paar teksten in het Engels. Hoe het met vertalingen loopt heb ik
Prognose is dat eind volgende week ook een apart deel Engels op
f) vandaag kortgesloten met
de besloten site is, met een eng elstalige inlog.
Proces van hoe die inloggegevens dan bij buitenlandse nabestaanden komen, moet nog georganiseerd
worden (met Slachtofferhulp en evt betrokken familierechercheurs), als ik het wel heb.. Aangezien
jullie elke di om 17 uur een overleg hebben met de ambassades van betrokken landen, is komende di
een goed moment om de engelse site aan te kondigen.
Alle informatie van de rijksoverheid wordt via ons
t)aangeleverd. Als jullie relevante zaken hebben die voor nabestaanden gelden, kan dat ook
aangeleverd worden.
pakt ook de nafase op in mijn vakantie (vanaf maandag 11/8)
Met vriendelijke groet,

hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

(

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
urfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
III’-’

http://www.nctv.nI
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

1

6-9o.
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 1 augustus 2014 12:57

A

iiinvws.nl

FW: Gemeenten

Ter info..
Van:
A Verzonden: donderdag 31 juli 2014 21:22
Aan:
BD/DRD/NCC/ECR;
Onderwerp: Gemeenten
-

4
‘

Vorige week is er vanwege de rijksoverheid een bericht naar de gemeenten gegaan met het verzoek geen eigen
‘casemanagers’ in te zetten voor nabestaanden in hun gemeenten. En als zij initiatieven willen nemen ten behoeve
“an nabestaanden om dat niet te doen na overleg met familierechercheurs en/of casemanagers van Slachtofferhulp
ederland.

Met vriende.ke groet,

(
Lid Raad van Bestuur
Slachtofferhulp Nederland
Hoofdkantoor 1 Pallas Athenedreef 27
3561 PE 1 Utrecht
www.slachtofferhulp.nI 1 Hulpverlening: 0900-0101

1

E 39-ee
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 22juli 2014 13:51
) [KNP]’
verzoek: fam rechercheurs laten bellen met volgende bericht (wacht svp op GO
sms)
-

-

Beste
Hier een volgend bericht (pas uitzetten na een GO)

(

Naar verwachting komt morgenmiddag de eerste vlucht uit Charkov met aan boord de eerste lichamen
van de slachtoffers, Ze zijn dan nog niet geïdentificeerd. We willen nabestaanden van de vliegramp de
mogelijkheid geven om bij deze aankomst aanwezig te zijn. Naar schatting zullen circa 20 lichamen
aan boord zijn van deze vlucht. Dit kunnen Nederlanders zijn, maar ook slachtoffers uit andere landen.
Na aankomst op Eindhoven Airport zullen de kisten overgebracht worden naar rouwauto’s. die direct
doorrijden naar Hollandsche Rading, waar het identificatieproces kan aanvangen. De komende dagen
zullen meerdere vluchten op Eindhoven Airport aankomen, die dezelfde weg zullen afleggen. Bij
jankomst van het eerste vliegtuig wordt veel media-aandacht verwacht.
Nabestaanden die aanwezig willen zijn, zullen buiten het zicht van media worden ontvangen. Meer
informatie over aanmelding, tijdstip van aankomst en ontvangst zal zo snel mogelijk volgen.
Dank!

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag

ictv.minvenj.nl
http://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

Onderwerp: RE: verzoek: fam rechercheurs laten bellen met volgende bericht
1

Er is met alle families contact geweest over de aankomst trein en het vervolg.
Vriendelijke groet,

Message
“
,,

“014 10:51 AM W. Europe Standard Time

To:
Subject: verzoek: fam rechercheurs laten bellen met volgende bericht
Beste

Kreeg je naam en gegevens via
Afspraak is dat we jou als ingang mogen gebruiken voor dringende informatie die van de fam
rechercheurs naar de families moet

(

We wachten op bevestigingvan aankomsttrein in Garkov. Zodra die er is: graag met spoed de fam

rechercheurs instrueren om de families te bellen met de volgende tekst:

We willen u in formeren over het verloop van de trein reis met de Iicha(a)m(en) van uw familielid/leden.
De trein is inmiddels aangekomen in Garkov, in veilig gebied.
De stoffelijke resten van uw geliefde(n) worden overgebracht naar een vliegtuig voor verder transport
naar Nederland.
Zodra we meer informatie hebben, in formeren we u uw opnieuw.

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

(
Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 2511 DR 1 Den Haag
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag

@nctv.minveni.nl
http://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

2

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
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 enlof een
ierschoningsrecht 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.

(

3

E33
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

BD/DRD/NCC/ECO
zaterdag 26juli 2014 19:58
3slachtofferhulp.nlY
BD/DRD/NCC/ECO
toelichting identificatie com.doc.docx
toelichting identificatie com.doc.docx
-

(

(

1

Werkwijze na identificatie
Op het moment dat het identificatieteam tot een positieve identificatie komt, informeert de
familierechercheur onmiddellijk de familie van het slachtoffer. Als ii geen bericht van de
familierechercheur heeft gehad, betreft de identificatie dus niet een van uw familieleden.
Kort nadat de familierechercheur de familieleden heeft geïnformeerd, zal ook op dit besloten forum
melding worden gemaakt dat een slachtoffer van de vliegramp is geïdentificeerd. Na elke
identificatie zal de burgemeester van de woonplaats van de overledene(n) worden geïnformeerd.
Bij de eerste identificatie worden ook de media geïnformeerd. Zij krijgen alleen de informatie over
de nationaliteit, niet over de woonplaats of naam. De komende tijd zullen de media periodiek, dus
niet bij elke positieve identificatie, op de hoogte worden gehouden.

(

()

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

IBD/DV/P&B
vrijdag 1 augustus 2014 9:46
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO
RE: opleveren en verspreiden DVD NOS-uitzending Eindhoven
-

-

-

Onderwerp:

-

DnIc

EF

P v. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie
r)-CtI Voorlichting
k urfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

Original Message
Sent: donderdag 31juli 2014 15:06
To:’
Cc:
Subject: opleveren en verspreiden DVD NOS-uitzending Eindhoven
Hallo

8
wil jij ons een afleveradres rnailen wat we aan de NOS kunnen sturen?
wil jij even een bericht maken voor op de nabestaanden site, zoals onder beschreven?
il jij jouw contact bij de NOS akkoord geven op de dvd cover en aangeven dat de dvds bij slachtofferhulp
afgeleverd kunnen worden? Contactpersoon
Zoals telefonisch besproken maakt Slachtofferhulp iom de NOS een kort begeleidend schrijven voor bij het versturen
van de dvd.
Eerste aanspreekpunt hiervoor binnen
Waarschijnlijk is hij niet degene die moet tekenen
maar hij kan vast verder doorverwijzen.
Groeten

Oorspronkelijk bericht
;lachtofferhulrj.nll
1

Verzonden: donderdag 31 juli 2014 13:13
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
CC:
BD/DRD/NCC/ECO;
Onderwerp: Vliegramp Oekraine: DVD NOS-uitzending Eindhoven
-

-

Wij kunnende distributie intern bij Slachtofferhulp organiseren. Zou jij met
wanneer deze naar ons toegestuurd kunnen worden?

kunnen afstemmen

te bereiken via de mail
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,

(
Hoofd aanmelding en algemene dienstverlening Slachtofferhulp Nederland

1

Slachtofferhulp logo
Kantoor Amsterdam
Correspondentieadres: Baarsjesweg 224 1 4e etage 1 1058 AA Amsterdam
www.slachtofferhulp.nl 1 Hulpverlening: 0900-0101 1 Twitter: @Slachtofferhulp

Meer vervoighulp geboden aan slachtoffers

—

Lees het jaarverslag 2013.

(

2

()
Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DRD/NCC/ECO
z-’--ici 2 augustus 2014 11:57
‘minbzk.nI; [@minbzk.nl;
—

I BD/DRD/NCC/ECR;
jminvws.nl
Informatie voor gemeenten over contact met nabestaanden
processen familierechercheur en case manager SHN.docx;
infovoorgemeenten2aug2ol4.docx

ÇCC:

@nwb.nl,
BD/DRD/NCC;

DRD/NCC.

Onderwerp:
Bijlagen:

Urgentie:

Hoog

Beste mensen,

(

In de bijlagen een algemene tekst voor gemeenten (infovoorgemeenten) en een specifieke toelichting op de rol van
de case manager Slachtofferhulp en de familierechercheur, die we graag allebei zouden verspreiden.
In het tekstvoorstel verzoeken we om zoveel mogelijk het aanspreekpunt van de nabestaanden aan te spreken (de
aangewezen case manager van Slachtofferhulp NL) voor noodzakelijke afwikkeling. Dit verzoek doen we tevens aan
andere organisaties om zoveel mogelijk processen te laten bundelen en case managers van Slachtofferhulp NL in
stelling te brengen ter ondersteuning van de nabestaanden.
(NVVB) hebben, als ik het goed heb, al even contact over gehad op vrijdag
.NCC) en
ivm verspreiding via de nieuwsbrief van het NVVB.
(NGB) en ik hebben al contact gehad over
verspreiding via de nieuwsbrief van het Genootschap voor Burgemeesters.
heeft ook geregeld dat de
informatie mee kan in de nieuwsbrief voor wethouders en voor loco-burgemeesters.

4

hebben jullie nog een mogelijkheid tot verspreiding? Bijvoorbeeld een warm contact bij de VNG?.
Anders bel ik maandagochtend het algemene nummer.
Met vriendelijke groet,

(
Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag

1

nctv.minvenI,nI
http://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
1

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

(H

2

Bericht aan gemeenten in verband met nazorg Ml-117
In de nasleep van de vliegramp MH17 tonen veel organisaties hun goede wil om de nabestaanden
van de slachtoffers zo goed mogelijk te helpen bij de afwikkeling van allerlei zaken.

Het verzoek aan alle instanties, inclusief de gemeenten, is om de activiteiten:
•
•
•

af te stemmen met de casemanagers van Slachtofferhulp Nederland,
zoveel mogelijk te bundelen (maximaal één contactpersoon vanuit de gemeente en het liefst
via de casemanager van Slachtofferhulp Nederland),
waar mogelijk uit te stellen, totdat nabestaanden zelf aangeven behoefte te hebben aan
ondersteuning.

De verwachting is dat de nabestaanden over een langere periode ondersteuning nodig kunnen
hebben. Daarom adviseren we gemeenten om een projectteam samen te stellen, dat ook langere
tijd met de nasleep van de vliegramp bezig kan zijn. In dat projectteam kunnen afhankelijk van de
benodigde ondersteuning onder meer vertegenwoordigd zijn burgerzaken, kabinet burgemeester,
communicatie en andere gemeenteambtenaren. In een dergelijk projectteam kan één nazorg
coördinator worden aangewezen, die het contact met de familie en/of casemanager van
Slachtofferhulp onderhoudt.
-

-

Op basis van ervaringen uit het verleden is een aantal aandachtspunten mee te geven aan dit team:
•

(

Het contact duurt lang. Ook als de rest van de Organisatie allang weer over is tot de orde
van de dag, heeft de contactpersoon nog dagelijks de confrontatie met de ramp. Het is
ongetwijfeld al gebeurd, maar dubbelcheck of er geen procedures of lastige
vergunningsaanvragen lopen waar de overledenen in betrokken zijn.
Werk waar mogelijk in tweetallen, omdat op enig moment er ook morele dilemma’s op de
contactpersonen af zullen komen. Bijvoorbeeld de simpele vraag ‘hoe ver ga je met het
bijstaan van de getroffenen’, ‘waar trek je een grens’, ‘welke financiële ondersteuning
bieden we’ et cetera. In de praktijk komt van het een vaak het ander en groeit de zorg
mondjesmaat. Als vervolgens iemand aan de rem trekt (‘is dat nou nodig?’) is het beter om
daar in teamverband over te spreken. Realiseer dat met goede, heldere communicatie in elk
geval begrip valt te krijgen voor de standpunten van de gemeente,
Trek zoveel mogelijk één consequente lijn tussen alle nabestaanden (ook binnen
gemeenten); realiseer dat getroffenen onderling weer contact hebben. Een toezegging bij
de één is ogenblikkelijk bekend bij anderen. Overzie het totale netwerk rondom de
getroffenen; weet ook wie wat doet. Welke toezeggingen heeft wie wanneer gedaan?
Kies geen partij, maar blijf neutraal, ook al krijgt de gemeente onterechte verwijten. Dat
laatste is niet geheel ondenkbaar. Mensen hebben nu eenmaal iets verschrikkelijks
meegemaakt, willen dat afreageren en dan zijn overheidsfunctionarissen doorgaans een
makkelijke pispaal. Of zoals een vader ooit zei: “nadat mijn dochter was omgekomen bij de
tsunami ben ik uitgevallen tegen de mevrouw van de ambassade. Dat was misschien niet
netjes. Maar ik had de keuze om mijn stress af te reageren op mijn vrouw of op de overheid.
Dan kies ik voor de overheid” (uit: de bundel Wereld van verschil, te downloaden:
www.burgemeesters.nl/wereldvanverschil)
Tot slot: zorg in deze vakantieperiode ook voor een goede borging van afspraken,
toezeggingen en contacten binnen de gemeente.

Meer informatie voor gemeenten (bijvoorbeeld de handreiking Contact met getroffenen) is te
vinden op http://www.impact-kenniscentrum.nl/nl. Ook de Nederlandse Vereniging Voor
Burgerzaken stelt een actuele handreiking ter beschikking over de administratieve procedures.
Deze is te vinden op www.nvvb.nl.

(

(

29juli 2014

Q&A’S:

VLIEGRAMP MH-17 IN DE OEKRAÏNE

Informeren gemeente na identificatie
Indien de lichamen geïdentificeerd zijn, informeren de familierechercheurs de
nabestaanden. Zodra de nabestaanden op de hoogte zijn gesteld, zal het NCC
zorgdragen voor het informeren van de burgemeester over de identificatie van het
slachtoffer.

De familierechercheurs zullen met de nabestaanden afspreken of zij het geïdentificeerde
slachtoffer direct overgedragen willen krijgen, of dat zij willen wachten tot al de
slachtoffers van de betrokken familie geïdentificeerd zijn. Op deze wijze proberen de
familierechercheurs zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de
nabestaanden.
Gemeenten die om de naam en/of contactgegevens van familierechercheurs
vragen De familierechercheurs hebben als taak onderzoek ter Identificatie van de
slachtoffers. Van groot belang is dat zij zich geheel op deze taak kunnen richten en niet
worden afgeleid door instanties die via hen met de nabestaanden willen communiceren,
hoe goed de bedoeling ook is.

(

Wat is de relatie tussen familierechercheur, casemanager Slachtofferhulp en
gemeente
De familierechercheur is contactpersoon voor de nabestaanden tot en met de
identificatie van de slachtoffers. Nadat het identificatieproces is voltooid en het
slachtoffer is overgedragen aan de nabestaanden, wordt de begeleiding van de
nabestaanden door de familierechercheur overgenomen door een casemanager van
Slachtofferhulp Nederland. Deze case manager is vervolgens het aanspreekpunt voor de
nabestaanden voor praktische zaken, zoals juridische en/of psychologische hulp.

De gemeente wordt verzocht om tot en met de identificatie zoveel mogelijk het contact
met de nabestaande over te laten aan de familierechercheur. Indien de gemeente
nabestaanden na de identificatie wil ondersteunen, wordt verzocht het contact met de
nabestaande af te stemmen met de betreffende casemanager van Slachtofferhulp
Nederland. Zij kunnen hierbij gezamenlijk bespreken welke acties uitgezet dienen te
worden. Hierbij is het van belang dat de casemanager van Slachtofferhulp Nederland als
aanspreekpunt dient voor de nabestaanden, om verwarring te voorkomen en een
duidelijke informatielijn te hanteren.

(

Hoe krijgen de nabestaanden een zgn. akte van overlijden en wordt dit centraal
georganiseerd?
Nadat de identiteit van een slachtoffer van de vliegtuigramp is vastgesteld, wordt z.s.m.
de familie op de hoogte gesteld door de familierechercheur.

Het Openbaar Ministerie start namens de nabestaanden de procedure voor aanvraag van
verklaring tot overlijden van alle Nederlandse slachtoffers. De ambtenaar van de
burgerlijke stand van de gemeente Den Haag maakt hiervan een akte van inschrijving
op, die hij in het overlijdensregister opneemt. Deze akte geldt dan als reguliere
overlijdensakte. De verklaring wordt vervolgens naar de gemeente gestuurd waar het
slachtoffer heeft gewoond.
Welke acties kunnen gemeenten nemen tbv de gegevens van de slachtoffers in de BRP
In de handreiking wordt het NCC genoemd als contactpersoon bij vragen, In afwijking hiervan
worden de gemeenten verzocht de NVVB te benaderen als eerste aanspreekpunt voor
gemeenten op alle drie de
BRP,
n (r
NVVB:
-

-

»

1+.
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Q&A’S:

VLIEGRAMP MH-17 IN DE OEKRAÎNE

Met betrekking tot de akte van overlijden; dit wordt centraal opgepakt vanuit de gemeente Den
Haag. De betrokken gemeente zal geïnformeerd worden zodra een akte van overlijden is opgesteld
voor alle Nederlandse slachtoffers van de MH17.
[zie aparte vraag mbt akte van overlijden]

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 24 oktober 2014 14:33
FW: concept tekst laatste 14
141024-Identificatie2.doc

Met vriendelijke groet,

NCTV/NCC/ Eenheid Communicatie

(

Original Message
From:
Sent: Friday, October 24, 2014 02:24 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject:
FW: concept tekst laatste 14
Hierbij de tekst/boodschap, zoals die vanmorgen met de familierechercheurs is gedeeld.
Zo maar even bellen met elkaar?
Groetjes,

Strategisch voorlichter! coordinator persvoorlichting

/
—

Politie 1 Zeeland-West-Brabant lAfdeling Communicatie Bezoekadres, Ringbaan West 232, 5038 KE Tilburg Postbus
8050,5004GBTilburj

(
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.
—-

1

LTFO
RIT/DVI

Korps Landelijke Politie Diensten
Landelijk Team Forensische Opsporing
Disaster Victim Identification
Postbus 100
3970 AC Driebergen

Aanleiding:
Sinds 17juli 2014 is het Landelijk Team Forensische Opsporing bezig met de identificatie van de 298
omgekomen slachtoffers van de vliegramp met MH17. In deze tijd is een groot aantal lichamen en lichaamsdelen
geïdentificeerd op basis van tandstatus, vingerafdrukken of DNA. Het identificatieonderzoek van de laatste
slachtoffers is op dit moment in een fase gekomen dat identificatie steeds moeilijker is. Dit komt doordat de
benodigde indicatoren (waaronder DNA) om tot een identificatie te komen in onvoldoende mate aanwezig zijn op
de niet geïdentificeerde lichamen en —delen.

(

Niet geidentificeerde slachtoffers
Op dit moment is van 14 slachtoffers de identiteit nog niet vastgesteld. Van alle in Hilversum aanwezige lichamen
en lichaamsdelen is,voor zover mogelijk een DNA profiel vastgesteld. In totaal zijn er 289 unieke DNA profielen
veilig gesteld.
Van 9 vermisten is nog geen DNA gevonden op de aanwezige lichaamsdelen. Van deze 9 vermisten is ook geen
informatie gevonden op grond van tandstatus of vingerafdrukken.
Van 5 vermisten is wel DNA aangetroffen, maar de kwaliteit is van dien aard dat identificatie niet 100% zeker is.
De betreffende profielen worden op dit moment nader onderzocht.
Lichaamsdelen zonder bruikbaar DNA-profiel
Van een aantal lichaamsdelen die in Hilversum zijn is het tot op heden niet gelukt een bruikbaar DNA-profiel vast
te stellen. Op deze lichaamsdelen is reeds herhaald onderzoek gedaan, wat echter niet geleid heeft tot een DNA
profiel. De oorzaak kan zijn dat er sprake is van vermenging met andere DNA-profielen, waardoor er geen uniek
DNA-profiel van het slachtoffer is vast te stellen. Het kan ook zijn dat de staat van het lichaamsdeel dermate is
dat DNA niet veilig te stellen is. Dit laatste komt vooral voor bij lichaamsdelen die bestaan uit zacht weefsel.

--

‘.

9 vermisten waarvan geen informatie is aangetroffen
Van de 9 vermisten waarvan op in Hilversum aanwezige lichamen en lichaamsdelen geen informatie is
aangetroffen hebben 7 de Nederlandse nationaliteit en 2 de Australische identiteit. Op de lichaamsdelen is, soms
herhaald, onderzoek gedaan om te komen tot het veiligstellen van één van de drie identificatie-indicatoren
(vingerafdrukken /tandstatus / DNA). Daarnaast is gekeken naar secundaire indicatoren zoals tatoeages,
littekens, kleding en sieraden. Van deze 9 vermisten is geen enkele informatie gevonden.
Het is mogelijk dat van deze 9 vermisten alsnog informatie beschikbaar komt van de lichaamsdelen waar nu nog
geen bruikbaar DNA-profiel van is. Of en wanneer die informatie beschikbaar kan komen is op dit moment nog
niet te zeggen. Het is ook mogelijk dat de lichamen en/of lichaamsdelen van deze vermisten niet geborgen zijn op
de rampplek.
5 vermisten waarvan enige informatie is aangetroffen
De 5 vermisten waarvan op de lichamen en lichaamsdelen in Hilversum enige informatie is aangetroffen hebben
de Nederlandse nationaliteit. Van deze vermisten is enige informatie aangetroffen, wat echter niet geleid heeft tot
een 100% identificatie. Deze informatie kan bestaan uit (een gedeelte van) 1 van de 3 identificatie-indicatoren
zoals hierboven genoemd of alleen uit DNA. Om tot een identificatie te kunnen komen is er een aanvullend DNA
onderzoek gestart. De uitkomsten hiervan worden uiterlijk over 3 weken verwacht. Of deze uitkomsten vervolgens
leiden tot een identificatie is niet met zekerheid te stellen. Mogelijk zal nogmaals aanvullend DNA-onderzoek
gedaan moeten worden.
DNA van nabestaanden en aangetroffen DNA
Voor alle 298 vermisten is dankzij de nabestaanden een bruikbaar DNA-profiel vastgesteld. Dit profiel kan zijn
vastgesteld door het veiligstellen van het DNA van de nabestaanden dan wel door het veiligstellen van
voorwerpen die gerelateerd konden worden aan de vermiste. De nabestaanden kunnen in dit stadium niets meer
doen om het identificatieonderzoek te versnellen.
Uit analyse van de DNA-profielen van lichamen en lichaamsdelen die in Hilversum aanwezig zijn is gebleken dat
er geen DNA-profielen zijn aangetroffen van anderen dan de vermisten.

Van:

Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 18 september 2014 16:12

A

FW: Vertaling Informatie Nationale Herdenking slachtoffers MH17 (JU113036)
JU113036.docx

94

E
A

Hierbij tbv de fam.rechercheurs de engelse
vertaling van de tekst over de nationale herdenking, die vorige week donderdagavond/vrijdag al in het
Nederlands is verspreid door
Wil je dit ook doorzetten naar de FR’s ? Dank!
Met vriendelijke groet,

plv hoofd /sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

(

Information about the MH17 National Remembrance Ceremony
News from the ceremony organisers

The National Remembrance Ceremony for the victims of the MH17 air disaster will be held
on Monday 10 November 2014. On this occasion we will remember all those who perished in
the disaster. The ceremony is a token of sympathy, a national and international
acknowledgement of loss and an expression of respect for the victims. In this way, It gives
voice to sentiments that are widely shared throughout our society. But its primary purpose is
to enable you, the next of kin, to grieve together and support each other. That is why plenty
of time has been set aside immediately after the ceremony for you to meet and talk. Both the
forma! and informal parts of the event will be attended by members of the Royal Family.
Admission will be by invitation only. You will receive an invitation in due course.

(

Under my supervision, the MH17 National Remembrance Ceremony is being planned by a
team of specialists from various organisations and government ministries, who are
contributing their unique expertise, knowledge and experience.
Several next of kin have expressed interest in and ideas about participating in the ceremony,
for example by telling a short story, reading a short poem or playing a favourite piece of
music (live or recorded). We will carefully consider all suggestions on the basis of their
suitability and feasibility. However, as you will appreciate, It will not be possible to
accommodate everyone’s preferences during the ceremony.
further developments about the ceremony through follow-up
messages posted in the members-only section of the Information and Referral Centre (IRC)
website and through the family lialson officers.

We will update

(

YOU 0fl

With your input, we are making every effort to create a dignified remembrance ceremony that
will be appreciated by all those involved.

Project leader, MH17 National Remembrance Ceremony

AVT14/JU113036

1

Information about the remembrance ceremony
Your input
During the ceremony there will be an opportunity to play music and read poems or teli
stones. Sharing can be a very beneficial experience and you may appreciate each other’s
contributions. You can share your ideas for songs or poems, as well as your questions
and/or responses, with other next of kin through the members-only section of the IRC. This
may generate shared ideas that we can incorporate in the ceremony programme. With your
input, we hope to create a fitting and respectful programme. You can send your ideas to us
directly or through the family liaison officers, who will make sure that all suggestions reach
us. Several next of kin have already done this and we are currently considening their input. In
view of all the preparations that need to be made, we would like to have your suggestions
before 30 September.

(

Ceremony by invitation only, to be broadcast on Dutch national television
The media will not be invited to the remembrance ceremony itself, but will be present in a
press enclosure outside the Amsterdam RAI conference centre. The MH17 National
Remembrance Ceremony will be broadcast live on the Dutch national television (NOS)
network. NOS has agreed that the next of kin will not be filmed unless, of course, they are
participating in the ceremony by telling a story, or reading a poem from the podium. The area
around the entrance will be screened off from the media.
Contact
You can reach us by emailatherdenkingMH17@minvws.nl. From Monday 15September we
are also available during office hours on

AVT14/JU113036

(
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Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

BD/DV/P&B
4 10:55
woensdaci 3 septemi
-

FW: URGENT: RTL Nieuws

-

vragen

Plv. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
T1I[II 2500 EH Den Haag

Beste collega’s,
Onderstaand vragen die RTL vanmorgen aan de nationale politie heeft gesteld. We proberen nu zsm alle feiten en
cijfers die wij hebben op een rij te krijgen; ook belangrijk voor informeren van nabestaanden vooraf.

Groet!

Van:
Ierzonden: woensdag 3 september 2014 08:3 1
Aan: Woordvoering
Onderwerp: URGENT: RTL Nieuws vragen

(

-

Goedemorgen,

Zojuist heb ik jullie geprobeerd telefonisch te bereiken. Omdat wij al vandaag een uitzending maken over
het onderstaande, mail ik alvast onze vragen zodat wij nog voldoende tijd hebben voor eventueel overleg
met de Nationale Politie hierover.
Deze vragen stellen wij t.b.v. een uitzending van vanavond 3 september. Graag ontvangen wij een reactie
voor 13.00 uur. Vanzelfsprekend kunnen wij vandaag langskomen voor een interview.
Tussentijds overleg over (deel)beantwoording is uiteraard mogelijk alsmede overleg over informeren van
de nabestaanden. Vanwege dit laatste is overleg en afstemming over externe communicatie gewenst en
daarom is onze deadline vroeger dan gebruikelijk.

1

Graag hoor ik z.s.m. of dit bericht goed is ontvangen en met wie wij hierover vandaag contact kunnen
hebben.
Vriendelijke groet,
RTL Nieuws

—

verstaggever/onderzoeksjournalist
j

MH17
RTL Nieuws heeft gesproken met de hoofdpersonen die vanaf het allereerste begin na de vliegtuigramp
met het toestel van Malaysian Airways, vlucht MH17, betrokken waren bij reddings
/bergingswerkzaamheden van de lichamen van slachtoffers.
Dit zijn personen van de State Emergency Services regio Donetsk en Shakhtyorsk en de leiding van de
brandweer Torez. N.a.v. die gesprekken wil RTL Nieuws onderstaande vragen voorleggen aan de ‘head of
the recovery mission’ de beer Aalbersberg of aan vertegenwoordigers van hem.

(

*

De bergingswerkzaamheden van de lichamen waren volgens de leidinggevende van de
bergingswerkzaamheden na vijf dagen (21 juli) klaar en afgerond. Ze hadden 282 lichamen geborgen en 87
lichaamsdelen. Deze hoogste commandant van de Oekraëinse zoekactie, die overzicht had over alle
zoekwerkzaamheden, zegt dat hij al deze 282 lichamen en 87 lichaamsdelen naar de treinwagons heeft
gebracht ‘en dat dat alles was wat er gevonden was’. Hij zegt hier (nu nog steeds) 100% zeker van te zijn
omdat hij het met eigen ogen heeft gezien.
1.) Heeft u deze informatie ook ontvangen? Zo nee, waarom niet?
2.) Kloppen deze aantallen?
3.) Wanneer heeft u deze gegevens ontvangen? En van wie?
4.) Het aantal van 282 is kort na de ramp al genoemd door deze reddingsdienst. Bent u ervan op de
hoogte dat deze commandant nog steeds deze aantallen noemt?
5.) Wat betekent het aantal van 282 en 87 delen voor het uiteindelijk aantal teruggevonden lichamen of
delen daarvan?
*

Volgens bovengenoemde leiders van de zoekactie is het rampgebied helemaal uitgekamd op lichamen.
Ze hebben vooral het gebied rond Hrabove en Roszypne meerdere keren doorzocht.
6.) Nederland heeft op 6 augustus aangegeven nog terug te willen om verder te zoeken naar o.a.
lichamen. Is dat nog altijd noodzakelijk? Waarom wel/niet?
7.) Is de naam van

bij u bekend?

*

De
tond, volgens de State Emergency Service/Oekraïense overheid, aan het hoofd van de
zoekactie in de eerste vijf dagen na de ramp. Hij is werkzaam bij de State Emergency Services regio
Donetsk. De
zegt dat hij (alleen) de leiding had over de complete zoekactie van de Oekraïense
reddingsdiensten in een gebied van 100-160 km2. Di
zegt nooit met een vertegenwoordiger
van de Nederlandse autoriteiten, politie et cetera te hebben gesproken.
8.) Is dat juist of heeft iemand van de repatriëringsmissie hem sinds 17juli al wel direct en persoonlijk
gesproken?
2

(

9.) Zo ja wat is er met hem besproken? Zo nee, hoe kan dat?
10.) Is de naam van

bij u bekend?

*

De heer
stond, volgens de State Emergency Service, aan het hoofd van een deel van de
zoekactie (vnl. in Roszypne) in de eerste vijf dagen na de ramp. Hij is werkzaam als
zegt één maal met vertegenwoordigers van de
Nederlandse politie te hebben gesproken, vlak voordat de Nederlanders hun missie afbraken.
11.) Waarom is er pas zo laat met deze brandweercommandant gesproken?
*

zegt dat hij verrast was dat hij met de Nederlandse politie in gesprek zou komen.
Tegen hem was gezegd dat hij een gesprek zou hebben met vertegenwoordigers van de OVSE. Hij was
daarom, volgens eigen zeggen, niet voorbereid op het gesprek met de Nederlandse politiemedewerkers.
12.) Hoe kan het dat deze commandant niet was geïnformeerd en zich ook op het gesprek zou
hebben kunnen voorbereiden, zoals hij zelf tegen ons zegt?
13.) Is aan de heer
n dat gesprek nog gevraagd om nadere en aanvullende informatie en heeft u
die ontvangen?
14.)
typeert het gesprek met de Nederlandse politie als zeer moeizaam door toedoen
van een slechte tolk van Nederlandse zijde. Pas later in het gesprek was er een betere tolk beschikbaar.
Waarom beschikte de politie voor dit belangrijke gesprek niet over een goede tolk?

(

*

RTL Nieuws heeft een verslag ontvangen van de zoekactie van de eerste dagen. Daar staat per dag in
aangegeven met hoeveel mensen en materieel er waar de eerste dagen is gezocht en wat er is gevonden.
15.) Beschikt u ook over dat verslag?
16.) Zo ja, kunnen wij daar een kopie van ontvangen? Zo nee, heeft u om zo’n dergelijk overzicht gevraagd
bij de bovengenoemde verantwoordelijken?
17.) Heeft u andere documentatie van de bovengenoemde betrokkenen ontvangen, zo ja welke en mogen
wij daar een kopie van ontvangen?
*

‘

Eind augustus 2014 is er door de Nederlandse ambassade in Kiev een bedankbrief gestuurd aan
vertegenwoordiger van de Oekraïense reddingsdient in de regio Donetsk. In
de brief vraagt Nederland ‘om het zoekpian dat tijdens de eerste dagen op de site voor het bergen van de
lichamen is gebruikt’
17.) Heeft Nederland dat zoekplan inmiddels ontvangen?
18.) Waarom wordt pas eind augustus om het zoekplan van de reddingsactie van de eerste dagen
gevraagd aan de instantie die daarvoor verantwoordelijk is?

Deze e-mail en inhoud is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de
geadresseerde bent van deze e-mail verzoeken wij u dit direct door te geven aan de verzender door
middel van een reply e-maiI en de ontvangen e-maiI uit uw systemen te verwijderen. Als u geen
geadresseerde bent, is het niet toegestaan om kennis te nemen van de inhoud, deze te kopieren, te
verspreiden, bekend te maken aan derden noch anderszins te gebruiken.
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The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely
for the addressee. 1f you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action
taken or omitted to be taken in reliance on It, is prohibited and may be unlawful. Please notify us
immediately 1f you have received It in error by reply e-mail and then delete this message from your
system.
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 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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E
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlag en

3S

woensdag 30juli 2014 16:25
t- BD/DRD/NCC/ECO
Pmindef.nl;I
Fw: Knuffels Hilversum
Fwd: Definitieve woordvoeringsljn opruimen herdenkingsplaats ambassade

Hallo

Bij de ambassade in Kiev is iets
vergelijkbaars gebeurd; de mail daarover zit er bij dus dat kan helpen.
Mvg

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: Wednesday, July 30, 2014 04:13 PM
Aan:
Onderwerp: FW: Knuffels Hilversum
Persafdeling gemeente Hilversum;

R

Oorspronkelijk bericht
Van:
4 Verzonden: woensdag 30juli 2014 15:02
/(lAan:
Onderwerp: FW: Knuffels Hilversum

Oorspronkelijk bericht
Van
Verzonden: woensdag 30 juli 2014 14:54
Aan:

nI]

Onderwerp: Knuffels Hilversum
1.

j

A

Ik had van de week al paar keer opgebracht wat er met knuffels en kaartjes bij kazerne hilversum gaat gebeuren.
wil specifiek weten wat wij met de knuffels en de kaartjes etc gaan doen.
Met
besproken om slachtofferhulp te vragen wat goed zou zijn.

Graag respons.

Met vriendelijke groet,

/j Plv. Hoofd Sectie Communicatie Krijgsmacht & Operaties! Woordvoerder Commandant der Strijdkrachten Directie

pj

Communicatie Ministerie van Defensie

www.clefensie.nI
www.youtube.com/defensie
www.twitter.com/defensie
www.twitter.com/defensiemissies
Facebook commandantderstrijdkrachten

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 1f 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.

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. D’
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 1f 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
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€
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

BD/DRD/NCC/ECO

woensdag 6 augustus 2014 10:52
FW: Hoe komen gemeenten in contact met familierechercheurs of casemanagers?

Hoi
Ter info: Als jullie vragen van gemeenten krijgen over hoe zij in contact kunnen komen met hun
casemanager bij slachtofferhulp, dan graag doorverwijzen naar onderstaand gehighlight emailadres

BD/DRD/NCC/ECO

‘ieurs of casemanagers?
Beste mensen,
Dit weekend hebben we met hulp van het NGB de burgemeesters een bericht gestuurd met het
verzoek hun contact met nabestaanden via Slachtofferhulp of de familierechercheurs te laten lopen.
Ook de loco’s en de wethouders worden met hulp van het NGB geïnformeerd.
De VNG zal vandaag dit bericht ook sturen naar de gemeentesecretarissen en een korte aankondiging
hiervan op de website zetten.

(

Toevoeging aan de eerdere tekst (om te zorgen dat het contact tussen gemeente en slachtofferhulp
goed verloopt): wel voor publicatie
Voor de hulpverlening aan nabestaanden is binnen Slachtofferhulp Nederland een aparte
organisatiestructuur ingericht. Verzoek aan de gemeenten is om zich per e-mail te wenden tot
nI en in het bericht aan te geven wie contactpersoon in de
gemeente is (met e-mailadres en telefoonnummer) en welke nabestaanden het betreft. Op basis van
die informatie wordt de contactpersoon binnen één werkdag teruggebeld, en gekoppeld aan de
lesbetreffende case-manager.
Niet voor publicatie, alleen melden bij telefonische vragen of vragen per e-mail:
Gemeenten die contact zoeken met de familierechercheurs, kunnen dat doen via het e-mail adres van
coördinator van de familierechercheurs:
NB:v

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
1

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
/

1

ictv.minvenj.nl
http://www.nctv.n1
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning hij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

(

(

2

Van:
Verzonden:

-

BD/DRD/NCC/ECO

—

Onderwerp:
Bijlagen:

RE: Hoe komen gemeenten in contact met familierechercheurs of casemanagers?
RO_VJ_NCTV_Logo_2_7462C_pos_nLeps; i nfovoorgemeentensaug2ol4.docx

Beste

1

In de bijlage het logo (plaatsen midden boven, op een witte achtergrond) en de laatste versie van de
tekst.

8
Dank voor jullie medewerking!

(Met vriendelijke groet,

/1

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijdi ng en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag

h

nctv.mivej
http://www.nctv,nl

(

Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik

7,1

Vrij.

[mailto
Van:
)VNG.NL]
Verzonden: dinsdag 5 augustus 2014 10:38
Aan:
-BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: RE: Hoe komen gemeenten in contact met familierechercheurs of casemanagers?
Beste
Hierbij stuur ik je t.k.n. het bericht dat we op de website plaatsen. Aan jou het verzoek om de laatste versie van het
bericht voor gemeenten te sturen zodat wij die kunnen mailen aan de gemeentesecretarissen en kunnen plaatsen
op de website. Wil je daar ook jullie logo aan toevoegen? Wij maken er dan een pdf van en linken die aan het
bericht op de site en de mailing, zodat voor de lezer duidelijk is dat het hier om een bericht van de Rijksoverheid
gaat.

1

Afstemmen hulpaanbod/nazorg vliegramp MH17
In de nasleep van de vliegramp MH17 proberen veel organisaties de nabestaanden van de slachtoffers zo goed
mogelijk te helpen bij de afwikkeling van allerlei zaken. Nabestaanden geven aan dat ze op dit moment vanuit
verschillende hoeken worden benaderd en dat ze dit soms ervaren als te veel tegelijkertijd.
Het verzoek van het Ministerie van V&J aan alle instanties, inclusief gemeenten, is om de activiteiten:
af te stemmen met de casemanagers van Slachtofferhulp Nederland,
•
zo veel mogelijk te bundelen (maximaal één contactpersoon vanuit de gemeente en het liefst via de
casemanager van Slachtofferhulp Nederland),
•
waar mogelijk uit te stellen, totdat nabestaanden zelf aangeven behoefte te hebben aan ondersteuning
Bij eerdere rampen heeft een aantal gemeenten goede ervaringen met het instellen van een apart projectteam, dat
ook langere tijd met de nasleep van de ramp bezig kan zijn.
Meer informatie
•
Bericht aan gemeenten in verband met nazorg MH17
•
Dossier vliegramp MH17 <http://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/vliegramp-mhl7>
•
Slachtofferhulp Nederland <http:f/www.slachtofferhulp.nl/vliegrampoekraine>

(

Met vriendelijke groet,
Communicatieadviseur

A Vereniging van Nederlandse Gemeenten
/( Postbus 30435
J
‘‘‘nHaag
1

Beste mensen,
Dit weekend hebben we met hulp van het NGB de burgemeesters een bericht gestuurd met het
verzoek hun contact met nabestaanden via Slachtofferhulp of de familierechercheurs te laten lopen.
Ook de loco’s en de wethouders worden met hulp van het NGB geïnformeerd.
De VNG zal vandaag dit bericht ook sturen naar de gemeentesecretarissen en een korte aankondiging
hiervan op de website zetten.

7’

Toevoeging aan de eerdere tekst (om te zorgen dat het contact tussen gemeente en slachtofferhulp
goed verloopt): wel voor publicatie
Voor de hulpverlening aan nabestaanden is binnen Slachtofferhulp Nederland een aparte
organisatiestructuur ingericht. Verzoek aan de gemeenten is om zich per e-mail te wenden tot
en in het bericht aan te geven wie contactpersoon in de
oonnummer) en welke nabestaanden het betreft, Op basis van
-

2

die informatie wordt de contactpersoon binnen één werkdag teruggebeld, en gekoppeld aan de
desbetreffende case-manager.

Niet voor publicatie, alleen melden bij telefonische vragen of vragen per e-mall:
Gemeenten die contact zoeken met de familierechercheurs, kunnen dat doen via het e-mail adres van
coördinator van de familierechercheurs:

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

(

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ainisterie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

T
nctv.minvenj.nI
http://www.nctv.nI
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

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

(. oericht 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
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Bericht aan gemeenten in verband met nazorg MH17
In de nasleep van de vliegramp MH17 tonen veel organisaties hun goede wil om de nabestaanden
van de slachtoffers zo goed mogelijk te helpen bij de afwikkeling van allerlei zaken. Nabestaanden
geven aan dat ze op dit moment vanuit verschillende hoeken worden benaderd en dat ze dit soms
erva ren als teveel tegelijkertijd.
Het verzoek aan alle instanties, inclusief de gemeenten, is om de activiteiten:
•

af te stemmen met de casemanagers van Slachtofferhulp Nederland, via

•

zoveel mogelijk te bundelen (maximaal één contactpersoon vanuit de gemeente en het liefst
via de casemanager van Slachtofferhulp Nederland),
waar mogelijk uit te stellen, totdat nabestaanden zelf aangeven behoefte te hebben aan
ondersteuning.

•

(

De verwachting is dat de nabestaanden over een langere periode ondersteuning nodig kunnen
hebben. Bij eerdere rampen heeft een aantal gemeenten daartoe een projectteam samengesteld,
dat ook langere tijd met de nasleep van de ramp bezig kan zijn, In dat projectteam kunnen
afhankelijk van de benodigde ondersteuning onder meer vertegenwoordigd zijn burgerzaken,
kabinet burgemeester, communicatie en andere gemeenteambtenaren. In een dergelijk projectteam
kan één nazorg-coördinator worden aangewezen, die het contact met de familie en/of casemanager
van Slachtofferhulp onderhoudt.
-

-

Op basis van ervaringen uit het verleden is een aantal aandachtspunten mee te geven aan dit team:

(

•

Het contact duurt lang. Ook als de rest van de Organisatie allang weer over is tot de orde
van de dag, heeft de contactpersoon nog dagelijks de confrontatie met de ramp. Het is
ongetwijfeld al gebeurd, maar dubbeicheck of er geen procedures of lastige
vergunningsaanvragen lopen waar de overledenen in betrokken zijn.
Werk waar mogelijk in tweetallen, omdat op enig moment er ook morele dilemma’s op de
contactpersonen af zullen komen. Bijvoorbeeld de simpele vraag ‘hoe ver ga je met het
bijstaan van de getroffenen’, ‘waar trek je een grens’, ‘welke financiële ondersteuning
bieden we’ et cetera. In de praktijk komt van het een vaak het ander en groeit de zorg
mondjesmaat. Als vervolgens iemand aan de rem trekt (‘is dat nou nodig?’) is het beter om
daar in teamverband over te spreken. Realiseer dat met goede, heldere communicatie in elk
geval begrip valt te krijgen voor de standpunten van de gemeente,
Trek zoveel mogelijk één consequente lijn tussen alle nabestaanden (ook binnen
gemeenten); realiseer dat getroffenen onderling weer contact hebben. Een toezegging bij
de één is ogenblikkelijk bekend bij anderen. Overzie het totale netwerk rondom de
getroffenen; weet ook wie wat doet. Welke toezeggingen heeft wie wanneer gedaan?
Kies geen partij, maar blijf neutraal, ook al krijgt de gemeente onterechte verwijten. Dat
laatste is niet geheel ondenkbaar. Mensen hebben nu eenmaal iets verschrikkelijks
meegemaakt, willen dat afreageren en dan zijn overheidsfunctionarissen doorgaans een
makkelijke pispaal. Of zoals een vader ooit zei: “nadat mijn dochter was omgekomen bij de
tsunami ben ik uitgevallen tegen de mevrouw van de ambassade. Dat was misschien niet
netjes. Maar ik had de keuze om mijn stress af te reageren op mijn vrouw of op de overheid.
Dan kies ik voor de overheid” (uit: de bundel Wereld van verschil, te downloaden:

Tot slot: zorg in deze vakantieperiode ook voor een goede borging van afspraken,
toezeggingen en contacten binnen de gemeente.
Meer informatie voor gemeenten (bijvoorbeeld de handreiking Contact met getroffenen) is te
vinden op http://www.impact-kenniscentrum.nl/nl. Ook de Nederlandse Vereniging Voor
Burgerzaken stelt een actuele handreiking ter beschikking over de administratieve procedures.
Deze 15 te vinden op www.nvvb.nl.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

-

A

BD/DRD/NCC/ECO

2014 23:03
)/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO
procedure persoonlijke bezittingen en OM
‘S

-

-

BD/DRD/NCC

-

Beste

Deze tekst hebben we vandaag geplaatst. Nog even bezien of er tegenstrijdigheden waren in het
bericht van donderdag over aankomst van deze bezittingen, maar dat was niet zo.
OM geeft aan met Malaysian in gesprek te zien over de rest van de procedure. Had het ook over een
besloten website.

*

Van
Verzonden:_zaterdai9 augustus 2014 14:12
Onderwerp: stuk voor
Bete
Wil jij dit stuk checken zodat hij op de website kan worden geplaatst: besloten deel.
Laat je me weten of het akkoord is?
Groeten,
Persoonlijke bezittingen van slachtoffers

(

Het onderzoeksteam heeft vanaf de rampplek in de Oekraïne de persoonlijke bezittingen van slachtoffers mee
teruggenomen naar Nederland. Een deel van de persoonlijke bezittingen kwam van de rampplek zelf. Een ander deel
is afkomstig van burgers die deze spullen hadden gevonden en bewaard. Helaas is dit slechts een klein deel van het
totaal van de persoonlijke bezittingen van de slachtoffers van de vliegramp. Zeker is dat niet alles zal worden
teruggevonden. De teruggekomen goederen worden op dit moment onderzocht in het kader van het strafrechtelijk
onderzoek. Tevens wordt door het LTFO (Landelijk Team Forensische Opsporing) bekeken of spullen mogelijk
behulpzaam kunnen zijn bij de identificatie van de slachtoffers. Zodra cle politie en het LTFO klaar zijn met het
onderzoek beslist de officier van justitie of de persoonlijke bezittingen terug kunnen naar de familie of
nabestaande(n). Zodra de officier van justitie heeft beslist tot teruggave, worden de vrijgegeven persoonlijke
bezittingen overgedragen aan Malaysia Airlines. Een gespecialiseerd bedrijf zal er zorg voor dragen dat alle
persoonlijke bezittingen zo snel mogelijk terechtkomen bij de nabestaande(n), zowel hier in Nederland als in het
buitenland. In geval er direct nabestaanden van deze bezittingen worden getraceerd, zal met de betreffende
nabestaande contact worden opgenomen.
Donderdag 14 augustus a.s. zal er een uitgebreide procesbeschrijving van de teruggave van de persoonlijke
bezittingen worden geplaatst op het besloten deel van de website. In deze beschrijving zal ook de procedure
worden beschreven hoe er omgegaan zal worden met de persoonlijke bezittingen die niet direct herleidbaar zijn tot
een slachtoffer.
Van:
Verzonden: zaterdag 9 augustus 2014 14:08
1

Aan;
CC:[
Onderwerp:
Da
Je kunt de tekst door de website mailen aan
van de NCTV, zie CC.
Ik heb haar zojuist gesproken en aangegeven dat jij rechtstreeks met haar contact zal zoeken.

4

Haar telefoonnummer is:

Persvoorlichter Openbaar Ministerie 1 Landelijk Parket

Eind us on

Facebook

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

E
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 8 augustus 2014 8:59
BD/NCTV

Onderwerp:

procedure OM overlijdensakte

-

Beste

De procedure staat sinds jouw akkoord (dinsdag) op de nabestaandensite. Woensdag de Engelstalige
versie.
Documenten zijn niet openbaar, afspraak was dat (reactieve) woordvoering lag bij OM. Met OM hadden
we besproken dat hier geen actieve woordvoering over gedaan zou worden.
Met NVVB was afgesproken dat zij de gemeenten zouden informeren.
Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag

1

jJnctv.minvenj.nl
http://www, nctv.nI

( Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DV/P&B
dinsdag 29juli 2014 14:29
BD/DV/P&B;
-

BD/DV;

_I.
1•
— II
1•
_I.
Onderwerp:
Bij lagen:

BD/DRD/NCC/ECO
persberichten sturen en plaatsen
PersberichtenN KC.docx

Allen,

(

In de bijlage de 4 stappen die moeten worden genomen om ieder persbericht zowel te versturen, op
rijksoverheid.nl geplaatst te krijgen, te vertalen en op government.nl geplaatst te krijgen.
‘3elangrijk is iedere betrokkene zo snel als mogelijk te informeren.
Groet,
Woordvoerder

Ministerie van Veihgheiden Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag
1 2500 EH 1 Den Haag

(

1

Persberichten
1. Persbericht versturen:
*Verstu ren vanuit: Veni, Defensie, BuZa en AZ.
2. Persbericht plaatsen op rij ksoverheidnl:
*Dat kan op maandag

—

donderdag tot 18.00

1
*Daarbuiten via de piketredacteur van Rijksoverheid.nl. Dat is deze week
t
3. Persbericht laten vertalen:

*0p verzoek van het vertaalbureau zoveel mogelijk via
/
Lever
tekst zo vroeg mogelijk aan. Vanuit
met het vertaalbureau gecommuniceerd.
4. Vertaald persbericht plaatsen op government.nl:
*Dit loopt op dezelfde manier als punt 2.

(

wordt direct

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijla gen:

BD/DRD/NCC/ECO
zondag 20 juli 2014 22:35

IÇsï

overdracht voor maandag 2ljuIi.docx
overdracht voor maandag 2ljuli.docx

Lieve collega’s,
Ter infol t

1

ik rond half 8,

lom 9 uur

(

(

1

iets later.

Programma maandag 21 juli
8.00 omgevingsanalyse

-

-

•
-

8.30 uur ICCB
10 uur briefing

e
2

Kamer (geen corn rol)
13.00 uur omgevingsanalyse
14.00 16.00 uur informatiebijeenkomst nabestaanden
-

-

16.45 uur omgevingsanalyse

-

Ongeveer 17.00 uur MCCB

-

Tussen 18 en 19 uur persconferentie min BZ in New York

-

Na MCCB persconferentie MP?

-

Aanwezig:
ECO:
DVV&J:
BZ:
VWS:

1

AZ:
Acties

Nabestaandenbijeenkomst 21 juli, 14-16 uur, Nieuwegein
Afspraken:
1.
is ter plekke voor coordinatie communicatie,
is back up in Den Haag
2. •stuurt persuitnodiging,
verspreidt naar partners

(

3.

Pers wordt afgescheiden van nabestaanden

4.

Na afloop persmoment met MP en Koning en mogelijk andere ministers
In de registratie is voorzien in opvang van groot aantal ongeregistreerden

5.

Rouwadvertentie namens kabinet
Concept tekst is gereed, namenlijst ook.

/‘\

Regelen advertentie met alle namen van Nederlandse slachtoffers. Afzender de Rijksministerraad.
Tekst in afstemming met AZ, V&J
en Buza
Koersen op dinsdagochtend. Technische kant loopt (inkoop via AZ/DPC
Updaten www.riiksoverheid.nl

Kan morgen via de reguliere redactie.
Piketnummer is

Er is vandaag opnieuw vrij weinig nieuwe informatie toegevoegd. Graag even kritisch doorlopen op
foute of achterhaalde informatie. Klankbord daarbij is website van Ma!aysia Airlines en de
omgevingsanalyses (voor signaleren van issues, uitzetten van Q’s)
Er wordt geen informatie over de besloten bijeenkomst voor nabestaanden gepubliceerd.
Website nabestaanden:
Website met info over de vliegtuigramp: https://www.slachtofferhulp.nI/vliegrampoekraine
Contactpersoon

voor innoua:

Zij leveren en plaatsen tek5ten. Wij kijken vooraf mee met de content/inhoud, hier met hem contact
over houden. Zondag polsen welke openbare info er nog opkomt en wat de planning is van het
besloten gedeelte voor nabestaanden. Informatie over besloten forum staat op factsheet van
Slachtofferhulp die maandag bij bijeenkomst door hen wordt verspreid, voor het concept van die
factsheet zie bijlage. Het verzamelen gegevens nabestaanden die toegang krijgen moet via de
familierechercheurs lopen. Wordt door
geregeld, hij heeft contact met ze.
Graag ook de info op deze website checken met de info op RO, is het nog uptodate?
Bilhouden NKC inbox.
Er zijn verschillende type berichten:
-

-

f3

Afzender informatie Rijksoverheid zijn ‘ter informatie’. Hoeft geen actie op te worden
genomen
Mails van specifieke afzenders. Die bevatten vragen die niet door vraagbeantwoording
opgepakt kunnen worden. Verzoek aan ons is dus om te beoordelen, te reageren of het uit
te zetten op de juiste plek.

Alle burgervragen die nog behandeld moeten worden zitten in de map NKC inbox/’burgermail’
Er wordt vanuit verschillende personen/instanties hulp aangeboden (bijv vanuit Rotary/Ktlini5ch
specialisten en dergelijke). Verzoek is uitgezet bij Buza. Hun reactie:

Indien nodig voor ICCB/MCCB.
Vervolg nazorg traïect
Nog niet opgepakt

zou aanspreekpunt zijn vanuit NCC.
t)

Wat speelt: nationale herdenking/nationale dag van rouw

(

Van:

Verzonden:
Aan:
CC:

BD/DRD/NCC/ECO
zaterdag 26juli 2014 21:06
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC/ECO;;
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO
Overdracht
-

-

-

Onderwerp:

E
r was het redelijk rustig tot 19.15..
Via de mail even staccato
-

(

Tijdstippen omgevingsanalyse idem 10 en 16
12.30 Voorbereiding ministerraad (geen rol voor ons)
1 4.00’ministerraad
1 7uur ICcb
Daarna persverklaring mp
Starten rond 11 uur is prima. Weten

ook.

Morgen verschijnt ook de eerste nieuwsbrief vanuit slachtofferhulp voor nabestaanden. Opzet gemaakt door
die draagt over aan

t

Met om gesproken
staat inmiddels op contact.ijst extern) overplaatsing
info OM over strafrechtelijk onderzoek op site slachtofferhulp. Moet nog wel met
doorgesproken,
Vraag of er ook optie Engels was op de site. Iets om te gaan
regelen, kan maandag ook.
Vanwege de missie is ook
vandaag aangeschoven, staat ook nu ook in verzendlijst
omgevingsanalyse en elke dag aangemeld
corn bij Nkc blijft, dus def moet meer aanschuiven.

Verder lijstje gemaakt voor nafaseteam.
Maandag is er een overleg waar ik probeer aan te schuiven.
1

contact info aflossing

loormailen, heb ik nog niet gehad.

Spreek jeog ff,

1

8

Met vriendelijk groet,

Sent with Good (www.good.com)

2

E2,
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

/1

/‘

BD/DV/P&B
maandag 8 september 2014 16:03
BD/DRD/NCC/ECO
-

ovv draaiboek.doc
ovv draaiboek.doc

Hierbij concept.
Gr.

—

/

(

1

1

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Aan

NCTV

Van

Directie Voorlichting
Contactpersoon

Datum
8 september 2014

ncta
(

Het eerste —voorlopige- rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is op
dinsdag 9 september om 10.00 openbaar. Hieronder treft u het draaiboek rond de
communicatie van het rapport.
09:00
1 Voor

‘‘t op dinsdagochtend vanaf 09:00 met
r de inhoud van het rapport.
2) om
is rapport bescl.....baar voor Nederlandse en internationale
nabestaanden via besloten sites. Familierechercheurs zijn op de hoogte van komst
rapport en houden met Slachtofferhulp NL vinger aan de pols bij nabestaanden
—

10:00

Het rapport (Engels en Nederlandse versie) gaat online en is openbaar.
10:00-10:30
Nederlandse en internationale media krijgen van OvV gelegenheid tot lezen van
rapport.
Vanaf 10:30

(

“

geeft zelf een toelichting op rapport aan selectie van
Nationale en internationale media (NOS, RTL, ANP, CNN, BBC en Reuters). Er wordt
geen persconferentie gegeven door de OvV
Vanaf 12:00
Persstatement premier Rutte als reactie namens kabinet op rapport OvV
13:30
Herdenking in aanwezigheid van premier Rutte in de Eerste Kamer van slachtoffers
MH17, waaronder senator Witteveen
Donderdag 10 september
Nabestaandenbijeenkomst voor uitleg en samenzijn rond OvV rapport. Daar zal
mogelijk ook het OM een toelichting geven op de laatste stand van zaken

Pagina 1 van 1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bij lagen:

vrijdag 1 augustus 2014 18:36
-

BD/DRD/NCC/ECO

RE: tekstje gemeenten
Nazorg coordinatie.docx

4

Dag

Hierbij enkele extra aandachtspunten ook voor dit team. Of wordt dit dan too much?

/L

Groet,

Hartelijke groet,

(

adviseur crisisbeheersing

Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Nassaulaan 12
P
DGKDen Haag

@

:wwwburgemeesters.nI

4-

Van:
Verzonden: vrijdag 1 augustus 2014 17:34
Aan:
Onderwerp: tekstje gemeenten
Hi
Zie bijlage.

Grt

6

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

This inbound message to KPN bas been checked for all known viruses by KPN MailScan,
powered by MessageLabs.
For further information visit: http:J!www.kpn.corn, keyword Mailscan

This outbound message from KPN has been checked for all known viruses by KPN MailScan,
powered by MessageLabs.
For further information visit: http://www.kpn.com, keyword Mailscan

(

2

Bericht aan gemeenten in verband met nazorg MH17
In de nasleep van de vliegramp MH17 tonen veel organisaties hun goede wil om de nabestaanden
van de slachtoffers zo goed mogelijk te helpen bij de afwikkeling van allerlei zaken. Nabestaanden
geven aan dat ze op dit moment vanuit verschillende hoeken worden benaderd en dat ze dit soms
ervaren als teveel tegelijkertijd.
Het verzoek aan alle instanties, inclusief de gemeenten, is om de activiteiten:
•
•
•

af te stemmen met de casemanagers van Slachtofferhulp Nederland,
zoveel mogelijk te bundelen (maximaal één contactpersoon vanuit de gemeente en het liefst
via de casemanager van Slachtofferhulp Nederland),
waar mogelijk uit te stellen, totdat nabestaanden zelf aangeven behoefte te hebben aan
ondersteuning.

De verwachting is dat de nabestaanden over een langere periode ondersteuning nodig kunnen
hebben. Daarom adviseren we gemeenten om een projectteam samen te stellen, dat ook langere
tijd met de nasleep van de vliegramp bezig kan zijn, In dat projectteam kunnen afhankelijk van de
benodigde ondersteuning onder meer vertegenwoordigd zijn burgerzaken, kabinet burgemeester,
communicatie en andere gemeenteambtenaren. In een dergelijk projectteam kan één nazorg
coördinator worden aangewezen, die het contact met de familie en/of casemanager van
Slachtofferhulp onderhoudt.
-

-

Op basis van ervaringen uit het verleden is een aantal aandachtspunten mee te geven aan dit team:
•

•

•

Het contact duurt lang. Ook als de rest van de Organisatie allang weer over is tot de orde
van de dag, heeft de contactpersoon nog dagelijks de confrontatie met de ramp. Het is
ongetwijfeld al gebeurd, maar dubbeicheck of er geen procedures of lastige
vergunningsaanvragen lopen waarde overledenen in betrokken zijn.
Werk waar mogelijk in tweetallen, omdat op enig moment er ook morele dilemma’s op de
contactpersonen af zullen komen. Bijvoorbeeld de simpele vraag ‘hoe ver ga je met het
bijstaan van de getroffenen’, ‘waar trek je een grens’, ‘welke financiële ondersteuning
bieden we’ et cetera. In de praktijk komt van het een vaak het ander en groeit de zorg
mondjesmaat. Als vervolgens iemand aan de rem trekt (‘is dat nou nodig?’) is het beter om
daarin teamverband over te spreken. Realiseer dat met goede, heldere communicatie in elk
geval begrip valt te krijgen voor de standpunten van de gemeente,
Trek zoveel mogelijk één consequente lijn tussen alle nabestaanden (ook binnen
gemeenten); realiseer dat getroffenen onderling weer contact hebben. Een toezegging bij
de één is ogenblikkelijk bekend bij anderen. Overzie het totale netwerk rondom de
getroffenen; weet ook wie wat doet. Welke toezeggingen heeft wie wanneer gedaan?
Kies geen partij, maar blijf neutraal, ook al krijgt de gemeente onterechte verwijten. Dat
laatste is niet geheel ondenkbaar. Mensen hebben nu eenmaal iets verschrikkelijks
meegemaakt, willen dat afreageren en dan zijn overheidsfunctionarissen doorgaans een
makkelijke pispaal. Of zoals een vader ooit zei: “nadat mijn dochter was omgekomen bij de
tsunami ben ik uitgevallen tegen de mevrouw van de ambassade. Dat was misschien niet
netjes. Maar ik had de keuze om mijn stress af te reageren op mijn vrouw of op de overheid.
Dan kies ik voor de overheid” (uit: de bundel Wereld van verschil, te downloaden:
www.burgemeeste rs.nl/wereldvanverschil)
Tot slot: zorg in deze vakantieperiode ook voor een goede borging van afspraken,
toezeggingen en contacten binnen de gemeente.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

-i

- BD/DRD/NCC/ECO
8 aur-ustus 2014 15:50

NKC - DRD/NCC
RE: Teksten besloten IVC vertalen naar het Engels

Beste collega’s,
Net met

kortgesloten: we houden bij vertalingen de volgende lijn vast: wij beoordelen steeds

“— welke teksten ter vertaling worden aangeboden. Wij zijn immers ook opdrachtgever van het Engelse

deel. Als wij het belangrijk vinden (ergo: als het belangrijk is voor nabestaanden die geen Nl spreken),
bieden wij de teksten ter vertaling aan bij BZ. Ook als het teksten zijn die niet van de rijksoverheid
zijn, maar van SON zelf.

0
G rt

Van:
Ven
jø
‘LC
Onderwerp: 1

BD/DRD/NCC/ECO
7 augustus 2014 16:27
- BD/DRD/NCC/ECO
)RD/NCC/ECO;
besloten IVC vertalen naar het Engels

mineLnl)’

/

Zie de mail hieronder. Zou jij dit morgen op willen pakken? De disclaimer en gedragsregels forum
worden al vertaald
uitgezet naar Buza). Vraag aan buza is om die uiterlijk woensdag as. aan
te leveren. Maar wil jij hier nog even over hebben met bv

8

(

Groet van

Van:
slachtofferhulp.nl)
Verzonden: donderdag 7 augustus 2014 16:08
Aan:
- BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: Teksten besloten IVC vertalen naar het Engels

Hoi
Van

begreep ik dat jullie teksten van het IVC naar het Engels laten vertalen.
1

Nu blijken er ook nog teksten van het besloten gedeelte te zijn die we kunnen laten vertalen, zie bijlage.
Het gaat vooral om linkjes en daarnaast ook de introductieteksten. Ook heb ik de disclaimer daarin meegenomen die
we hanteren.
Kunnen jullie deze daar nog in meenemen?
Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Communicatiemedewerker
Slachtofferhulp Nederland

S1achto’fferhu1
1

E:
Kantoor Utrecht
Correspondentieadres: Pallas Athenedreef 29 1 3561 PE 1 Utrecht
www.slachtolferhutp.nl Hulpverlening: 0900-0101 1 Twitter: @Slachtofferhulp

Meer vervolghulp geboden aan slachtoffers

Lees het jaarverslag 2013.

Ç

(

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

@knp.politie.nI>
vrijdag 8 augustus 2014 17:10
BD/DRD/NCC/ECO
-

Re: stuk

Dank.
Inmiddels zijn er een hoop mensen mee bezig bij ons. Er zal zeker iets richting nabestaanden gebeuren.

nctv.minvenj.nI]

Van:
BD/DRDJNCC/ECO 1
Verzonden: Friday, August 08, 2014 04:50 PM
Aan:
Onderwerp: FW: stuk
-

f—

Dit pb is er net uitgegeaan
Van:
BD/DV/P&B
Verzonden: vrijdag 8 augustus 2014 16:48
Aan:
Onderwerp: FW: stuk
Voor op nabestaandensite

/j

tF

[rp[ltç.
Van:
@gmail corn]
Verzonden: Friday, August 08, 2014 04:36 PM W. Europe Standard Time
Aan:
Onderwerp: stuk
wil niet speculeren over identificaties

•

BUNNIK
Forensische experts op de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum hebben
tot dusver 23 lichamen van slachtoffers van rampvlucht MH17 geïdentificeerd. Met 176
‘dossiers van min of meer complete lichamen’ is een identificatie mogelijk. Uit 527
dossiers die slechts een deel van een lichaam beschrijven, hopen de onderzoekers nog
zo veel mogelijk identificaties te kunnen halen.
—

Het zijn de cijfers van de nasleep van de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines.
Teamleider
van het Landelijk Team Forensische Opsporing van de politie
maakte ze vandaag vrijdag 8 augustus, openbaar op een persgesprek in Bunnik. Hij wilde
niet speculeren over het aantal identificaties dat nog uit de 527 dossiers gehaald kan
worden.

•

Over alle 298 slachtoffers is in Hilversum informatie bekend waarmee een identificatie
mogelijk is. ‘Ik zeg dat met dank aan alle collega’s, de familierechercheurs, die
daarvoor hebben gezorgd, ‘ aldus De Bruijn.
In de kazerne in Hilversum werken nog 43 mensen aan het identificatieproces. zij zijn
afkomstig uit Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië, Maleisië, Indonesië, de VS, Canada en
Nederland. Het gaat om politiemensen, tandartsen, dria-deskundigen en vingeraf druk
experts. Tdt afgelopen maandag werden in ruim twee weken tijd alle (delen van)
1

stoffelijke overschotten geschouwd en beschreven die in de 228 rouwkisten uit Oekramne
naar Nederland zijn gevlogen.
Hoewel een maximale inzet van 14 dagen voor een expert gewoon is in dergelijke
omstandigheden, hebben de internationale experts in Hilversum er voor gekozen wat
langer door te gaan, zodat ze het schouwen gezamenlijk konden beëindigen. In Hilversum
wordt ondertussen alles in gereedheid gehouden om direct als dat nodig is, het proces
van het schouwen weer te kunnen beginnen.
Nadat tot dusver de identificaties aan de hand van vingerafdrukken (2) en
tandstatussen (21) werden gedaan, is volgens De
iu het moment aangebroken
waarop de eerste resultaten van het dna-onderzoek van het Nederlands Forensisch
Instituut (NFI) binnenkomen.
: ‘Daardoor kunnen sneller matches worden
gemaakt.
Volgens
is in de eerste twee weken in Hilversum dagelijks door 70
specialisten aan het schouwen gewerkt en waren er daarnaast nogeens zo’n 100 experts
in de ondersteuning aan het werk. Hij sprak zijn dank uit voor het werk van
defensiepersoneel. ,Ook nog eens honderd mensen. We kunnen door hun voortreffelijke
hulp ons werk goed doen,’ aldus
die de samenwerking met de internationale
collega’s ‘voortreffelijk’ noemt.
De specialisten werkten volgens
in beschermende kleding met maskers met
filterbussen. ‘Dat was nodig vanwege de hoge concentratie formaline, een
conserveringsmiddel voor lichamen die in de Oekraïne is gebruikt.’ Volgens
was het ‘niet prettig om een hele dag met dit masker op te werken en ook de verbale
communicatie tussen de collega’s werd er door gehinderd’.
Op de vraag of
collega’s, zei
ook mens. Onze
Dit laatste is

de werkzaamheden emotioneel belastend zijn voor —
en zijn
de ervaren politieman: ‘Natuurlijk. We zijn professionals, maar bovenal
drive is het kunnen geven van een naam aan een stoffelijk overschot.
zo’n dankbaar werk dat dit de moeilijke momenten verwacht.’

Niet alleen hebben de collega’s in Hilversum elkaar in gesprekken ondersteund, ‘een
eerste en solide basis voor verwerken van gevoelens’ volgens a
,
ook werden zij
begeleid door een team van geestelijk verzorgers. ‘Na deze operatie worden wij
begeleid door het reguliere maatschappelijk werk van de organisaties waarin wij
dagelijks werken.’
Over de in Oekraïne verzamelde goederen zei
dat die worden bewaard als zij
aan de identificatie kunnen bijdragen. De spullen zullen uiteindelijk samen met het
stoffelijk overschot, of zoveel eerder als mogelijk, aan de nabestaanden worden
overgedragen.

—

verzocht verder mensen in de media geen onterechte speculaties over het werk
—
in Hilversum te doen. ‘Dit omdat zo twijfel wordt gezaaid bij de nabestaanden,
waardoor het leed daar wordt versterkt. Vanaf het moment van identificatie is het
helemaal aan de nabestaanden wat er met de stoffelijke overschotten en eventueel
benodigde goederen gebeurt. Wij zijn volledig open en eerlijk.’

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.

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.
2

Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. i 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.

(

3

Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
zaterdag 9 augustus 2014 14:52
4
RE: stuk voor de website van OM over bezittingen
-

Zoals besproken graag het stuk van
de site in een apart artikel (besloten deel).
Met de wijziging (einde van de week). En of je hem dan met die wijziging nog even door wil sturen aan
mij. Dan stuur ik hem door naar
,4.

Met vriendelijk groet,

(
Sent with Good (www.good.com)

From:
Sent: zaterdag 9 augustus 2014 14:34:36
To:
BD/DRD/NCC/ECO

Subject: RE: stuk voor de website

—

H
Veel is verwerkt in de tekst die al op de site staat. Maar deze alinea is nieuw:
Donderdag 14 augustus a,s. zat er een uitgebreide procesbeschrijving van de teruggave van de persoonlijke
bezittingen worden geplaatst op het besloten deel van de website. In deze beschrijving zal ook de procedure
worden beschreven hoe er omgegaan zal worden met de persoonlijke bezittingen die niet direct herleidbaar zijn tot
een slachtoffer.
Het stuk wat op de site staat is dit:

(

Aankomst vliegtuig met persoonlijke bezittingen slachtoffers op donderdagavond 7 augustus 2014
geplaatst: 7 augustus 2014 om 14:27, door: Rijksoverheid, bekeken: 56 keerVerwijderBewerken
Donderdagavond landt naar verwachting rond 20.00 uur een militair vliegtuig op Eindhoven Airport met de
persoonlijke bezittingen van de slachtoffers die tot nog toe zijn gevonden op de rampplek.
De spullen worden daar vervolgens overgedragen aan de politie voor verder onderzoek. Het gaat om ongeveer tien
pakketten van elk één kubieke meter, met daarin onder meerfotoboeken, sieraden, camera’s, agenda’s, paspoorten
en knuffels. De spullen lagen in een mortuarium in Donetsk en in een treinwagon in Torez. Ook zitten er bezittingen
bij die omwonenden van de rampplek hadden gevonden en zijn afgegeven aan de onderzoekers ter plekke.
Bij de aankomst van de spullen in Eindhoven zal geen ceremonie worden gehouden. Ook is er voor media geen
gelegenheid om een en ander vast te leggen.
Wat gebeurt er met teruggevonden persoonlijke bezittingen en bagage?
Alle gevonden persoonlijke bezittingen worden teruggevlogen naar Nederland. Wanneer ze hier zijn aangekomen
worden ze gebruikt ten behoeve van de identificatie en/of het strafrechtelijk onderzoek. Daarna worden ze door het
Openbaar Ministerie vrijgegeven aan de nabestaanden (als bekend is aan welk slachtoffer de bezittingen
toebehoren). Dit proces verloopt via de familierechercheur.
1

Wanneer niet bekend is aan wie bepaalde bezittingen toebehoren worden deze overgedragen aan Malaysia Airlines,
aangezien zij de wettelijke taak hebben om bezittingen en overige bagage terug te brengen. Malaysia Airlines zal
deze zorgvuldig documenteren en via een nog nader te bepalen procedure aan nabestaanden ter beschikking
stellen.
De bagage wordt in Nederland gebruikt bij het uitvoeren van het strafrechtelijk onderzoek. Vervolgens wordt de
bagage door het Openbaar Ministerie terug gegeven aan Malaysia Airlines. Zij zullen deze vervolgens, via een nog
nader vast te stellen procedure aan de nabestaanden ter beschikking stellen.
Zodra er meer informatie bekend is over de procedure die Malaysia Airlines

Van:

f’\

Verzonden: zaterdag 9 augustus 2014 14:18
Aan:
Onderwerp: FW: stuk voor de website

,li______

/ »Bel je me even als je er naar gekeken hebt?

(

Grt

Met vriendelijk groet,

Sent with Good (www.2ood.com)
(AP Rotterdam)
-«-•s 2014 14: 12:14
BD/DRD/NCC/ECO
.,K Parket Persvoorlichting)
Subject: stuk voor de website
From:
Sent:

‘--‘-“

—

(

Bete
Wil jij dit stuk checken zodat hij op de website kan worden geplaatst: besloten deel.
Laat je me weten of het akkoord is?
Groeten,
Persoonlijke bezittingen van slachtoffers

Het onderzoeksteam heeft vanaf de rampplek in de Oekraïne de persoonlijke bezittingen van slachtoffers mee
teruggenomen naar Nederland. Een deel van de persoonlijke bezittingen kwam van de rampplek zelf. Een ander deel
is afkomstig van burgers die deze spullen hadden gevonden en bewaard. Helaas is dit slechts een klein deel van het
totaal van de persoonlijke bezittingen van de slachtoffers van de vliegramp. Zeker is dat niet alles zal worden
teruggevonden. De teruggekomen goederen worden op dit moment onderzocht in het kader van het strafrechtelijk
onderzoek. Tevens wordt door het LTFO (Landelijk Team Forensische Opsporing) bekeken of spullen mogelijk
behulpzaam kunnen zijn bij de identificatie van de slachtoffers. Zodra de politie en het LTFO klaar zijn met het
onderzoek beslist de officier van justitie of de persoonlijke bezittingen terug kunnen naar de familie of
nabestaande(n). Zodra de officier van justitie heeft beslist tot teruggave, worden de vrijgegeven persoonlijke
2

bezittingen overgedragen aan Malaysia Airlines. Een gespecialiseerd bedrijf zal er zorg voor dragen dat alle
persoonlijke bezittingen zo snel mogelijk terechtkomen bij de nabestaande(n), zowel hier in Nederland als in het
buitenland. In geval er direct nabestaanden van deze bezittingen worden getraceerd, zal met de betreffende
nabestaande contact worden opgenomen.
Donderdag 14 augustus a.s. zal er een uitgebreide procesbeschrijving van de teruggave van de persoonlijke
bezittingen worden geplaatst op het besloten deel van de website. In deze beschrijving zal ook de procedure
worden beschreven hoe er omgegaan zal worden met de persoonlijke bezittingen die niet direct herleid baar zijn tot
een slachtoffer.
Van:

Verzonden:

/

(_[;.

9 Fistus 2014 14:08

Aar_______________
CC:
Onderwerp: website MH17

( Dag
van de NCTV, zie CC.
Je kunt de tekst door de website mailen aan
Ik heb haar zojuist gesproken en aangegeven dat jij rechtstreeks met haar contact zal zoeken.
Haar telefoonnummer
Gr.

Persvoorlichter Openbaar Ministerie 1 Landelijk Parket

Find

IJS

on

Facebook

(

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
Iiability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
MinistryofSecurity 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
3

This message may contain infonnation 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 ken 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 Ie verwijderen, De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risicos verbonden aan het etektronisch verzenden van berichten.
This messege may contain information that is not intended lor you. II you are not
the addressee or ii this massage was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the massage. The State accepts no Ilability for
damage of any kind resulting trom the risks inherent in the electronic
transmission al messages.
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken?
Houd er dan rekening mee dat u een gat dig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

(

4

E3
BD/DV/P&B
zondag 20juli 2014 21:25
NCC/ECO:
minaz.nl)
RE: Rouwadvertentie vlucht MH17: juiste tekst

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

BDJDV/P&B;

Donderdag 17 juli 2014 heeft een verschrikkelijke ramp plaatsgevonden in Oekraïne, waar vlucht
MH17 van Malaysia Airlines op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur is neergestort. Alle 298
mensen aan boord, onder wie 193 Nederlanders, zijn om het leven gekomen.
Nederland is geschokt door deze dramatische gebeurtenis. Iedereen leeft intens mee. Onze gedachten
zijn bij de nabestaanden. Zij kunnen rekenen op steun van ons allemaal bij het verwerken van het
grote leed dat hen zo plotseling en onverwacht is toegebracht.
Namens het kabinet,

(

lark Rutte
Minister-president

Wij herdenken met groot verdriet en het diepste respect:
Hele passagierslijst

Van

BD/DRD/NCC/ECO

-

Verzonden: zondag 20juli 2014 21:08
Aan:
BD/DV/P&B
Onderwerp: FW: Rouwadvertentie vlucht MH17
-

Van
[mailt
Verzonden: zondag 20 juli 2014 20:09

)minaz.nl]

Aan
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: EW: Rouwadvertentie vlucht MH17
-

Sent with Good (www.ood.corn)

Original Message
From:
Sent: Sunday, July 20, 2014 07:08 PM W. Europe Standard Time
1

Subject: Rouwadvertentie vlucht MH 17
Collega’s,
Excuus dat ik jullie nu nog moet lastigvallen. Gaat om een paginagrote advertentie in alle dagbladen
(dinsdag). Onderstaand een met VenI afgestemde tekst. Graag jullie oordeel.
Overigens bewuste keuze om alle slachtoffers te noemen en niet alleen de Nederlandse. Er zitten bijv
gezinnen of stellen tussen met meerdere nationaliteiten.
4

Sent with Good (www.good.com)

Original Message
@nctv.minvenj.nI]
From:
Sent: Sunday, July 20, 2014 07:00 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject: Rouwadvertentie vlucht MH17

Namens het kabïnet,

(

Mark Rutte
Minister-president

Wij herdenken met groot verdriet en het diepste respect:
Hele passagierslijst

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.
2

Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. i 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

(

(

3

E 3.
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
20juli
2014
16:43
zondag

/

Urgentie:

opstelling podium en afstemmir
Hoog

Beste mensen,
2 verzoeken vanuit het ICCB/MCCB
Ten behoeve van het vragenstellen door de nabestaanden, aan de bewindslieden en experts,
graag een panelopstelling
zorgen voor geestelijke bijstand! (
jij ajb je tekst voor
kortsluiten met
van protocol AZ (
-

4

-

-

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

4

nctv.minvenj.nl
http://www.nctv.nI

(

let Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

1

F4’oo.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

BD/DRD/NCC/ECO
don’”’j 24 juli 2014 20:32
1- BD/DRD/NCC/ECO
«Ii

overdracht en bezetting morgen (vr)
Nationale Politie; 24julcomiCCblSOO.ppt

Onderwerp:
Bijlagen:

-

,4H
Morgen

(
/
ï

10.00 uur AO,
heeft q’s over SIS en crisis.nl ç
) ‘
10.00 omgevingsanalyse
12.30 ICCB
14.00 MCCB
16.00 omgevingsanalyse
£6.00 uur ontvangst derde vlucht met lichamen : ws laatste voor het weekend. Uitnodiging is uitgezet
via besloten site
Contactgegevens coordinator fani rechercheurs:
zie bijlage)
Afspraak: mail de tekst, stuur sms om dat te melden. Je kan ook met voorwaarschuwing werken als je
weet dat er iets aankomt maar nog geen exacte tekst hebt.
Er is procesafspraak gemaakt met politie
over hoe we communiceren wanneer de eerste
mensen zijn geidentificeerd. Zie hoofdlijnen in presentatie van vanmiddag.
Is niet expliciet besproken, dus

A

Er is info geplaatst voor gemeenten over de administratieve procedures bij overleden in het buitenland
(op ro.nI) en voor nabestaanden een vertaling op de verwantenwebsite.
zt het issue van de website. Morgen zal gestart worden met pentest.

1.
heeft de lijsten bijgewerkt.

(

Omgevingsanalyses: regelen voor za/zo, aanhaken bij de politie, net als nu?
Aanwezig:

(deels) aanwezig:

1

4
gaat weer naar Eindhoven
1

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

1

0

;/

nctv.minvenj.nl
http://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij,

(

2

E ‘O2.
BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 19 september 2014 10:00
BD/DRD/NCC/ECR
BD/DRD/NCC/ECR
bedankjes
20140819_Contactpersonen Informatiebijeenkomst.pdf

Van:
Verzonden:
Aan:

-

-

Onderwerp:
Bijlagen:

Hol
We hebben nu bedacht om geen ‘bedankbrief’ of taart of wat dan ook te doen maar om in oktober op
een donderdagmiddag een bedankbijeenkomst te organiseren
Aan jullie de vraag welke mensen hier vanuit de Organisatie van de nabestaandenbijeenkomksten bij
zouden moeten zijn. Is het lijstje uit de bijlage voldoende?
SHN en de familierechercheurs staan sowieso al op de lijst

A
Senior Communicatieadviseur

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Turfmarkt 147 2511 DP j Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

nctv.minveni.nl
http://www.nctv.nI

(

1

.1

Contactpersonenhijst

—

t,

Informatiebijeenkomst nabestaanden vliegramp Malaysian Airllnes, overleg 19 augustus 2014

‘

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 22 augustus 2014 13:37
BD/DV/P&B
Artikeltje nabestaandensite over slachtofferidentificatie.docx
Artikeltje nabestaandensite over slachtofferidentificatie.docx
-

A

J-}--

-

(

1

Nieuwsbrief nabestaandensite 1 bericht aan nabestaanden
Deze week bent u uitgenodigd voor een besloten informatiebijeenkomst voor directe
nabestaanden van slachtoffers van de vliegramp in Oekraine. Tijdens deze bijeenkomst zult
u worden bijgepraat over een aantal onderwerpen.
1. De missie
De repatriëringsmissie heeft tussen 1 en 6 augustus op de rampplek van MH17 gewerkt,
met als doel zoveel mogelijk lichamen, lichaamsdelen en persoonlijke bezittingen veilig te
stellen en terug te brengen naar Nederland.

(Koninklijke Marechaussee)

en hoofd van de missie Pieter Jaap Aalbersberg (Politie) lichten toe waar er gezocht is, hoe
en met welk resultaat. Ook belichten zij kort wat er nu gebeurt in Oekraine.

(

2. Het onderzoek naar de oorzaak
Wanneer een vliegtuigongeluk plaatsvindt, is het van groot belang om door het doen van
onderzoek een helder beeld te krijgen van de oorzaak. Hierdoor kunnen nabestaanden,
andere betrokkenen en de (internationale) samenleving op basis van feiten te weten komen
wat er gebeurd is. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het neerstorten van het
vliegtuig MH17 en stelt alles in het werk om een zo helder mogelijk beeld te geven over de
oorzaak van de crash. Ze hebben de leiding over het onderzoek en stuurt het internationale
team van onderzoekers aan.
3. Het strafrechtelijk onderzoek
Na de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines heeft het Openbaar Ministerie (OM) een
zeer uitgebreid strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Nederlandse OM heeft daarmee het

(

voortouw genomen in de internationale samenwerking met de landen die zijn getroffen door
de vliegramp. Binnen het OM is het landelijk parket belast met het onderzoek. Hoofddoel
van het strafrechtelijk onderzoek is het vaststellen van de toedracht van de vliegramp en het
achterhalen van de daders.
4. Slachtofferidentificatie
De identificatie van de slachtoffers van rampvlucht MH17 wordt uitgevoerd door het
Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO), in de Korporaal Van Oudheusden Kazerne
in Hilversum. Specialisten van het LTFO verzamelen gegevens van de slachtoffers en
leggen al deze bevindingen vast. Zij onderzoeken de stoffelijke overschotten en registreren
geslacht, lengte, haar, geschatte leeftijd, eventuele pathologische afwijkingen en uiterlijke
kenmerken (neusvorm, vaste of losse oorlel, littekens, tatoeages, piercings en protheses).

Ook worden bemonsteringen gedaan voor DNA-onderzoek. Het gaat hierbij om
spierweefsel, botmateriaal en een gebitselement. Als het kan, nemen dactyloscopisten
vingerafdrukken af en maken forensisch odontologen röntgenfoto’s van de gebitten en
stellen de gebitsstatussen vast. De identificatie van de slachtoffers kan dus gebeuren op
basis van (1) vingerafdrukken, (2) gebitsstatus, (3) DNA of (4) een combinatie van deze
methoden. De informatie die hierdoor beschikbaar komt, wordt vergeleken met gegevens en
materiaal van het slachtoffer voor het overlijden. Als deze gegevens met elkaar
overeenkomen, legt de leider van het LTFO de ‘match’ ter goedkeuring voor aan de
autoriteiten. Die moeten de identiteit formeel vaststellen.
Het DNA-onderzoek, één van de onderzoeksmethoden voor identificatie, is te verdelen in
drie stappen: 1) het vervaardigen van DNA-profielen van Ante Mortem (AM)-materiaal;
2) het vervaardigen van DNA-profielen van Post Mortem (PM)-materiaal; en 3) vergelijkend
DNA-onderzoek van de DNA-profielen van AM-materiaal met PM-materiaal.
De afgelopen weken ontving het NFI via het LTFO (post-mortem) meer dan 600
bemonsteringen van stoffelijke resten, die eerder in het rampgebied in Oekraïne waren
veiliggesteld en vervolgens waren overgebracht naar Hilversum. Daarnaast ontving het NFI
(ante-mortem) DNA-materiaal van nabestaanden (familieleden) en persoonlijke
eigendommen van slachtoffers. Als het NFI onderzoek heeft verricht op alle
bemonsteringen, kan een uitspraak worden gedaan over het aantal personen waarvan een
uniek DNA-profiel is vervaardigd. Het aantal unieke DNA-profielen zegt echter nog niks
definitiefs over het uiteindelijke aantal identificaties van slachtoffers. Het legt de basis voor
het verdere DNA-onderzoek. Er is daarna nog een aantal stappen noodzakelijk om
daadwerkelijk tot een identificatie door het LTFO te komen. Het identificatieproces duurt
naar verwachting nog enkele maanden.
Tijdens de nabestaandenbijeenkomst van aanstaande dinsdag wordt een toelichting
gegeven op het identificatieproces en meer specifiek op het aantal tot nu toe vastgestelde
unieke DNA-profielen.
Wilt u meer weten over de werkwijze van het LTFO:
http://www.ltfo.nl/index.php?option=com content&view=article&id=1 6&ltemid=1 35
Wilt u meer weten over het DNA-onderzoek van het NFI:
http://www.forensischinstituut.nl/l mages/grootschalici-dna-identificatieonderzoek tcml 19560206.pdf

Een overzicht van het hele identificatieproces staat ook op de site van de NOS
http://nos.nl/artikel/678286-hoe-gaat-straks-de-identificatje .html

(

E4ô4,
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
woensdag 8 oktober 2014 12:58
minvws.nl)
BD/DV/P&B
BD/DRD/NCC/ECO
alle nabestaandencommu nicatie via N KC/communicatieteam MH17
-

-

-

Dinsdag gaf je aan dat jullie besloten hebben om geen klankbordgroep voor nabestaanden op te
richten maar nabestaanden via de mail aanvullende vragen willen stellen over de nationale
herdenking. Ook kreeg ik net een korte terugkoppeling uit het projectoverleg van vanochtend waarin is
aangegeven dat het Projectteam nabestaanden met een 2e uitvraag zal bevragen over eventuele
aanvullingen op programma. En dat jullie continue Q&A’s uitwerken voor de nabestaandensite.

9

Dank

Senior Communicatieadviseur

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

@nctvyni!jJ
http://www.nctv.nl

L1__

T)

1

E.
Van:
Verzonden:

donderdag 23 oktober 2014 12:53

Aan:
CC:
Onderwerp:

IVC nieuwsbericht 23 oktober 2014

Bijlagen:

IVCbericht 23okt Nationale Herdenking.docx

//
1 .——-;-.———

Hol
Hierbij het nieuwsbericht voor het IVC. Wil jij zorgen dat het vandaag geplaatst wordt?
In antwoord nog op de vragen die in het document geplaatst waren:
-

Link mail 16 oktober: Het is niet mogelijk om de link in het nieuwsbericht te plakken, iedere contactpersoon
heeft een persoonlijke link waaraan de gegevens gekoppeld zijn. We hebben de zin nu aangepast zodat
mensen de gegevens naar de postbus kunnen mailen.

(

-

Repetitie namen lezen: mensen die zich hebben opgegeven voor het namen lezen ontvangen hierover nog
bericht. We vragen niet meer of mensen zich hier nog actief voor willen aanmelden (deadline was 22
oktober) en we hebben inmiddels al voldoende aanmeldingen van mensen die dat willen.

Dank!
Groet
Met vriendelijke groet,
Na mens het projectteam Nationale Herdenkirg MH17
,

1

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.

Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

(
Dit bericht kan informate bevatten clie niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bencht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan do afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met nslcos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may conlain information that is not intended lor you It you are not the addressoe or ii this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delele the mesage. The State accepIs no liability for damage of any kind resulting trom the risks inherent in the
eteclronic transmission of messages

1

Veel aanmeldingen voor de Nationale Herdenking MH17
Veel nabestaanden hebben zich inmiddels via hun familiecontactpersoon aangemeld om een
uitnodiging voor de Nationale Herdenking MH17 te ontvangen. Als u wel de herdenking bij wilt
wonen, maar u heeft zich nog niet aangemeld, dan vragen we dat zo spoedig mogelijk te doen via uw
familiecontactpersoon. Zo kunnen we iedereen op tijd de officiële (papieren) uitnodiging en
toegangspapieren voor 10 november bezorgen.
Namen noemen
Wij hebben u op 16 oktober per e-mail gevraagd hoe de namen van uw dierbaren moeten worden
uitgesproken. Zou u deze gegevens zo snel mogelijk via de mail herdenkingmh17Jminvws.nl aan ons
door willen geven? Het uitspreken van de namen wordt geoefend tijdens de generale repetitie op
zondagmiddag 9 november in de RAI, zodat dit belangrijke onderdeel tijdens de ceremonie waardig
zal verlopen. Het is van belang dat u op 9 november aanwezig bent bij de repetitie. Als u heeft
aangegeven namen te willen oplezen dan ontvangt u daar nog bericht over.

(

Foto’s
Tot 6 november kunt u foto’s van uw dierbaren insturen die bijzondere herinneringen oproepen. Als
u uw foto’s wilt delen, dan kunt u ze mailen naar herdenkingMH17@minvws.nl. Houd daarbij wel in
gedachten dat het beeld ook wordt uitgezonden en eventueel op internet te vinden blijft.
Uitnodiging per post
We verwachten rond 28 oktober de officiële uitnodiging per post te versturen. Bij de uitnodiging zit
een toegangskaart en een parkeerkaart voor de parkeergarage van de RAI. Deze laatste kan ook
worden gebruikt voor de pendelbussen bij station Amsterdam RAI en station Amsterdam Zuid.
Iedereen ontvangt de benodigde papieren op het eigen huisadres. Uw toegangskaart is uniek en is
gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens. U kunt de kaart niet aan iemand anders geven. Het is
belangrijk dat u behalve uw toegangskaart, ook een geldig legitimatiebewijs meeneemt.
Ontvangst in de RAI
U wordt in de RAI ontvangen met een lunch van 11.00 uur tot 12.15 uur. Voor de officiële ceremonie
wordt u om uiterlijk 12.15 uur in de zaal verwacht. Het is belangrijk dat u op tijd aankomt, zodat er
voldoende gelegenheid is om iedereen zijn/haar zitplaats te wijzen.

(

Programma
In het programma van de Nationale Herdenking MH17 zijn uw ingebrachte wensen, ideeën en
suggesties meegenomen. Ook de uitvoering van het programma wordt voor een groot deel door
nabestaanden verzorgd. Alle genodigden krijgen op de dag van de plechtigheid een
programmaboekje, waarin ook de namen van de slachtoffers zijn opgenomen. Maartje van Weegen
is aanwezig als ceremoniemeester.
Samenzijn
Na afloop van het ceremoniële deel is er gelegenheid voor een informeel samenzijn. De Koning,
Koningin Maxima en enkele leden van het kabinet zijn hierbij aanwezig. Daarnaast zijn ook de
familierechercheurs en casemanagers van slachtofferhulp hierbij aanwezig.
Heeft u een week voor de bijeenkomst nog geen documenten van ons ontvangen, of heeft u andere
ip
vragen, neem dan contact met ons op via herdenkingMH17@minvws.nl of bel me
werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

EoG.
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

;DRD/NCC
dinsdag 4 november 2014 16:06
BD/DRD/NCC/ECO
FW: vertaling tekst voor nabestaandensite: Nieuws over de repatrieringsmissie
(JU113SO1)
BZ113501.docx
-

Hol
Dit bericht is vrijdag op NL site geplaatst, procesinformatie missie Oekraïne.
Akkoord?
Groetjes,
Van:
minbuzanU
Verzonden: maandag 3 november 2014 14:43

(
‘

AanI
Onderwerp: RE: vertaling tekst voor nabestaandensite: Nieuws over de repatrieringsmissie (JU113501)
Geachte mevrouw
Hierbij ontvangt u de vertaling van de tekst. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met
(telefoonnumme
) of

Met vriendelijke groet,

Secretaresse
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Vertalingen
Bureau Engels (AVT/EN)

-=
[mailto: nkcnctv.minveni.nl]
From
4
Sent: vrijdag 31 oktober 2014 16:11
To:
Subject: vertaling tekst voor nabestaandensite: Nieuws over de repatrieringsmissie (JU113501)
Goedemiddag,
Kunnen jullie bijgaande tekst vertalen voor ons.
Hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
(mw.)
Medewerker Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
1

Nationaal Crisiscentrum
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag

1

www.nctv.nl

E

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
Help save paper! Do you really need to print this email?
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 risicos 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 if this
mess age 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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News on the repatriation mission
31 October
Today, a small Dutch mission under the leadership of the Ukrainian State Emergency
Service (SES) and the OSCE was able to visit the MH17 crash site. The parties involved
were quick to seize this opportunity.
The team found human remains in an area that had been ravaged by fire. This area had not
previously been examined by the Dutch mission. Acting in accordance with protocol, the
team recovered some of these remains, which will be taken to Kharkiv. There, an initial
forensic examination will be performed, after which the remains will be sent on to the
Netherlands. It is not yet dear when this will happen.
The security situation at the site is in constant flux: one day, the area is relatively calm; the
next, it is on the front line of the conflict and the scene of heavy fighting. As always, we
assess the situation on a day-to-day basis.
Of course, the same ceremonial honours will be given to these remains upon their return as
previous repatriations.
The prime minister will announce this latest news today (31 October) al 15:00.

(

AVT1 4/BZ1 13501

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

woensdag 15 oktober 2014 14:18

/
“

Onderwerp:

FW: Kamerbrief MH17

Beste collega’s van het NKC.
Zie onderstaand verzoek van BZ.
Zouden jullie de brief kunnen laten vertalen en plaatsen op het besloten Engelse deel? Is dat eerder ook
gebeurd en doen we dat vaker?
Hoor het graag. Dan hoor ik alleen graag wie hier contact met bz over opneemt.
roet

Sent with Good (www.good.com)
From:
Sent: woensdag 15 oktober 2014 11:14:07
To:
BD/DW/AI;
Subject: Kamerbrief MH17

/
-

-

BD/DW/AV

Dames,
Ik ben vanmorgen gebeld door de
over de kajnerbrief
MH17.
Hij krijgt vragen van nabestaanden uit het buitenland of er een officiële Engelse vertaling i-8fl de
kamerbrief.
Zou iemand contact met hem willen opnemen alsjeblieft vanmiddag als jullie terug zijn uit de TK?
Heb dat ook zo doorgegeven aan hem.
Hij is te bereiken op telnr...
Gr

1

Fo
Van:

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 18 september 2014 13:00
FW: Informatie t.b.v. minister van Buitenlandse Zaken

Van

Verzo--’—— dag 18 september 2014 12:55
—

CC:

Onderwerp: Informatie t.b.v. minister van Buitenlandse Zaken

(

Beste collega,
Wij zijn gebeld door
consulaire zaken ministerie van Buitenlandse Zaken met het
volgende verzoek. Mevrouw is bezig met het schrijven van een speech voor min BuZa t.b.v. VN
eiligheidsraad voor 19 sept. Mevrouw wil graag het aantal positieve identificaties noemen in haar
peech. Om te voorkomen dat er morgen tegenstrijdige aantallen worden genoemd verzoekt zij of
iemand van het NKC met haar in contact treedt op tel.nr
Met vriendelijke groet,
Nationaal CrisisCentrum (NCC)

1

Van:
Verzonden:
Aan:

vrijdag 31 oktober 2014 15:02
BD/DRD/NCC/ECO;

f)

(A

Onderwerp:
Bijla gen:

BD/DRD/NCC/ECO
FW: graag plaatsen op ivc : 289 slachtoffers MH17 geïdentificeerd IVC website
(J U113481)
JU113481 5 nieuwe identificaties slachtoffers.docx

Verzonden: vrijdag 31 oktober 2014 14:02
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
CC: Webredactie NCW
Onderwerp: RE: graag plaatsen op ivc : 289 slachtoffers MH17 gidentificeerd IVC website (JU113481)
-

-

(

Beste
Bijgaand de Engelse vertaling. Voor eventuele vrager
Wil je de goede ontvangst hiervan bevestigen?

Met vriendelijke groet,
Secretaresse
Vertaalbureau Enge’s (AVT-EN)
Directie Vertalingen (AVT)
Ministerie van Buïtenlandse Zaken

t

(-t’

nctv.minvenj.nl]
BD/DRD/NCC/ECO [mailto
From:
Sent: donderdag 30 oktober 2014 10:14
To:
Subject: FW: graag plaatsen op ivc : 289 slachtoffers MH17 geïdentificeerd IVC website (JU113481)
Hi dames,

Zouden jullie dit bericht willen laten vertalen?
Dit bericht is nog niet naar buiten gebracht en strikt geheim.

Met vriendelijke groet,

Communicatiemedewerker
Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
1

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 16950 1 2500 8Z 1 Den Haag 1 www.nctv.nl
TI

mmJnvff.Lni
Op maandag en woensdag niet aanwezig
BD/DRDJNCC/ECO
Van:
Verzonden: donderdag 30 oktober 2014 10:11
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: FW: graag plaatsen op ivc : 289 slachtoffers MH17 geïdentificeerdfVC website.docx
-

-

BD/DRDJNCC/ECO
Van:
Verzc
“J oktober 2014 9:46
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
BD/DRD/NCC
BD/DV/P&B;
CC:I
)- BD/DV/P&B;
Onderwerp: graag plaatsen op Wc: 289 slachtoffers MH17 geïdentificeerd IVC website.docx
-

-

-

-

/
,‘

-

/

Hi
Wil je deze er straks opzetten om 13 uur?
Dank!

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

Help save paper! Do you really need to print this email?
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 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 elecironic
transmission of messages.

2

Five victims of flight MH17 identified this week
30October2014
A total of t ive victims of the MH1 7 disaster have been identified this week. All tive held Dutch
nationality. This now brings the total number of victims identified to 289.
The five victims’ next of kin have already been informed, and if the families consent, the
mayors of the victims’ places of residence will also be notified.
There are still nine victims

—

seven Dutch and two non-Dutch nationals

—

who have not been

identified. It is possible that remains currently at Hilversum which have not yielded viable

(

DNA protiles may stili provide information which will enable the identification of these victims.
It is also possible, however, that the remains of these victims were not recovered from the
crash site.

m

—

Family liaison officers have already spoken with these nine victims’ next of kin. The [XX]
factsheet [LINK TOEVOEGEN] of Monday 27 October gives more information on the tinal
phase of the identification process.

AVT14/JU1 13481

‘flc.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 1 oktober 2014 14:04
BD/DRD/NCC/ECO;
jpolitie.nl
B D/DV/P&B;
B D/DRD/NCC/ECO;
RE: communicatie richting nabestaanden van nog niet geidentificeerden
-

Beste

Dank voor deze toelichting.

s vandaag niet bij het NFI aanwezig. Vandaar dat ik reageer.

Gisteren hebben we ook met
contact gehad over de communicatie rondom de verdere
verloop van het identificatie-onderzoek. Zojuist heb ik met afgesproken dat het NFI een
overzicht/memo opstelt waarin we beschrijven in welke fase het onderzoek zich bevindt; wat is er tot
op heden gedaan, wat zijn daar de resultaten van, wat kunnen we/gaan we nog doen en hoe ziet dit
proces er uit.
Dit kan dan als input dienen voor de communicatie met de nabestaanden. Ik heb met
afgesproken dat we de memo volgende week opleveren.

B
We kunnen op dit moment daarom ook nog geen uitspraken doen over of het aantal geïdentificeerde
slachtoffers verder zal toenemen.
Vanzelfsprekend gaan we de informatie die wel bekend is zo helder mogelijk uiteenzetten.
Hartelijke groeten,

persvoorlichter
Nederlands Forensisch Instituut
Laan van Ypenburg 6 j 2497 GB 1 Den Haag
Postbus 24044 1 2490 AA 1 Den Haag

nvenj
www.forensischi nstituut. nl
Niet aanwezig op vrijdag
Nederlands Forensisch Instituut. In feiten het beste.

1

); BD/DRD/NCC/ECO [mai[tO
1, 2014 1C

nctv. mnvenj.n?]

—

——

RD/NCC/ECO
v.mJflynjpI>
Onderwerp: communicatie richting nabestaanden van nog niet geidentificeerden
Beste

1
6

1 november, als we wat meer definitieve cijfers hebben, willen we dit verhaal ook aan de
__L

___I___I_I

_I__I_1_A

Voor de goede orde: we doen niks zonder jullie input en toestemming. En we willen het voorstel dat
we hierover maken eerst laten aftikken in het IC.
Ik hoor graag jullie reactie op bovenstaande.
*

Senior Communicatieadviseur

/

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
2

ctv.minvenl.nI
http://www.nctv.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
transmission of messages.
4inistry of Security and Justice

3

Ei
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

-

BD/DRD/NCC/ECO

donderdag 11september2014 14:19

A

1J

BD/DRD/NCC/ECO;
aanvullende info/vragen
-

-

BD/DRD/NCC/ECO

Nog een paar nabranders:
Parkeren:
Er zijn 3 parkeerplekken voor jullie gereserveerd waarvan 1 voor
Indien mogelijk ontvangen wij van jullie de kentekens van de auto’s die hier gebruik
van zullen maken en verwachte tijd van aankomst
Aanrijden kan via de zijkant (vip ingang)
-

-

-

(

In de zaal:
De heer
zit met de heren
op de eerste rij aan de zijkant.
Op de rij daarachter zijn ook plaatsen voor jullie gereserveerd.

t4

Er wordt dus geen pers uitgenodigd en er wordt ook geen persvak ingericht (itt vorige
bijeenkomsten). Dat betekent dat de verkeersregelaars en de politiemensen die op het parkeerterrein
staan, de pers zullen melden dat het een besloten bijeenkomst is, er geen persverklaringen na afloop
worden gegeven en er geen voorzieningen zijn. Ze zullen hen vragen te vertrekken of op grote afstand
te gaan staan.
Dit is allemaal afgestemd met de mensen die in het team organisatie/logistiek zitten.
Er is geen woordvoerder van jullie aanwezig toch??

/1
Senior Communicatieadviseur

(

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

A

1

EÇI3.
Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DRD/NCC/ECO
zondag 3 augustus 2014 17:53
-

-BD/DV;
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DV/P&B
17.50 uur tekst geplaatst op verwantenwebsite
-

Onderwerp:

Onderstaande tekst is geplaatst op verwantenwebsite en de coördinator van de familierechercheurs
heeft seintje gekregen

(. de richt zondag 3 augustus
De Nederlandse en Australische experts hebben voor vandaag hun werkzaamheden op de
rampplek afgerond. Het is voor de derde dag op rij dat er gewerkt kon worden op de locatie
waar vlucht MH17 neerstortte. De werkzaamheden vonden vandaag plaats bij het dorp
Rozsypne.
Het team heeft stoffelijke overschotten van inzittenden van vlucht MH17 gevonden en die
naar Charkov gebracht. Mogelijk vertrekt morgen weer een vliegtuig naar vliegbasis
Eindhoven.

(

Daarnaast zijn vandaag ook persoonlijke eigendommen van inzittenden overgedragen aan
de Nederlandse onderzoekers. Deze stonden in een wagon bij de plaats Torez. De inhoud
van de wagon is overgeladen in een vrachtwagen en naar de basis in Soledar vervoerd. Van
daaruit worden ze overgebracht naar Charkov. Het is nog niet duidelijk wanneer de
persoonlijke eigendommen in Nederland aankomen. Alle spullen worden zorgvuldig
gedocumenteerd voordat ze aan nabestaanden ter beschikking kunnen worden gesteld.
Zodra hier meer over bekend is informeren wij u hierover.

Van:I
Ven
-

7+

augustus
BD/DRD/NCC/ECO

-

CC:l
I;BD/DV/P&B;
Onderwerp: RE: tekst verwantensite 3 aug

BD/DRDINCC/ECO;

Sent with Good (www.good.com)

1

@gmail.com

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 15 oktober 2014 14:49
BD/DV/P&B
-

RE: Bezittingen en slachtoffers

Ha

bericht

Onderwerp: RE: Bezittingen en slachtoffers

(.

-—-Oorspronkelijk bericht
Verzonden: woensdag 15 oktober 2014 14:27
Aan:(

4..
1 cc:f

.BD/DV/P&B;

BD/DV/P&B
Onderwerp: Re: Bezittingen en slachtoffers

1

-

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: Wednesday, October 15, 2014 02:16 PM
Aan:l
-

-

A

Onderwerp: RE: Bezittingen en slachtoffers
Hallo
De persvoorlichting en -woordvoering wordt volledig in NL geregisseerd en uitgevoerd. De drie betrokken
departementen (BZ, VenJ en Def) stemmen de spreeklijnen en berichtgeving continue af (mechanisme NKC). Wij
leveren (vanuit Kiev en Kharkiv) in voorkomend geval input, maar niet altijd.

Ik heb
in dit bericht meegenomen, zij is een van de betrokken woordvoerders (van BZ). Wellicht kan
zij jouw punt en mijn voorstel aanhangig maken in het overleg tussen de drie departementen.
Een andere optie is om dat (ook) te doen via het NSGO (via AC SGBO / Hoofd Communicatie) en vervolgens rg.
persvoorlichting Veni.
Laat even weten of je hiermee uit de voeten kunt.
Met vriendelijke groet,

Original Message
Sent: woensdag 15 oktober 2014 13:26
Cc:
Subject: Bezittingen en slachtoffers
Ha

A

(7

Een vraag: bij slachtoffers bestaat grote behoefte om zo tijdig en volledig mogelijk geinformeerd te worden over de
voortgang van de bergingsactie. Die behoefte lijkt alleen maar groter te worden. Als zij die informatie alleen uit de
media verkrijgen, verstoort dat de relatie met de familierechercheurs.

Zouden jullie persberichten kort (1) voor uitbrengen met familierechercheurs kunnen worden gedeeld? Is er
daarnaast aanvulliende informatie die aan familierechercheurs kan worden meegegeven?

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or ifthis message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and clelete 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

Help save paperl Do you really need to print this email?
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 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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vJ

minvws.ni>
maandag 27 oktober 2014 13:05
BD/DRD/NCC/ECO; NKC
communicatieplanning M Hl7versie20okt.docx
communicatieplanning MHl7versie20okt.docx

Van:

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

-

DRD/NCC

Dag
Hierbij de communicatieplanning retour. Nog niet helemaal compleet, maar wel voor de korte termijn.
Tot morgen,

1

Ijrojectleider Communicatie Nationale Herdenking MH17

1

Projectgroep Nationale Herdenking MH17

(

Rijnstraat 50
Postbus 20350

2511

1
1

VX

2500 EJ

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Den Haag
Den Haag

1

t

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

,

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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not iritended for you. II you are not the addressee or t this message was sent to you by mistake, you are
equested to intorm the sender end deleto the message. The State accepfs no liability for damage of any kind resutting trom the risks inherent in the
etectronic transmission of messages
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Communicatieplanning MH17

VWS en Veni

20 olctober 2014

•1

‘

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

minvws.nl>
maandag 6 oktober 2014 15:09
NKC-DRD/NCC;
Communicatieplanning MH17 versie 06102014.docx
Communicatieplanning MH17 versie 06102014.docx

Dag collega’s,
Met de kennis van nu de planning aangevuld met communicatie herdenkingsbijeenkomst MH17.
Groet,

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may confain information that is not intended for you. II you are not the addressee er t this massage was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the massage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the riske inherent in the
electronic Iransmission of messages.
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Van:
Verzonden:

dra 4 november

Aan:

A

CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

communicatie bij crisis herdenking MH17 in RAI op 10 november
20141022 Crisisorganisatie.doc; Contactpersonen crisiscommunicatie herdenking
MH17 RAI.xls

Beste collega’s,

(

Maandag 10 november is de herdenking MH17 in de RAI. Handig om elkaar als communicatiecollega’s
snel te kunnen vinden in geval van crisis. Daarom heb ik in de bijlage een overzicht gezet van eerste
aanspreekpunten communicatie bij crisis. Ook in de bijlage een overzicht van de verantwoordelijkheden
van de verschillende organisaties (gelieve dit document niet verder te verspreiden). Lead in communicatie
ligt bij verantwoordelijke organisatie.
Zoveel mogelijk werken conform reguliere procedures en afspraken
Het uitgangspunt van de crisisbeheersing tijdens de herdenking MH17 in de RAI Amsterdam op 10
november 2014 is dat zoveel mogelijk wordt gewerkt conform reguliere procedures en afspraken. Voor de
crisiscommunicatie in de veiligheidsregio betekent dit zoveel mogelijk werken conform het draaiboek
crisiscommunicatie VRAA (vastgesteld op 1juli 2013).
Afstemming VRAA
Afstemming van het RAC met crisiscommunicatiepartners in VRAA (politie, OM, brandweer, GHOR,
stadsdelen, diensten):
via piketnummer communicatie centrale stad: 020 552 20 50 (voorlichter interface);
-

Afstemming Rijk
Afstemmen met het Nationaal V-’
contactpersoon
contact NKC:F

(NKC)vandeNCTV:
-I

-

(

-

-

uitgangspunt: belangrijk dat bij crisis warme lijn ligt tussen dir COMM en NKC. Elkaar niet
verrassen (even telefonisch informeren over belangrijke communicatiebesluiten);
daar waar het gaat om bevoegdheden op het Rijksniveau zal het Rijk communicatie zoveel mogelijk
afstemmen met VRAA.

Uitgangspunten crisiscommunicatie
Voor communicatie over incidenten en crises voorafgaand en tijdens de herdenking MH17:
Iedere partij communiceert —uiteraard in afstemming met betrokken partners- vanuit de eigen
verantwoordelijkheid, via de vastgestelde lijnen, met de eigen doelgroep, en zo veel mogelijk via
bestaande middelen, vanuit gezamenlijke kernboodschappen en een gezamenlijke planning;
-

-

-

-

-

Doel: eenduidiqe overheidscommunicatie richting pers en publiek, om de gevolgen van een
incident of crisis voor de Nederlandse samenleving zoveel mogelijk te beperken.
Proactief: bij incidenten geven de betrokken partners in afstemming- conform hun eigen
verantwoordelijkheden en lijnen direct procesinformatie.
Omcevingsbewust: de communicatie is gebaseerd op de informatiebehoefte en de beleving van de
samenleving (daartoe worden omgevingsanalyses gemaakt).
De-escalerend: bij incidenten richt de communicatie zich op het kleinhouden en de-escaleren.
—

1

-

Berichtgeving van een bepaalde partij tijdens een incident of crisis wordt zoveel mogelijk
ondersteund door de andere partijen, bijvoorbeeld door de uitingen te quoten of door te sturen
(bijvoorbeeld door te retweeten).

Met vriendelijke groet,

Amstel 1, Postbus 202 1000 AE Amsterdam

De informatie verzonden In dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren
door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail
ontvangen informatie aan derden Is niet toegestaan. De gemeente Amsterdam staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-rnail, noch voor
de tijdige ontvangst daarvan.
Externe e-mail wordt door de gemeente Amsterdam niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

2

Crisisorganisatie

Inleiding
Crisisorganisatie
Tijdens de herdenkingsdienst wordt voorgesteld om niet in GRIP selling bijeen te zijn. Indien nodig kan
de Zeshoek, Vierhoek of het (R)BT snel bij elkaar komen in het Beleidscentrum. Burgemeester van der
Laan is bevoegd gezag voor alle piket-zaken.
Multi
1.
2.

Een ambtelijke sub-zeshoek is tijdens de herdenkingsdienst op het HB politie bijeen in de
Koppenzaal om eventuele bestuurlijke besluiten multidisciplinair voor te bereiden.
Ten behoeve van de operationele multidisciplinaire coördinatie zullen, twee MQRTs ingericht
worden. Eén binnen ring 2 en eentje in ring 3, Het MQRT binnen ring 2 is verantwoordelijk voor
de eerste multidisciplinaire coördinatie van incidenten en wordt bij hulpvragen binnen ring 2 als
eerste ingezet om deze hulpvragen te beoordelen.

Mono-politie
Ook de commandokamer van de RAI, zal worden ingericht voor vertegenwoordigers van de organisator,
vertegenwoordigers van de politie en vertegenwoordigers van de RAI. Vandaar uit wordt de
monodisciplinaire politietaken gecoordineerd. De AC politie zal piket-OOV geïnformeerd houden over de
voortgang.
GHOR
Tijdens de herdenkingsdienst hoeft de GHOR een ambulanceteam beschikbaar binnen ring 2. Ook staat
een ambulance klaar voor versnelde afvoer van genodigde personen. Tijdens de herdenkingsdienst zijn
zes EHBO-erst aanwezig en 3 psycho-sociale verpleegkundigen.
De operationele commandostructuur wordt nader uitgewerkt.
Er zijn tenslotte calamiteitenroutes voorbereid.

Verantwoordelijkheden
De nationale herdenking is aangemerkt als een nationaal evenement. Hierin hebben verschillende
partijen eigenstandige verantwoordelijkheden. Omdat het belangrijk is deze verantwoordelijkheden te
kennen, zeker in geval zich een calamiteit voordoet, zijn deze verder uitgewerkt.
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De Organisatie iS verantwoordelijk voor het feitelijke programma en de uitvoering van het
toegangsbeleid. Zij zijn verantwoordelijkheid voor de accreditatie zodat er zo weinig mogelijk
zichtbare maatregelen getroffen hoeven te worden om de herdenking waardig en veilig te
kunnen laten verlopen.
Vierhoek
De Vierhoek bestaat uit de Burgemeester van Amsterdam, de Hoofdofficier van Justitie van het
arrondissementsparket Amsterdam, de politiechef van politie-eenheid Amsterdam en de NCTV. Binnen
de Vierhoek is de Burgemeester verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en
veiligheid, de Hoofdofficier van Justitie voor het handhaven van de rechtsorde en de NCTV voor
bewaken en beveiligen van personen die vallen binnen het Rijksdomein.

Zeshoek
De Zeshoek bestaat uit de Burgemeester van Amsterdam, de Hoofdofficier van Justitie parket
Amsterdam, de politiechef van politie-eenheid Amsterdam, de NCTV, de brandweercommandant en de
directeur Publieke Zorg.

1

,

NCTV
De NCTV is primair verantwoordelijk voor het treffen van adequate beveiligingsmaatregelen rond de
aanwezige leden van de Koninklijk Huis en overige functionarissen in het Rijksdomein. Zij vormt het
bevoegd gezag over de DBB. Daarnaast ziet de NCTV toe op het proces van de totstandkoming van
een gemeenschappelijk dreigingsbeeld met betrekking tot eerder genoemde personen en de Nationale
Herdenking waarbij zij aanwezig zijn. De NCTV geeft het lokaal bevoegd gezag advies over het totale
beveiligingsplan.
Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB
De DBB is verantwoordelijk voor de uitvoering van de persoonsbeveiliging van de daarvoor in
aanmerking komende personen.

4

Rijksbeveilioingsoroanisatie (RBO)
De Rijksbeveligingsorganisatie houdt toezicht op de accreditatie naar Ring 2 en zal in samenwerking
met HBB de beveiliging van Ring 2 verzorgen opdracht van de organisator.

(

Politie
De politie is verantwoordelijk voor het feitelijk handhaven van de openbare orde en veiligheid, alsmede
de rechtsorde, conform het gestelde iii het algemene draaiboek politie. De politie verzorgt het toezicht
buiten ring 2.
Landelijke Eenheid
De Landelijke Eenheid is verantwoordelijk voor alle verplaatsingen en begeleidingen in overleg met het
Hoofd Mobiliteit.
Brandweer Amsterdam
De brandweer is verantwoordelijk voor de uitvoering van haar reguliere taken, De brandweer participeert
in het MQRT en, indien aan de orde, in de reguliere Grip structuur.
GHOR
De GHOR is verantwoordelijk voor de uitvoering van haar reguliere taken. Zij participeert in het MQRT
en indien aan de orde in de reguliere Grip structuur, In geval van calamiteiten neemt de GHOR de
sturing op de EHBO-organisaties over.
GMK
Bij noodhuipmeldingen binnen het afgeschermde gebied vindt afstemming plaats via de UCK.

Afstemming met derden
De operationele afstemming heeft plaatsgevonden met de volgende partijen:

GHOR
Er zijn specifieke afspraken gemaakt. Deze zijn uitgewerkt in het operationele draaiboek, waarbij enkele
scenario’s zijn voorbereid, In geval van calamiteit geldt de reguliere Grip-structuur.

Brandweer
Met een vertegenwoordiger van de Brandweer is overleg gevoerd, enkele scenario’s zijn voorbereid. De
brandweer is op de hoogte van alle getroffen maatregelen. In geval van calamiteit geldt de reguliere

(

Grip-structuur.

Organisatie VWS
Uitgangspunten en operationele draaiboeken zijn op elkaar afgestemd.
DBB
Uitgangspunten en operationele draaiboeken zijn op elkaar afgestemd. De verplaatsingen van de leden
van het Koninklijk Huis worden begeleid door de Landelijke Eenheid. Zij worden binnen de Eenheidgrenzen aangestuurd door het Hoofd Mobiliteit. Daarbij wordt zorg gedragen dat zij kunnen blijven
rijden.

‘

RBO
Uitgangspunten en operationele draaiboeken zijn op elkaar afgestemd.
RAI
Uitgangspunten en operationele draaiboeken zijn op elkaar afgestemd.

(

(

NCTV
RAI

vws

voorlichter subzeshoek
(op hoofdbureau politie)
piketvoorlichter gem.
Adam /VRAA

Communicatie
Brandweer
GGD/GHOR
OM
Politie
Stadsdeel Zuid

Piketnummer

Eerste contactpersoon

TeI.nr. eerste
contactpersoon

€Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 25 september 2014 16:41
NKC DRD/NCC
bericht IVC Aanmelden herdenkingsbijeenkomst 25 sept 2014.docx
bericht IVC Aanmelden herdenkingsbijeenkomst 25 sept 2014.docx
-

Dag collega’s,
Hierbij het bericht voor de nabestaandensite IVC.
Afgestemd met Impact en Slachtofferhulp NL.
Vriendelijke groet,

‘t

( Direcbe Communicatie

linisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rijnstraat 50 1 2515 XP Den Haag
Postbus 20350 j 2500 Ei Den Haag
Aanwezig; ma, di, do, Vrij

tw.r1ksoverheid.nI

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

(

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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This niessage may contain information that is not ritended for you. It you are not the addressee or it this message was sent to you by rnislake you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting tram the risks inherent in the
electronic transmission ot messages.

1

Aanmelden herdenkingsbijeenkomst
Op dit moment werken we aan de vormgeving en de invulling van de
herdenkingsbijeenkomst op maandag 10 november 2014 in de RAI Amstersdam.
Naar verwachting ontvangt de contactpersoon van de familie vanaf woensdag 1 oktober een
e-mail met informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor de herdenkingsbijeenkomst.
Daarin vragen we de contactpersoon om door te geven of en met wie u naar de herdenking
wilt komen.
In grote lijnen zal het programma als volgt zijn: vanaf 11.00 uur is de ontvangst. De
ceremonie vindt plaats tussen 13.00 en 14.00 uur. Het programma is uiterlijk 16.30 uur
afgelopen. Het uitgebreide programma voor de herdenking volgt later.
Mensen die zich aanmelden, krijgen de toegangspapieren op het huisadres bezorgd.

(

(

Heeft u vragen over de herdenkingsbijeenkomst, dan kunt u die stellen via
herdenkingMH17minvws.nl. Daarnaast kunt u ons bereiken op werkdagen van 9 tot 17 uur
via het volgende telefoonnummer:

,‘

(2

\:
.1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 29juli 2014 18:24
overdracht voor woensdag
Balonnen

Hi
Tijden omgevingsanalyses zijn veranderd:
12 en 17 uur (wo-vr)
Iccb 15 uur
Mccb 16 uur
Wat speelt er:

•i haag coordineert met gemeente den haag de overlijdensverklaringen, 1
teksten aan jou of mij
) voor verwantensite, n
voor ro.nl

(

‘Jm levert zelf engels teksten aan
Heb bij BZ
al in de week gelegd dat de andere teksten via hun vertaalburo vertaald kunnen
ivorden (zodat de handling niet bij slachtofferhulp ligt)
Acties:
Wil jij Malaysian Airlines en Schiphol verzoeken om op hun sites ook door te verwijzen naar
ro.nl en de engelse ro site en slachtofferhulp?
Ballonnen: zie bijlage. Wil jij aan LVNL (zie lijst NSS) vragen: of zij al contact hebben (e
niet kunnen opnemen) met de organisatoren van het ballonnen event (ff aan

-

-

1

Succes

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
1

4

/4

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

1

nctv.minvenj.nl
http://www.nctv.nI
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik Vrij.

(

2

e
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

mindef. ni
111:57
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DV/P&B;

q,—i

--

-

-

BD/DV/P&B

13
Helaas is het, ondank deze prachtige geste, niet zomaar toegestaan om overal ballonnen op te laten in
verband met de vliegveiligheid van luchtverkeer. En dan met name in start- en landingsgebieden
(gecontroleerd gebied rondom een vliegveld). Hiervoor is nadrukkelijk toestemming benodigd van de
verschillende verkeersleiding instanties van alle vliegvelden in Nederland. Ook het oplaten van meer
dan 1000 ballonnen kan voor de kleine en grote luchtvaart buiten deze gebieden gevaar
opleveren. Het hangen van linten en metaal kan een nog groter gevaar opleveren voor de luchtvaart.
Met deze actie zou men in heel Nederland het luchtverkeer stil moeten leggen.
Dat is de reden dat we helaas moeten verbieden om in heel Nederland tegelijk ballonnen op te laten.

Regelgeving:
Speelgoedballonnen
Algemeen
Een speelgoedballon kan bijvoorbeeld bestaan uit rubber of kunststof, gevuld met een gas dat lichter
is dan lucht, of papier, gevuld met hete lucht, verwarmd met een vlam (zgn. wensballon).
In het algemeen gelden voor het oplaten van speelgoedballonnen de volgende regels:
personen of zaken mogen niet in gevaar (kunnen) worden gebracht (Wet luchtvaart artikel 5.3), Voor
wensballonnen gelden aanvullende regels, lees degebruiksaanwijzing goed en volg deze nauwkeurig
Dus niet binnen een straal van 15km rondom een (zweef)vliegveld!
de maximale hoogte of breedte is 75 cm -> is de ballon groter, NIET oplaten
geen metalen onderdelen in of aan de ballon -> zit er metaaldraad in of aan de ballon ? NIET
oplaten (expliciet verboden vanaf 2 1 2010) ballonnen niet aan elkaar vastmaken.
Rond luchtvaartterreinen
In de nabijheid van luchtvaartterreinen gelden aanvullende regels.
Per type luchtvaartterrein gelden specifieke procedures voor speelgoedballonnen. Op de kaart zijn de
luchtvaartterreinen aangegeven. Er zijn twee typen:

( gecontroleerd luchtvaartterrein.
Als u 1.000 of meer speelgoedballonnen wilt oplaten in het weergegeven gebied van 8 kilometer rond
het veld, moet u toestemming vragen aan de plaatselijke verkeersleidingsdienst;
blauw:
niet-gecontroleerd luchtvaartterrei n of zweefvl iegterrei n.
Als u 1.000 of meer speelgoedballonnen wilt oplaten in het weergegeven gebied van 3 kilometer rond
het veld, moet u dit melden aan de havenmeester of beheerder.

Met vriendelijke groet,

:4

Plv. Hoofd Sectie Communicatie Krijgsmacht & Operaties / Woordvoerder Commandant der
Strijdkrachten Directie Communicatie Ministerie van Defensie

1

www.twitter.com/defensie
www.twitter.com/defensiemissies
Facebook commandantderstrijdkrachten
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.
T
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the adclressee 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.

(

2

Ç’2,’.
Van:
Verzonden:
Aan:

1

BD/DRD/NCC/ECO
28 augustus 2014 16:02

CC:

Onderwerp:

3 identificaties MH1728 augustus 2014

Beste allen,
Ik begreep vanmiddag van
totaal 183 slachtoffers geïdentificeerd.

dat er weer 3 slachtoffers geïdentificeerd zijn. Er zijn nu in

Onderstaand bericht is vanmiddag op het besloten forum geplaatst.

(

(

1

/,,—

Slachtofferhulp
N

e

d

r

1

n

d

IVC Vliegramp Oeaïne
4 Terug

Forum

Extra informatie voor nabestaanden
(

3 nieuwe identificaties
Gep1aett 1447, dccr. Rks4weri1eid, bekeken 10 keer 1 Cateqone kienhflcae

Bewerken

Verwrer

Het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) maakte 28 augustus 2014 bekend dat er

3 slachtoffers zijn geTdentiflceerd. Van deze 3 slachtoffers hebben er 2 de Nederlandse
nationaliteit en 1 een andere nationaliteit
Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 183 slachtoffers van de ramp met vlucht

MH17 geïdentificeerd De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In
overleg met nabestaanden wordt indien gewenst ook de burgemeester van de woonplaats
van het slachtoffer geïnformeerd Op verzoek van de ambassades van de betrokken landen,
wordt niet bekend gemaakt welke specifieke nationaliteit de niet-Nederlandse slachtoffers
hebben.
Een team van specialisten is druk bezig met de identificatie, maar eerder is al benadrukt dat
het nog maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd De media wordt
periodiek geïnformeerd over het verloop van het proces

Met vriendelijke groet,

Communicatleadviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
Nationaal CrisisCentrum (NCC) 1 Eenheid Communicatie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
2

(

(secretaraat)
v.minven1.nI
Het Nationaal Crisiscentrum Is In geval van crlses 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 070
moeten een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen.

(

(
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751 50 00. Bezoekers

f192.
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 22 juli 2014 20:27
-

RE: aantal vragen over vervolgacties vliegtuigramp
Woensdag 23 juli dag van nationale rouw; Persuitnodiging Terugkeer eerste
slachtoffers van vliegramp NH17 in Nederland

Halk
Einde middag is besloten om morgen tot dag van Nationale Rouw uit te roepen. Morgenmiddag om 16 uur komen
de slachtoffers aan op Eindhoven Airport.
In de bijlage het persbericht en de persuitnodiging. Er zijn in het MCCB afspraken gemaakt over vertegenwoordiging
door een aantal leden van het kabinet.
Jullie minister is daar niet bij.
Herdenkingsdienst hoogstwaarschijnlijk pas in september

(

Groeten

Oorspronkelijk bericht
Van:
@minocw.nl]
Verzonden: dinsdag 22 juli 2014 20:15
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: Re: aantal vragen over vervolgacties vliegtuigramp
-

Beste NCCcollega,
Ik zie dat ervoor morgen een dag van nationale rouw is afgekondigd. Zijn hierbij van het kabinet alleen MP en
viceMP aanwezig? En is er inmiddels ook al meer bekend over de herdenkingsbijeenkomst?

(
Verstuurd vanaf mijn iPad
Met hartelijke groet,
PIv. Directeur Communicatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op 22 lul. 2014 om 11:05 heeft
volgende geschreven:
>

-

BD/DRD/NCC/ECO”

>

> Hierbij de pdf van de rouwadvertentie namens de regering
>

>Van:
[mailto
@minocw.nl)
> Verzonden: dinsdag 22 juli 2014 11:04
BD/DRD/NCC/ECO
>Aan:
> Onderwerp: RE: aantal vragen oververvolgacties vliegtuigramp
-

1

nctv.minvenj.nl> het

>

> Dank voor je reactie! We zullen de concept- condoleancebrief naar jou mailen, zodat jullie mee kunnen kijken.
Dank! Mocht er meer nieuws zijn over vervolgacties dan hoor ik het graag.
Dus als er iets bekend wordt hoor ik het graag zo snel mogelijk.
>

> Groet,
>
>

- BD/DRD/NCC/ECO
> Van:
> [mailto
@nctv.minvenJ.nl]
> Verzonden: dinsdag 22juli 2014 11:02
> Aan:
> CC: NKC - DRD/NCC
> Onderwerp: FW: aantal vragen over vervolgacties vliegtuigramp
>
>
>

> Ik neem dit op verzoek van
> In antwoord op jouw vragen:

even over.

>

De pdf versie van de rouwadvertentie wordt op dit moment op ro.nl geplaatst

-

t

>

- Herdenkingsbijeenkomst vindt nu een interdepartementaal overleg over plaats. Nog geen datum op
programma bekend
>

>

-

Vwb het meelezen met condoleancebrieven kun je dat ook bij mij neerleggen. Ik zorg dat er iemand meekijkt

>

> Mochten er nog aanvullende vragen zijn dan hoor ik dat graag!
>
>

>SeniorCommunicatieadviseur

“

>
>
>
>

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

>

p

>

Dnctv.minvenj.nkmailto:
http:/fwww.nctvnl<http://www.nctv.nl/>

c@nctv.minvenj.nl>

>
>

Direct informatie bij een noodsituatie? Kijk nu op www.nl-alert.nkhttp://www.nl-alert.nl> of jouw mobiel al
geschikt is en stel hem in!
>

>
>
>

> Van:
BD/DRD/NCC/ECO
> Verzonden: dinsdag 22juli 2014 10:57
BD/DRD/NCC/ECO
> Aan:
> Onderwerp: FW: aantal vragen over vervolgacties vliegtuigramp
-

>
>
>

>Van:

mincrw.nl1
2

> Verzonden: dinsdag 22 juli 2014 10:25
> Aan:

-

BD/DRD/NCC/ECO

> Onderwerp: aantal vragen over vervolgacties vliegtuigramp
>

> Beste
>

> Ik heb een paar vragen vanuit OCW over vervolgacties mbt de vliegtuigramp:
>

13
> Ik heb gisteren contact gehad met

over het feit dat we vanuit OCW condoleancebrieven willen

schrijven naar de getroffen scholen cq instellingen. Hij gaf me de naam van
contactpersoon bij jullie die hierbij zou kunnen helpen. Nu blijk

door als

op vakantie. Hebben jullie iemand anders

die we bij het opstellen van condoleancebrieven kunnen betrekken?
>

> Verder zullen wij naar verwachting ook op diverse onderwijssites ons medeleven betuigen aan getroffenen in het

(

rnderwijsveld.
> Ik hoop dat het je lukt voor 11.00 uur te reageren. Dan hebben wij hier bij OCW weer een overleg over de

vliegtuigramp.
>

> Dank alvast!!
>

> Hartelijke groet,
>

> Plv. directeur Communicatie
>
>

> 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 rïsks 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
>

3

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
>

> <Rouwadvertentie_266x398_N 1 EUW.PDF>

(
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DSB/AS
donderdag 31juli 2014 13:13
NCC NCTV; NKC DRD/NCC
FW: Vraag nav passagiersljjst vlucht MH17
-

-

-

Pakken jullie deze vraag op?
Dank en groet,

nij
Verzonden: donderdag 31. juli 2014 12:01
Aan: NCC NCTV
BD/DRD/NCC/ECR; 1
CC:
BD/DRD/NCC;
Onderwerp: Vraag nav passagierslijst vlucht MH17
-

-

(

-

BD/DSB/AS

Geachte heer, mevrouw,
Vorige week hebben wij van u de passagierslijst van vlucht MH17. Inmiddels hebben wij onze leden daarover
geïnformeerd (elke verzekeraar heeft een lijstje van betrokkenen ontvangen) en de leden hebben dit meteen
opgepakt.
Nu hebben wij de volgende vraag: vindt er vanuit uw Organisatie communicatie plaats met de nabestaanden? De
reden dat ik dat vraag is dat verzekeraars aan de nabestaanden willen laten weten dat de polissen worden
stopgezet. Indien dat via 1 kanaal kan worden gedaan zou dat kunnen voorkomen dat meerdere organisaties de
nabestaanden benaderen voor dit soort zaken, hetgeen pijnlijk zou kunnen zijn.
Indien u nadere informatie wenst kunt u mij natuurlijk bellen. Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,

‘

Bekdsadviseur
Afdeling Verzekeringen en Uitvoering
Zorgverzekeraars Nederland
Postbus 520
3700 AM Zeist

(niet aanwezig op maandag)

Van: NCC NCTV [mailto:NCCnctv.minvenj.nlj
Ven
i 23juli 2014 22:10
Aan:l
1
BD/DRDfILL/IL.
BD/DRD/NCC;
CC: NCC
BD/DSB/AS
Onderwerp: Aanvulling op verzoek zorgverzekeraars Ned opvragen passagierslijst vlucht MH17
Urgentie: Hoog
-

-

—,

1

j

Geachte heer
Naar aanleiding van het contact dat mw.
met mij heeft gezocht namens VECOZO bericht
ik u dat het op zich geen probleem is dat VECOZO de passagierslijst gebruikt voor het bewerken van
de persoonsgegevens ten behoeve van het informeren van de zorgverzekeraars. Art 8 sub b. en f. van
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) biedt zowel voor ZN als voor VECOZO een grondslag op
zei mij dat VECOZO op basis van de volledige lijst
basis waarop men kan acteren in deze.
zou nagaan welke betrokkene bij welke zorgverzekeraar thuishoort waarna alleen die
persoonsgeqevens verstrekt zouden worden (en dus niet de gehele lijst).
Ten overvloede merken wij daarbij op dat de gegevens uitsluitend bestemd zijn om te voorkomen dat
slachtoffers van de Malaysian Airlines Crash nog direct aan hen gerichte correspondentie ontvangen
van hun verzekeraar of op enigerlei andere wijze worden benaderd.
Aan u het verzoek om deze informatie te doen toekomen aan VECOZO. Mocht u daarnaast nog vragen
of opmerkingen hebben dan horen wij dat uiteraard graag.
Met vriendelijke groet,

(

Frontoffice NCC
Nationaal CrisisCentrum (NCC)
E n )nctvminverinI

1

Incident nummer)
F +31 (t_,iu

Van: NCC
Verz
Aan:

-

i:_

NCTV [mailto:NCCnctv.minveninl]

•

dag 23 juli 2014 14:48
1

CC:

-

.

•

BD/DRD/NCC/ECR

BD/DRD/NCC
BD/DRD/NCC/ECR;
BD/DI.._,
Onderwerp: Opvragen passagierslijst vlucht MH17 tbv Zorgverzekeraars Nederland
Urgentie: Hoog
. ...,

,__________

-

(

Geachte heer
Allereerst dank voor uw bericht en verzoek. Hierbij verstrekken wij u de door u verzochte
lijst. Wij merken wellicht ten overvloede op dat de lijst enkel en alleen bedoelt is voor het
doel waarvoor u het wilt gebruiken, namelijk er zorg voor dragen dat verzekerden onnodig
worden geconfronteerd met incassomaatregelen bij het niet (tijdig) voldoen van hun
premieverplichting. De lijst met gegevens mag dan ook op geen andere wijze dan voor het
beoogde doel gebruikt worden, Op de lijst staan ook de nationaliteiten van de betrokkenen
vermeldt. Hoewel sommigen niet de Nederlandse nationaliteit hebben is het bekend dat zij
wel woonachtig waren in Nederland en dus ook een zorgverzekering kunnen hebben vandaar
dat ook deze mensen op de lijst voorkomen. Hoewel de persoonsgegevens op deze lijst
gevalideerd zijn, is het zo dat wij op dit moment nog niet over alle persoonsgegevens van de
betrokkenen beschikken, u wordt verzocht daar rekening mee te houden.
Uw opmerking met betrekking tot het voorzien van de contactgegevens van tandartsen van
verzekerden hebben wij doorgeleid naar het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO),
wellicht dat zij gebruik willen/kunnen maken van dit aanbod.
2

Graag ontvangen wij van u een bevestiging dat u deze lijst in goede orde hebt ontvangen.
Hartelijk dank voor uw ondersteuning en inzet in deze. Mocht u nog vragen hebben dan zijn
wij 24/7 te bereiken via onderstaande contactgegevens.
Met vriendeHjke groet,
Frontoffice NCC
Nationaal CrisisCentrum (NCC)
E
T
T
F

(

ncc@nctv.minvenj.nl
+31 (0)70 751 5151 (algemeen nummer)
+31 (0)70 751 5000 (incident nummer)
+31 (0)70 756 9500

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

This email bas been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct
aan ons te retoumeren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit
emai1bericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars
Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze
e-mail.
This e-mail and its contents are confidential and may be legally
privileged. 1f this e-mail is not intended for you, please contact us
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please don’t use,
copy or disciose the e-mail and its contents to anyone.
Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and
complete transmission of the information in this e-mail nor for any
delay in its receipt.
3

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.

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 risicos 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

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct
aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verstrekking aan enlof gebruik door derden van dit
e-mailbericht enlof informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars
Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze
e-mail.
This e-mail and its contents are confidential and may be legally
privileged. 1f this e-mail is not intended for you, please contact us
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please dont use,
copy or disciose the e-mail and its contents to anyone.
Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and
complete transmission of the information in this e-mail nor for any
delay in its receipt.
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
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Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 29juli 2014 15:08
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DV/P&B;
nabestaandensite en OM en politie

CC:
Onderwerp:

-

-

-

BD/DRD/NCC/ECO;

BD/DV/P&B

Hi,
De volgende afspraken zijn gemaakt met OM
OM landelijke parket
(PAG) leveren teksten aan in NL en
) of
En over strafrechtelijk onderzoek. Aanleveren aanof mij, wij zetten door naar
die plaatsen.
OM Den Haag
levert teksten aan over het afgeven van de akte van overlijden
weet hiervan).
met Slachtofferhul dat er een plek komt waar Er
-

-

1

,I

(

-

-

-

J
erhulp of de slacht
,,)vraagt aan
van het L
.k Parket een
ir.logcode krijgen
Onbeantwoorde vragen op het forum voor OM (en ook Politie) worden wel via NKC
uitgezet.
Contactpersoon OM voor vragen isi
(steeds alle2)
1 (steeds
Vragen voor politie/LTFo gaan vi —
alle3: staan in de lijst)

)

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 OP Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
Secretaresse
T
@jyrninyLn!
http://www. nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

1

f4

A
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

)burgemeesters.nl>
dinsdag 5 augustus 2014 11:34
BD/DRD/NCC/ECO

Onderwerp:

Archivering condoleanceregisters Slachtofferhulp

-

Hol
Vanmiddag sturen we een nieuwe update uit.
Verder kregen we ook een mail van het
Nationaal Archief. Zij richten zich idd op de landelijke condoleanceregisters, maar hadden ook vanuit gemeenten de
vraag gekregen of zij ook hun registers archiveren. We zullen het nog een keer onder de aandacht brengen dat
gemeenten primair aan hun eigen gemeentearchief / streekarchief moeten denken.

(

Ik weet niet of jullie nog iets met ‘archivering’ willen/moeten afstemmen. Hieronder vind je de gegevens van
die mij daarover benaderde.
Senior Medewerker
Afdeling Collectie

Nationaal Archief
Prins Willem-Alexanderhof 20 1 Den Haag
Postbus 90520 1 2509 LM 1 Den Haag
T

A

tttiønaalarchicl.nl
htto://www.nationaalarchiefnl

met hartelijke groer..

(

Lirds

r

adviseur crisisbeheersing Nederlands Genootschap van Burgemeesters

2:
L

1:

wwwIinkedincou

©

urjrneesters.nI

Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Nassautaan 12
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

2
2

070 373 8080 (buiten kantooruren)
-

www.buremeestersnI

1
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Dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk
en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

This outbound message from KPN has been checked for all known viruses by KPN MailScan,
powered by MessageLabs.
For further information visit: http://www.kpn.com, keyword Mailscan
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Aan:

irgemeesters.nl>
woensdag 23juli 2014 0:20
BD/DRD/NCC/ECO; NCC

Onderwerp:

Condoleanceregisters

Van:

Verzonden:

-

1’
-

NCTV

Allen,
Een antwoord op een prangende vraag van de afgelopen dagen, waar wij en VNG meermalen over benaderd zijn.
Vanavond heb
van Monuta aan de lijn gehad over de ceremonie op Eindhoven. Hem ook direct
gevraagd wat destijds is gedaan met de condoleanceregisters na Tripoli. Het beeld dat ik had klopte:
1) waar mogelijk overgedragen aan familie uit gemeente
2) deel overgedragen aan stichting van nabestaanden Tripoliramp
3) registers van landelijk niveau (ministeries etc) liggen waarschijnlijk bij nationaal archief

(
Ad 2)1k verwacht dat op termijn een vergelijkbare stichting ontstaat waar tzt dus ook registers een plek zullen
vinden.
Groet
zou jij dit ook met VNG Infodesk kunnen delen?

This outbound message from KPN has been checked for all known viruses by KPN MailScan,
powered by MessageLabs.
For further information visit: http://www.kpn.com, keyword Mailscan

t

1

Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 1 augustus 2014 16:52

webredactiero@minaz.nl
engels persbericht
JU112689.docx

Onderwerp:
Bijlagen:

Graag plaatsen, dank!
Van: AVT-EN [mpilto:pvt-enminbuza.nlJ

Verzond
ustus 2014 16:48
Aai
BD/DRD/NCC/ECO
CC:i________
)/DV/P&B
Onderwerp: R : en het 2e bericht ter vertaling: Experts verlaten rampplek MH17 voor vandaag (JU112689)
-

Geachte mevrouv

Bijgaand treft u de Engelse vertaling aan.
Over inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de vertaler,

tel

Met vriendelijke groet
Secretariaat AVT-Engels
Toestel 5527

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

1

Experts leave MH17 crash site for today
1 August 2014 15:41
-

The 70 Dutch and Australian experts have conciuded their work for today atthe MH17 crash
site. All the human remains they have found will be taken away from the site.
We are glad that we can ensure these remains will be transported to the Netherlands now.
We hope this will be of some comfort to the relatives. Our people are relieved to finally have
been able to get to work on the site
’ said Pieter-Jaap Aalbersberg, head of the mission.
1
The team is now on its way to a new base of operations. The entire team of experts in the
repatriation mission is relocating its base of operations to Soledar, a town in Ukraine situated
northwest of the location where flight MH17 crashed two weeks ago. Kharkiv will remain the
mission’s base for logistics and other services. The Netherlands will continue to be

(

represented in Donetsk, along with the OSCE.

(

AVT14/JU1 12689

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 5 augustus 2014 10:03
-

RE: Informatie voor gemeenten over contact met nabestaanden

Beste

Dank voor je hulp!
Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 2500 IEA 1 Den Haag

T

)nctjygjj
http://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

)nwb.nl]
14 9:48
BD/DRD/NCC/ECO;

@minbzk.nl;

minbzk.nl;

BD/DRD/NCC; NKC
1- BD/DRD/NCC/ECR;
minvws.nl
Onderwerp: RE: Informatie voor gemeenten over contact met nabestaanden
-

Beste

-

DRD/NCC;

,74

Ik hoor graag of we onderstaande tekst zo kunnen opnemen in onze nieuwsbrief.
Communicatie in verband met r’r vlier’ tramp

(
Meer informatie voor gemeenten (bijvoorbeeld de handreiking Contact met getroffenen) is te vinden op
http://www.impact-kenniscentrum.nI/nI.

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker

Boerhaavelaan 14
2713 HX Zoetermeer
Postbus 79
2700
--

(

—

i

wwwnvvb.nI
e.

nvvb.nl

rnin,cni nII

Van:
BD/DRD/NCC/ECO
Verzonden: zaterdag 2 augir
4 11:57
Aan:’
-

““

—

—

1

—

—

—,

a

Onderwerp: Informatie voor gemeenten over contact met nabestaanden
Urgentie: Hoog
Beste mensen,

2

In de bijlagen een algemene tekst voor gemeenten (infovoorgemeenten) en een specifieke toelichting op de rol van
de case manager Slachtofferhulp en de familierechercheur, die we graag allebei zouden verspreiden.
In het tekstvoorstel verzoeken we om zoveel mogelijk het aanspreekpunt van de nabestaanden aan te spreken (de
aangewezen case manager van Slachtofferhulp NL) voor noodzakelijke afwikkeling. Dit verzoek doen we tevens aan
andere organisaties om zoveel mogelijk processen te laten bundelen en case managers van Slachtofferhulp NL in
stelling te brengen ter ondersteuning van de nabestaanden.
(NCC) en
(NVVB) hebben, als ik het goed heb, al even contact over gehad op vrijdag
ivm verspreiding via de nieuwsbrief van het NVVB.
(NGB) en ik hebben al contact gehad over
verspreiding via de nieuwsbrief van het Genootschap voor Burgemeesters.
heeft ook geregeld dat de
informatie mee kan in de nieuwsbrief voor wethouders en voor loco-burgemeesters.
hebben jullie nog een mogelijkheid tot verspreiding? Bijvoorbeeld een warm contact bij de VNG?.
Anders bel ik maandagochtend het algemene nummer.
Met vriendelijke groet,

(
Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag
Çprrptiresse
1
T
............@nctv.minveninl
http://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

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.
3

Ministry of Security and Justice

ç
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