Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

hulp,nl>
vr

oktober 2014 11:24
BD/DRD/NCC/ECO
;BD/DW/A]
NCC/ECO
-

-

BD/DSB/AS;

Rr
1
141010b-Rechtsbijstand.doc

Onderwerp:
Bijlag en

Hallo
Inmiddels zijn de initiatiefnemers akkoord met de tekst die ik eerder mailde. Wordt op het besloten forum geplaatst.
Punt over afstemming woordvoering daarover blijft staan.
Bijgaand document wordt ook op het besloten forum geplaatst. Gaat over rechtsbijstand in bredere zin.
tr

L - —.

vandaag

‘aat ie naar de open website.

Met vriendelijke groet,

4
Lid Raad van Bestuur
Slachtofferhulp Nederland
T
3561 PE 1 Utrecht
www.slachtofferhulp.nl

slachtofferhulp.nl Hoofdkantoor

1

1

Pallas Athenedreef 27

Hulpverlening: 0900-0101

(
Van:
Verzonden: vrijdag 10 oktober 2014 11:00
BD/DRD/NCC/ECO
Aan
CC:
-

Onderwerp: RE:I

4—

0
1

Met vriendelijke groet,

Lid Raad van Bestuur
Slachtofferhulp Nederland
slachtofferhulp.nl Hoofdkantoor
3561 PE 1 Utrecht
www.slachtofferhulp.nl

1

Pallas Athenedreef 27

Hulpverlening: 0900-0101

BD/DRD/NCC/ECO
Van:
Verzonden: vrijdag 10 oktober 2014 10:53
Aan:
BD/DW/Al;
CC:
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: RE:
-

@nctv.minveni.nh]

-

-

(

BDJDSB/AS;

nh
Verzonden: vrijdag 10 oktober 2014 9:36
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
BD/DW/Al;
CC:
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: RE:

BDf DS B/A5;

-

(

Hatl

Met vriendelijke groet,

Lid Raad van Bestuur
Slachtofferhulp Nederland
[Slachtofferhulp logoj
Hoofdkantoor 1 Pallas Athenedreef 27

@slachtofferhulp.nkmailto:
2

@slachtofferhulp.nl>

3561 PE 1 Utrecht
www.slachtofferhulp.nkhttp://www.s!achtofferhulp.nl/>

Van
BD/DRD/NCCJECO
Verzonden: vrijdag 10 oktober 2014 9:29
Aan:
L L
BD/DW/Al;
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp:
-

-.

1

Hulpverlening: 0900-0101

@nctv.minvenj.nl]

-80/

-

Best

Groeten en dank

Senior Communicatieadviseur

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Turfmarkt 147
2500 EA 1 Den Haag
)nctv.minvenj.nkmailto
http ://www.nctv. nkhttp://www.nctv.n 1/>

1

2511 OP

1

Den Haag Postbus 20011

nctv.minvenj.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 ii 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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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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Juridische ondersteuning bij indienen schadevergoeding Malaysia Airlines
Op 2 oktober 2014 heeft de Raad voor Rechtsbijstand aangegeven dat zij bereid is zogenaamde
‘toevoegingen’ te verstrekken voor advocaten die nabestaanden ondersteunen. Dat betekent dat de
dienstverlening van deze advocaten tot een bepaald maximum geen kosten met zich meebrengt
voor nabestaanden.
—

—

Op 2 oktober 2014 is aangekondigd dat Slachtofferhulp Nederland verder zou spreken met de Raad
voor Rechtsbijstand en de specialisatieverenigingen LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten)
en ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade). Dat gesprek heeft inmiddels
plaatsgevonden. Toevoegingen en juridische ondersteuning zijn ingewikkelde onderwerpen. Met de
Raad en de verenigingen is afgesproken dat we gaan werken aan informatie die helder is voor
advocaten én nabestaanden. Duidelijk moet bijvoorbeeld worden wat het maximale bedrag van de
toevoeging is. Geconstateerd is dat het verstandig is om de inzet van advocaten te coördineren, zodat
niet elke advocaat apart afspraken met Malaysia Airlines hoeft te maken. In de week van 13 oktober
vindt verder overleg plaats.
Het is Slachtofferhulp Nederland opnieuw ter ore gekomen dat advocaten uit het buitenland contact
met u opnemen om u behulpzaam te zijn bij het verhalen van uw schade. Slachtofferhulp Nederland
heeft ook geconstateerd dat Nederlandse advocaten bijvoorbeeld via Facebook contact zoeken met
nabestaanden. Het betreft advocaten die verwachtingen wekken waarvan het maar zeer de vraag is of
die waargemaakt kunnen worden. U loopt het risico dat u (een deel van) de schadevergoeding aan
hen moet afstaan. Slachtofferhulp Nederland adviseert u dringend om niets aan deze advocaten toe te
zeggen en geen enkel document te ondertekenen.
Indien u op korte termijn al juridische ondersteuning wilt, adviseert Slachtofferhulp Nederland u om in
contact te treden met een advocaat die aangesloten bij de ASP of LSA. Alle leden van ASP zijn ook lid
van LSA. Op de websites van de LSA www.lsa.nl en van ASP (http://www.asp
advocaten.nlJbezoekers/aspadvocatenliist-voor-nabestaanden-vliecjramp-mh-17) staat een lijst met
advocaten die bereid zijn bijstand te verlenen aan nabestaanden van slachtoffers.
Twee nabestaanden hebben het initiatief genomen om een stichting op te richten om de belangen van
nabestaanden te behartigen. Met begeleiding van Slachtofferhulp Nederland en de Stichting Impact
heeft inmiddels een eerste overleg met een vijftigtal nabestaanden plaatsgevonden. Wanneer de
stichting een feit is, zal zij onder andere onderzoeken welke advocaten de stichting het beste kunnen
ondersteunen.

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

BD/DV/P&B
dinsdag 22juli 2014 15:01
-

BD/DV
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DV/P&B;
BD/DV/P&B
BD/DV/P&B;
Info aan SG
TijdIjn communicatie.docx; MH17 Memo info aan SG,docx
-

-

-

(

(

1

q2.

Vrijdag 18-07

Donderdag 17-07

Datum

13.00 uur

12.00 uur

10.30 uur
11.00 uur

22.30 uur
22.45 uur

2 2.30 uur

22.00 uur

Persverklaring Opstelten

Persconferentie Schiphol
Malaysia Airlines

Eerste reactie Koning Willem
Alexander
Korte persverklaring Rutte
op Schipho[

20.30 uur

20.30 uur

Rutte

Verklaring minister
Opstelten
Reactie minister
Timmermans

President

Verklaring Minister

Overleg/persmoment

20.10 uur

19.00 uur

18.30 uur

Tijd

Tijd! ijn corn m unicatie/voorlichting vliegramp M H 17

Toedracht onduidelijk
Repatriering heeft prio
Opvang/info nabestaanden
Ministerie van AZ geeft vlaginstructie
voor alle overheidsgebouwen
Omgevingsanalyse 4
Aantallen en Nationaliteit passagiers
bekend gemaakt
Omgevingsanalyse 7
Dossier vliegramp MH17 op
www. rijksoverheid.nl
OvV zo snel mogelijk naar Oekraine
Zorg aan nabestaanden
Aankondiging website slachtofferhulp
Openen condoleanceregister
ontvangsthal V&J

Activeren telefoonnummer
Buitenlandse Zaken
Medeleven. Focus op passagierslijst en
informeren nabestaanden
Crisisteam BZ ingericht
Consulair team naar Kiev
Nummer voor familieleden geopend

Schok en medeleven

Omgevingsanalyse 1

Actie /inhoud

Maandag 21-07

Zondag 20-07

Zaterdag 19-07

18.55 uur

uur

Persverklaring MP

8.00

MCCB

ICCB

Persverklaring MP

ICCB

condoleanceregister

Koning en koningin tekenen

13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur

10.00 uur

17.55 uur

16.15 uur

16.00 uur

15.00 uur

10.00 uur

17.30 uur

condoleanceregister

Beiden tekenen

Minister BZ

9

13

Omgevingsanalyse

14

Aankondiging briefing Tweede Kamer

Charkov

Repatriëring slachtoffers topprioriteit
Toestel van defensie met team naar

Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse 11

recuperatie

toegang tot ramppJek en snelle

Internationale eensgezindheid over

Vrijgeven passagierslijst

nemen

Poetin moet verantwoordelijkheid

online

Malaysia airliries zet passagierslijst

Omgevirigsanalyse 10

Omgevingsanalyse

Internationale samenwerking

Onderste Steen boven
Team reist af naar Oekraïne

MCCB
Persconferentie MP +

16.00 uur

15.00 uur

14.00 uur

Omgevingsanalyse 8

ICCB

13.30 uur

Dinsdag 22-07

Informatiebijeenkomst voor

ICCB
Persbericht V&J
Persverklaring MP

8.30 uur

9.15 uur

12.30 uur

8.00 uur

21.00 uur

Persverklaring MP

vanuit NV

Persverklaring Timmermans

18.00 uur

18.45 uur

MCCB

17.30 uur

16.45 uur

Verklaring Koning Willem

16.45 uur
Alexander

Kort Persmoment MP

nabestaanden

16.30 uur

14.00 uur

13.00 uur

10.00 uur

‘

ICCB
Briefing Tweede Kamer

8.30 uur

Trein met lichamen slachtoffers in
veilig gebied

Omgevingsanalyse 18

Plaatsing rouwadvertentie

Omgevingsanalyse 17

autoriteiten

en nu gebied in
Zwarte dozen naar maleisische

Identificatie in Nederland
Nederlandse experts in trein geweest

slachtoffers

Voorzichtig positief over terugbrengen

OVSE bevestigt: trein vertrokken

Omgevingsanalyse 16

Terugblik op informatiebijeenkomst

Nieuwegein

Omgevingsanalyse 15

Proces identificatie en berging
Toegang tot en Onderzoek van terrein
Toedracht en schuldvraag

Prio repatriering
Minister BZ bij Veiligheidsraad

Welke stappen worden ondernomen

I-.

I-
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Voorlichting

SG

Turfn,arkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rljksoverheidnh/venj
Contactpersoon
Persvoorlichter

rn e 1110

dv.secreta riaat@ minverij ni

Activiteiten ramp MH17 gecoördineerd vanuit kernteam
crisisscommunicatie

(
Hierbij stuur ik u een overzicht van de persmomenten en
communicatieacties, gecoördineerd vanuit het Nationaal Kernteam
Crisiscommunicatie (NKC). Deze lijst bevat
•

•
•
•
•

(
•

overleggen van de interdepartementale commissie crisisbeheersing
(ICCB) en de ministeriele commissie crisisbeheersing (MCCB) waaraan
het NKC een bijdrage levert in de personen van
(plv dir. VL BUZA)
de persverklaringen en -conferenties die tot nu toe zijn gegeven.
via omgevingsanalyses, wordt continu de buitenwereld gemonitord op
informatiebehoefte, geruchten, waargenomen gedrag en gevoelens
die leven onder algemeen publiek en nabestaanden.
www.rijksoverheid.nl is ingezet voor publieksinformatie. De site wordt
actueel gehouden door de redacteuren van het NKC.
De website www.slachtofferhulp.nl/vlieciramoekraine wordt door het
NKC ism slachtofferhulp gevuld en geredigeerd. Deze site is primair
bedoeld voor nabestaanden voor wie een besloten deel is ingericht
Via www.riiksoverheid.nl komen publieksvragen binnen. Deze worden
door redacteuren van het NKC beantwoord.

Datum
22juli 2014

Y2
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 7 oktober 2014 12:53
pminbuza.nl)
FW: Woordvoering wens nabestaanden MH17 om rampplek te bezoeken
-

Van:
BD/DRD/NCC/ECO
Verzonden: dinsdag 7 oktober 2014 12:22
Aan:
; BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: RE: Woordvoering wens nabestaanden MH17 om rampplek te bezoeken
-

Negatief reîadvies voor rampplek Oekraine
Gepietet

(

çljober 2014 om 13 14, door RL

vrte,j, bekeken 10$ keer Categorie PaIctiache iforrnetie

eewerken

Via verschillende kanalen bereiken ons vragen over een mogelijk bezoek van nabestaanden
aan de rampplek van de MH17 in cDekraine De overheid heeft begnp voor de wens van
sommige nabestaanden om de rarnpplek te bezoeken Vanwege gevechten tussen
separatisten en het Oekrafense leger geldt op dit moment echter een negatief reisadvies ioor
de rmpplek
Dit betekent dat de overheid de veiligheid van nabestaanden op de rampplek niet kan
garanderen We begrijpen dat dit voor sommgen onder u een teleurstelling is Onze inzet is
en blijft m toegang tot de rampplek te krijger
Uiteraard blijven we met u in contact over repatnering van persoonlijke bezittingen en over
verdere ontwikkelingen rond de rarnpplek van de 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
v,minven±r
Op maandag en woensdag niet aanwezig
Van
BD/DRD/NCC/ECO
Verzonden: dinsdag 7 oktober 2014 8:31
Aan:
-

1

BD/DRD/NCC/ECO
CC:
Onderwerp: RE: Woordvoering wens nabestaanden MH17 om rampplek te bezoeken
Ho
Nee dat kan niet want het is een beveiligde site.
wil jij een print screen van het tekstje over reisadvies maken?

(

2

t ‘f20.
1>

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

vrijdag 3 oktober 2014 10:24
BD/DRD/NCC/ECO
FW: Woordvoering wens nabestaanden MH17 om rampplek te bezoeken
tekstvoorstel bezoek aan rampplek.docx

From:
BD/DRD/NCC/ECO [mailto
Sent: vrijdag 3 oktober 2014 09:44
To:

@nctv.minvenj.nl]

-

Subject: RE: Woordvoering wens nabestaanden MH17 om rampplek te bezoeken

( Zoiets? Kijk even naar de titel, of je dat passend vindt.

(

S
za.nl1
Verzonden: vrijdag 3 oktober 20149:22
Aan:
-BD/DRD/NCc/ECO

Onderwerp: RE: Woordvoering wens nabestaanden MH17 om rampplek te bezoeken
Wat stel je als alternatief voor
1

From:
BD/DRD/NCC/ECO [mailtL
nctvminveni.nl1
Sent: vrijdag 3 oktober 2014 09:21
To:
Subject: RE: Woordvoering wens nabestaanden MH17 om rampplek te bezoeken
-

,/

1

Van:
iminbuza.nl]
[rnllt
Verzonden: vrijdag 3 oktober 2014 9:20
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: FW: Woordvoering wens nabestaanden MH17 om rampplek te bezoeken
-

zie vraag van mijn directeur hieronder. Volgens mij maakte deze Q&A deel uit van een breder pakket vragen en
antwoorden, toch? Groet,
From:
Sent: donderdag 2 oktober 2014 22:05
To:
Subject: RE: Woordvoering wens nabestaanden MH17 om rampplek te bezoeken

Dank. Is dit al op die website gezet?

Sent with Good (www.good.com)

A

T

From:
Sent: donderc’-i 2 oktober 2014 12:23:29
To:
Cc:I
Subject: FW: ..oordvoering wens nabestaanden MH17 om rampplek te bezoeken
ie mail hieronder aan NCrV. Overlegde tekst nog even met plv.DGPZ.

“r 2014 12:21
To:
BD/DRD/NCC/ECO’
Cc: 1
BD/DV/P&B’
Subject: FW: Woordvoering wens nabestaanden MH17 om rampplek te bezoeken
-

Zo is ie geworden:
.

0
0
0
0
2

(

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 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 rnessages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
‘-ericht 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
ericht 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
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
3

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 rnessages.

()

(

4

Negatief reisadvies Oekraine
Via verschillende kanalen bereiken ons vragen over een mogelijk bezoek van nabestaanden aan de
rampplek van de MH17 in Oekraine. De overheid heeft begrip voor de wens van sommige
nabestaanden om de rampplek te bezoeken. Vanwege gevechten tussen separatisten en het
Oekraïense leger geldt op dit moment echter een negatief reisadvies voor de rampplek.
Dit betekent dat de overheid de veiligheid van nabestaanden op de rampplek niet kan garanderen
en voor nu geen bezoek kan faciliteren. We begrijpen dat dit voor sommigen onder u een
teleurstelling is. Onze inzet is en blijft om toegang tot de rampplek te krijgen.
Uiteraard blijven we met u in contact over repatriëring van persoonlijke bezittingen en over verdere
ontwikkelingen rond de rampplek van de MH17.

(

BD/DV/P&B
maandag 28juli 2014 18:12
BD/DV/P
BD/DV/P&B;
BD/DV/P&B;
BD/DRD/NCCt’.
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DCS;
FW: vragen fraude MH17

Van:
Verzonden:
Aan:

-

-

-

-

CC:
Onderwerp:

-

BD/DV/P&B;

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

BD/DB3

BD/DV/P&B
Van
Verzonden: maandag 28juli 2014 18:10
Aan:
-

Onderwerp: FW: vragen fraude MH17

(

Dag
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-Facebookpaginas 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.
(KI kfra u de)
Aanbieden van (links naar) videoplayers om filmpjes van de crash te bekijken; deze installeren
echter malware.
-

-

(

Joor 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 DP Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag

http://www.rijksoverheid.nI/venj
http://www.nctv.nl
1

Van:
nrc.nIj
Verzonden: maandag 28 juli 2014 9:42
BD/DV/P&B
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 Mikken 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> nrcjil>
Redactie binnenland

nrcnI
Twitter: @

(

2

FCfe3O.
BD/DRD/NCC/ECO
woensdag 6 augustus 2014 10:43

Van:
Verzonden:
Aan:
•
Onderwerp:

Kun

-

minaz.nl’;
FW: Vraag over veiligheid gebied

jij dit met

-

BD/DRD/NCC/ECO

(of een van de andere woordvoerders) uitlopen en laten aanpassen op RO.nl ?

@minaz.nl]
Van
Verzonden: woensdag 6 augustus 2014 10:11
BD/DRD/NCC/ECO;
Aan:
Onderwerp: Vraag over veiligheid gebied

BD/DRD/NCC/ECO

Beste medewerkers van het crisiscentrum,

II
Is het nodig om de vac aan te passen?
Ik hoor graag van jullie.

Â
Webredacteur www.rilksoverheid.nl
Ministerie van Algemene Zaken
Dienst Publiek en Communicatie
Buitenhof 34 1 Postbus 20006, 2500 EA Den Haag
minaz.nI

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 12 augustus 2014 14:58
—‘
BD/DRD/NCC/ECO
Procedure slachtofferidentificatie_communicatiedef.docx
Procedure slachtofferidentificatie_communicatie_def.docx
-

(7

-

(

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 LFTO dit weer melden aan het NCC.

Het NKC coördineert de communicatie richting pers:
• Aangezien erop 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 slachtoffervliegramp MH1 7 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 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 zullen de media
periodiek worden geïnformeerd over het verloop van het proces.

E3Z
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 7 augustus 2014 16:52
BD/DRD/NCC/ECO
persbericht Abbott
PLATO-#3773770-vl-Persbericht...ontvangst_M P_Abbott_Australië.DOCX
-

hierbij het persbericht. Kan zijn dat er nog iets wijzigt in het programma, maar die aanpassing kan ik dan
zelf doen.
Zou je kunnen vragen of ze vanavond de vertaling nog kunnen leveren? We willen het graag zsm naar Australië
sturen ter afstemming (daar is het nu nacht maar dan kunnen zij morgenochtend meteen reageren en kunnen wij
het persbericht mor enochtend uit doen).
Veel dank! Groet

Rijksvoorlichtingsdienst
Ministerie van Algemene Zaken

(

Binnenhof 19! 2513 AA Den Haag
Postbus 20001 l 2500 EA Den Haag

ri

1

wjw.rilksoverheid.nI

(

1

RIJKSVOORLICHTINGSDIENST
Persbericht
8 augustus 2014
Minister-president Rutte ontvangt minister-president van Australië
Minister-president Rutte ontvangt maandagavond 11 augustus 2014 minister-president
Tony Abbott van Australië. Tijdens het gesprek staat de samenwerking tussen beide
landen en de nasleep van de vliegramp met vlucht MH17 in Oekraïne centraal.
Minister-president Abbott tekent aansluitend het condoleanceregister voor de
Nederlandse slachtoffers van de vliegramp.

MEDEDELING VOOR REDACTIES

(

/ NIET VOOR PUBliCATIE

18.30 uur
Aankomst bij het Catshuis, Adriaan Goekooplaan 10, Den Haag.
Media kunnen de aankomst buiten vanuit een pers vak registreren.
Aansluitend gesprek in de Heerenkamer.
Beeldmoment bij aanvang. Er geldt een beperkte toelatingsregellng.
18.50 uur
Minister-president Abbott tekent het condoleanceregister.
Beeldmoment bij aanvang. Er geldt een beperkte toelatingsregeling.
19.00 uur
Mondelinge verklaringen van beide premiers.
Beeldmoment. Er is geen gelegenheid tot het stellen van vragen. Bij een te grote
mediabelangstelling geldt een beperkte toegangsregeling.

(

Aansluitend besloten diner.
Geen mediafaciliteiten.
Accreditatie is mogelijk tot maandag 11 augustus, 10.00 uur bij de
Rijksvoorlichtingsdienst, via e-mail: rvd.pers.mpminaz.nl onder vermelding van naam,
medium en telefoonnummer.
Nadere informatie bij de Rijksvoorlichtingsdienst,

EINDE MEDEDELING VOOR REDACTIES

/ NIET VOOR PUBLICATIE

BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 22 augustus 2014 9:02
BD/DV/P&B;
BD/DV
persbericht identificaties 23 aug
PB identificatie 173 slachtoffers MH17.docx

Van:
Verzonden:
Aan:

-

-

BD/DV/P&R

-

Onderwerp:
Bijlagen:

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

oven

In totaal 173 slachtoffers rampulucht 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
iationaliteit. 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
,ictims, 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.

Senior Communicatieadviseur

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 25 september 2014 18:34
BD/DRD/NCC/ECO
persbericht identificaties 26-9
PB identificatie 251 slachtoffers MH17.docx
-

Hierbij het persbericht voor vrijdag 26-9
Ter doorsturing aan de mannen van DV V&j

Senior Communicatieadviseur

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

@nctv.minveni.nl
http://wwwnctv.nl

/

In totaal 251 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd
26 september 2014
Vandaag is bekend geworden dat er deze week in totaal 26 slachtoffers van de rampvlucht MH17
zijn geïdentificeerd. Van deze 26 slachtoffers hebben er 19 de Nederlandse nationaliteit en 7 een
andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 251 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 251 victims of MH17 air disaster now identified
News item

26-09-2014

It was announced today that a further 26 victims of the MH17 air disaster have been identified. Of
these 26 victims, 19 were Dutch nationals and 7 were nationals of other countries. This brings the
total number of victims of the disaster now identified to 251.

(

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, t 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:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 18 september 2014 18:00
BD/DV/P&B;
BD/DRD/NCC/ECO
persbericht identificaties voor vrijdag 19 sept
PB identificatie 225 slachtoffers MH17.docx

-

BD/DV/P&B

-

Ha mannen
Hierbij alvast het persbericht identificaties voor morgen. Aantallen zojuist gedubbelcheckt met LTFO.
Komt niks meer bij vandaag dus dit is hem.
Timmermans spreekt morgen om 16 uur Nederlandse tijd bij de VN veiligheidsraad in New York. Hij zal
in zijn speech ook het aantal van 225 geïdentificeerden noemen (BZ heeft hierover met ons
afgestemd).
Het officiële persbericht hierover zou dus bij voorkeur vèèr 16 uur uit moeten.
Lukt dat?

(
Senior Communicatieadviseur

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

nctv, m inven i n 1
http://www.nctv.nl

1

In totaal 225 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd
19 september 2014
Vandaag is bekend geworden dat er deze week in totaal 14 slachtoffers van de rampvlucht MH17
zijn geïdentificeerd. Van deze 14 slachtoffers hebben er 7 de Nederlandse nationaliteit en 7 een
andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 225 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 225 victims of MH17 air disaster now identified
News item

19-09-2014

It was announced today that a further 14 victims of the MH17 air disaster have been identified. Of
these 14 victims, 7 were Dutch nationals and 7 were nationals of other countries. This brings the
total number of victims of the disaster now identified to 225.

(

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:
CC:

Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 23 september 2014 16:10
BD/DRD/NCC/ECO
NKC DRD/NCC;
BD/DRD/NCC/ECO
plaatsing van informatie op ivc
-

-

-

-

Hol
De afspraak is als volgt:
Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (nu na afschaling heten we officieel geen NKC meer maar
communicatieteam MH17) is het interdepartemtale informatieknooppunt voor alles wat met de MH17
te maken heeft.
Alle informatie die namens de Rijksoverheid op het ivc geplaatst wordt loopt via de redacteuren van
het communicatieteani MH17 (bereikbaar via nkc@nctv.minvenjnl )
“oor alle duidelijkheid even de partijen die dit betreft:
Ministerie van V&J (mcl. NCTV en NCC)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Defensie
Ministerie van Algemene Zaken (Minister President)
Ministerie van VWS (Nat. Herdenking)
Nationale Politie (mci LTFO, SGBO)
NFI (DNA identificaties)
Ministerie van Economische Zaken (economische sancties)
Evt andere betrokken departementen of uitvoeringsorganisaties
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige organisaties zoals Malaysian Airlines, OVV en OM hebben een eigen lijn naar de redactie van
Slachtofferhulp.
OM en OVV hebben wel toegezegd om de informatie die zij naar buiten brengen richting pers, publiek
en nabestaanden, met ons te delen. Dat is namelijk qua inhoud en timing ook relevant voor bijv
persconferenties en statements vanuit de MP of andere ministers.
Kun je hier mee uit de voeten?

Senior Comrnunicatieadviseur

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

@nctv.minvenl.nl
http://www.nctv.nI

1

Van:
Verzonden:
Aan:

zondag 27juli 2014 16:08
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECC
BD/DV/P&B;
BD/DV/P&B;
BD/DV/P&B;
BD/DV/P&B;
BD/D’i
NKC-DRD/NCC
procedure/communicatieljn slachtofferidentificatie
Procedure slachtofferidentificatie 27 juli 2014.docx
-

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

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

-

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 27 juli 2014. Pad: L:\DRD\NCC ECR\Dossier\0000 Vliegramp Malaysia Airways 17ju114\Overig
-

Procedure slachtofferidentificatie
Identificatie slachtoffer door LTFO

Beslissing door identificatieboard

Vrijgave door

r van justitie

(.
NL Slachtoffer

1
4,
1
1

NL familierechercheur informeert
familie

LTFO informeert NCC nadat familie is
geïnformeerd

(

Niet-NL slachtoffer

4,
Niet- NL familierechercheur
informeert familie

1
LTFO informeert ambassade
+ NCC

4,

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

-

-

1

-

-

Versie 27 juli 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.

(

Van:

BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 10 oktober 2014 18:36
BD/DRD/NCC/ECO
overd rachtje
-

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

Ha

Ik probeer je even een overzicht op hoofdlijnen te geven:
Zuurstotmasker incident. 1

8
(

13

•

•
•

•
•

•

Kamer
Zijn ook een hele zool kamervragen beantwoord. Zie mapje Tweede Kamer op harde schijf
Tekst voor nabestaandensite over repatriëring van persoonlijke eigendommen. Heb
opzet gemaakt, staat uit bij
Pak ik dinsdag weer op tenzij eerder
duidelijk is wanneer er met daadwerkelijke werkzaamheden gestart wordt.
Dinsdag breder NKC overleg om even de klokken gelijk te zetten over communicatie richting
nabestaanden en het herstel van vertrouwen. Ook OM, OVV en NFI uitgenodigd en comm
medewerker VWS
Afspraak is nu
heeft
om 1 vast communicatiemoment per week te kiezen richting nabestaanden.
woensdagmiddag voorgesteld.
Tekst van VWS met vooraankondiging heb ik niet op nabestaandensite laten zetten. Zie
ook mail hierover aan
met argumenten.

1

(

•
•

Merken wel dat media door zuurstofmaskerverhaal ook op andere zaken duiken. Bijv werkwijze
OM, NFI etc
Tekst over voortgang identificatie en communicatievoorstel richting nabestaanden van nog niet
geïdentif’iceerden heb ik niks meer aan gedaan. NFI zou volgende week met memo komen en
bijbehorend voorstel voor comm. 1icII_•

•

Acties voor jou
• Afstemming met

•

over tekst voor nabestaanden site.
Als iedereen akkoord is plaatsen.
Ook even met .bespreken wat nou precieze afspraken van overleg vrijdagmiddag met VWS
zijn
Even checken bij NFI hoe het ervoor staat met dat memo over svz identificatie en bijbehorend
comm voorstel? Hoeft niet per sé
‘

8
En als er iets is mag je me natuurlijk altijd bellen.

E

1

A

Senior Communicatieadviseur

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

@ nctv. m mve ni.nI
http:f/www.nctv.nI
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlag en

BD/DRD/NCC/ECO
zaterdag 19juli 2014 20:28
BD/N CTV/DRD/NCC/ECO
NKC DRD/NCC
overdrachtsdossier voor zondag 20juli
overdracht voor zondag 20 juli.docx
-

-

Beste mensen
Morgen zijn_
hier heen komen (
eoordeelt c
Ik heb telefonisch contact gehad met
mondelinge toelichting.

1 aanwezig

vanaf 10 uur.

6k
is belbaar en kan evt ‘S ochtends

en zal haar morgenochtend nog even bellen voor een

Nu ga ik er vandoor.
Alvast veel succes morgen Ik ben uiteraard te allen tijde belbaar!

Senior Communicatieadviseur

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

Dnctv.minvenj.nl
http://www.nctv.nl
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1

Programma zondag 20 juli
10.00 uur omgevingsanalyse

-

13.00 uur ICCB

-

14.00 uur MCCB

-

15.00 uur omgevingsanalyse

-

DV V&i is hier vanaf 12.00 uur
Algemeen stand van zaken zaterdag 19juli 19.30 uur

Vandaag weinig nieuwe informatie over de ramp.
Malaysia heeft vanmiddag de passagierslijsten vrijgegeven.
Timmermans is in Kiev en heeft vanmiddag een verklaring gegeven
Rutte heeft om 17.30 uur een persverklaring afgegeven over svz onderzoek ter plaatse en
repatriëring

-

-

-

(

Highlights uit omgevingsanalyses van vandaag (10.00 uur en 15.00 uur):
•

Veel aandacht voor het bericht dat er sprake is van plunderingen op de crashsite. Een
regeringsadviseur in Kiev adviseert nabestaanden creditcards te blokkeren, om misbruik
(door terroristen) te voorkomen. Is getackeld via Buza en ned. Ver van banken

•

Volgens website 925.nl is de maker van de raket die MH17 neerhaalde (Rostec) gevestigd in
Amsterdam (Jachthavenweg 130), om zo gebruik te maken van de Nederlandse
deelnemingsvrijstelling. Het bericht hierover wordt o.a. door Jort Kelder en een
correspondent van Nieuwsuur op twitter gedeeld.

•

Luchtvaartmaatschappijen moeten van het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de
Luchtvaart (EASA) vluchten over het oosten van Oekraïne vermijden.

•

Veel aandacht voor de weigering van de rebellen om OVSE toegang te verlenen tot de
rampplek. Later berichten diverse media dat hierin verbetering plaatsvindt en dat OVSE
(beperkt) toegang heeft. Hiervan worden foto’s gedeeld.

•

Veel frustratie bij Nederlandse burgers over het verloop van het onderzoek, plundering en
het bergen van de slachtoffers zonder onafhankelijke begeleiding. Veel oproepen tot
daadkrachtiger optreden van Rutte/kamer/Europa/wereldleiders.

(

Nabestaandenbijeenkomst 21 juli, 14-16 uur, Nieuwegein
Afspraken:
1.

Burgemeesters worden benaderd door F0, met oproep om bij hen bekende mensen uit te
nodigen

2.

Familierechercheurs (politie) worden door

3.

aan te kondigen
neemt contact op met callcenter BZ om ervoor te zorgen dat telefonisten de
bijeenkomst aankondigen in contact met nabestaanden

geinstrueerd om bijeenkomst maandag

4.

Lijst zoals die door familierechercheurs wordt gehanteerd wordt overgedragen doo
aan slachtofferhulp. Zij doen een belronde

5.

Registratie komt centraal bij elkaar bij
ligt bij de ingang.

6.

Er is een script gemaakt wat bovenstaande partijen kunnen gebruiken om de mensen uit te

Naam en bsn nummer. Dan kom je op lijst, lijst

nodigen
To do list
-

Afstemming met

en leiding NKC over Organisatie en logistiek, communicatie op

locatie
-

-

Duidelijkheid over registratie aanwezigen (vooraf en ter plekke) vi
Gemeente Nieuwegein,
Contact met

over communicatie

(

(mail in je inbox)
-

Contact met woordvoerder politie:

(idem)

Rouwadvertentie namens kabinet
Regelen advertentie met alle namen van Nederlandse slachtoffers. Afzender het kabinet. Tekst in
afstemming met AZ, V&J
) en Buza
Koersen op dinsdagochtend. Technische kant (inkoop via AZ/DPC
Is na ICCB besloten, nog niks voor gedaan, moet opgepakt worden.
Vervolg nazorg traject
Zijn wij vandaag niet meer mee bezig geweest. Kijk even wat

:an doen?

(
Updaten www.rijksoverheid.nl
Piketredacteur is

@minaz.nI

Er is vandaag Vrij weinig nieuwe informatie toegevoegd. Graag even kritisch doorlopen op foute of
achterhaalde informatie. Klankbord daarbij is website van Malaysia Airlines en de
omgevingsanalyses (voor signaleren van issues, uitzetten van Q’s)
Er wordt geen informatie over de besloten buijeenkomst voor nabestaanden gepubliceerd.
Website nabestaanden:
Website met info over de vliegtuigramp: https://www.slachtofferhulp.nI/vliegrampoekraine

Contactpersoon voor inhoud:
slachtotferhulp.nI

zie kaartje op de flipover)

Zij leveren en plaatsen teksten. 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?

Bijhouden NKC inbox.
Er zijn verschillende type berichten:
-

-

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/Kilinisch
specialisten en dergelijke). Verzoek is uitgezet bij Buza. Hun reactie:
“We hebben dit in het crisisberaad besproken en komen tot de conclusie dat het vooralsnog bijna
onmogelijk is om überhaupt van aangeboden hulp gebruik te kunnen maken.

(

Aangezien er nog totaal geen toegang is tot het rampgebied kan extra aangeboden hulp sowieso niet
worden geaccepteerd aangezien het simpelweg (nog) niet kan worden ingezet.
De afweging of, en hoe een bepaald aanbod gebruikt kan worden ligt bij verschillende organisaties.
t’

Ik heb vandaag geen tijd gehad om dat in een soort standaard antwoord om te zetten. Verzoek aan
jou is daar even over na te denken.
Zoek even telefonisch contact meover de mappenstructuur onder de NKC inbox.
Communicatieadvies

Indien nodig voor ICCB/MCCB.
In overleg me

Vervolg nazorg traject
Zijn wij niet mee bezig geweest. Focus lag op maandag bijeenkomst. Wellicht ook acties voor op te
pakken?

6o.
BD/DRD/NCC/ECO
28
juli
2014
18:20
maandag
BD/DRD/NCC/ECD
;DRD/NCC/ECO;
DRD/NCC
overdrachtje voor dinsdag 29juli

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

-

-

Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO; NKC

-

Ik ben dus morgenochtend sowieso niet aanwezig. Morgenmiddag wel maar dan met GCCS2O15
bezig.!

‘

Dinsdag 29 juli
10 uur omgevingsanalyse
11 uur CIVD (commissie stiekem)
12 uur ICCE
13 uur MCCB
14-18 uur AO
16 uur omgevingsanalyse
Woe—do—vrijdag
15 uur ICCB
16 uur MCCB
Even kort een paar dingen op een rij. Wat er speelt:
chf
rs: 1
ure identific
P
-

.morgenochtend
)raken te maken over hun (communicatie)rol.
om J J uur overleg met woordvoerder .-l om
Uitgangspunt is dat NKC coördineert, dat ze alles met ons afstemmen maar er is wat zorg over
11 hoe zij daar mee omgaan
kreeg op haar beurt te horen dat de rechtbank het eerder
r wil i
i en
gemaakte besluit om alle lichamen in een keer Vrij t
komen.
moet
Q
O
Hou even vinger aan de pols
‘

“

stoten met donderdag contactpersoon voor RO.nl.
Zit er bovenop. Hij zorgt ook voor plaatsing nieuwsberichten
etc
-

-

til

‘2

-

Naast de persverklaringen en officiële statements worden alle persberichten ook in engels
zorgt daarvoor.
vertaald,
Afspraken over woordvoering ter plaatse (Oekraïne) worden morgen herzien. Er ontstaat vanaf
(waarschijnlijk) woensdag namelijk een nieuwe situatie aangezien dan het ‘woordvoeringsstokje
over de missie’ van het NKC wordt overgedragen aan Defensie. Wat dat betekent voor
publieksvoorlichting kon men me op dit moment nog niet zeggen. Hou het in de gaten dus.
coordinrt
‘‘website:

1

BD/DRD/NCC/ECO
zondag 27juli 2014 19:10
•)- BD/DRD/NCC/ECO;
1- BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO
Overdracht voor maandag 28 juli
Procedure slachtofferidentificatie 27juli 2014,docx

Van:
Verzonden:
Aan:

-

Onderwerp:
Bijlagen:

-

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

Hallo allemaal

S
Maar voor de goede orde:
Maandag 28juli
10 uur omg analyse
12 uur ICCB
/ 13 uur MCCB
i4 uur Technische briefing (of di 29 juli in de ochtend)
16 uur omg analyse
Zaken die spelen/speelden:
- Procedure/communicatielijn identificatie slachtoffers is vastgesteld en afgestemd met betrokken
partijen. Zie bijlage
met verzoek deze te
Aanvullende vragen van honden eigenaren doorgezet naar LTFO
beantwoorden. Gegevens eigenaren waren al doorgezet aan LTFO
- 9.00 uur Persbericht over vertrek 30 forensisch experts naar rampplek maar om 12.30 uur
persbericht met nadere info dat rampplek vanwege geweld en schermutselingen niet bereikbaar
is
afspraken gemaakt over woordvoering in Kiev ter plaatse (V&J, BZ, Defensie, Nationale Politie).
Zie bord in NKC ruimte
- Alle persverklaringen en -berichten vanaf nu in het engels op www.government.nl dossier MH17
- Vanaf vandaag dagelijks om 17.00 uur Nederlandse tijd (18.00 lokale tijd) een persconferentie
in Kiev door HoM
maandagochtend op
- 5 openstaande burgervragen. Pakken
- Vraag van HvN tijdens persconferentie of nabestaanden geïnformeerd worden over situatie in
Oekraine. Antwoord is niet gegeven maar afspraak is dat we de nabestaanden dagelijks op
vaste momenten informeren via de nieuwsbrief en de website.
Eerste nieuwsbrief ging naar 282 personen die een inlogcode hebben en zich voor de website
heeft met slachtofferhulp afgesproken dat ook de mensen zonder
hebben aangemeld.
inlogcode (maar van wie wel de emailgegevens bekend zijn) via de nieuwsbrief nogmaals op de
site gewezen worden.
Kamerbrief is uit en staat op rijksoverheid.nl. Persverklaring van MP ook, ligt nu bij vertaler en
wordt later vanavond op governmetit.nl geplaatst
Iedereen is aangemeld voor morgen
-

-

-

-

-

Morgen weer verder

- BD/DRD/NCC/ECO
juli 2014 21:06
- BD/DRD/NCC/ECO
)- BD/DRD/NCC/ECO
j

-

1

BD/DRD/NCC/ECO

-

BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: Overdracht

Hier 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)
14.00’ministerraad
17’uur 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

0

Met om gesproken (
landelijk parket, staat inmiddels op contact.ijst extern) overplaatsing
info OM over strafrechtelijk onderzoek op site slachtofferhulp.
Vraag of er ook optie Engels was op de site. Iets om te gaan
regelen, kan maandag ook.

(

vandaag aangeschoven, staat ook nu ook in verzendlijst
Vanwege cle missie is ook
omgevingsanalyse en elke dag aangemeld
In ICcb en mccb is afgesproken dat corn bij Nkc blijft, dus def moet meer aanschuiven.

Eerste identjficatie:

&
(
Verder lijstje gemaakt voor nafaseteam.
Maandag is er een overleg waar ik probeer aan te schuiven.
Verder beld&

/

zou contact info aflossing
Spreekjenogff,

doormailen, heb ik nog niet gehad.

Met vriendelijk groet,

.

Sent with Good (www.good.com)

(

(1

3

Versie 27juli 2014. Pad: L:\DRD\NCC ECR\Dossier\0000 Vliegramp Malaysia Airways 17ju114\Overig
-

Procedure slachtofferidentificatie
Identificatie slachtoffer door LTFO

Beslissing door identificatieboard

r van justitie

(
NL Slachtoffer

1
.4
1
1

Niet-NL slachtoffer

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:
NA W gegevens slachtoffer
Geboortedatum

Benodigde gegevens:
Naam slachtoffer en land
Geboortedatum

(

-

-

4
-

-

Versie 27 juli 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.

(.

E2.
BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 31 juli 2014 18:37
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO
overdracht voor vrijdag 1 aug
RE: bezorgadres DVDs NOS-uitzending

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

-

-

BD/DRD/NCC/ECO;

-

Onderwerp:
Bijlagen:

-

Overdrachtje voor vrijdag 1 augustus
10.00 uur NKC overleg
12.00 uur omgevingsanalyse
15.00 uur ICCB

16.00 uur MCCB
17.00 uur omgevingsanalyse
er allebei
•is er
heeft vrijgenomen

A

•
•
•

•
•

•

(

Wil jij even checken
Za/zo geen fysiek iccb/mccb maar via teleconference. Regelt de F0
Is
lijst
staat?
op de
of de plaatsvervanger van
Maandag weer een fysiek ICCB
Omgevingsanalyses, zie mail van vanmiddag. Vrijdag nog twee keer. Vanaf zaterdag een maal
per dag. Morgen moet je nog even met Yo bespreken hoe we dat doen met verzending in het
weekend
Ziemail
Familie is
Vandaag tweede slachtoffer geidentificeerd.
geinformeerd. Afspraak is nu om media er morgen over te informeren. Meer info bij
.

Vandaag in ICCB:
o Slachtofferaantal NL bijgesteld naar 196.
o Persbericht 13 uur’verkenners op rampplek aangekomen’
o Voorstel communicatieve taakverdeling NKC H0M DC
o Persconferentie MP maleisische premier
o NOS stelt dvd over Dag van Nationale Rouw ter beschikking aan nabestaanden.
—

—

Distributie via NKC/Slachtofferhulp
Via verwantenwebsite worden foto’s van aankomst Eindhoven en rouwstoet naar
Hilversum ter beschikking gesteld (NKC/Defensie)
o Toenemende bezoekersaantallen aan verwantenwebsite (nu 39 onderwerpen waarvan
identificatie, schadevergoeding en verklaring van overlijden meest bekeken)
moet even naar NOS
Distributie van DVD’s dus geregeld via slachtofferhulp.
terugkoppelen (hij heeft contacten) en bezorgadres doorgeven (zie bijlage)
o

•

Dat was het weer.

Senior Communicatleadviseur

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
1

Postbus 20011

1

2500 EA

1

Den Haag

!‘iifl
http://www.nctvnI

(

2

Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 25juli 2014 18:35
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO
NKC DRD/NCC
overdracht voor zaterdag 26 juli
-

-

CC:
Onderwerp:

-

BD/DRD/NCC/ECO;

-

Zaterdag 26 juli:
10.00
15.00
16.00
16.00

uur
uur
uur
uur

omgevingsanalyse

ICCB
MCCB
omgevingsanalyse
ei

-

-

-

-

-

,

in onderling overleg) en vanuit V&J vanaf 14

stemmen af over de penntest/veiligheid website
Fasering in Communicatie. Nieuwe fase vanaf zondag (kamerbrief)
NKC blijft in de lead (met goede afspraken over inhoudelijke onderverdeling) Defensie is
aangeschoven in ICCB
pakt dit op in overleg met Politie en OM)
Communicatie over stappen in identificatie
waarbij met name het tijdig informeren van de nabestaanden voorop staat. Ook
procesinformatie is informatie
Mail van nabestaande (in inbo
) met vraag over waarom geen
nieuwsbrieven/mails aan nabestaanden worden gestuurd. Gaarne beantwoorden
Het honden issue. Er was vandaag wat verwarring over het al dan niet repatriëren van twee
L...LL
‘
——s
honden. Ili’——‘—

———

•___

--—

-

(

gegeven op het bericht wat ik hiervoor aan de eigenaren gemaakt heb.
om dit antwoord namens het NKC te versturen aan de eigenaren en de 1 i met de
woordvoerders (V&J, politie’) te delen.
We krijgen vragen over hoe om te gaan met alle condoleanceregisters bij verschillende
gemeenten. Centraal opslaan in rijksarchief? Of iedere gemeente zelf? Uitzetten bil team
Nafase

Er zijn niet veel nieuwe berichten geplaatst op de verwantenwebsite omdat er niet heel veel nieuwe
info is. Misschien morgen
Dat is het volgens mij.

Senior Communicatleadviseur

A

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

1

A

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bïjla gen:

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 7 augustus 2014 10:02
-

p.politie.nI)
FW: tekst phishing etc
Spam en phishing via social media en mail.docx

Van:
BD/DRD/NCC/ECO
Verzonden: maandag 4 augustus 2014 16:52
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: tekst phishing etc
-

-

(.

6k

Senior Communicatieadviseur

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

i)nctv.minveni.nl
http://www.nctv.nI

(

1

Spam en phishing via social media en mail
Helaas hebben we de afgelopen dagen gezien dat de ramp met de MH 17 door kwaadwillenden
wordt aangegrepen om op het internet malafide activiteiten te ontplooien, zoals phishingcampagnes
en klikfraude. Het is zeer betreurenswaardig dat criminelen gebruik maken van deze droevige
gebeurtenis voor het eigen gewin.
De afgelopen dagen zijn er onder meer 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
inkom5ten. (Klikfraude)
Aanbieden van (links naar) videoplayers om filmpjes van de crash te bekijken; deze
installeren echter malware.

Daarnaast is er op maandag 4 augustus in de Volkskrant een artikel verschenen over Nigeriaanse
internetfraudeurs.
Voor de aanpak van deze fraude is de politie het eerste aanspreekpunt. Het advies is om niet in te
gaan op de verschillende spam, scam, phishing pogingen en ongeloofwaardige mailberichten. Indien
dit toch gebeurd is, is het advies om, al dan niet via de familierechercheurs, contact op te nemen
met de politie en hiervan melding te doen.

(

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DV/P&B
woensdag 3 september 2014 17:13
BD/DRD/NCC/ECO
FW: SGBO MH 17 plaatsting asap: Ruud Bik in RTL Nieuws

Urgentie:

Hoog

-

-

-

TBV nabestaandensite

tekst:
Vanavond staat Directeur Operatiën Ruud Bik RTL Nieuws te woord. RTL Nieuws bereidt een uitzending voor over
de crash met de MH17. Vermoedelijk tijdstip uitzending 19:30 uur.
RTL geeft o.a. aan dat zij mensen ter plekke hebben gesproken die gegevens aan de Nederlandse politie hebben
verstrekt, welke niet direct of later konden worden afgegeven.
Ruud Bik heeft hierop een reactie gegeven. Hij zal echter niet specifiek inhoudelijk hier op ingaan uit pieteit van de
slachtoffers en de veiligheid van de mensen daar. Wel zal worden aangegeven dat wij nog steeds daar aanwezig zijn
met een team, en goed samenwerken met
politie, gemeente en het Rode Kruis. We gaan voor de 100 procent zekerheid en willen de (goederen) van hun
dierbaren terugbrengen. Tevens zal worden aangegeven dat wij erg tevreden zijn over de werkzaamheden die zij al
eerder hebben verricht.

(

1

Van:

BD/DRD/NCC/ECO
september
2014 19:46
woensdag 3
BD/DRD/NCC/ECO
EW: SGBO MH 17 plaatsting asap: Ruud Bik in RTL Nieuws

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

-

8
Sent with Good (www.good.com)

Original Message
From:
BD/DVIP&B
Sent: Wednesday, September 03, 2014 05:12 PM W. Europe Standard Time
To:
1
BD/DRD/NCC[ECO
dubject: FW: SGBO MH 17 plaatsting asap: Ruud Bik in RTL Nieuws
-

-

-

TBV nabestaandensite

tekst:
Vanavond staat Directeur Operatiën Ruud Bik RTL Nieuws te woord. RTL Nieuws bereidt een uitzending voor over
de crash met de MH17. Vermoedelijk tijdstip uitzending 19:30 uur.
RTL geeft o.a. aan dat zij mensen ter plekke hebben gesproken die gegevens aan de Nederlandse politie hebben
verstrekt, welke niet direct of later konden worden afgegeven.
Ruud Bik heeft hierop een reactie gegeven. Hij zal echter niet specifiek inhoudelijk hier op ingaan uit pieteit van de
slachtoffers en de veiligheid van de mensen daar. Wel zal worden aangegeven dat wij nog steeds daar aanwezig zijn
met een team, en goed samenwerken met

(

politie, gemeente en het Rode Kruis. We gaan voor de 100 procent zekerheid en willen de (goederen) van hun
dierbaren terugbrengen. Tevens zal worden aangegeven dat wij erg tevreden zijn over de werkzaamheden die zij al
eerder hebben verricht.

1

E4i1c9
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlag en

BD/DV/P&B
woensdag 3 september 2014 17:31
BD/DRD/NCC/EC
FW: Reactie tbv RTL.docx
Reactie tbv RTL.docx
-

-

-

BD/DRD/NCC/ECO

Nieuwsuur weet ik niet precies wat er komt.

BD/DV/P&B
mber 2014 17
-

.

BD/DV;

ceste collega’s,
Naar aanleiding van vragen van RTL; bijgaand onze reactie. Ruud Bik heeft RTL te woord gestaan
conform deze lijn.
Groet’
Plv. Hoofti Persvoorlichting & Beleicispresentatie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

(

1.

Reactie tbv RTL
Zoals eerder is aangegeven is in de eerste dagen na de ramp met vlucht MH17 meer gestructureerd
en grondiger gezocht door de Oekraïense hulpdiensten dan in de eerste dagen werd aangenomen.
Dat is gebeurd onder zware omstandigheden; de rampplek lag immers midden in oorlogsgebied met
elkaar bestrijdende partijen. Dat hebben we ook een en andermaal aangegeven.
Over de eerste zoektocht is ook met de Oekraïense direct betrokkenen contact geweest. Onze eigen
waarnemingen ter plaatse bevestigden het beeld dat er grondig is gezocht. Het internationale team
heeft dat ook tijdens hun zoektocht op de rampplek gemeld. Deze zoektocht heeft overigens ook
resultaten opgeleverd.
De door RTL genoemde aantallen van gevonden lichamen en lichaamsdelen bevestigen wij niet.
Zolang het identificatieproces nog gaande is, doen wij geen uitspraken over het aantal gevonden
stoffelijke resten. Op dit moment wordt zorgvuldig en gedegen onderzoek gedaan door het LTFO in
Nederland. Pas als hun werk gereed is, kunnen we conclusies trekken.
Wij willen als de veiligheidssituatie het toelaat terugkeren. Om zelf nader onderzoek te doen en
zeker te stellen dat eventuele menselijke resten en bezittingen worden geborgen en terugkeren naar
de nabestaanden. Daar hebben zij recht op. Daarnaast is een terugkeer van belang voor het
onderzoek naar de oorzaak en de daders
Vraag 1 tot 5.
Zolang het identificatie proces nog gaande is doen wij geen uitspraken over het aantal gevonden
stoffelijke resten. Dit vanuit piëteit naar de nabestaanden.
Vraag 7 tot 14
We noemen geen namen van contactpersonen (of herleidbaar) die wij gesproken hebben in de
Oekraïne. Dit doen we niet uit veiligheidsoverwegingen (oorlogsgebied, en veiligheidsrisico’s). We
hebben gesproken met alle voor ons relevante betrokkenen bij de zoektocht van de Oekareinse
h u 1 pd iensten.
Vraag 15 tot 17
We werken met alle betrokken partijen goed samen (zoekpian, feitenrelaas, kaartmateriaal) en
hebben veel respect voor de wijze waarop er daar gewerkt is. Het genoemde zoekplan is in ons bezit.
Een groot compliment is op zijn plaats. Er is goed werk gedaan door de betrokken mensen,
waaronder gemeentehuizen, lokale politie en het rode kruis. Daar zijn we erg blij zijn. We werken
nog steeds samen.
Nederland heeft op 6 augustus aangegeven nog terug te willen. Is dit nog nodig?
We hebben nog niet het hele gebied doorzocht en willen zeker weten dat aannames kloppen. We
gaan voor de 100 procent zekerheid.

BD/DRD/NCC/ECO
woensdag 23juli 2014 15:40
BD/DV/P&B
FW: Nieuwsbericht: Lidstaten EU en ASEAN op één lijn over afhandeling vliegramp

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

Oorspronkelijk bericht
Van
@rninbuza.nl]
Verzonden: woensdag 23 juli 2014 15:24
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
Onderwerp: Nieuwsbericht: Lidstaten EU en ASEAN op één lijn over afhandeling vliegramp
-

Ha
Nog een berichtje voor ‘t dossier.
Met vriendelijke groet,

Persvoorlichter

(J \\

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67 1 Den Haag
Postbus 20061 1 2500 EB 1 Den Haag

min b u za. n
http://www.flickrcom/photos/ministeriebz/sets

(

fijdens een bijeenkomst vandaag in Brussel van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie en de
ASEAN (Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties) is ook over Oekraïne en de ramp met vlucht MH17 gesproken. De
aanwezige landen spraken hun deelneming uit met de families en vrienden van de slachtoffers.
Minister Timmermans heeft zijn Aziatische collega’s verteld dat Nederland niet zal rusten voordat alle slachtoffers
terug zijn bij hun dierbaren en voordat de verantwoordelijken zijn berecht.
In een gezamenlijke verklaring spraken de ministers hun afschuw uit over de ramp. De landen roepen daarnaast alle
betrokken partijen op tot medewerking aan onmiddellijke en respectvolle repatriëring van de slachtoffers, een
onbelemmerd internationaal en onafhankelijk onderzoek en berechting van hen die voor deze daad
verantwoordelijk zijn.

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
1

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:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
woensdag 23juli 2014 17:40
; BD/DV/P&B
FW: MH17 Wat wordt er gedaan om misbruik van ontvreemde mobiele telefoons
tegen te gaan.docx
-

Van:
BD/DV/P&B
Verzonden: woensdag 23 juli 2014 17:37
Aan
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: FW: MH17 Wat wordt er gedaan om misbruik van ontvreemde mobiele telefoons tegen te gaan.docx
-

-

(

-

tminez.nh]
Van:
/erzonden: woensdag 23 juli 2014 16:53
BD/DV/P&B
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:

Verzonden: woensda 23juli 2014 16:49
Aan:
CC:
wordt er gedaan om misbruik van ontvreemde mobiele telefoons tegen te gaan.docx
Onderwerp: RE:
•

De operators zijn akkoord (T-Mobile, KPN, Tele2, Vodafone). Geef jij door?

(
Wat wordt er gedaan om misbruik 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 informatie bevatten die niet voor u is bestemd. tndien u niet de
geadresseerde bent of dt bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te vervjderen. 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 lor you. II you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inlorm the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmisscon of messages
Bezoekt u het kerndeparternent van het Ministerie van
Economische Zaken?
1

Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, lDkaart, 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.

(

2

E453.
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

- BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 31juli 2014 9:00
BD/DV/P&B
FW: informatievoorziening en afstemming MH17
*

From
Sent: donderdag 31juli 2014 8:06:52
To: —
BD/DRD/NCC/ECO
Subject: RE: informatÏvoorziening en afstemming MH17
-

Ha
Zaken die belangrijk zijn om te delen met ons graag vi

(
Original Message
nctv.rninvenj.n1]
From:
- BDIDRDJNCC/ECO [
Wednesday,
July
30,
2014
09:19
PM
W.
Europe
Standard
Time
Sent:
To: ECOM1
Subject: RE: informatievoorziening en afstemming MH17

Dat klopt!
Grt

Sent with Good (www.good.com)

(From
Sent:

4
L

21:10:48

.--‘-

Subject: Ft: informatievoorziening en afstemming MH17

Dank. Ik zal dit op mijn afdeling communiceren. Ik begrijp hieruit dat de woordvoering niet centraal door
jullie wordt verzorgd, maar dat iedere organisatie zelf woordvoering blijft doen op het eigen terrein, na
afstemming met NKC,
Wil je ons op de hoogte houden van belangrijke zaken op het gebied van de crisiscommunicatie.
Groeten,

Original Message
From:

-

BD/DRD/NCC1ECO 1

nctv.minvenj.nh1
1

Sent:

ay, July 30, 2014 05:43 PM W. Europe Standard Time

To:[
Cc:
BDfDV/P&B;
BD/DRD/NCCIECO
Subject: RE: informatievoorziening en afstemming MH17
•-

-

Bestt
Afstemming kan
andere zaken,
Grt

1 voor woordvoering, voor

Met vriendelijk groet,

Sent with Good (www.good.com)
From:
Sent: woensdag 30 juli 2014 13:47:50
To:
BD/DRD/NCC/ECO
Subject: informatievoorziening en afstemming NH 17

(

-

Beste

Ik begrijp dat het NKC leidend blijft in de crisiscommunicatie rond MH17. Kunnen we afspraken maken
over de informatievoorzienin en de afstemming van woordvoerin i met alle betrokken partners?
aderd door journalisten,

maar wij zitten niet in de rechtstreeks

‘3

A

eten,
11

Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?
Dan dient u in het bezit te zijn van een geidige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs of
vreemdeiingendocument). Indien u bij controle geen geidig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd, Legitimatiebewijzen 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 dan ook, dle 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 ilabiiity for damage of any kind resuiting from the risk
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.
2

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
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. t you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to intorm 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.

(

ii

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 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 1f this message was sent to you by mistake, you are
requested to inlorm the sender and delete the massage. The State accepts no liabilify for daniage of any kind resulting trom the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Ç

3

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 29juli 2014 9:12
BD/DRD/NCC/ECO
FW: Documentl.docx
Documentl.docx
•

Dit heb ik var
gehad als te bewerken tekst voor de website. Nadat ze me had gemeld dat de
verklaring definitief was. Toen il
vroeg om dit te redigeren en te plaatsen vertelde ze me dus
dat het er al op stond.

Van:
-BDIDW/AI
Verzonden: vrijdag 25 juli 2014 9:26
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: Documentl.docx
-

(

Betreft: aanvragen verklaring van overlijden buiten Nederland

Nabestaanden dienen bij de gemeente aangifte van overlijden te doen. Hiervoor is een in het
buitenland afgegeven akte van overlijden nodig. Omdat de identificatie van de slachtoffers in
Nederland plaatsvindt is er geen verklaring vanuit Oekraïne mogelijk.
In dit geval kan het Openbaar Ministerie, of iedere andere belanghebbende, de rechtbank in Den
Haag verzoeken een verklaring van overlijden af te geven. De akte van de rechtbank geldt dan als
overlijdensakte. (normaal dus 194 keer)
Het Openbaar Ministerie is bereidt om de procedure namens de nabestaanden voor alle slachtoffers
in één vordering in gang te zetten. U kunt de verklaring vervolgens afhalen bij de gemeenten waar
het slachtoffer gewoond heeft. (wordt gezonden naar laatst bekend zijnde GBA-adres)
Op dit moment is nog niet bekend hoe lang dit proces zal duren. Zodra wij dit weten informeren wij
u. Wij zullen er alles aan doen om dit proces zo snel mogelijk te laten verlopen.
Ondanks het feit dat deze procedure zo zorgvuldig mogelijk wordt doorlopen, kunnen er hik-ups
voordoen. Wij verzoeken u deze te melden aan de familierechercheur die dit verder oppakt.

(

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

slachtofferhulp.nl>
donderdag 16 oktober 2014 11:31
BD/DRD/NCC/ECO
FW: bezoekersaantallen ivc op 9 oktober
Totaal 20140717-20141015.pdf; Analytics www.slachtofferhulp.nl Pagina’s
20141006-20141012.pdf

Hallo
Bijgaand een overzicht van de bezoekersaar’
Op beide is een piek te zien op 9 oktober. (

(

-

het IVC sinds 21 ii Ii en in de week van 9 oktober.

13

Er zijn 443 inlogaccounts voor het besloten forum.
Een stuk of 15 zijn van medewerkers slachtofferhulp en impact.
Een stuk of 10 van buitenlandse nabestaanden.
)e rest is van nederlandse nabestaanden.
We hebben moeite de buitenlandse nabestaanden te bereiken.
Ik ben enige tijd bezig om via MAS dit te bewerkstelligen.
Als we via de
ambassade een verzoek krijgen een nabestaande een account te geven, dan biedt dat voor ons zekerheid dat het om
een nabestaande gaat en geven we een account.
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker
Slachtofferhulp Nederland
1,

Slachtofferhulp
N

t

0

t

t

1

,

n

0

slachtofferhulp. nl
Landelijk kantoor
Correspondentieadres: Pallas Athenedreef 27 1 3561 PE 1 Utrecht
www.slachtofferhulp.nl Hulpverlening: 0900-01 011 Twitter: @ Slachtofferhulp

(
Meer vervoighulp geboden aan slachtoffers

—

Lees het jaarverslag 2013.

Van:
Verzonden: donderdag 16 oktober 2014 8:38
Aan:
Onderwerp: FW: bezoekersaantallen ivc op 9 oktober
Hoi
Heb jij antwoorden voor mij of kan je het misschien rechtstreeks aan

Met vriendelijke groet,

1

frorgeven.

Hoofd communicatie
Slachtofferhulp Nederland
/
,‘t—

S1achtofferhu1
N

d

1

,

T:
siachtofferhulrnl
1M
Landelijk kantoor
Correspondentieadres: Pallas Athenedreef 27 1 3561 PE Utrecht
www.sIachtoferhuIpnI 1 Hulpverlening: 0900-0101 jTwitter: @Slachtof(erhulp

Meer vervoighulp geboden aan slachtoffers

—

Lees het jaarverslag 2013.

nctv.minvenj.nI]

Van:
BD/DRD/NCC/ECQ [mailto:
Verzonden: woensdag 15 oktober 2014 9:55
-

Aan:
Onderwerp: bezoekersaantallen ivc op 9 oktober
Hol

Nog even over jouw voicemailbericht gisteren; je had het over een verdubbeling van het aantal
bezoekers, maar kun je aangeven wat de bezoekersaantallen op 9 oktober dan precies waren?
Kunnen jullie ook inzien hoeveel mensen zich intussen geabonneerd hebben op de nieuwsbrief?
En hoeveel inlogcodes zijn er tot nu toe verstrekt aan nabestaanden (NL en niet NL)?

(

Er is vanmiddag een ministeriele commissie over de MH17 en het zou goed zijn als we daar wat cijfers
kunnen teruggeven.
Hoor het graag!

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. mmve nj. 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 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.
2

Ministry of Security and Justice

(
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Ha)lo
Kan je met deze tekst uit de voeten?
Terugkeer van persoonlijke bezittingen
Wat gebeurt er met persoonlijke bezittingen?
• Na aankomst van de bezittingen op Nederlandse bodem wordt gekeken welk materiaal voor het
strafrechtelijke onderzoek gebruikt gaat worden en welk materiaal voor het identificatieproces gebruikt
kan worden. Over het strafrechtelijke onderzoek doen we verder geen mededelingen. Medewerkers van
het LTFO gaan persoonlijke bezittingen gebruiken voor het identificatieproces.
• Bezittingen die niet direct herleidbaar zijn naar een eigenaar cq nabestaande gaan terug naar de
vliegtuigmaatschappij. Die heeft namelijk de wettelijke taak om bezittingen en overige bagage terug te
brengen.
• Direct herleidbare goederen gaan via de familierechercheurs terug. Niet herleidbare goederen via de
luchtvaartmaatschappij.
Met vriendelijke groet,

Woordvoering
Politie 1 KNP 1 Directie Communicatie
Juliana van Stolberglaan 4-10, 2595 CL DEN HAAG
Postbus 17107, 2502 CC DEN HAAG
knr. ‘oitie.nI

Ci!an:
Verzonden: donderdag 7 augustus 2014 12:35
Aan:
Onderwerp: FW: (geen onderwerp)

Original Message
icloud.corn]
From:
Sent: Thursday, August 07, 2014 12:35 PM W. Europe Standard Time
[KNP]
To:
Subject:
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en
Djsclaimer
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
1

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

(

(
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interne annotatie
Organlaatiaonderdeal

Staf KL
Directie Opera tiën
Beleidsontwikkeling

Behandeld door
Functie

Afdelingshoofd

Telefoon

E-mall

Datum
BiJlage(n)
Pagina

30-7-2014
0
1/1

Onderwerp
Ten behoeve van

Stromen LTFO en opsporing
ICCB 1 KL

(
Beste
Op verzoek hierbij inzicht in het proces wat er vanaf de plaats delict / crime scene naar Nederland
wordt overgebracht.
Er zijn een 4-tal soorten
1.
2.
3.
4.

die worden onderscheiden:

Stoffelijke overschotten of resten
Wrakstukken
Persoonlijke bezittingen
(Stuks) bagage

Algemeen
In de Oekraïne is vanaf morgen een forensische proces ingericht waarbij stoffelijke overschotten en
resten worden onderscheiden van persoonlijke bezittingen. Er wordt gewerkt met een gescheiden
straat voor beide stromen die eerst door een CBRNE check gaan, dan door een EOD en rongen
scanner en tot slot worden verpakt. Goederen en resten worden in Oekraïne niet in beslag genomen.

(

Per stroom
1. Stoffelijke overschotten of resten
Deze worden vervoert naar Nederland en daar in beslag genomen. In Hilversum volgt een onderzoek
in twee gescheiden processen: eerst een strafrechtelijk onderzoek en daarna een forensisch
onderzoek ter identificatie. Na dit onderzoek wordt het beslag opgeheven door tussenkomst van het
OM waarna het stoffelijk overschot wordt overgedragen aan de nabestaanden.
2. Wrakstukken
Door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (0W) zijn onderdelen van het vliegtuig meegenomen vanuit
de Oekraïne. Deze worden na het onderzoek ten behoeve van het luchtvaartongeval overgedragen
aan de politie. De overige wrakstukken worden in Nederland in beslag genomen ten behoeve van het
onderzoek. Tussen het OM en de OiV worden afspraken gemaakt over nader onderzoek door de
0W indien de 0W dit wenst.
3. Persoonlijke bezittingen
Persoonlijke bezittingen worden in NL in beslag genomen en gebruikt ten behoeve van de identificatie
en / of het strafrechtelijk onderzoek. Daarna worden ze door het OM vrijgegeven aan de familie of aan
de luchtvaartmaatschappij. Bij overdracht aan de familie gaat dit via de familierechercheur. Het is van
belang te melden dat niet alle goederen worden overgedragen, bijvoorbeeld in het geval van
onttrekking aan het verkeer wat bijvoorbeeld bij paspoorten.

Datum
Onderwerp

Pagina

212

4. Bagage

De bagage wordt in Nederland in beslag genomen ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek, door
tussenkomst van het OM wordt de bagage terug gegeven aan de luchtvaartmaatschappij.

(

Van:
Verzonden:

@minbuza

vrijdag 25juli 2014 19:42
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC/ECO
engelse vertaling voor govtnl

Aan:
CC:

-

-

Onderwerp:
Bijlagen:

EN vertaling svz kamerbrief.docx

Da
dit is de Engelse vertaling van de stand van zaken brief MH17. Zouden jullie die op governemnet.nl kunnen
plaatsen? Graag ontvang ik een linkje zodat we dat kunnen doorgeven aan de ambassades hier in Den Haag.
Veel dank!
Groet,

plv directeur/hoofd nieuwsmanagement

linisterie van Buitenlandse Zaken
Bezuldenhoutseweg 67
Postbus 20061 1 2500 EB 1 Den Haag

1
min buza n
.

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
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
isansrmssion of messages.

Lefter of 24 July 2014 from the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Security and
Justice and the Prime Minister to the President of the House of Representatives on the
MH17 air disaster
Madam President,
We, the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Security and Justice, also on behalf of
the Prime Minister, hereby submit our response to the request made by the Permanent
Committee on Foreign Affairs on 22 July 2014, ref. 201 4A03244, for information on the latest
developments with regard to the disaster involving Maiaysia Airlines flight MH17. We will also
intorm

(

OU

on the outcome of the Foreign Affairs Council meeting on 22 July 2014.

0fl Thursday 17 July 2014,298 innocent men, women and children, including 194 of our
compatriots, lost their lives when Malaysia Airlines flight MH17 crashed on Ukrainian
territory. This horrific event shocked the world and plunged the nations whose citizens were
victims into deep mourning. The outrage that was also feit continues to grow as evidence
that the plane was brought down by a missile mounts up.
The entire country feels the most profound sympathy for the victims’ relatives and loved
ones. The meeting with the next of kin on Monday 21 July and the solemn ceremony marking
the return of the first group of victims on 23 July made a deep impression. The hundreds of
thousands of expressions of support, both national and international, are heart-warming and
reflect a determination to stand shoulder to shoulder with those caught up in this tragedy.
Flowers, cuddly toys and candles have been left at the doors of Dutch embassies and
consulates worldwide to show support for the family and friends of the victims in their sorrow
and pain. The government would like to thank all those who have expressed their sympathy
through social media, condolence books, a kind word or in some other way.
Repatriation

The first and absolute top priority for the government is the recovery and repatriation of the
victims’ remains. The current situation with regard to the remains is as follows. Two hundred
and three body bags were found in the refrigerated rail wagons. This does not however
provide us with any certainty as to the number of bodies that have been recovered. Even
though a considerable proportion of the remains have been removed from the disaster site,
free, full and secure access to that area continues to be essential. Everything possible will be
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done to find the remains still left at the site and transport them to the Netherlands, along with
the personal belongings of those who died.
Starting yesterday, aircraft carrying the bodies of the victims will be landing daily at
Eindhoven airport at 16.00. 0fl each occasion representatives of both government and
parliament will be in attendance. The bodies that have to date been recovered were
transported to Kharkiv on 22 July, where a Dutch coordination centre was set up on Sunday
20 July. At the centre the remains will be registered and steps taken to ensure their safe and
dignified transport to the Netherlands. They will then be flown to Eindhoven Air Base, and
transported by hearse to the Korporaal van Oudheusden barracks in Hilversum for
identification.
Access to the disaster site

(

As soon as possible after the crash, Dutch experts from a number of organisations, including
the National Forensic Investigation Team and the Dutch Safety Board, representatives of the
Public Prosecution Service and members of the Ministry of Foreign Affairs’ crisis
management staff travelled to Ukraine. The Netherlands is leading the international effort to
recover and identify the victims’ remains.
Despite the gradual improvements in cooperation with the separatists and the efforts made
by local people and emergency services, there is still cause for concern. Valuable time was
lost in the first few days because experts and observers were not given full access to the
disaster site or were turned away by armed groups. Photographs and other visual material
obtained after the crash revealed that the site had not been cordoned off. The OSCE took on
the important role of negotiating with the separatists concerning access to the site and the
repatriation of remains. Dutch experts have visited the site under OSCE escort and will return
tomorrow.
Consular assistance
In the context of a consular response, the Crisis Telephone Team (CH) at the Ministry of
Foreign Affairs began operation on +31 (0)70 348 7770 immediately after the crash to collect
personal details of the victims and to give their next of kin as much information as they could.
Malaysia Airlines received active support from the Ministry in establishing a complete
passenger list, with the aim of ensuring that this was done with the utmost care. The Ministry
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is also in close contact with the embassies in the Netherlands of countries whose nationals
were on the plane. The CTT telephone number is still operational.

Support for the next of kin
On the basis of the Malaysia Airlines passenger list and information supplied by next of kin,
the government has compiled a list for the National Police. Similar to the procedure adopted
after the Tripoli air disaster, police family liaison officers approached relatives on the list to
establish, where possible, a point of contact for each missing person or family and to collect
reference material for the identification process. Establishing a complete passenger list and a
point of contact for the family liaison officers was a painstaking process and took some time.
Due to the extent and sudden nature of the disaster, some of the next of kin encountered

(

shortcomings in the very first stage of support, despite the best efforts of many organisations
and individuals. Action was taken immediately to make improvements.
The victims’ next of kin are receiving support from the family liaison officers. These officers
inform them of relevant new developments and offer assistance wherever they can. 0fl
Monday 21 July a closed information meeting for relatives was held in Nieuwegein, attended
by government representatives and staff from Victim Support Netherlands. The latter
organisation is ready to offer the next of kin psychosocial support as well as help in dealing
with a range of issues including matters of finance and compensation, both now and in the
future. The Prime Minister declared Wednesday 23 July, the day the remains of the first
group of victims arrived on Dutch territory, a day of national mourning. Next of kin were
informed about the ceremony and invited to attend. They are also welcome to be present, if
they wish, on the days that follow as the other coffins arrive in Eindhoven. On each of those
days, representatives of the government and parliament will attend. Preparations are also in
progress for a national commemoration at a later date.

Identification / forensic investigation
In Hilversum, the remains will be compared with reference materials collected by the family
liaison officers in order to identify the victims. This will be done by the National Forensic
Investigation Team, in which all the specialists convened for this purpose will be working
together. This process may be completed quickly, but in the most extreme case could take
several months. As soon as a victim has been identified, the next of kin will be informed. We
are working closely with the authorities of the various countries involved, so that non-Dutch
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victims can be identified as quickly as possible. The police are receiving assistance from
Australia, Belgium and Germany.
Activities of the Ministry of Defence
The Ministry of Defence took action as soon as it received word of the disaster. Two
Hercules military transport planes have been making regular flights from Eindhoven Air Base
to Kyiv and Kharkiv since 18 July. They transported equipment and materials for the
investigations to be carried out by forensic and other experts. The Ministry also provided
assistance to the Dutch investigators. From 23 July onwards the aircraft will be transporting
the remains that have been recovered from Kharkiv to the Netherlands. An Australian C-17
aircraft will be deployed for the same purpose.
Investigation into the cause of the crash (technical investigation)
Alongside the continuing top priority awarded to the repatriation and identification of the
victims, the importance of a speedy, international and independent investigation into the
cause of the disaster cannot be overestimated. This is essential if the facts of the matter are
to be clearly established. It is of crucial importance that the investigation into the facts is
carried out with all due care by an international team.
At the request of the International Civil Aviation Organization and Ukraine, the Netherlands
will lead the technical investigation into the cause of the crash. Besides experts from the
Netherlands and Ukraine, investigators from Australia, Belgium, France, Malaysia, the
Philippines, Poland, the United Kingdom and the United States, and from Eurocontrol, ICAO
and EASA will be involved. The Dutch contribution will be in the hands of the Dutch Safety
Board. The Board took over formal leadership of the investigation from Ukraine on the
evening of Tuesday 22 July. The plane’s two flight recorders (black boxes) have now arrived
in the UK, where an international team of specialists are downloading and analysing the data
they contain. The investigation is under way in Ukraine. Although investigators do not as yet
have safe access to the site, data from various sources are being collected and analysed
both in Kyiv and in the Netherlands.
Criminal investigation (and prosecution)
Parallel to the technical investigation, a criminal investigation has also been launched. 1f it is
determined that the MH1 7 disaster was not the result of an accident, the perpetrators and
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their accomplices must not be allowed to escape justice. We owe that to the victims and their
loved ones. The Dutch investigators are doing everything possible to establish the facts of
the case. At this stage, securing the evidence is crucial. The Netherlands’ Public Prosecution
Service has taken the lead on this front, in cooperation with other affected countries. First
and foremost, this group is focused on gathering and sharing information. The question of
which countries will initiate prosecutions and for what offences will be addressed during the
course of the investigation.
In connection with the criminal investigation, a meeting will be held at Eurojust in The Hague
on 28 July. Participants have been invited from all countries that have lost nationals in the
disaster. Ukraine has also been invited. The purpose of the meeting is to establish a
framework for the closest possible cooperation between all the countries involved.

(
International contacts and efforts
Since the crash the prima minister and the foreign minister have been in regular contact with
our international partners at the highest level, inciuding Ukraine, Russia, the US, Germany,
France, the UK, Australia, Malaysia, the UN and the EU. Thanks in part to active efforts on
the part of the Netherlands, the OSCE adopted a strongly worded statement as early as 18
July. In the coming days and weeks the Netherlands will remain in regular contact with the
relevant international actors at a high level.
On Friday 18 July the foreign minister and a team of Dutch experts travelled to Ukraine to
speak with local authorities and international organisations, including aid organisations. Their

(

mission was to underscore the need for an expeditious approach to the recovery operation,
an investigation into the circumstances of the disaster, and the eventual prosecution of those
responsible

—

needs that were acknowledged by all their interlocutors.

On 20 and 21 July the foreign minister was in New York, where he spoke with his Australian
counterpart, the US Permanent Representative and varlous high-ranking UN officials.
Following that, the minister attended a session of the UN Security Council on Ukraine, where
he appealed to the members of the Council on behalf of the Netherlands to adopt a
resolution proposed by Australia. The main elements of Security Council Resolution 2166,
which was adopted at that session, are as follows: safe, secure, and unrestricted access to
the crash site, support for a full, thorough and independent international investigation and
recognition of the importance of holding those responsible for bringing down the aircraft to
account.
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On 23 July, following a meeting of the EU Foreign Affairs Council on 22 July, a meeting was
held of the foreign ministers of the EU and ASEAN countries. There, European and Asian
ministers alike unanimously stressed the importance of recovery, access, investigation and
the prosecution/sentencing of those responsible. Today, the foreign minister and his
Australian counterpart travelled to Ukraine to conciude further agreements on the handover
of the investigation into the circumstances of the disaster.
Foreign Affairs Council of 22 July
The Council spoke at length and in detail about the downing of Malaysian Airlines flight
MH17. High Representative Ashton and the EU ministers expressed their shock and deep
sadness at the tragic loss of so many innocent lives. The ministers offered their condolences

(

to the people and governments of all affected countries, and especially the families of the
victims. There was no doubt that what happened on 17 July in eastern Ukraine was a
watershed moment in the relationship with Russia. The anger and frustration in the
Netherlands over this tragedy and the hindrance of efforts to take appropriate action
afterwards were shared by all those present.
The Council expressed its unanimous support for the priorities articulated by the Dutch
government: repatriation of the victims, an independent investigation and holding those
responsible accountable. Furthermore, the Council made an urgent appeal to the separatists
to guarantee full, immediate, safe and secure access to the disaster site and the surrounding
area, so that the victims can be identified and the remains and belongings of the deceased
can be recovered and brought home in a swift, professional and dignified way. The Council
expected all parties in the area to leave the site intact and to refrain from disturbing, moving
or destroying human remains, pieces of the wreckage or personal belongings.
The Council expressed support for the appeal by the UN Security Council and the OSCE for
a full, transparent and independent international investigation, with the participation of
technical and forensic experts from Ukraine, Malaysia, the Netherlands and elsewhere. It
urged that all relevant materials recovered from the site be made available to the
international investigation immediately and without interference. The Couricil emphasised
that those directly and indirectly responsible must be held accountable and brought to justice,
and called on all states and parties to fully cooperate to this end.

AVT1 4/BZ1 12620
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The Council urges the Russian Federation to actively use its influence over the illegally
armed groups in order to make it possible for all these important steps to be taken. The
Council further urged Russia to withdraw its troops from the border area and to stop the
increasing flow of weapons and militants across the border in order to achieve rapid and
tangible de-escalation.
The Council decided to accelerate the preparation of further targeted sanctions, following on
from the European Council meeting on 16 July 2014. A sanctions list of entities and persons
will be immediately drawn up under the enhanced criteria adopted by the Council. These
criteria will be further expanded so that sanctions can be imposed on individuals or entities
who actively provide material or financial support to or are benefiting from the Russian
decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of eastern
Ukraine. More names will be added to the sanctions list. At the same time, the Council
decided to take additional measures to limit trade with and investment in the Crimea and
Sebastopol. These measures are intended to be taken by the end of July.
The EU ministers stressed their readiness to introduce without delay a package of further
significant restrictive measures, if full and immediate cooperation on the above-mentioned
demands fails to materialise. To this end, the Council requested the Commission and the
EEAS to finalise their preparatory work on possible targeted measures and to present
specific proposals for taking action, including on access to capital markets, defence, dual-use
goods, and sensitive technologies, in the energy sector and other sectors. This will be
discussed today. Finally, the Council pledged to further consider the possible designation of
armed militants in eastern Ukraine and elsewhere, which have caused the loss of many

(

innocent tives, as terrorist organisations.
The Council reiterated its support for a peaceful settiement, and the need to implement
President Poroshenko’s peace plan. It also stressed the importance of agreeing on a
genuine and sustainable cease-fire by all parties. The Council called for a prompt meeting of
the Trilateral Contact Group with representatives of the separatist groups and reaffirmed the
importance of effective border control, including by OSCE observers, and the swift release of
all hostages. The Council commended and supported the efforts of the OSCE as an
essential facilitator in the conflict. The Council decided to tormally establish an EU Advisory
Mission for Civilian Security Sector Reform Ukraine (EUAM Ukraine). On 15 July a
preparatory team arrived in Kyiv to arrange for the start of the mission proper in September.
The Netherlands will provide two staff members to this team of 23.
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Conciusion
The Netherlands will neverforget the loss of flight MH17. Now and in the future, the
identification of the victims, care for their friends and families, ongoing recovery operations
and the investigation into the cause and those responsible will have the government’s
highest priority.

The Minister of Foreign Affairs,

The Minister of Security and Justice,

Frans Timmermans

I.W. Opstelten

(
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

NCC-NCTV
maandag 28juli 2014 16:41
BD/DV/P&B
UIT FW: Communicatie

Beste collega,
Zie onderstaand bericht.
Met vriendelijke groet,
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)70 751 5901

Van:
Verzonden: maandag 28 juli 2014 16:31
Aan: NCC NCW
CC:
Onderwerp: FW: Communicatie

rws.nlj

-

Collegae,
Zie onderstaand bericht van LVNL over

Met vriendelijke groet,

Crisismanager IenM
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing
Koningskade 4, 2596 AA DEN HAAG
‘ostbus 20906, 2500 EX DEN HAAG
E-mail persoonlijk:
E-mail DCC-IenM: dccminienm,nl

Crisismanagemerit is Netwerkmanagement

Van:
Verzonden: Monday, July 28, 2014 04:12 PM
Aan:
:D)
Onderwerp: Communicatie

(1

•
•

•

1
_

(lvnInfl

liii
liii
1 1 1 1
liii
II

G rt
1

Manager Contingency, Crisis en Security
Luchtverkeersleiding Nederland
Adres: Stationsplein Zuid-West 100].
1117 CV Schiphol-Oost

Calamiteitennr.:

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, conciusions and other information in this
message that do not relate to the official business of Air Traffic Control the Netherlands shali be understood
as neither given nor endorsed by it. Air Traffic Control the Netherlands shail 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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BD/DRD/NCC/ECO
maandag 2ljuH 2014 14:40
NCC NCTV
FW: Oproep demo in Voorschoten bij dochter Poetin
IN MAIL

Van:

-

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

Hi
Kunnen julhe dit doen?
Heb geen contactgegevns.
G rt
denhaag.nI]
Verzonden: maandag 21juli 2014 14:37
Aan
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: Re: Oproep demo in Voorschoten bij dochter Poetin
Van:

-

(

Hallo
k heb het doorgegeven aan
T
de burpemeestei

lirecteur bestuur’

‘“rmeerd ivm de afwezigheid van

1,9

Vriendelijke groet,

Al
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 21 jul. 2014 om 14:25 heeft
BD/DRD/NCC/ECO”
nctv.minvenj.n1> het volgende geschreven:
Ter info. Voor de 3 hoek? Bij ons zijn ze al bezig met maatregelen bewaken en
beveiligen

(

Van
Politie
Verzonden: maa
Aal

rwerp: Oproep demo in

.

Allen,
even een tussentijdse oproep. Op soc.media gaat de oproep om te gaan demonstreren bij het
huis van de dochter in Poetin. Inmiddels ook overgenomen door de Telegraaf
http://www.omroepwest.nl/nieuws/2 1 -07-201 4/twitteraars-roepen-op-tot-dernonstratievoorschoten-bij-huis-dochter-poetin-orn-mh 17

1

Met vriendelijke groet,

Coördinator Omgevingsanalyse
Politie Crisiscommunicatieteam (CCT)
Elisabethhof 7, 2353EW Leiderdorp

Gk
(
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 disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:
http://www.denhaag.nl/di sclai mer
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Van:
Verzonden:
Aan:

NKC DRD/NCC
woensdaa
-

/

(
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

NCC NCTV
IN MAIL NKC Procedure slachtofferidentificatie en communicatie
Procedure sIachtofferidentificatiecommunicadocx’)
-

(

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Gemarkeerd

Beste NKC leden
Hierbij de definitieve versie van de procedure communicatie over slachtofferidentificatie
Groeten

ç

0

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 IFTO 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 er ten 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 MH 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 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 zullen de media
periodiek worden geïnformeerd over het verloop van het proces.

E9C3.
Van:
Verzonden:
Aan:

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 19 augustus 2314 17:59
NKC DRD/NCC;
NCTV; AO DB3 NCTV NCTV;
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/E
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO,
)/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECO;I
1- BD/DV/P8
BD/DB3/AO;
-

-

-

-

-

-

inbuza.nl;
) mindef.nl
ninaz.nl’;

(

CC:
Onderwerp:
iijiagen:

‘__________

BD/DV/P&B;
)minbuza.nl;
minbuza.nl;
•,jminbuza.nl;
,Jminbuza.nl;
minbuza.nl’;
minvws.nl;
minvws.nl;
minbzk.nl’

—

J nfi.minvenj,nl
IN Mail; stand van zaken NKC-activiteiten dd 19 augustus
grootschalig-dna-identificatieonderzoek_tcmll9-560206[1].pdf; Nabestaanden
bijeenkomst 26aug.docx; Kalender MH17 versie 19-08-2014÷ N KC.docx;
Contactpersonen aanwezig NKC.xlsx

Beste NKCers,
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-irpfielen. We spraken hierover vanmorgen al
tijdens het NKC-overleg (in de bijlage factsheet NFI over het DNA identificatieproces). Een
voorstel voor de communicatielijn is nu in de maak (sturen we jullie in de loop van
morgenochtend toe) en ligt morgen voor in het ICCB. Ook in het ICCB een eerste versie van
een integrale agenda van te verwachten momenten! mijlpalen binnen de 3 sporen. Hieraan
toegevoegd in groen, summier de communicatielijn van het NKC, mbt die momenten (kalender
in de bijlage)
2. Vrijdag: (wekelijks) persbericht V&J nieuwe identificaties. Proces van communicatie hierover
blijft zoals het was, ondanks rumoer nav ‘lekken’ vanuit nabestaandensite.
3. Verder arrangeren Defensie en politie voor aantal kranten interviews met mensen die in
Oekraïne hebben gezocht in het veld.
Volgende week

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
inftrmatiebijeenkomst 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’

1

Woordvoerder

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

1
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http //www. rijksoverheid. ni/veni
Justitie. Recht raakt mensen.
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slachtoffers er zijn te identificeren
o.b.v. DNA
(“eind augustus” 14-08-2014
gemeld aan TK)

Bij NFI bekend hoeveel

Eerste bevindingen internationale
onderzoek naar toedracht o.l.v.
OvV (“Binnen enkele weken” 1408-20 14 gemeld aan TK)

Onderzoek naar toedracht

Repatriëring van lichamen en
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Strafrechtelijk onderzoek
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Contactpersonen NKC

vakantie
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Hazendonk, E.D. BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 22 augustus 2014 17:33
vjammers@slachtofferhulp.nl
FW: AKKOORD OP bericht voor nabestaanden over bijeenkomst 26 aug
Informatiebijeenkomst nabestaanden toelichting.docx
-

1\
Hol

Jank en groeten,

Van:
BD/DRD/NCC/ECO
Verzonden: vrijdag 22 augustus 2014 17:13
Aan:
amsterdam.politie.nP;
CC:
Onerwerp: AKKOORD OP L.

....

t voor nabestaanden over bijeenkomst 26 aug

A
We hebben groen licht!
Het bericht kan richting familierechercheurs en wij zetten het nu op het besloten forum van de
nabestaandensite en nemen het mee in de nieuwsbrief

(

groeten en

8

A
BD/DRD/NCC/ECO
Van:
Verzonden: vrijdag 22 auciustus 2014 16:26
Aan
CC:

Onderwerp: bericht voor nabestaanden over bijeenkomst 26 aug

Bestt
Naar aanleiding van het telefonische contact tussen
stuur ik jullie hierbij de tekst
die wij vandaag nog via de familierechercheurs aan de nabestaanden willen communiceren. Deze tekst
is afgestemd met
van het NFI.
De tekst zal naast de lijn via de familierechercheurs ook gecommuniceerd worden via het besloten
forum van de nabestaandenwebsite en de nieuwsbrief.
We wachten nog even op een officieel groen licht maar op deze manier zijn jullie lig vast inhoudelijk
geinformeerd.
1

Groeten,

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
@nctv.minveni.nl

http://www.nctv.nl

(

(
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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 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 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. Erwin Muller, lid
van de Onderzoeksraad, licht toe hoe zij te werk gaan.
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. 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 identifïcatieproces 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=a rticle&id=16&ltemid=135
Wilt u meer weten over het DNA-onderzoek van het NFI:
httj://www.forerisischinstjtuut.nl/lmages/grootschalig-dna-identjfjcatieonderzoek tcmll9560206.pdf
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlag en:

Hierbij
•
•
•

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 21 augustus 2014 17:59
BD/DRD/NCC/ECR
BD/DRD/NCC/ECO
factsheets voor nabestaandenbijeenkomst
Vliegramp MH17 waar heeft de missie gezocht.pdf; Vragen en antwoorden
onderzoek MH17.pdf; grootschalig-dna
identificatieonderzoek_tcmll9-560206[1).pdf
-

-

0
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de 3 factsheets die ik heb:
Factsheet dna identlficatieonderzoek (via NET)
Factsheet: waar heeft de missie gezocht (via LTFO)
Factsheet Q&A OVV onderzoek (via OVV)

Verder heb ik uitgezet:
• Factsheet strafrechtelijk onderzoek (bij OM)
Er bestaat geen factsheet van het identificatieproces. Maar daar wordt nu wel aan gewerkt ivm de
communicatieacties over dna identificatie. NFI en LTFO weten daar meer van.

ferhulp.nl]
augustus 2 4 21:52
BD/DRD/NCC/ECO;
npact.arq.org
: Inhoudelijke onderwerpen

BD/DRD/NCC/ECR

-

—

-

Onderwerp:
Hallo

(

—

Ik zorg voor een factsheet over dienstverlening Slachtofferhulp Nederland aan nabestaanden

-

[3
Met vriendelijke groet,

Lid Raad van Bestuur
Slachtofferhulp Nederland

SlacJitofferhulp
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© slachtofferhuipni
Landelijk kantoor
Correspondentieadres: Pallas Athenedreef 27 3561 PE 1 Utrecht
www.slachtofferhulpnl 1 Hulpverlening: 0900-01 011 Twitter: @ Slachtofferhulp
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Meer vervolghulp geboden aan slachtoffers

—

Lees het jaarverslag 2013.

BD/DRD/NCC/ECO
Verz
Aan
CC: [__
Onderwerp: : Inhoudelijke onderwerpen
Van

ictv.minveni.nTl

-

-“

r

1- BD/DRD/NCC/ECR

Hol
Ik wil even checken hoe we nu het beste de taken tav factsheets voor de
nabestaandenbijeenkomst kunnen verdelen. Ik heb nu de volgende factsheets beschikbaar of
uitgevraagd bij verantwoordelijke organisatie:
Factsheet dna identificatieonderzoek (zie bijlage beschikbaar gesteld via NFI)
Factsheet identificatieproces (uitgezet bij LTFO)
Factsheet LTFO: waar is er gezocht en hoe (uitgezet bij LTFO)
Factsheet OM: strafrechtelijk onderzoek (uitgezet bij OM)
Factsheet Q&A OVV onderzoek (zie bijlage beschikbaar via OVV)
Informatiemateriaal slachtofferhulp (beschikbaar via SHN)
Informatiemateriaal Arq (beschikbaar Arq)
Kunnen jullie er voor zorgen dat de sheets van Arq en SHN er komen?
En dat er nog iets aan praktische info beschikbaar komt (eventueel met wat knip en plakwerk)
mail hieronder? SHN kan via de site inderdaad een betere inschatting maken van de
nav
informatiebehoefte dan wij hier.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

En hebben jullie enig beeld bij de aantallen factsheets?

ft

V’

Oorspronkelijk bericht
slachtofter[ uIr.nlj
Van:
Verzonden: dinsdag 19 augustus 2014 21:03
BD/DRD/NCC/ECR;
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: Inhoudelijke onderwerpen
-

Goedenavond,

Mijn collega’s hebben naar het besloten forum gekeken en onderstaande lijst van onderwerpen
gemaakt waar veel over geschreven wordt:

Identificatie
* Onduidelijkheid over procedure bekijken van foto’s
* Onduidelijkheid over procedure na identificatie en vervoer/begraven/cremeren in het
buitenland

-

-

Vrijgeven lichamen
* Onduidelijkheid voor procedure voor buitenlandse slachtoffers
* Zijn er contacten met buitenlandse ambassades
* Wat is de stand van zaken van de contacten met buitenlandse ambassades

(

(

-

Aanvraag verklaring overlijden
* Onduidelijkheid
over de procedure
* Wat
is de stand van zaken
* Welke actie moeten nabestaanden
zelf ondernemen
* Bij wie kunnen ze terecht
voor specifieke informatie

Ik zou er graag nog een over het onderwerp schadevergoeding aan toevoegen.

Met vriendelijke groet,

Lid Raad van Bestuur
Slachtofferhulp Nederland

(

loot Kantoor 1
frL1enec
3561 PE Utrecht
www.slachtofferhulp.nl<httjj://www.slachtofferhulp.nI/>
-,

1

Hulpverlening: 0900-0101

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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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 Oekraïners 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
ontoegankeljke 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.

4

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 de 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.

Datum

2OAugu5tua 2014

Bbdnummer

1 van 4

Vragen enantwoorden 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 overeen komst.
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 ICAO-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 ICAO-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 hee! 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 preliminary report gepubliceerd moet worden. Hierin kunnen
eventueel ook veiligheidswaarschuwingen worden opgenomen. Er zijn geen voorschriften
voor de vorm en omvang van een preliminary 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
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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.
—

—

-

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.

(

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
onderzoèken 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-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 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
vantwee 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.
-

-
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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
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-profïel 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
1

Voor uitgebreide informatie over het grootschalig DNA-ldentificatieonderzoek bij de Tripoli-ramp, zie AJ.
Meulenbroek & P. Poley, Kroongetuige DNA; Onzichtbaarspoorin spraakmakende zaken, hoofdstuk 20(0e
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
identificatieonderzoeken, 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 künnen 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 ientificeerd.

—

—
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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
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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.
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Van:
Verzonden:

-

BD/DV/P&B

dinsdag 22 juli 2014 15:47

Aan:

BD/DRD/NCC/ECO;

7

BD/DV/P&B
FW: Aanvullend bericht n.a.v. vlieg ramp

Onderwerp:

Even niet meer scherp voor ogen; hadden we hier met

ontact over gehad? Ik nog niet.

13
Original Message---From
Sent: Tuesday, July 22, 2014 01:42 PM W. Europe Standard Time
To:
BDIDVJP&B;
-

-

BD/DV;

Subject: FW: Aanvullend bericht n.a.v. vliegramp
Beste
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

www.nvb.nl
Banken blokkeren preventief betaalpassen slachtoffers vlucht MH17
Internationale media berichtten na de ramp dat mogelijk bankpassen van slachtoffers zijn gestolen. Voorop staat dat
een bankpas zonder pincode in principe onbruikbaar is. Waar nodig monitoren banken transacties uit de betreffende
regio extra sinds de ramp. Zoals eerder gemeld, zullen de banken eventuele schade die ondanks de zeer kleine
kans daartoe voortkomt uit misbruik van passen vergoeden aan de nabestaanden.
-

-

De Nederlandse banken blokkeren preventief de betaalpassen en waar mogelijk creditcards van de slachtoffers van
de verongelukte vlucht MH17. De banken doen dit in nauw overleg met de Rijksoverheid. Zo wordt voorkomen dat
passen worden misbruikt. Door de maatregelen hoeven de nabestaanden zelf geen aanvraag meer te doen voor het
blokkeren van een pas. Nabestaanden ondervinden geen hinder van de maatregel. Een betaalpas of creditcard is
persoonsgebonden. Aan de maatregel zijn voor de nabestaanden geen kosten verbonden.
Blokkering van de betaalpas leidt niet tot blokkering van de betaalrekening zelf. De betaalrekening die is gekoppeld
aan een betaalpas blijft gewoon werken. Automatische afschrijvingen en dergelijke blijven doorgaan. Een en/ofrekening voor een achterblijvende partner blijft ook te gebruiken. Die kan daarmee dus blijven internetbankieren en
betalen. Wat er uiteindelijk precies moet gebeuren met de betaalrekening hangt af van de individuele
omstandigheden en moet in overleg met de bank door de nabestaanden worden vastgesteld.
1

Met vriendelijke groet,

Hoofd Communicatie
Nederlandse Vereniging van Banken

www.nvb.nl

NÇÇ

Disclairner van de Nederlandse Vereniging van Banken

(

(
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e.
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
zaterdag 19juli 2014 12:35
BD/DRD/NCC
FW: creditcards/bankpassen slachtoffers laten blokkeren

Ter info
Van:

Verzc”
Aan:

1

BD/DVJP&B
luli 2014 12:18
BD/DV/P&B;
minbuza.nl’;
minbuza.nI)I
—-—

1

-

BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DV/P&B;’
-

BD/DV/P&B
Onderwerp: RE: creditcards/bankpassen slachtoffers laten blokkeren

Hetzelfde geldt voor blokkeren van paspoorten. BZK en BZ zouden daar gister contact met elkaar over
opnemen. Wellicht goed dat te dubbeichecken...

(
Plv. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

Original Message
From:
uly 19, 2”

1.

12:C PM W.

—

Subject: RE: creditcards/bankpassen slachtoffers laten blokkeren
Onderweg naar kantoor, bel daar Ned. Vereniging van banken wel even ook.

Messae

ZEI

BD/DRD/NCC/ECO
19, 2014 12:05 PM W. Europe Standard Time
-BD/DV/P&B;
.minbuza.n t);
1minbuza.n1
Subject: FW: creditcardslbankpassen slachtoffers laten blokkeren
‘

—

‘---ja aandacht voor onderstaande.
Het komt in een aantal media nu al naar boven
1

Ik heb onze F0 ook gevraagd dit bij betrokken instanties te checken

Van: NKC DRD/NCC
Verzonden: zaterdag 19 juli 2014 12:03
Aan: NCC NCTV
Onderwerp: creditcards/bankpassen slachtoffers laten blokkeren
-

-

Graag aandacht voor onderstaande oproep!

Belangrijke oproep, vandaag 19juli op CNN tv gezien:
Ooggetuigen ter plaatse / onderzoekers op de rampplek hebben gisteren gezien hoe creditcards etc. van
sommige slachtoffers door separatisten werden ontvreemd en meegenomen. Gevreesd wordt dat dit al op
grotere schaal is gebeurd.. De kaarten zullen vermoedelijk naar Rusland gaan waar getracht wordt deze te
gebruiken. Aan families van slachtoffers wordt met klem aangeraden snel in actie te komen. Creditcards en
bankpassen van de slachtoffers z.s.m. te laten blokkeren.
Helaas is deze belangrijke waarschuwing hier in Nederland nog nergens bekendgemaakt. Maar gezien de
urgentie zou dit eigenlijk snel via de media moeten gebeuren
Wellicht dat uw ministerie hiervoor zorg kan dragen om verdere schade te voorkomen die een nog groter
impact op de nabestaanden zou hebben.
Mvg,

Referentienummer:

Kunnen jullie uitlopen of we hier via de website/media iets over moeten communiceren?

Van
Verzonden: zaterdag 19 juli 2014 11:58
Aan: NKC-DRD/NCC
Onderwerp: FW: Waarschuwing inzake vliegramp MR17!

Uw kenmerk is E3147486
Geachte collega,
Er is bij Informatie Rijksoverheid een e-mail binnengekomen waarvoor wij uw
medewerking nodig hebben. Zou u onderstaand bericht willen beantwoorden?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid

2

Original Message
From:
Received: 7/19/14 11:23:40 AM CEST
To: Informatie Rijksoverheid
Subject: Waarschuwing inzake vliegramp MR17
Referring website: http://www.ri j ksoverheicl. n l/rninisteries/bzk/contact-rnet-bzk
Aard van uw vraag: Privé
Aanspreekvorm: De heer
Naam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Organisatie:
Onderwerp: Waarschuwing inzake vliegramp MR17

(

Vraag:

Inzake de vliegtuigramp MR17:
Belangrijke oproep, vandaag 19juli op CNN tv gezien:
Ooggetuigen ter plaatse / onderzoekers op de rampplek hebben gisteren gezien hoe creditcards etc. van
sommige slachtoffers door separatisten werden ontvreemd en meegenomen. Gevreesd wordt dat dit al op
grotere schaal is gebeurd.. De kaarten zullen vermoedelijk naar Rusland gaan waar getracht wordt deze te
gebruiken. Aan families van slachtoffers wordt met klem aangeraden snel in actie te komen. Creditcards en
bankpassen van de slachtoffers z.s.m. te laten blokkeren.
Helaas is deze belangrijke waarschuwing hier in Nederland nog nergens bekendgemaakt. Maar gezien de
urgentie zou dit eigenlijk snel via de media moeten gebeuren!
Wellicht dat uw ministerie hiervoor zorg kan dragen om verdere schade te voorkomen die een nog groter
impact op de nabestaanden zou hebben.

(

Mvg,

Referentienummer:

3

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

burgemeesters.nl>
maandag 18 augustus 2014 10:34
BD/DRD/NCC/ECO
RE: Passief communiceren over identificatie ondersteuning NGB
-

A
Dank
Hartelijke groet,

Nederlands Genootschap van Burgemeesters

(

Nassaulaan 12
‘°°

T

@

K Den Haag

1
1
:i

Van
BD/DRD/NCC/ECO
ncW.minvenj.nI]
Verzonden: maandag 18 augustus 2014 10:29
Aan
Onderwerp: RE: Passief communiceren over identiflcatie ondersteuning NGB
-

Hi
Ik heb t net bij NCC-coilega geverifieerd over die kwestei r
nog even een tweetal toevoegingen doen:

en moet

—

voor je volledigheid

-

E

ç
Met vriendelijke groet,

plv hoofd/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

nij
Verzonden: maandag 18 augustus 2014 9:56
Aan:
BD/DRD/NCC/ECO
Onderwerp: FW: Passief communiceren over identificatie
-

-

Hierbij nog even ons advies.
Hartelijke groet,

1

ondersteuning NGB

m

adviseur crisisbeheersing
L www.linkcdin.corn!in
T www.twilter.com.,

Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Nassaulaan 12
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag
T

1
Van:
Ver
Aan

r)14 22:00

1

CC:

Onderwerp: P

f communiceren over identificatie ondersteuning NGB
-

Beste burgemeester,
Ik stuur u hierbij een mail met daarin hetgeen we besproken hebben. De mail is ook voor ons eigen archief
bedoeld.

(

Er zijn twee slachtoffers van de vliegramp in uw gemeente. U ondersteunt de familie al met een
woordvoerder vanuit de gemeente. De familie is de gemeente hiervoor erg erkentelijk. Inmiddels zijn beide
slachtoffers geïdentificeerd.
De familie vraagt nu aan u, na advies van de familierechercheur, of het bekend moet worden gemaakt. De
familie wil in elk geval rust. Ze wil afscheid nemen.
heeft u na telefonisch contact van het NCC om u
De woordvoerder van minister Opstelten,
te informeren dat er twee positieve identificaties waren in uw gemeente dringend verzocht
om niet te communiceren. Te meer, omdat u als overheidsorgaan dan de eerste zou zijn met dit bericht.
—

—

Het dilemma: wel of niet communiceren in deze situatie?

(

Succes met situatie, ook namens
2

p.s. d

(nog) niet gesproken, wel gesmst.

Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Nassaulaan 12
Postbus 30435, 7SO GK Den Haag

T

•

:I
:

uiten kantooruren)
www.hurernecsiersn1

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. 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

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 bas 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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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 25juli 2014 10:28

informatie voor nabestaanden/gemeenten over akte van overlijden

Hoi
Ik weet niet zeker of jij hier al van op de hoogte bent maar ik stuur het je ter informatie maar even
door (mochten jullie er vragen over krijgen:
Nabestaanden dienen bij de gemeente aangifte van overlijden te doen. Hiervoor is een in het
buitenland afgegeven akte van overlijden nodig. Omdat de identificatie van de slachtoffers in
Nederland plaatsvindt is er geen verklaring vanuit Oekraïne mogelijk.
In dit geval kan het Openbaar Ministerie, of iedere andere belanghebbende, de rechtbank in Den Haag
verzoeken een verklaring van overlijden af te geven. De akte van de rechtbank geldt dan als
overlijdensakte. (normaal dus 194 keer)

(

riet Openbaar Ministerie is bereid om de procedure namens de nabestaanden voor alle slachtoffers in
één vordering in gang te zetten ipv per persoon. Nabestaanden kunnen de verklaring vervolgens
afhalen bij de gemeenten waar het slachtoffer gewoond heeft. (wordt gezonden naar laatst bekend
zijnde GBA-adres)
Op dit moment is nog niet bekend hoe lang dit proces zal duren, maw wanneer nabestaanden de
verklaring af kunnen halen.
Onze Frontoffice heet hierover de betrokken gemeenten geinformeerd. Een en ander wordt
aangestuurd door de NVVB. Zie hiervoor ook: https://www. nvvb.nl/rubliciteit/nieuws/uodate
nieuwsbericht-vlieciramp--oekra%C3%AFne-mhl7
Overigens hebbenwij ervoor gekozen om die handreiking niet op het besloten deel van de website
voor nabestaanden te publiceren
Tot zover.
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.nl

1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

burgemeesters.nl>
donderdai 4september2014 14:13
BD/DRD/NCC/r(

‘4

-

-

-

BD/DRD/NCC/ECO

Kosten herdenkingen MH17

Allen,
Ik heb vanmorgen al even contact gehad me
over de kosten van herdenkingen. Tegen mijn verwachting in
speelt het item nog steeds. In afwachting van een memo die erover zou bestaan heb ik ook her en der gepolst hoe
gemeenten daar mee zijn omgegaan. Hierbij de terugkoppeling. Misschien ook iets om vast te houden voor een
volgend incident.

c

In
peelt nu de vraag of een gemeente moet ingaan op het verzoek van nabestaanden/Monuta om ook een
bijdrage te leveren. De gemeente is niet betrokken bij de hele herdenking.
1

als het goed is kunnen nabestaanden tzt de kosten ook terughalen bij Malaysia Airlines.

•
•
•

1
1

‘3

Tot slot heb ik via
van Impact gepolst hoe er op het nabestaandenforum over wordt gesproken. Ik
heb daar geen toegang toe, zij wel. Dit is wat ze mailt.

Met hartelijke groet
P5: Komt er nog een bijeenkomst voor burgemeesters en loco’s

1

B

Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Nassaulaan 12
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

\Ç’
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

c
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

NCC NCTV
vrijdag 17 oktober 2014 14:45
BD/DRD/NCC/ECO
FW: Family needs his death certificate
-

-

Hierbij onderstaand bericht ter informatie.
Met vriendelijke groet,
Nationaal CrisisCentrum (NCC)

(

E ncc@nctv.minveni.nl
T +31 (0)70 751 5151 (algemeen nummer)
T +31 (0)70 751 5000 (incident nummer)
+31 (0)70 756 9500
From:
;BD/DW/AI
Sent: vrijdag 17 oktober 2014 14:43
To:
BD/DRD/NCC/ECR;
Cc: NCC-NC1V
Subject: RE: Family needs his death certificate
-

-

DRD/NCC

Allen,
Er is hier een procedure opgesteld door BZ die ook op de IVC staat. Er is nog geen mogelijkheid om
een death certificate af te geven.
Deze tekst is van 9 september, maar er wordt nog steeds met Oekraine over gesproken. Wel kunnen
de slachtoffers begraven worden.

(

Overlijdensakte voor buitenlandse slachtoffers die woonachtig waren in het buitenland
‘slachtoffers zonder Nederlandse nationaliteit die buiten Nederland woonden).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft met de Oekraïense autoriteiten een regeling getroffen
over het verkrijgen van een overlijdensakte voor buitenlandse slachtoffers die in het buitenland
woonden (dus slachtoffers zonder Nederlandse nationaliteit die buiten Nederland woonden). De
Oekraïense autoriteiten, in Kiev, zullen zowel voor geïdentificeerde als niet-geïdentificeerde
slachtoffers overlijdensakten afgeven. Dit zijn echter twee verschillende procedures. De procedure
voor de afgifte van overlijdensakten voor geïdentificeerde slachtoffers is nu opgezet en gestart. De
inschatting is dat het meerdere weken (ongeveer een maand) zal duren voordat de eerste
overlijdensakte via deze procedure wordt afgegeven. Het ministerie van Buitenlandse zaken draagt in
deze procedure zorg voor de vertaling en de legalisatie/apostillering van de overlijdensakten. Deze
overlijdensakten zullen klaar voor gebruik via de ambassades van het betreffende land aan de
nabestaanden worden verstrekt.
De procedure voor afgifte van overlijdensakten voor niet-geïdentificeerde slachtoffers wordt nog
opgezet. Op dit moment buigt Oekraïne zich over de juridische vraagstukken om te bekijken hoe deze
procedure het beste kan worden opgezet.
De procedure voor afgifte van Oekraïense overlijdensakten voor geïdentificeerde slachtoffers ziet er als
volgt uit.
1) Persoon is geïdentificeerd in Hilversum.
2) Medical Statement, medische verklaring van overlijden, (oorzaak van overlijden: multiple
injuries as result of plane crash MH17) wordt afgegeven in Hilversum.
3) Het Ministerie van Buitenlandse Zaken vertaalt de Medical Statement naar het Oekraïens,
1

4) Op de Medical Statement evenals op de Oekraïense vertaling wordt een apostille geplaatst.
5) De Medical Statement (het origineel + vertaling, beiden met apostille) worden naar de
Oekraïense ambassade in Nederland gestuurd.
6) De Oekraîense ambassade in Nederland verstuurd de Medical Statements (het origineel +
vertaling, beiden met apostille) naar Kiev.
7) Kiev geeft overlijdensakte af (op verzoek is het mogelijk een kopie af te geven).
8) Kiev legaliseert of plaatst apostille op de overlijdensakte.
9) De ambassades van de landen waarvoor legalisatie van de overlijdensakte nodig is (Canada,
Indonesië en Maleisië) legaliseren de overlijdensakte in Kiev.
1O)De ambassades sturen de overlijdensakten terug naar de autoriteiten in Kiev.
11)De overlijdensakten worden teruggestuurd naar de Oekraïense ambassade in Nederland.
12)De Oekraïense ambassade stuurt de documenten naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in
Den Haag.
13)Het ministerie van Buitenlandse Zaken vertaalt de overlijdensakte naar het Engels.
14) Het ministerie van Buitenlandse Zaken legaliseert of de Nederlandse rechtbank plaatst apostille
op de Engelse vertaling van de overlijdensakte.
15)De overlijdensakten worden naar de vertegenwoordigingen van de landen gestuurd. Indien van
toepassing (Canada, Indonesië en Maleisië), legaliseren de vertegenwoordigingen de Engelse
vertaling van de overlijdensakten ook.
16)De documenten zijn klaar voor gebruik.
17)De vertegenwoordigingen zorgen ervoor dat de overlijdensakten aan de nabestaanden worden
overhandigd.
Death certificates for foreign victims living abroad (non-Dutch victims who did not reside in(
The Netherlands)
The Ministry of Foreign Affairs and Ukraine made arrangements for Ukraine issuing death certificates
for non—Dutch victims who did not reside in The Netherlands. The Ukrainian authorities, in Kiev, shall
issue death certificates for identified as well as non-identified victims. These are, however, two
separate procedures. The procedure to issue death certificates for identified victims is now set up and
started. It is estimated that t will take a couple of weeks (roughly about a month) before the first
death certificate will be handed over as a result of this procedure. The Dutch Ministry of Foreign Affairs
takes care of the translation as well as legalisation/apostille requirements. Once the documents are
ready to use the representations of the country concerned shali hand the death certificates over to the
next of kin.
The procedure to issue death certificates for non-identified victims still has to be set up. At this
moment Ukraine is looking into the legal issues at stake in order to determine what is the best way to
set up this procedure.
The steps to be taken in the procedure for issuing Ukrainian death certificates for identified victims are
the following.
1) Person is identified in Hilversum.
2) Medical Statement (cause of death: multiple injuries as result of plane crash MH17) is issued in
Hilversum.
3) Dutch MFA translates Medical Statement to Ukrainian.
4) On the Medical Statement as well as on the Ukrainian translation of the Medical Statement an
apostille will be put.
5) The Medical Statement (original + translation, both with apostille) will be sent to Ukrainian
Embassy in Netherlands.
6) Ukrainian Embassy in Netherlands sends the Medical Statement (original + translation, both
with apostille) to Kiev.
7) Kiev issues death certificate (duplicate is possible at request).
8) Kiev legalises or puts apostille on death certificate.
9) The representations of the countries for which legalisation is necessary (Canada, Indonesia and
Malaysia) legalise the death certificate in Kiev.
1Q)The Embassies return the document to the Ukrainian authorities in Kiev.
11)Death certificates are sent back to the Ukrainian Embassy in the Netherlands by the Ukrainian
authorities.
12)The Ukrainian Embassy sends the death certificates to the Dutch MFA.
13) Dutch MFA translates the Ukrainian death certificate to English.
14) Dutch MFA Legalises or Dutch court puts apostille on the translated English death certificate.
15)Death certifficates are sent to the Embassies/Consulates General in The Netherlands, who also
legalise the English translation, 1f appllcable (Canada, Indonesia and Malaysia).
16) Documents are ready to use.
2

17)Embassies/Consulates General take care of the death certificates being handed over to the next
of kin.

Met vriendelijke groet,

Coördinerend beleidsmedewerker informatievoorziening

NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2S11DP 1 Den Haag
Postbus 20301 2500 EH Den Haag

http://www.nctv.nl

(

ian:
Verzonder

Aan:
CC:

Onderwerp: RE: F...

,..

y needs his

cert,, cate

Hol
Dit bericht moet door naar de LTFO, zij kunnen dan onderzoeken wat er aan de hand is.
Ik zal ons F0 vragen dit met spoed door te sturen naar de LTFO. Ik zal ook
BuZa/DKP dit bericht sturen, wellicht heeft hij meer info.

© F0: gaarne met spoed doorsturen en vragen om info door te sturen aan
weet jij hier meer in en outs van
Groeten

(.
Met vriendelijke groet,
Senior Crisiscoördinator
Ministerie van Veiligheid en 3ustitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Nationaal CrisisCentrum
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301 2500 EA Den Haag

1
nven.n1
.nationaaIcrisiscentrum. ni

Van: NKC DRD/NCC
Verzonden: vrijdag 17 oktober 2014 13:31
Aan:
Onderwerp: FW: Family needs his death certificate

-

3

BD/DRD/NCC/ECR

van

Hol
Weet één van jullie het antwoord op onderstaande vraag?
Alvast bedankt.
Groet,

Original Message
From:
Received: 10/16/14 11:5 1:43 PM CEST
To: Informatie Rijksoverheid
Subject: Family needs his death certificate
Referring website: http://www.governrnent.nl/contact

(

Aard van uw vraag: Personal
Aanspreekvorm: Ms

E-n
Organisatie: Re death certificate

died in the plane crash

Onderwerp: Family needs his death certificate
Vraag:
1 hear from his family that his remains arrived in
But no death certificate. They
-‘- ---d that. For insurance and for the sons to know for sure it is their father, his remains.
talked to me about this. Many thanks.
1 Please help them! Their lnlaws ii
JSA. No need to answer me. Help them..
Referentienumrner:

4

