j,I
ni

Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 21 oktober 2014 13:37
BD/DRD/NCC
RE: vraagje kosten nabestaandenbijeenkomst
-

Onderwerp:

Beste
Dank, dan pas ik daar mijn begroting op aanl
met vriendelijke groet,

BD/DRD/NCC [mailtL
@nctvminvenj.nh]
Van:
Verzonden: dinsdag 21 oktober 2014 12:52
BD/DRD/NCC/ECR;(
Aan:
Onderwerp: RE: vraagje kosten nabestaandenbijeenkomst
-

,

-

-

BD/DRD/NCC/ECR

Goedemiddaçj
De kosten van de eerste (grote 800 bezoekers) bijeenkomst bedroegen ongeveer 150.000€
De kosten van de laatste bijeenkomst (160 bezoekers) bedroegen ongeveer 77.000€
Een en ander is natuurlijk verder afhankelijk van het tijdstip (catering etc) en de benodigde technische
en beveiligingsvoorzieningen.
1-feb je in ieder geval een indicatie
Vriendelijke groet,
Hoofd Nationaal Crisiscentrum

(

Nationaal Coördinator Terrorisniebestrijding en Veiligheid
Nationaal Crisiscentrum

Turfmarkt 147
Postbus 16950

2511 DP 1 Den Haag
2500 BZ 1 Den Haag 1 www.nctv,nI
ctv.minventnj

1
onderzoeksraadnl]
Van:
Verzonden: dinsdag 21 oktober 2014 12:47
BD/DRD/NCC/ECR;
Aan:
BD/DRD/NCC
Onderwerp: RE: vraagje kosten nabestaandenbijeenkomst
-

BD/DRD/NCC/ECR;

Goedemiddag,
Zouden jullie mij op weg kunnen helpen met een inschatting hoe duurde eerste nabestaandenbijeenkomst
ongeveer was? Dan kan ik dat bedrag nemen als uitgangspunt voor onze begroting voor
nabestaandenbijeenkomsten ikv presentatie onderzoeksrapporten.
Met dank en groet,
1

-

Onderzoeksraad voor Veiligheid
Van:

Verzo’

:g 20 oktober 2014 15:27

Aan’
CC:

BD/DRD/NCC
Onderwerp: RE: vraagje kosten nabestaandenbijeenkomst
Hall o
Ik moet je hiervoor doorverwijzen naar

Beiden in cc

Verzonden: maandag 20 oktober 2014 14:55
Aan:
Onderwerp: vraagje kosten nabestaandenbijeenkomst

(

Ha i
Wij zijn e.e.a. aan het begroten voor het MH17 onderzoek. Een nabestaandenbijeenkomst in Nieuwegein zit in de
planning en moet dus ook begroot worden. Weet jij ongeveer (komt niet op duizend euro meer of minder aan, meer
een indicatie) hoeveel de eerste nabestaandenbijeenkomst gekost heeft? Of weet jij iemand bij wie ik dat na kan
vragen.
dank en groe

aazoekadres
Anna van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haacj

4 4.

‘O4OERZOEISMMk

(

Postadres
Postbus 95404
2509 CK Den Haag

sr. communicatieadviseur en
woordvoerder
www.oriderzoeksraadnI
oeksraad.nI

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

2

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistalce, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Security and Justice

(

3

BD/DRD/NCC/ECR
‘i 20 augustus 2014 23:37
—
impactarq.org’;(

Van:
Verzonden:
Aan:

-

wws.nl)’;
htofferhulp.nl;
itrecht.politie.nI;.
- BD/DRD/NCC/ECO;(

(

iimpactarq.org)’;
@minbuza.nl’;

WRU.NL’;
bnieuwegein.nl;
—

de - BD/LOCC;!_
.politie.nl’;l
BD/LOCC;
BD/LOCC;
BD/DRD/NCC/E
it.politie.nl’;
Jivp.nI’;
P nieuwegein.nl’;
)minvws.nl;
‘ Nieuwe
NBCcongrescentrum.nl; 1
mindef.nl’;
Nieuwegein.nI’; 1
)minvws.nI;
@mindef.nl; ‘DCC-IenM (dcc@minienm.nl)’;
Zjmindef.nl’;
DCC
BD/DRD/NCC/ECR
- BD/DRD/NCC;
Uitnodiging vooroverleg ‘Informatiebijeenkomst nabestaanden MH17
agenda vooroverleg 23082014.docx; Draaiboek Informatiebijeenkomst_versie 0 4
_MH17.docx; 20140819_Contactpersonen Informatiebijeenkomst.pdf

CC:
Onderwerp:
Bijla gen:

Hoog

Urgentie:

Geachte dames en heren,
Hierbij wil ik u graag uitnodigen voor het gezamenlijke vooroverleg “Informatiebijeenkomst
nabestaanden MH17”.
Dit zal plaatsvinden op;
•
•
•

Vrijdag 23 augustus 2014
12:00
Tijdstip: 10:00
Locatie: NBC— Congrescentrum, Blokhoeve 1 ,3438 LC Nieuwegein (voor route zie:
http://www.nbccongrescentrum.nl/over-nbc/contactf)
—

treft u aan;
( is bijlage
• Agenda vooroverleg
•
•

minaz.nl;

Draaiboek Informatiebijeenkomst (versie 0.4)
Contactpersonenlijst

Met vriendelijke groet.

Nationaal CrisisCentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 j 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag
Telefoon
GSM
1

E-mail

i3nctv.minvenj.nI

2

Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Landelijk Operationeel
Coördinatie Centrum
Contactpersoon

4

Senior adviseur gemeentelijke
processen

Datum
19 augustus 2014

agen d a

Vooroverleg informatiebijeenkomst 26 augustus 2014

t
Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats

23 augustus 2014, 10.00 uur
NBC te Nieuwegein

—

12.00 uur

Dit overleg heeft als doel om de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding
met elkaar af te stemmen. Het overleg gaat ervan uit dat er vooraf door beide
groepen reeds is afgestemd.
1.
2.
3.

4.
5.

(

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening en voorstelrondje
Terugkoppeling ICCb
Genodigden en aanmeldprocedure
a. Nabestaanden
b. Kabinetsleden en burgemeester
Procedure rondom het terrein
Programma
a. Inloop
i. Genodigden (vanaf 16.00 uur)
ii. Medewerkers (vanaf 13.00 uur)
b. Briefing medewerkers (vanaf 14.00 uur)
c. Technische doorloop (vanaf 17.00 uur)
d. Plenaire gedeelte
i. Inhoudelijk programma
ii. Organisatorische aspecten
e. Informele gedeelte
i. Inhoudelijk programma
ii. Organisatorische aspecten
f. Debriefing (vanaf 21.30 uur)
Aanwezige medewerkers per Organisatie
Locatiecoördinatieteam (start in Nieuwegein om 10.00 uur op dinsdag 26
augustus)
Communicatie en pers
Aanpassingen draaiboek
Actiepunteri
Wvttk en rondvraag
Sluiting

Bij lagen:
Concept draaiboek
Contactpersonenlijst
-

-

Draaiboek informatiebijeenkomst
nabestaanden MH17
dinsdag 26 augustus 2014

(

f
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Versie 04,20 augustus 2014

03/27/2015

Pagina 1

Kopie

Aanleiding
Na de ramp met Malaysia Airlines vlucht 17 vond op 21 juli 2014 een verwantenbij
eenkomst plaats
met als doelstelling het informeren van verwanten en het scheppen van gelegenheid
voor verwanten
om met elkaar ervaringen en emoties te delen. Inmiddels is het een maand geleden
dat de ramp met
MH17 heeft plaatsgevonden. Het Kabinet wenst ook in deze fase goed contact
met de verwanten te
blijven onderhouden en wil hen tijdens een besloten bijeenkonst ipformeren
over de voortgang van
het identificatieproces, een terugkoppeling van het onderzoeksteam uit Qekraïne,
het onderzoek naar
de oorzaak van de ramp en het strafrechtelijk onderzoek.
Door het MCCB is de organisatie in handen gegeven van de NCTV, uitte
voeren door NCC en LOCC
De NCTV is opdrachtgever van de bijeenkomst.
De contactpersonen en nummers staan vermeld in de bijlage.
Locatie en tijd
De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 26 augustus 2014, inloop voor
nabestaanden vanaf 16:30
uur, aanvang programma om 18:30 uur.
NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1, 3438 LC
N ieuwegein
—

Genodigden
De verwanten zullen worden uitgenodigd via de familierechercheurs. De NCTV
stelt een uitnodiging
op welke aan de famitierechercheurs verstrekt zal worden.
Met betrekking tot de niet-Nederlandse slachtoffers zullen de betrokken ambas
sades worden
geïnformeerd over de informatiebijeenkomst. Het ministerie van BuZa zal tijdens
de wekelijkse brief1ng
aan betrokken ambassades aangeven dat de bijeenkomst specifiek gericht
is op verwanten. NietNederlandse verwanten zijn welkom en worden ook benaderd door de familierecher
cheurs, Er zal
geen rekening worden gehouden met vertolking of vertaling. De ambassades zullen
daags na de
bijeenkomst worden geïnformeerd door middel van een rapportage. Deze Engelstalige
rapportage zal
vervolgens ook op de nabestaanden-site geplaatst worden.
Hoogwaardigheidsbekleders
De volgende hoogwaardigheidsbekleders zullen aanwezig zijn:
De Minister President
De Minister van Veiligheid en Justitie,
De minister van Volksgezondheid, welzijn en Sport
De Burgemeester van Nieuwegein
-

-

-

-

Deze personen zullen via een afzonderlijke ingang naar binnen geleid worden naar
de zaal waarde
plenaire toespraken zullen plaatsvinden.
De faciliteit biedt gelegenheid voor maximaal 1500 genodigden.
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Operationele Coördinatie in het NBC
In de voorbereiding en uitvoering vindt er operationele coördinatie plaats door een team onder
aansturing van het NCC en LOCC.
Organisatie

RQI

NCC

Bestuurlijk aanspreekpunt

LOCC

Operationeel aanspreekpunt

Gemeente
Nieuwegein
NBC
Conçrescentrum
Politie Midden
Nederland, wijkteam
Nieuwegein
Interne veilioheid
Psychosoci;Ie zorg
Min BuZa
Politie Landelijke
Eenheid
Veiligheidsregio
Utrecht
Min VWS
M1nAZ
Stichting Arq

Interne organisatie, registratie
en veiligheid
Interne organisatie en
veiliqheid binnen en loqistiek
Aanspreekpunt politie (OGBO)
Mobiliteit, afzettingen
handhaven
Beveiliaing Top Diensten
Slachtofferhulp NLIARQI IVP
Liaison LTFO en landelijke
poiitieprocessen

/•

t’

Slachtofferhulp
Nederland
Operationele coördinatie is bereikbaar via email op. Iocctnctv.minveni.nl
Algemeen telefoonnummer

Versie 0,4,20 augustus 2014
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-

Beveiliging en openbare orde
Binnen het NBC is de beveiliging in handen van de Top Diensten onder verantwoord
elijkheid van het
NBC. Ook de BHV is georganiseerd door het NRC.
Het parkeren van de genodigden zal plaatsvinden met ondersteuning van Stadstoezicht
van de
gemeente Nieuwengein. De parkeerplaats van het NRC zal worden afgeschermd.
Buiten het NBC is de politie Midden Nederland belast met de handhaving van de openbare
orde en
veiligheid. Hiervoor is een DGRO actief.
Scenario’s
Mogelijke scenario’s waar rekening mee gehouden wordt:
1.

«

2.
3.
4.
5.
6.

(j

1
II
1
1—
1

ad 1:

ad2;

_B 1
1
•.i

ad3:

ad4:(

1

Ad5:I

1
i

Ad. 6.
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Programma
Dagvoorzitter: Victor Jammers c.q.Maartje van Weegen (directeur
slachtofferhulp)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Inloop, ontvangsten maaltijd bij NBC
Verzoek tot plaatsnemen in Grand Half
Opening door dagvoorzitter
Minister President Rutte
(NFI) en Arie de Bruijn (LTFO)
(Marechaussee)
Onderzoek naar de oorzaak:
(0W)
Strafrechtelijk onderzoek: ? (OM)
Verplaatsing naar Eventhall
Informeel gedeelte

16.00— 18.10 uur
18:00 18:30 uur
18:31 18:36 uur
—

—

19:30—21,00 uur

Ad 1 De ervaring van 21juli leert dat sommige nabestaanden ruim
voor aanvang aanwezig zijn. Uit
piëteit is het onwenselijk deze buiten te laten wachten In de uitnodiging
kan wel later tijdstip dan
16:00 uur genoemd worden maar in de uitvoering zal dus eerde alles
gereed moeten zijn.

(

Ad 3. De dagvoorzitter zal uitleg geven over wat de bedoeling van deze
bijeenkomst is.

!

Ad 4. Minister President Rutte

•
•
Ad 5.
•
•

Over vastgestelde DNA profielen
Hoe nu verder, terug naar gebied op korte/lange termijn? (duiding/betek
enisgeving)
(NFI) en Arie de Bruijn (LTFO)
verloop/voortgang identificatieproces
uitleg vaststellen DNA profielen

Ad 6.
•
•

(Marechaussee) over de missie
Waar en hoe is er gezocht
Wat gebeurt er nu in Oekrafne (loket om spullen in te leveren, telefoo
nnummers, post Kiev)

Ad 7/8.Onderzoek:
•
•

Onderzoek naar de oorzaak:
Strafrechtelijk onderzoek
(OM)

(0W)

Ad 10. Tijdens het plenaire gedeelte is geen ruimte ingeregeld voor het
stellen van vragen De
dagvoorzitter zal aangeven dat gedurende het informele samenzijn vragen
gesteld kunnen worden
aan aanwezigen van bijvoorbeeld missie-leden of LTFO-medewerkers Maar
de dagvoorzitter zal
vooral verwijzen naar de eigen familierechercheurs om bepaalde vragen
beantwoord te krijgen,

Versie 0.4, 20 augustus 2014
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(

Informeel gedeelte (Event Zaal)
Vervolgens zal in een zaal naast de plenaire ruimte de bijeenkomst verder gaan in een meer informele
setting. Daarbij zijn meerdere vertegenwoordigers vanuit verschillende instanties aanwezig om
individuele vragen te beantwoorden. Onder deze vertegenwoordigers zijn medewerkers van het
Landelijk Team Forensische Opsporing, Openbaar Ministerie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid,
familierechercheurs en Slachtofferhulp Nederland.
Communicatie
De betrokken burgemeesters zijn door het NCC geïnformeerd over de komende
lnformaebijeenkomst Om te voorkomen dat de pers in de bijeenkomst inbreekt, is geregeld dat de
pers opgevangen wordt op een locatie buiten het zicht van de ingang voor de verwanten.
Er worden Q&A’s opgesteld door NKC (NCC) en na afloop meegegeven aan de verwanten.
Er wordt na de bijeenkomst een nieuwsbericht uitgezonden. Mogelijk zal de MP de pers na afloop te
woord staan.
Protocol
De gemeente Nieuwegein verzorgt de ontvangst van de hoogwaardigheidsbekleders. Deze zijn
bekend in het gebouw en kunnen eventueel hoogwaardigheidsbekleders naar afgezonderde ruimten
begeleiden.

(

Programma ten behoeve van de medewerkers op 21 juli

(

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10:00
14:00
1500
16:00
17:00
2 1:00
21:30

•

Hulpverleners en organisatie van de verwantenbijeenkomst kunnen parkeren nabij het
gebouw van Green Village (adres: Blokhoeve 7 Nieuwegein) en de ingang aan de achterzijde
van het NBC gebruiken (ingang 6, aan de leperihoeve)
Het NBC is vanaf 10:00 uur geopend. Bij de hoofdingang is een beveiliger NBC aanwezig
Politiemedewerkers hebben toegang op vertoon van hun legitimatiebewijs
De hulpverleners en mensen die bij de organisatie betrokken zijn, kunnen zich vervoegen in
zaal 6 tlm 12 waar om 14:00 uur een briefing gehouden wordt
Hulpverleners en organisatie worden voorzien van een badge.

.

•
•
•
•

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Aanwezig NBC Congrescentrum
Briefing personeel
Organisatie gereed
Zaal open t,b.v. verwanten
Technische doorloop
Einde Informatie bijeenkomst
Debriefing medewerkers

Versie 0.4, 20 augustus 2014
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Bij lagen
-

-

-

-

-

Registraieproces / ontvangst
Zalenplan
Uitnodiging aan verwanten
Aanrijroute NBC
Contactpersonen

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

BD/DRD/NCC/ECO
16 september 2014 14:26
-

c

-‘‘“

BD/DRD/NCC/ECO
1- BD/DRD/NCC/ECO;
RE: Communicatie (toekomstige) nabestaandenbijeenkomst
-

Beste
Ja, de informatie vanuit het Rijk aan nabestaanden gaat altijd via de nabestaandensite. Bij acute
zaken ook via de [amilierechercheurs.
In dit geval: alle uitnodigingen, mci programma zijn direct geplaatst op de nabestaandensite, in het Nl
en Engels.
Voor ambassades is het echter wel van belang te weten dat deze bijeenkomsten er zijn. Zo dat zij ook
kunnen inschatten of het van belang is om ambassadepersoneel af te vaardigen.

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

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

11

nctv.minvenj.nl
http://www.nctv. n 1
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik Vrij.

minbuza.nl)
Van:
Verzonden: dinsdag 16 september 2014 14:13
Aan
BD/DRD/NCC/ECO
1
Onderwerp: Communicatie (toekomstige) nabestaandenbijeenkomst
Goedemiddag,
Een ambassade legde een vraag aan mij Voor. Omdat ik het antwoord niet zeke? weet vraag ik het even bij jullie na.
Wanneer er een nabestaandenbijeenkomst is, is het nu zo dat BZ de ambassadés informeert en de ambassades
vervolgens de nabestaanden. De vraag die een ambassade aan mij vooJde is echte5”ontVangen de families alle
informatie die voor hen bestemd is nu via het forum voor de n&tanden?”

1

Vriendelijke groet,

A

Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Consulaire Zaken en MiBratiebeleid
Consulaire Aangelegenheden
Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC 1 Den Haag
Postbus 20061 1 2500 EB 1 Den Haag

A

Help save paper! Do you really need to print this email?
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

2

BD/DRD/NCC/ECO
donderdag 11 5eptember 2014 10:36

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

-

1 -x
.J- BD/DRD/NCC/ECO;

BD/DRD/NCC;
BD/DRD/NCC/ECR;
BD/LOCC
RE: uitgebreidere uitnodiging en programma NL/ENG
uitgebreidere uitnodiging nabestaanden 11 sep.docx
-

1

Onderwerp:
Bijlagen:

Nog even wat context:

/

De QVV gaat geen aanvullende, nieuwe informatie geven op wat er in het onderzoeksrapport staat.
Het gaat puur om een mondelinge toelichting en de gelegenheid tot het stellen van vragen.
OM geeft een tussenstand van het onderzoek aan nabestaanden. Primaire reden daarvoor is dat ze
morgenochtend een persconferentie belegd hebben en nabestaanden die eerder moeten weten dan
pers.
Er wordt geen pers uitgenodigd en er wordt ook geen persvak ingericht (itt vorige
bijeenkomsten). Dat betekent dat de verkeersregelaars en de politiemensen die op het parkeerterrein
staan, de pers zullen melden dat het een besloten bijeenkomst is, er geen persverklaringen na afloop
worden gegeven en er geen voorzieningen zijn. Ze zullen hen vragen te vertrekken of op grote afstand
te gaan staan.
Dit is allemaal afgestemd met de mensen die in het team organisatie/logistiek zitten.

.oolitie.nll
1feptember
10:05
2014
Verzonden: donderdag
BD/DRD/NCC/ECO
Aan;
Onderwerp: RE: uitgebreidere uitnodiging en programma NL/ENG
-

(

Dank je

-

rICtV. minvnjnI]

BD/DRD/NCC/ECO 1
11 september 2014 10:04
J

BD/LOCC;(
.J/NCC/ECR;
-

A

-

/NCC/ECR
Onderwerp: uitgebreidere uitnodiging en programma NL/ENG

Wil jij de tekst uit de bijlage op de nabestaandensite zetten?
Dank

1

Senior Communicatieadviseur

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

nctv.mingijnI

http://www.nctv.nI

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

(

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

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

2

Uitnodiging informatiebijeenkomst nabestaanden op 11 september 2014
Hierbij nodigen we u uit om aanwezig te zijn bij een besloten informatiebijeenkomst voor directe
nabestaanden van slachtoffers van de vliegramp in Oekraine. Het gaat om een korte bijeenkomst
waar een toelichting wordt gegeven op:
Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp (Onderzoeksraad voor Veiligheid)
door dhr. Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
Het betreft een korte mondelinge toelichting op het rapport van eerste bevindingen dat afgelopen
dinsdag is verschenen. Daarna is er plenair gelegenheid tot het stellen van vragen.
Het strafrechtelijk onderzoek (Openbaar Ministerie)
door dhr. Fred Westerbeke, hoofdofficier van het Landelijk Parket
De hoofdofficier geeft een toelichting op de voortgang, complexiteit en duur van het strafrechtelijk
onderzoek. Daarna is er plenair gelegenheid tot het stellen van vragen.

(

Na de presentaties is er gelegenheid tot het stellen van individuele vragen aan vertegenwoordigers
van beide organisaties en informeel samenzijn.
Datum:

donderdag 11september2014

Tijd:

Start programma van 19.30
(zaal open 18.00 uur, er wordt gezorgd voor broodjes & soep)
Eindtijd 21.30 uur

Locatie:

NBC Congrescentrum

—

Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

Als u hierbij aanwezig wilt zijn dan verzoeken wij u om dit aan te geven bij uw familierechercheur.
De pers wordt niet uitgenodigd, maar zal waarschijnlijk wel aanwezig zijn buiten het gebouw, op
afstand van de hoofdingang.

(

Invitation to an informative meeting for relatives on September 11, 2014
We hereby invite you to attend a private briefing for relatives of victims of the plane crash in
Ukraine. It is a short meeting where two presentations are given:
The investigation into the cause of the plane crash (Dutch Safety Baard),

by mr. Tjibbe Joustra, chairman Dutch Safety Board
In this presentation a brief explanation will be given on the preliminary report. Afterwards there is
an opportunity to ask questions.
The criminal investigation (Public Prosecution Office)

by mr. Fred Westerbeke, chief prosecutor
The chief prosecutor explains the progress, complexity and duration of the criminal investigation.
Afterwards there is an opportunity to ask questions.
After the presentations, there is opportunity to ask individual questions to representatives of both
organizations.
Date:

Thursday, September 11, 2014

Time:

19:30

(

(venue is open at 18:00, bread and soup available)
End Time:

2 1:30

Location:

NBC Congress Centre Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
-

1f you wish to attend, we askyou to give notice to your family liaison or embassy.
Press is not invited, but will probably be present outside the building.

(

BD/DRD/NCC/ECO
woensdag 10 september 2014 21:08
BD/LOCC
BD/DRD/NCC/ECR
RE: persvak of niet?

Van:
Verzonden:
Aan:

-

-

r4nInRnIMrrIPrn

-

Onderwerp:

Hi

de lijn voor de politie en verkeersregelaars is helder: er is besloten geen faciliteiten voor de pers te regelen,
het is een besloten bijeenkomst, pers is niet uitgenodigd, dus ik vraag u vriendelijk om te vertrekken. En
instrueren om niet door te verwijzen naar woordvoering.

(

Grt

Met vriendelijk groet,

Sent with Good (www.good.com)

From
BD/LOCC
Sent: woensdag 10 september 2014 20:27:41
To:- BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/ECR
Subject: RE: persvak of niet?
-

r’
‘.-

-

Nog even een nabrander;

Sent with Good (www.2ood.com)

1

BD/DRD/NCC/ECO;

-BD/LOCC
From:
Sent: woensdag 10 september 2014 20:13:24
BD/DRD/NCC/ECO;
To:
BD/DRD/NCC/ECR
Subject: RE: persvak of niet?

BD/DRD/NCC/ECO

-

Sent with Good (www.good.com)

BD/DRD/NCC/ECO
From:
Sent: woensdag 10 september 2014 19:30:27
BD/DRD/NCC/ECO;
To:
BD/DRD/NCC/ECR
Subject: RE: persvak of niet?

-

-

BD/LOCC;

(

8

Sent with Good (www.good.com)

-----Original Message
BD/DRDINCC/ECO
rrom:
Sent: Wednesday, September 10, 2014 07:01 PM W. Europe Standard Time
BD/DRD/NCC/ECR
BDILOCC;
To:
4
Cc:
1- BD/DRD/NCC/ECO
Subject: FW: persvak of niet?
-

-

-

-

(

\j3
Van:
Ven

-

-

BD/DRD/NCC/ECO
14 1F

--

1 onderzoeksraad,nI
CC:l__________
Onderwerp: persvak of niet?
Beste

2

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

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

(

nctv.minvenj.nI
http://www.nctv.nI
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

(

3

<39L
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
woensdag 10 september 2014 13:40
BD/LOCC;
]- BD/LOCC;
1- BD/DRD/NCC/ECR
RE: Bijeenkomst Nieuwegein 11 september
-

-

BD/DRD/NCC/ECO;

Collega’s,
aan de lijn gehad en de volgende afspraak gemaakt:
Heb 30 min geleden
Zij belt zelf Malaysia Airlines, wij bellen LTFO en NP.
Wij=NCC (doe ik wel ft) mailen allen, mcl Malaysia, de uitnodiging en hun rolbeschrijving.
Grt

‘--

Van:
Verv
10 september 2014 13:32
Aan
CC:
Onterwerp: 1 : Bijeenkomst Lieuwegein 11 september
Hallo

staan in de cc) bij het OM en de
Vanmorgen is vanuit de NCTV/NCC/ECO
Onderzoeksraad neergelegd hoe zij het programma voor morgenavond willen vormgeven en wie
uitgenodigd moeten worden. Wij gaan er daarbij vanuit dat het OM en de Dnderzoeksraad even
onderling afstemmen. De NCTV heeft een faciliterende en adviserende rol. Zou jij aan
willen meegeven dat zij alle openstaande vragen via deze lijnen kan beantwoorden?
Via deze mail is NCC/ECO iig geïnformeerd dat er vanuit het OM de wens is om Malaysia Airlines uit te
nodigen.

Ç

Met vriendelijke groet,

Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum

minvwsiil]
Van:
Verzonden: woensdag 10 september 2014 10:20
BD/LOCC
Aan:
Onderwerp: Bijeenkomst Nieuwegein 11 september
Goedemorge
Vanuit het OM,
)fficier van justitie, is de vraag gekomen of de vertegenwoordigers van Malaysia
Airlines zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst die morgen zal plaatsvinden.
Zij waren bij de vorige bijeenkomsten ook aanwezig, en zouden
Het gaat hierbij om
graag morgen ook aanwezig zijn.
Zijn beide personen uitgenodigd voor morgen? Zo niet, dan de vraag of jij dit alsnog wilt doen.
1

Contactgegevens:

mal a ysia al rij nes.com
Regionai Senior Vice President

l0malaysiaairlines.com
Sales manager Benelux
Alvast bedankt
G roetjes

Junior Beleidsmedewerker
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Publieke Gezondheid, afdeling Crisisbeheersing en Tnfectieziekten
Rijnstraat 50 1 2515 XP Den Haag 1
Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 1

(

1
L!IIPfii

‘fl] Q

11.i1ii

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u Is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en hef bericht te verMjderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risicos verbonden aan hel elektronisch verzenden van berichten.
This message may conlain information that is not intended for you. It you are not the addressee or t this massage was sont to you by mistake, you are
requested to int orm the sender and delete the message. The State accepta no liability for damage of any kind resulting Irom the riks inherent in the
electronic transmission of messages.

2

(

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
woensdag 10 september 2014 18:51
(Landelijk Parket Persvoorlichting)
BD/DRD/NCC/ECO
ter info: input OVV voor programma morgen
-

Â

-

Best’
dat je het razend druk hebt.
Begreep van
(zie laat5te punt) hier de wensen van OVV voor morgen.
overvloede
Wellicht ten

1

Voor beantwoording plenaire vragen graag loopmicrofoons en medewerers in de zaal.
De OvV zal geen powerpoint presentatie geven of beeldmateriaal laten zien. Daarvoor dus geen
•
faciliteiten nodig.
•

OvV en OM zullen vooraf onderling afstemmen over de inhoud/boodschap van hun verhaal.

Mocht je nog willen sturen op programma/praktische zaken mbt inrichting podium, dan kan dat
morgen in het NBC. Daar zit een coordinatieteam dat zorgt dat alles loopt.
0W is daar ook vanaf ongeveer 15.45.
, zijn daar niet aanwezig.
Wij

Met vriendelijke groet,

(.
Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
JULI UI.OI

a.

P nctv. mmve nj. ni
http://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik

Vrij.
1

j.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
woensdag 10 september 2014 14:37
Donderzoeksraad.nl’
BD/DRD/NCC/ECO
update nabestaandenbijeenkomst en vragen

Urgentie:

Hoog

-

&

Beste,
Je hebt eerder contact gehad met collegaVandaag was ik, net als jouw collega
voorbereiding voor de nabestaanden morgenavond.
Wellicht heeft ze alles al met je besproken, maar voor de zekerheid:

bij de

hier even op hoofdlijnen wat besproken is mbt corn rondom nabestaandenbijeenkomst:

r

geen bewindslieden, burgemeesters, ambassadeurs
wel persvak, bemenst door 0W, ook prikblok (technische persfaciliteiten) stand-by (persvak
afgeschermd van parkeerplaats nabestaanden)
geen persconferentie, geen voorziene tijd voor vragen na afloop (maar sleutelfiguren OVV en OM
moeten wel voorbereid zijn op vragen, als ze toch worden aangeschoten)
verslag van bijeenkomst in ni en Engels gaat op nabestaandensite
ook aan jullie
draaiboek van de dag wordt verstuurd door
spreektijd OVV en OM elk 20 minuten, 15 minuten pienaire vragen, (loopmicro aanwezig) daarna
informeel deel, waarin nabestaanden vragen kunnen stellen aan sprekers/collega’s OVV en OM (geen
stands)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

rol andere partijen: in zaal aanwezig, beschikbaar voor vragen tijdens het informele deel
heeft aangegeven welke presentatiefaciliteiten nodig zijn voor jullie

B

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

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

Postbus 20011

1

2500 EA

Den Haag

1

J.tv.nhin!n.nI
http://www.nctv.nI

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

(

2

CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
woensdag 10 september 2014 14:25
(AP
(AP Rotterdam)’;
(Landelijk Parket Persvoorlichting)
Rotterdam)’;
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC/ECO;
update en graag reactie voor 16 uur: nabestaandenbijeenkomst

Urgentie:

Hoog

Van:
Verzonden:
Aan:

C(Ç

Beste mensen,
Omdat er niemand van het OM aanwezig was, hier even op hoofdlijnen wat besproken is rondom
nabestaandenbijeenkomst:
geen bewindslieden, burgemeesters, ambassadeurs
wel persvak, bemenst door OVV, ook prikbiok (technische persfaciliteiten) stand-by (persvak
afgeschermd van parkeerplaats nabestaanden)
geen persconferentie, geen voorziene tijd voor vragen na afloop (maar sleutelfiguren OVV en OM
moeten wel voorbereid zijn op vragen, als ze toch worden aangeschoten)
verslag van bijeenkomst in ni en Engels gaat op nabestaandensite
, ook aan jullie
draaiboek van de dag wordt verstuurd door
spreektijd OVV en OM elk 20 minuten, 15 minuten plenaire vragen, (loopmicro aanwezig) daarna
informeel deel, waarin nabestaanden vragen kunnen stellen aan sprekers/collega’s OVV en OM (geen
stands)
-1

-

-

-

-

-

-

-

A
(

rol andere partijen: in zaal aanwezig, beschikbaar voor vragen tijdens het informele deel

dat zij Malaysia belt, wij LTFO en NP en dat wij de
Verder vandaag afgesproken met
uitnodiging en rolbeschrijving aan de genodigden mailen.
Er staan nog een paar vragen open van het lijstje dat
antworrd_voor 16 i----

uNie gisteren mailde, graag

8
Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
1

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

1

2500 EA

Den Haag

1

nctv.minvenj.nl

t

nctv.minvenj.nI
http://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

(AP Rotterdam) [mailto
@om.nhj
september 2014 12:03
BD/DRD/NCC/ECO
Aan
(Landelijk Parket Persvoorlichting)
CC:
1(AP Rotterdam);
Onderwerp: l.t: graag reactie voor 10 uur: nabestaandenbijeenkomst

Van:

Verzoiu’:_woen’

‘

-

(

Hoi

•

Ja, er wordt van hen verwacht dat zij evt vragen op hun terrein zelf beantwoorden.

Groet,

Officier van Justitie
Arrondissemeritsparket Rotterdam
Postbus 50956
3007 BT Rotterdam

lnctv.minvenj.nfl
BD/DRD/NCC/ECO [mailto:
Verzonden: woensdag 10 september 2014 10:37
(APRotlerdam)
Aan:
Onderwerp: RE: graag reactie voor 10 uur: nabestaandenbijeenkomst

Van:

A

t

-

Sent with Good (www.good.com)

fr’

(AP Rotterdam)
From:
Sent: woensdag 10 september 2014 10:11:44
BD/DRD/NCC/ECO
To:
-

Subject: RE: graag reactie voor 10 uur: nabestaandenbijeenkomst
2

(

Best’
Bijgevoegd tref je (voltedigheidshalve) ook nog even de contactpersonen van Malaysia Airlines en hun gegevens. Zij
wisten nog niets over morgen.

Groet,
Officier van justitie
Arrondissementsparket Rotterdam
Postbus 50956
3007 BT Rotterdam

(AP Rotterdam)
Van:
Ver
ag 10september2014 10:09
(Landelijk Parket Persvoorlichting)
‘D,’DRD/NCC/ECO’;
Aan
PRotterdam)
CC:
Onderwerp: RE: graag reactie voor 10 uur: nabestaandenbijeenkomst
Best
Ik mail je even terug, mede namen

n

n.a.v. onderstaande vraag:

LTFO, NP en Malaysia Airlines moeten alle drie worden uitgenodigd. Zij zullen geen verhaal houden morgen, maar
aanwezig zijn als toehoorders.
Groet,
Officier van Justitie
Arrondissementsparket Rotterdam
Postbus 50956
3007 BT Rotterdam

(

VE
A

•inctv.minvenj.nVl
BD/DRD/NCC/ECO
10 september 2014 8:37
k Parket Persvoorlichting)
(AP Rotterdam);
(fl.) S(AP Rotterdam)
voor 10 uur: nabestaandenbijeenkomst
—

Onderwerp: graag
Urgentie: Hoog

Van:
(Landelijk Parket Persvoorlichting) Fmailto
Verzonden: woensdag 10 september 2014 8:33
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
‘AP Rotterdam’):
CC:
Onderwerp: nabestaandenbijeenkomst

iom.nl1

-

Dag
3

(AP Rotterdam)

Er is vanmorgen niet een OM-vertegenwoordiger bij het vooroverleg in Nieuwegein.
nhouden als contact personen.

Je kunt in elk geval mij

6r

1
—I
(
Persvoorlichter Openbaar Ministerie 1 Landelijk Parket

Fhd uson

Facebook

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

(

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
4

transmission of messages.
Ministry of Security and Justice

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Security and Justice
(S

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Security and Justice

(

5

L.
BD/LOCC
woensdag 10 september 2014 17:11
BD/DRD/NCC/ECR;
BD/DRD/NCC/ECR
BD/DRD/NCC/ECR;
1
• BD/DRD/NCC/ECO
M.K. BD/DRD/NCC/ECO;
BD/LOCC
BD/DRD/NCC/EC0- BD/LOCC;
BD/LOCC
aanwezigheid OvV morgen

Van:
Verzonden:
Aan:

-

-

-

-

-

Onderwerp:

Hallo collega’s,

Met vriendelijke groet,

Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum
i)nctv.m 1 nvenj .n 1
Van: Postbus LOCC NCTV
sdag 10 september 2014 16:50
Verzor”
Aan:[
I-BDJLOCC
I-BD/LOCC
Onderwerp: FW: informatiebijeenkomst nabestaanden 11 september
-

Antwoorden van onderzoeksraaci vwb programma.
MVG
Van:
Verzc
Aan:
CC:
Onderwerp: L

onderzoeksraad.nlj
16:42
10 september
BD/DRD/NCC/ECO; Postbus LOCC NCTV
BD/DRD/NCC/ECO;
Drmatiebijeenkomst nabestaanden 11 september
_

-

-

-

Beste
Ik ben vanmorgen namens de Onderzoeksraad voor Veiligheid bij de voorbespreking van de
nabestaandenbijeenkomst geweest. Daarna heb ik met mijn directeur en onze woordvoerders onze wensen ten
aanzien van het programma en de faciliteiten doorgesproken. Met deze email hoop ik antwoord te geven op de
vragen die tijdens het overleg en in de email hieronder werden gesteld.
Mochten er toch nog vragen onbeantwoord blijken, aarzel dan niet contact met mij op te nemen.
Met vriendelijke groeten,
1

13

Bezoekadres
Anna van Saksenaan 50
2593 HT Den Haag

1
1
Postadres
Postbus 95404
2509 CK Den Haag

«

Coördinator Projectsecretariaat
www.oriderzoeksraad.nI
onderzoeksraad.nI

sraad (OvV)

Programma en faciliteiten

1

•
•

Voor beantwoording plenaire vragen graag loopmicrofoons en medewerkers in de zaal.
De OvV zal geen powerpoint presentatie geven of beeldmateriaal laten zien. Daarvoor dus geen faciliteiten nodig.

Afstemming partijen op het podium

9

•
•

om het OvV-deel af te stemmen.
neemt contact op met
OM
afstemmen
over de inhoud/boodschap van hun verhaal.
zullen vooraf onderling
OvV en

13
2

nrhLminvcninI1

BD/DRD/NCC/ECO
9 september 2014 15:02

Van:

-

Verzc
Aani

1

J- BDJDRD/NCC/ECR
BD/DRD/NCC/ECR
Onderwerp: RE: informatiebijeenkomst nabestaanden 11 september

-

-

BD/DRD/NCC/ECR;

-

Excuses: eindtijd is 21.30 uur
Van:

-

BD/DRD/NCC/ECO

q 9 september 2014 15:01

BD/DRD/NCC/ECR;
BD/DRD/NCC/ECR
Onderwerp: informatiebijeenkomst nabestaanden 11 september
-

-

BD/DRD/NCC/ECR;

Hol
Zoals gezegd hebben wij de opdracht gekregen dit voor jullie en het OM te organiseren (afspraak
Om dit zo goed en efficiënt mogelijk te
tussen
nodig.
informatie
kunnen doen hebben we van jullie wat
Hieronder een overzicht van zaken die geregeld zijn en openstaande zaken. Het zou fijn zijn als jullie
hier zsm een antwoord op kunnen geven. Ik zet hetzelfde lijstje ook uit bij het OM aangezien ook zij
een deel van het programma verzorgen.
Wat ligt vast:

Aanvangstijd 19.30 uur, eindtijd: 22.30 uur
Locatie hetzelfde als vorige keer: NBC in Nieuwegein
Alle contacten met gemeente/politie lokaal lopen
1 zaal beschikbaar voor zowel plenair als informeel deel
NL Nabestaanden zijn uitgenodigd via nabestaanden website, nieuwsbrief en fam.
rechercheurs
8uitenlandse Zaken informeert de ambassades over het plaatsvinden van de bijeenkomst via de
reguliere lijnen

-

-

-

-

-

-

In overleg:
-

-

-

-

-

-

Voorstel voor programma:
o Plenair: 30 minuten onderzoeksrapport OvV
o Plenair: 30 minuten strafrechtelijk onderzoek
o Informeel: 60 minuten informeel; vragen stellen, ontmoeting, gesprek
Wie zijn de sprekers vanuit OM en OVV?
Is eer behoefte aan aanwezigheid vanuit overige betrokken organisaties:
o LTFO
o Familierechercheurs (zijn aanwezig)
o NFI
o KMar
o Nationale Politie
o Malaysian Airlines
o Arq/IVN
o Slachtofferhulp (zijn aanwezig)
Willen jullie ook plenair vragen beantwoorden? Of alleen informeel? Of beide?
Slachtofferhulp Nederland)
(
Dagvoorzitterschap: voorstel is
Genodigde faciliteiten OM/OW:
3

-

o Er zijn loopmicrofoons voor plenaire vragen
o Wensen tav audiovisueel? Presentaties, filmpjes?
Pers
o Is er behoefte aan een persmoment? Welke faciliteiten?
o Pers uitnodigen?
o Opvang/begeleiding?
o Persvak?
Niet NL nabestaanden:
o Moeten zij worden uitgenodigd? Engelstalige uitnodiging op website (besloten deel
nabestaanden)?

Voor aanvullende wensen, vragen of opmerkingen weet je me te vinden.
Groeten

Senior Communicatieadviseur

(

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

nctv. mi nve n i. ni
http://www.nctv.nI

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Security and Justice
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j)4
om.nl>
(AP Rotterdam)
woensdag 10 september 2014 16:42
(AP
BD/DRD/NCC/ECO;
(Landelijk Parket Persvoorlichting)
Rotterdam);
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC/ECO;
vragen: spoed nav bijeenkomst

Van:
Verzonden:
Aan:

-

CC:
Onderwerp:

-

-

CL
Ho i
Kun jij de onderstaande antwoorden aanvullen zsm?
Estaan nog een paar vragen open van het lijstje datjullie gisteren mailde, graag antwoord voor 16 uur ivm
organisatie.
Hoeveel mensen komen er morgen (graag voornaam en achternaam), graag zo veel mogelijk ivm te woord
staan nabestaanden, maar wel alleen mensen die van de hoed en de rand weten (lijstje mag direct naar
locc@nctv.minvenï.nl)
slachtoffer-Ovi Ml-117
Fred Festerbeke Hoofd OvJ Landelijk parket
slachtoffer-Ovi MH17
zaakscoördinator OM Rotterdam
beleidsmedewerker OM
/“)
Persvoorlichter Landelijk parket
1

-

(

Naam en titel van de spreker en op hoofdlijnen de inhoud van het verhaal: Fred (F.K.G,) Westerbeke

-

Willen jullie dat we (namens jullie) nog wat meer inhoud geven aan de uitnodiging op de nabestaandensite?
Ons advies is om dat te doen ivm management van verwachtingen. In elk geval: programma, mcl namen en
beschrijving van bijdragen
Speciale presentatiefaciliteiten nodig?

-

-

\
Groeten
Officier van lustitie
Openbaar Ministerio Rotterdam Dordrecht

• t nihus
3ff07 HT Ri,riurd,rn
Post via

@nctv.minvenj.nl]
BD/DRD/NCC/ECO
Verzonden: woensdag 10 september 2014 14:25
(AP Rotterdam);
(AP Rotterdam);
Aan
Parket Persvoorlichting)
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC/ECO;
CC:
Onderwerp: update en graag reactie voor 16 uur: nabestaandenbijeenkomst
Urgentie: Hoog

Van:

-

-

-

1

(Landelijk

Beste mensen,
Omdat er niemand van het OM aanwezig was, hier even op hoofdlijnen wat besproken is rondom
nabestaanden bijeenkomst:
geen bewindslieden, burgemeesters, ambassadeurs
wel persvak, bemenst door OVV, ook prikbiok (technische persfaciliteiten) stand-by (persvak
afgeschermd van parkeerplaats nabestaanden)
geen persconferentie, geen voorziene tijd voor vragen na afloop (maar sleutelfiguren OVV en OM
moeten wel voorbereid zijn op vragen, als ze toch worden aangeschoten)
verslag van bijeenkomst in nI en Engels gaat op nabestaandensite
ook aan jullie
draaiboek van de dag wordt verstuurd door
plenaire
vragen,
(loopmicro aanwezig) daarna
minuten
15
minuten,
OVV
en OM elk 20
spreektijd
informeel deel, waarin nabestaanden vragen kunnen stellen aan sprekers/collega’s OVV en OM (geen
stands)
(we hebben geen tegenvoorstel van jullie of OVV gehad)
Dagvoorzitte
OVV had geen behoefte aan, maar ook geen bezwaar tegen aanwezigheid andere partijen
rol andere partijen: in zaal aanwezig, beschikbaar voor vragen tijdens het informele deel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dat zij Malaysia belt, wij LTFO en NP en dat wij de
Verder vandaag afgesproken met
uitnodiging en rolbeschrijving aan de genodigden mailen.

43
t

Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 OP Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

1

nctvnvenj
http://www.nctv.nl
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
2

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik vrij.

)om,nl)
0 september 2014 12:03
; BD/DRD/NCC/ECO
(Landelijk Parket Persvoorlichting)
(AP Rotterdam)
CC:
Onderwerp: RE: graag reactie voor 10 uur: nabestaandenbijeenkomst

Van:
Verzc—

“‘

Hoi
•

Ja, er wordt van hen verwacht dat zij evt vragen op hun terrein zelf beantwoorden.

Groet,
Officier van Justitie
Arrondissementsparket Rotterdam
Postbus 50956
3007 BT Rotterdam

BD/DRD/NCC/ECO
nctv.nijyenjn!]
Van:
Verzonden: woensdag 10 september 2014 10:37
(AP Rotterdam)
Aan:
Onderwerp: RE: graag reactie voor 10 uur: nabestaandenbijeenkomst
-

\f3
(
Sent with Good (www.good.com)

From:
(AP Rotterdam)
Sent: woensdag 10 september 2014 10:11:44
To:
BD/DRD/NCC/ECO
Subject: RE: graag reactie voor 10 uur: nabestaandenbijeenkomst
-

Besti
Bijgevoegd tref je (volledigheidshalve) ook nog even de contactpersonen van Malaysia Airlines en hun gegevens. Zij
wisten nog niets over morgen.

Groet,
Officier van Justitie

‘t

Arrondissementsparket Rotterdam
3

Postbus 50956
3007 BT Rotterdam
T. 088-699 83 21

:

Rotterdam)
) september 2014 10:09
(Landelijk Parket Persvoorlichting)
DRD/NCC/ECO’;
Rotterdam)
(AP
Onderwerp: RE: graag reactie voor 10 uur: nabestaandenbijeenkomst
-

Beste
n.a,v. onderstaande vraag:

Ik mail je even terug, mede namens

LTFO, NP en Malaysia Airlines moeten alle drie worden uitgenodigd. Zij zullen geen verhaal houden morgen, maar
aanwezig zijn als toehoorders.
Groet,
Officier van Justitie

(

Arrondissementsparket Rotterdam
Postbus 50956
3007 BT Rotterdam

BD/DRD/NCC/ECO(
Van:
Verz——-’—— nsdag 10 september 2014 8:37
““9kParket Persvoorlichting)
Aar
(AP Rotterdam);
CL
Onderwerp: graag reactie voor 10 uur: nabestaandenbijeenkomst
Urgentie: Hoog
-

.minveni.nfl

(AP Rotterdam)

(

G rt
Van:

(Landelijk Parket
j 10 september 2014 8:33
BD/DRD/NCC/ECO
1(AP Rotterdam);
Onderwerp: nabestaandenbijeenkomst

om.nI1

-

(AP Rotterdam)

-

Dag
Er is vanmorgen niet een OM-vertegenwoordiger bij het vooroverleg in Nieuwegein.
aanhouden als contact personen.

Je kunt in elk geval mij

A

Gr.

4

1
O
0
0

1

Persvoorlichter Openbaar Ministerie 1 Landelijk Parket

-

Finduson

Facebook

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Security and Justice

(

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Security and Justice

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Security and Justice
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt 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

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

(
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Security and Justice
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BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 9 september 2014 13:17
onderzoeksraad.nl)
om.nl’;
FW: uitnodiging bijeenkomst nabestaanden 11 september
uitnodiging nabestaanden 11 sep.docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

-

Ter info de uitnodiging aan nabestaanden zoals deze nu op de nabestaandensite (besloten forum)
geplaatst wordt en wordt meegegeven aan de familierechercheurs.

BD/DRD/NCC/ECO
Van:
Verzonden: dinsdag 9 september 2014 13:15
BD/DRD/r
Aan:
CC: webredactie@slachtofferh
-

-

slachtofferhulp.nI; 1
knn.politie.nl);I
Onderwerp: uitnodiging bijeenkomst nabestaanden 11 september
_.

(

Wil jij deze tekst zsm op de nabestaanden website plaatsen?
Dank

Senior Communicatieadviseur

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

(
«inctv.minvenj.nl
http://www.nctv.nl

1

Uitnodiging informatiebijeenkomst nabestaanden op 11 september 2014
Hierbij nodigen we u uit om aanwezig te zijn bij een besloten informatiebijeenkomst voor directe
nabestaanden van slachtoffers van de vliegramp in Oekraine. Het gaat om een korte bijeenkomst
waar een toelichting wordt gegeven op:
-

-

het onderzoek naar de oorzaak van de ramp (Onderzoeksraad voor Veiligheid)
het strafrechtelijk onderzoek (Openbaar Ministerie).

Na beide presentaties is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Datum:

donderdag 11 september 2014

Tijd:

Start programma van 19.30
Eindtijd 21.30 uur

(

Locatie:

NBC Congrescentrum

—

Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

Als u hierbij aanwezig wilt zijn dan verzoeken wij u om dit aan te geven bij uw familierechercheur.

(

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 9 september 2014 12:28
BD/DV/P&B
FW: bijeenkomst nabestaanden donderdagavond

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

-

Ter info
BD/DRD/NCC/ECO
Van:
Verzonden: dinsdag 9 september 2014 12:26
-8D/DV
Aan:
Onderwerp: RE: bijeenkomst nabestaanden donderdagavond
-

Hol

BD/DV
Verzonden: dinsdag 9 september 2014 12:22
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
Onderwerp: RE: bijeenkomst nabestaanden donderdagavond
-

BD/DRD/NCC/ECO
Van:
11:
Verzonden:_dinsdag 9 s
-

-

-

CC:
BD/DV;i
BD/DRD/NCC/ECR;
1- BD/DR[
Onderwerp: bijeenkomst nabestaanden donderdagavond

en dat zij
Ik begrijp dat er contact is geweest tussen
hebben afgesproken om donderdagavond 11 september een bijeenkomst voor nabestaanden te
organiseren.
heeft aangeboden dat wij dit vanuit het NCC kunnen faciliteren, net zoals we dat
voor de vorige twee bijeenkomsten gedaan hebben. Twee van mijn collega’s zijn op dit moment de
locatie aan het checken (waarschijnlijk weer NBC in Nieuwegein). Aanvangstijd is waarschijnlijk 19.30
uur maar dit kan nog wijzigen. Progamma is wat beperkter dan vorige keren. Het gaat enkel en alleen
om een toelichting op beide onderzoeken. Met eventueel een gedeelte voor het stellen van vragen.
Ik kondig de bijeenkomst vast aan bij de coördinator van de familierechercheurs en we bereiden zsm
een bericht voor de nabestaandenbijeenkomst voor. Zodra exacte plaats en tijd duidelijk zijn gaan we
communiceren.
Ik wil jullie vragen om binnen je eigen organisatie vast de lijntjes voor de inhoudelijke invulling van de
presentaties te gaan leggen.
1

Ik hou jullie op de hoogte van de ontwikkelingen hier.

Senior Communicatieadviseur

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

Jnctv.minvenj.nI

httn://www.nctv.nl

(

(

2

iknp.politie.nl>
[KNP]
vrijdag 15 augustus 2014 11:06
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DV/P&B;
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC
BD/DV/P&B;
Re: nabestaandenbijeenkomst 26 augustus

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

-

Onderwerp:

p

Beste

(

Vanmiddag kunnen we desgewenst meer in detail bespreken.

Groet,

Van:
Verzor

-

-

—

.minveni.nll

BD/DRD/NCC/ECO
t 15, 2014 10:43 AM
IrKNPI
v.minvenj.”
-

(

—

BDIDVIP&BI

—

-

BD/DV/P&B

Lni>

nctv.minvenj.nl>
Onderwerp: nabestaanc anbeenkomst 26 augustus
Hol

C.

Het MCCB heeft gisteren besloten dat er een tweede nabestaandenbijeenkomst georganiseerd moet
worden. Datum en tijd zijn vooralsnog vastgesteld op dinsdag 26 augustus, vanaf 18.30 uur ‘s avonds
Locatie nog onbekend maar naar alle waarschijnlijkheid weer NBC in
(
Nieuwegein. Het NCC is verantwoordelijk voor de organisatie, logistiek en communicatie (NKC). De
bijeenkomst zal een informatief karakter hebben.
te cnken over

In overleg meti

13

1

Hoor graag even van je.
Groeten en dank

Senior Communicatieadviseur

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 t 2511 Dl’ Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA j Den Haag

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

(..
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Security and Justice
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en (
Disclaimer
bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming
kregen dit bericht te lezen. Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in dit e-mailbericht
(en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender
daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

A

Onderwerp:

NKC-DRD/NCC
dinsdag 19 augustus 2014 9:04
communicatie@onderzoeksraad.nl
BD/DV/P&B;
BD/DRD/NCC/ECO
bijdrage 0W nabestaandenbijeenkomst mhl7
-

-

BD/DRD/NCC/ECR;

Tav
Beste
Dinsdag 26 augustus wordt er een tweede informatiebijeenkomst voor nabestaanden van de vliegramp

MH17 georganiseerd. Van 18.30 uur tot 21 uur in Nieuwegein (nadere info hierover volgt).
Daarbij zal ook het onderzoek naar de oorzaak van de ramp aan de orde komen. Wij hebben via
hier op 26 augustus wellicht een korte toelichting op zou
begrepen dat
kunnen en willen geven.
Het programma voor de bijeenkomst is nog in de maak maar bestaat grofweg uit 2 delen: een plenair
deel en een deel informatie-uitwisseling in een informele setting. Plenaire sprekers zijn oa de Minister
President, LTFO/NFI en het OM. Er is een vertegenwoordiging vanuit het kabinet aanwezig. Na het
plenaire deel gaan we uiteen in een ruimte waar nabestaanden met elkaar in contact kunnen treden
maar waar ook een aantal medewerkers/deskundigen rondlopen aan wie ze vragen kunnen stellen. Zo
zijn er mensen van het LTFO identificatieteam aanwezig, het onderzoeksteam uit Oekraine,
slachtofferhulp, familierechercheurs etc om vragen van nabestaanden te beantwoorden.

In feite vraag ikje dus twee dingen:
-

Een spreker voor het plenaire deel, die iets kan vertellen over het onderzoek naar de oorzaak
Een aantal mensen die in
k ntwe”’
.

-

-

-.

,

Kunnen jullie mij laten weten of jullie hier een bijdrage aan kunnen en willen leveren?
Met vriendelijke groeten,
Namens het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie MH17

Senior Communicatieadviseur

Eenheid Communicatie

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

@ nctv. mi nven 1. nI
http://www.nctv. ni

1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

dinsdag 26

tus 2014 13:44
BD/D’i,.-.

BD/DV

-

-

BD/DRD/NCC/ECO

RE: Info over herdenkingbijeenkomst

Tekst voor
Eerder is bekendgemaakt dat er gewerkt wordt om een
Nationale Herdenkingsbijeenkomst te houden. Deze
bijeenkomst kan niet worden georganiseerd zonder u en uw
steun. Daarom zijn vele van u eerder al via de
familierechercheurs benaderd met een voorstel voor een datum
(
voor deze bijeenkomst. Op basis van de reacties die u aan de
familierechercheurs heeft gegeven is besloten deze bijeenkomst
op een later moment te laten plaatsvinden. Ik kan u vandaag
vertellen dat de bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 10
november in de RAI in Amsterdam. Op de besloten website kunt
u binnenkort ook meer informatie vinden over deze herdenking.
Later ontvangt u ook een uitnodiging en een brief met meer
informatie over de bijeenkomst.
ienj.nIj
Verzonden: dinsdag 26 augustus 2014 11:41
BD/DV
O;derwerp: RE: Info over herdenkingbijeenkomst

Hoi
Kun je hier een lopende tekst van maken

die ze vanavond kan uitspreken?

Groet

Sent with Good (www.good.com)

Original Message

From:
‘minvws.nI]
Sent: Tuesday, August 26, 2014 11:35 AM W. Europe Standard Time
-BDIDVIP&B;
To:
Subject: Info over herdenkingbijeenkomst
1

-BD/DV

Hierbij zoals beloofd nog de info over de herdenkingsbijeenkomst voor de bekendmaking op de
nabestaandenbijeenkomst.
Groet,

Informatie die we kunnen melden rondom landelijke herdenkingsbijeenkomst
Datum: 10 november
Gehoor gegeven aan de wens dat begin oktober te vroeg is.
Gekeken naar (inter)nationale festiviteiten.

1.

-

-

Ervoor gezorgd dat de Koning, Koningin en Minister-President erbij kunnen zijn.

-

Locatie: RAI Amsterdam

2.

Belangrijk criterium hierbij is geweest:
o het aantal mensen dat kan worden uitgenodigd. We willen hierin niet onnodig beperkend in zijn voor
nabestaanden (uitgangspunt 10 personen per slachtoffer). We willen graag zoveel mogelijk mensen de
mogelijkheid geven om de bijeenkomst bij te wonen. Het zal wel een bijeenkomst zijn voor genodigden
(conform verzoek nabestaanden)
o Verder ook rekening gehouden met bereikbaarheid, of de locatie goed passend te maken is bij het
karakter van de bijeenkomst, overdekt.

-

3.

Internationaal karakter
Er is besloten om ook buitenlandse nabestaanden uit te nodigen voor de herdenkingsdag.
Waarschijnlijk zullen ook buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zijn.
In het buitenland zijn al een aantal herdenkingen of dagen van rouw georganiseerd, maar deze herdenking wordt
-mede door zijn grootte- gezien als dé herdenking van de vliegramp.
De voertaal zal weI voor groot deel Nederlands zijn (waar nodig tolken aanwezig).

-

-

-

-

4.

Betrekken nabestaanden
We betrekken u als nabestaanden graag bij de Organisatie van de herdenkingsdag, om op die manier zoveel
mogelijk rekening te houden met uw wensen. We leggen graag aan u voor hoe we dat het best kunnen doen.
Diverse van u zouden bijvoorbeeld een bijdrage kunnen leveren op de bijeenkomst zelf, in de vorm van het
voorlezen van een gedicht, maken van muziek of iets anders.

-

Motivatie

.1
1
1
1
II
1
Informatie die we kunnen uitvragen
1.

1
1
2

(

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het berichtte 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. II you are not the addressee or t this message was sent to you by mistake, you are

raquested to intorm the sender and delete the message. The State accepts no tiabitity for damage of any kind resulting trom the risks inherent in the
electronlc transmission of messages.

(

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Security and Justice

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender le melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met rIsico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that ïs not intended for you. It you are not the addressee or t this message was serit to you by mislake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting trom the risks inherent in the
electronic transrnission of messages

3

2c
BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 26 augustus 2014 14:24
BD/DV/P&B;
@nfi.minvenj.nl
factsheet identificatieproces NU DEF DEF VERSIE MET 173 ID
Def factsheet jdentificatieonderzoek def_NFI_nabestaandenbijeenkomst.docx

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

-

-

-

Met vriendelijke groet,

plv hoofd/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

(
Van:(
I-BD/DV/P&B
Verz_5 augustus 2014 14:21
Aani
; BD/DRD/NCC/ECO;
CC:
jnfLminvenj.nl’
Onderwerp: LE: factsheet identWicatieproces
,

-

def versie

49
In totaal 173 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd
22 augustus 2014 16:57
-

(

In totaal 173 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd
Vandaag is bekend geworden dat er deze week in totaal 46 slachtoffers van de rampvlucht MHI7 zijn
geïdentificeerd. Van deze 46 slachtoffers hebben er 26 de Nederlandse nationaliteit en 20 een andere
nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 173 slachtoffers van de ramp met vlucht
MH17 geïdentificeerd.

Sent with Good (www.good.com)

From:

-

BD/DRD/NCC/ECO
l4 14:11:57

•‘-

To:

Cc: L......................

Subject: factsheet ide

I-BD/DV/P&B;

©nfi.minvenj.nl’

‘oces def versie
-

0k, dit wordt m dan, met deze getallen: 180 identificaties (stand van vrijdag jI) en 283 dria-profielen
(stand van vandaag, di 26 aug).
Wij zorgen voor zo’n 600 hard copies daar ter plaatse, en dit gaat ook om 22:00 uur op de besloten
site
Met vriendelijke groet,
1

plv hoofd/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

A

j

f3

Van:
Verzonden: dinsdag 26 augustus 2014 13:46
Aan:
Onderwerp: RE: : namen LTFO leden voor bijeenkomst 26 aug

De namen van de familierechercheurs kan ik niet geven, want niet bekend is wie er komen. Zij kunnen zich echter
Wat mij
legitimeren. Wat de aantallen betreft!
betreft is de fact sheet dus gereed dan. Kan jij die mij nog even sturen, dan heb ik ook de laatste versie.
De andere komt zo nog!
Met vriendelijke groet,

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

(

2

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

(

Vrijdag 22 augustus is bekend geworden dat in totaal 173 slachtoffers van de
rampvlucht MH17 zijn geïdentificeerd.
DNA-vergelijkend onderzoek algemeen
Het NFI voert in opdracht van het LTFO het DNA-onderzoek uit. Het betreft hier
de DNA-profielen van de nabestaanden en de DNA-profielen van de slachtoffers.
Het DNA-onderzoek is onder te verdelen in drie stappen:
1. vervaardigen van DNA-profielen op basis van celmateriaal van nabestaanden
(familieleden) en op basis van celmateriaal dat is verkregen van de persoonlijke
bezittingen van de slachtoffers (Ante Mortem -materiaal);
2. vervaardigen van DNA-profielen van stoffelijke resten (Post Mortem
materiaal);
3. vergelijkend DNA-onderzoek van de DNA-profielen van AM-materiaal met PM
materiaal.
-

t

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

dinsdag 26 augustus 2014

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

(

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

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

dinsdag 26 augustus 2014

(

2J
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

BD/DRD/NCC/ECO
zaterdag 19juli 2014 14:34
BD/DRD/NCC/ECR;
BD/DRD/NCC/ECR
BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC
concept-tekst uitnodiging
Statusupdate communicatie l9juli.docx; Tekst uitnodiging nabestaanden 21juli
2014_versie2.docx
-

-

-

-

Hierbij 2 documenten:
-concept uitnodigingsbrief
svz communicatie-acties
-

Aangezien wij niet weten wie ondertekent zijn we even van de MP uitgegaan
Graag jullie terugkoppeling. Dit moet in het ICCB van 16 uur besproken/afgetikt worden (zie
document bijlage) dus graag nog even contactl!

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

(

ûnctv.minvenj.nI
http://www.nctv.nl

1

Statusupdate communicatie 19 juli
Informatiebijeenkomst Nieuwegein maandag 21 juli
Uitnodiging nabestaanden
Concept tekst in bijlage
Ondertekening door MP (uitzetten via AZ)
Verspreiding via familierechercheurs (80, via Regionale politie)

-

-

-

Informatiemateriaal ter plekke
Factsheet LTFO (verzorgd door LTFO)
Repatriëring

-

-

-

-

Psychosociale zorg
Contactgegevens van relevante instanties

Communicatieadvies speeches kabinet:

Woordvoering en QenA’s
Bij bekend worden tijdstip en locatie besloten bijeenkomst nabestaanden MH17

Klopt het dat de bijeenkomst om.. uur in

...

plaatsvindt?

Over aantal genodigden

Hoeveel mensen zijn uitgenodigd?

Over vertegenwoordiging van het kabinet/Koninklijk Huis

Wie is namens het kabinet aanwezig bij de bijeenkomst?

Is ook de Koning aanwezig?

Rolverdeling tussen betrokken organisaties
Gemeente Nieuwegein

-

-

o

Informeren bedrijventerrein

o

Informeren

Politie Midden Nederland (SGBO)
0

-

-

Ministerie van BZ
Ministerie van VWS
Ministerie van Defensie

Bijlage 1
CONCEPrTekst uitnodiging nabestaanden bijeenkomst 21 juli 2014

13
(.

)

¶

CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
zaterdag 19juli 2014 14:48
BD/DRD/NCC/ECR;
BD/DRD/NCC/ECR
BD/DV/P&B
FW: communicatie nabestaandenbijeenkomst

Urgentie:

Hoog

Van:
Verzonden:
Aan:

-

-

Graag ook even contact over onderstaande mail.
acti
Woordvc
-

-

‘

L3

1
1

Voor zover ik van L..... egrepen heb wordt de uitnodiging door de familierechercheurs overgebracht
naar de nabestaanden. Daar is de tekst van de uitnodigingsbrief ook naar geschreven.
\ Als hier vanuit het projectteam anders over gedacht wordt dan horen we dit graag zsm

‘4
Van:L
Verzo

-

BD/DRD/NCC/ECO

19 juli 2014 14:44
BD/DRD/NCC/ECO
]-BD/DV/P&5
CC:
Oncerwerp: 1 .V: communicatie nabestaandenbijeenkomst

Van:
Verzondr- --‘-i 19 juli 2014 14:37
1- BD/DRD/NCC/ECO
CC: .
Onderwerp: communicatie nabestaandenbijeenkomst

Hallo
Zoals zojuist even telefonisch besproken mail ik je even zodat je onze contactgegevens en mijn vragen hebt.

8
Wat wij graag willen weten van jullie is:

1

Ik mail mijn collega
in, omdat zij mogelijk morgen een deel aanspraakpunt is. Wij zijn bereikbaar op
onze pikettelefoon
De woordvoerder van de politie die ik net gesproken heb is:
Ik hoor het graag!
communicatleadviseur gemeente Nieuwegein
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

1

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

$

rlleuwpeIri

werkdagen ma, di, do (tot 15:00 uur) en vr

(

(

2

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

BD/DV/P&B
vrijdag 18 juli 2014 20:53
BD/DV/P&B;
BD/D\,
BD/DV/P&B
BD/DRD/NCC/ECO
BD/DRD/NCC/ECO;
Informatiebijeenkomst nabestaanden maandag 21 juli.docx
Informatiebijeenkomst nabestaanden maandag 21 julLdocx
-

-

Dag allen,
Heb even bijgaand stukje in elkaar gedraaid
•

ten behoeve van ICC morgen. Gaat om:

Woordvoeringslijn voor het geval locatie en tijdstip worden gevraagd, met wat additionele
q e na’s.

•

•

Heb met
ook afgesproken om tekst van onze tekstsschrijvers met AZ te delen, zodat MP
daarvan gebruik kan maken.

Gr.

(

t

Informatiebijeenkomst nabestaanden maandag 21 juli
Commun!catieadvies speeches kabinet:

1

Woordvoering en QenA’s

Bij bekend worden tijdstip en locatie besloten bijeenkomst nabestaanden MH17
Klopt het dat de bijeenkomst om.. uur in

...

plaatsvindt?

1

73
Over aantal genodigden

Hoeveel mensen zijn uitgenodigd?

Over vertegenwoordiging van het kabinet/Koninklijk Huis
Wie is namens het kabinet aanwezig bi] de bijeenkomst?

Is ook de Koning aanwezig?

(

3ZLI
A

BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 18 juli 2014 12:41

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

-

-

-

BD/DRD/NCC/ECO;

burgemeesters.nl

FW: Fw: factsheet identificatie voor bestuurders
Fact sheet Identificatie 19 juni.docx

Voor

,

1

De bijlage kan je gebruiken: elementen hieruit worden ook gebruikt voor de publiekscom, maar sheet
is nadrukkelijk niet bedoeld voor publiekscom.
Er komt ook een factsheet van slachtofferhulp
Verder kan je gemeenten melden (vanmiddag) dat ze uiteraard ook via hun GHOR/GGD hulp kunnen
regelen. GHOR NL en ggd Nl zou hierover worden geinformeerd vanuit VWS.
Groet,

BD/DRD/NCC/ECO
Van
Verzonden: vrijdag 18 juli 2014 12:07
BD/DRD/NCC/ECO;
Aan:
Onderwerp: FW: Fw: factsheet identificatie
-

-

-

BD/DRD/NCC/ECO;

vws.nl

,ail.coml
Verzonden; vrijdag 18 juli 2014 12:02
BD/DRD/NCC/ECO
Aan;
Onderwerp: Fwd: Fw: factsheet identificatie
-

(
Doorgestuurde bericht
Il,d

hup n1.,.

Datum: vrijdag 18juli 2014
Onderwerp: Fw: factsheet identificatie
£IT1ail corn>

Bekend
Vriendelijke groeten. 7?
Dienst Landelijk Operationeel Centrum (DLOC) i.o
vaktechnisch adviseur. Politie 1 Landelijke Eenheid
afdeling Preparatie
Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
Postbus 100, 3970 AC Driebergen

Dienst Landelijk Operationeel Centrum i.o.

1

Verzonden met Blackberry

Verzonden: Friday, July 18, 2014 11:44 AM
Aan: ‘ncccnctv.minveni.nl’ <nccnctv.minvenl.nl>
Onderwerp: Fw: factsheet identificatie
LS,
Kun je deze uitprinten voor mij. Zit nu in afstemmingsoverleg metin open werkruimte.
Bij voorbaat dank
Vriendelijke groeten.??
Dienst Landelijk Operationeel Centrum (DLOC)
vaktechnisch adviseur. Politie 1 Landelijke Eenheid
afdeling Preparatie
Hoofd straat 54, 3972 LB Driebergen
Postbus 100, 3970 AC Driebergen

1 Dienst Landelijk Operationeel Centrum i.o.

Verzonden met Blackberry

Van:
Verzonden: Friday, July 18, 2014 11:36 AM
Aan:
Onderwerp: FW: facl:sheet identificatie

Zoals afgesproken.
Met vriendelijke groet,
Teamchef
Politie 1 Landelijke Eenheid 1 Landelijke Recherche 1 thematisch
Bezoekadres: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
Postadres : Postbus 100, 3970 AC Driebergen

Van:
Verzonden: vrijdag 18 juli 2014 10:03
Aan:
Onderwerp: factsheet identificatie
zie bijlage!
Chef Back Office LTFO
Senior Beleidsadviseur
2

Politie 1 Landelijke Eenheid
Landelijk Team Forensische Opsporing
Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
Postbus 100, 3970 AC Driebergen
M 06 50 655 766
T (343) 53 63 24 (piket Back Office LTFO 24/7)

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

(.

(

3

Fact sheet Slachtoffer Identificatie (doelgroep autoriteiten in Nederland)

Inleiding.
Rampen en zware ongevallen leiden vaak tot grote aantallen (dodelijke) slachtoffers.
In reactie op de gebeurtenis trachten overheidsinstanties, maar ook andere organisaties het lijden
van de getroffenen zoveel mogelijk te verlichten.
Daarbij ontstaan soms door gebrek aan inzicht in specifieke processen en de daarbij horende
verantwoordelijkheden onduidelijkheden in de communicatie naar de getroffenen.
Vanuit het LTFO kunnen niet al de problemen worden onderkent en opgelost, maar met deze fact
sheet wordt getracht om potentieel betrokken autoriteiten een globaal inzicht te geven in het
identificatietraject. Dit in de hoop dat daarmee in de toekomst onduidelijkheden kunnen worden
voorkomen. Dit alles om het leed van de getroffenen niet verder te verzwaren.

(

Slachtoffer identificatie algemeen
Slachtoffer identificatie is een van de processen die een bijdrage levert aan het verlichten van het
leed van de getroffenen. Het teruggeven van een geïdentificeerd slachtoffer aan de nabestaanden
brengt hen niet alleen in de situatie om met respect afscheid te kunnen nemen van het slachtoffer,
maar ook om hun eigen rouwproces te kunnen starten.
In de huidige mondiale maatschappij zijn er bij rampen en zware ongevallen veelal slachtoffers te
betreuren die uit verschillende landen afkomstig zijn. De verantwoordelijke lokale autoriteit en de
overheden van de landen, waarvan de inwoners slachtoffers zijn geworden van een ramp, delen de
verantwoordelijkheid dat de slachtoffers met respect in een transparant identificatieproces worden
geïdentificeerd. Autoriteiten en diplomaten vervullen een vitale rol in dit proces, dit door niet alleen
het identificatieproces te ondersteunen, maar ook door het open en transparant te communiceren
over het identificatieproces en de voortgang daarvan.
Gerichte communicatie over de wijze van identificatie en het verstrekken van een reële tijdsindicatie
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verlichten van het lijden van de nabestaanden.

(

Bij een gebeurtenis met veel slachtoffers is de identificatie van de omgekomen slachtoffers een
intensief en tijdrovend proces. Dit proces wordt vaak door de nabestaanden en daarvan afgeleid de
betrokken autoriteiten als (onnodig) lang beoordeeld. Deze negatieve beoordeling van de benodigde
tijd is veelal het gevolg van het bij betrokkenen niet inzichtelijk hebben van het gehele
identificatiep roces.
Binnen Nederland en ook daarbuiten wordt door het LTFO in het identificatieproces gewerkt op basis
van de internationaal aanvaarde INTERPOL Standard.

Het identificatieproces op hoofdlijnen
Een uitvoerige uitleg over de internationaal afgesproken Disaster Victim Identification Standard
(standaard voor identificatie) is beschreven in de INTERPOL GUIDE. Deze kan worden geraadpleegd
en gedownload vanaf de website van INTERPOL. (www.interpol.int)
De basis
De standaard is gebaseerd op de volgende basis principes:
• Slachtoffers hebben het recht dat ze na hun dood worden geïdentificeerd
• Alle slachtoffers worden als gelijkwaardig behandeld in het identificatieproces, er wordt
op geen enkele wijze gediscrimineerd.
• De slachtoffers worden geïdentificeerd op basis van de INTERPOL Standard.
• Een enkele identificatiefout brengt ernstige schade aan de integriteit van het
plaatsvindende identificatieproces en de toekomstige processen
Het proces
Drie deelprocessen kunnen in het identificatieproces worden onderscheiden
• Het verzamelen en verwerken van de Post Mortem (PM) gegevens, waaronder in Nederland
ook de berging van de slachtoffers valt
Dit is het proces waarin het lichaam van het slachtoffer zo zorgvuldig en uitgebreid mogelijk
wordt beschreven.
• Het verzamelen en verwerken van de Ante Mortem (AM) gegevens
Dit is het proces waarin zoveel mogelijk informatie over de vermiste persoon wordt
verzameld en specifiek die gegevens die de identificatie van de vermiste kunnen vergroten
• Het zogenaamde Reconciliation proces.
Dit is het proces waarin de PM en AM gegevens worden beoordeeld, met elkaar vergeleken
en voorstel voor identificatie wordt opgemaakt ten behoeve van de uiteindelijke beslissing
van de verantwoordelijke autoriteit. (in Nederland de betrokken Ovi)
De identificatie criteria
De identificatie van de slachtoffers wordt vastgesteld op basis van de internationaal vastgestelde
INTERPOL criteria. Deze methoden gebruikt voor de identificatie zijn wetenschappelijk onderbouwd
en kunnen ook onder bijzondere omstandigheden worden gebruikt. Van deze methoden kan ook
binnen een redelijke termijn bij een gebeurtenis gebruikt worden gemaakt.

De drie
•
•
•

basismethoden voor identificatie zijn:
analyse van vingerafdrukken;
vergelijking van de gebitstatus en
analyse op basis van DNA.

Naast de drie basis methoden voor identificatie kunnen / worden ook andere gegevens voor het
komen tot een identificatie gebruikt, zoals specifieke kenmerken van het slachtoffer, medische
gegevens en gevonden kleding en sierraden op het slachtoffer. Deze gegevens ondersteunen de
identificatie, maar ziin op zich nooit voldoende voor identificatie van een slachtoffer.

Op basis van de INTERPOL criteria en ervaringen binnen de internationale DVI
gemeenschap wordt een slachtoffer door het LTFO nooit op basis van enkel
een visuele herkenning geïdentificeerd.

LTFO inzet

Bij verschillende inzetten in de afgelopen tijd door het LTFO zijn er door onduidelijkheden bij de
opdrachtgevers over de te volgen en gevolgde procedures irritaties ontstaan over voortgang van
processen. Teneinde deze situatie in de toekomst te vermijden wordt volgende “beleids” procedure
inzet LTFO in overweging gegeven

(

In geval van inzet van het LTFO, zal op basis van de opdracht die van het bevoegde gezag is
ontvangen, zal binnen 2 uur na aankomst van het dienstdoende hoofd LTFO, een gesprek dienen
plaats te vinden met het beleidsteam/driehoek.
In het gesprek zal naar aanleiding van de stand van zaken van dat moment op basis van de
(voorlopige) opdracht een aantal scenario’s worden besproken die vervolgens verder uitgewerkt
gaan worden. Binnen een afgesproken tijd zal het LTFOI de uitwerking, de voor en tegens en
consequenties van de scenario’s in een gesprek voorleggen aan het beleidsteam/ driehoek.
Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over het te volgen scenario
Het LTFO zal de verdere uitwerking voor zijn rekening nemen. Bij nadere inzichten of veranderende
omstandigheden zal wederom in een gezamenlijk gesprek de verdere voortgang worden besproken
en afspraken daarover worden vastgelegd. Het is niet de bedoeling dat het LTFO vast lid wordt van
het beleidsteam.

Tijdsduur
In het identificatieproces zijn het berging van de slachtoffers en het beschrijven van de geborgen
lichamen niet de processen die de meeste tijd vergen. Het achterhalen van de gegevens van de
slachtoffers, voordat zij slachtoffer werden van de gebeurtenis, zeker wanneer deze gegevens ook
nog uit een ander land dienen te komen is een tijdrovende aangelegenheid.
Samenwerking tussen verschillende overheden / landen bij een gebeurtenis met veel slachtoffers is
van groot belang. Het identificatieproces kan snelle voortgang verkrijgen wanneer de betrokken
overheden / verantwoordelijken snel rond de tafel kunnen zitten. Op basis van de kennis over de
omvang van de ramp en de werkwijze en uitdagingen in het identificatieproces kan dan een voor
allen helder en eenduidig te communiceren identificatietraject worden vastgesteld.

(

De betrokken autoriteiten en diplomaten kunnen dan een grote en tijdbesparende rol vervullen door
ook hun contacten en communicatiekanalen in te schakelen voor het verkrijgen van de benodigde
gegevens voor identificatie van de slachtoffers.
Jurisdictie
Bij buitenlandse slachtoffers zal door het LTFO altijd een verslag van de wijze van identificatie
worden opgemaakt en ter beschikking worden gesteld aan de officiële vertegenwoordigers van het
getroffen land; dit inclusief kopieën van de AM en PM documenten.
Bij identificatie van Nederlandse Slachtoffers zal altijd gezorgd worden dat de verplichte formulieren
worden opgemaakt en aan nabestaanden worden verstrekt
Buitenlandse slachtoffers
Wanneer het duidelijk is welke nationaliteit buitenlandse slachtoffers hebben, verdient het
aanbeveling zo spoedig mogelijk contact te zoeken met hun vertegenwoordiger in Nederland.
Dit om niet alleen de belangen van deze slachtoffers veilig te stellen, maar ook om de communicatie
met het getroffen land te openen. Hierdoor kan mogelijk sneller gegevens over het slachtoffer
worden verkregen en kunnen medewerkers van het LTFO mogelijk sneller met hun evenknieën in het
betreffende land contact krijgen.
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Identificatleonderzoek
Wanneer als gevolg van een ramp een groot aantal slachtoffers moet worden
geïdentificeerd, wordt het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) ingezet. Dit is
ook gebeurd bij de ramp met vlucht MH17. Het LTFO bestaat uit medewerkers van
politie, defensie, universitaire ziekenhuizen, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en
forensisch tandartsen. Direct na de ramp hebben familierechercheurs contact gelegd met
nabestaanden en zijn gegevens van de slachtoffers verzameld.

(

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

...

...

...

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

Stand van zaken DNA-onderzoek
De afgelopen weken ontving het NFI via het LTFO meer dan 600 bemonsteringen van
stoffelijke resten, die eerder in het rampgebied in Oekraïne waren veiliggesteld en
vervolgens waren overgebracht naar Hilversum. Daarnaast ontving het NFI DNA
materiaal van nabestaanden (familieleden) en van gebruiksvoorwerpen van slachtoffers
die bij hen thuis lagen.
DNA -profielen overledenen
Ruim driekwart van de bemonsteringen die in Hilversum zijn genomen, leverde tot nu
toe een DNA-profiel op. De overige bemonsteringen bevatten vooralsnog onvoldoende
DNA om een bruikbaar DNA-profiel te vervaardigen. Dit bleek uit de eerste
analyseronde. De bemonsteringen die vooralsnog niet met succes zijn geprofileerd,
worden met complexere technieken opnieuw geanalyseerd. Hoeveel tijd dit kost is nog
onduidelijk. Ook is niet uitgesloten dat sommige lichaamsdelen opnieuw door het LTFO
bemonsterd moeten worden in Hilversum.
DNA -profielen nabestaanden en persoonlijke bezittingen
Het DNA-materiaal van nabestaanden is geanalyseerd en geprofileerd. Daarnaast zijn
van de onderzochte persoonlijke gebruiksvoorwerpen veel bruikbare DNA-profielen
verkregen.

Aanvullende onderzoeksfase
Nadat het NFI aanvullend onderzoek heeft verricht op alle bemonsteringen, wordt een
definitieve uitspraak gedaan over het aantal personen waarvan een uniek DNA-profiel is
vervaardigd. Het is nog niet bekend hoelang dit duurt.
Vergelijkend onderzoek
Direct nadat een DNA-profiel is vervaardigd, start de vergelijkende onderzoeksfase.
Hierbij vergelijkt het NFI de DNA-profielen van de slachtoffers met de DNA-profielen van
de nabestaanden en/of de DNA-profielen die zijn vervaardigd op basis van de
persoonlijke eigendommen van de slachtoffers.
Aantal unieke DNA-profielen tot nu toe
Op dit moment, dinsdag 26 augustus 2014, heeft het NFI 283 unieke DNA-profielen van
overledenen vastgesteld. Dit aantal neemt waarschijnlijk de komende weken nog toe.
Het aantal unieke DNA-profielen zegt echter nog niks definitiefs over het uiteindelijke
aantal identificaties van slachtoffers. Het legt de basis voor het verdere DNA-onderzoek.
Er is daarna nog een aantal stappen noodzakelijk om daadwerkelijk tot een identificatie
door het LTFO te komen.
Het DNA-profiel van de overledene wordt in een speciaal hiervoor ontwikkeld
computerprogramma vergeleken met het DNA-profiel van familieleden. Wanneer van een
vermiste persoon een DNA-profiel is verkregen uit een persoonlijk gebruiksvoorwerp
wordt ook dit ingevoerd. De software herkent patronen van overeenkomsten in de DNA
profielen en berekent vervolgens de wetenschappelijke bewijswaarde van de gevonden
overeenkomst.
Via de familierelatie bestaat er een grote overeenkomst tussen de DNA-profielen van de
overledene en zijn eerstegraads verwanten. De wetenschappelijke bewijswaarde van het
DNA-identificatieonderzoek wordt altijd gekwantificeerd. Het wettelijk criterium is een
waarschijnlijkheidswaarde van 99,99%, dan wordt gesproken van een positieve DNA
match. Er wordt ook gesproken van een match wanneer bij de vergelijking met een
persoonlijk item de DNA-profielen volledig identiek zijn.
Uitkomsten DNA-onderzoek
De uitkomsten van de DNA-onderzoeken rapporteert het NFI aan het LTFO. Het LTFO
neemt de DNA-onderzoeksresultaten vervolgens mee met alle overige uitkomsten in het
identificatieonderzoek. Indien het verkregen DNA-profïel van de overledene niet
gematcht kan worden met de DNA-profielen van nabestaanden, noch met persoonlijke
items, is er geen sprake van een DNA-match. Het duurt naar verwachting nog enkele
maanden voordat het DNA-vergelijkend onderzoek volledig is afgerond.
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Uitnodiging nabestaanden bijeenkomst 21 juli 2014
Op 17juli werd Nederland opgeschrikt door de afschuwelijke vliegtuigramp in Oekraïne. Het hele
land is geschokt door deze dramatische gebeurtenis en leeft intens met u mee, nabestaande en
dierbaren van de slachtoffers.
Hierbij nodigen we u als nabestaande uit om aanwezig te zijn bij een besloten bijeenkomst op
maandag 21juli, van 14.00 tot 16.00 uur, bedoeld voor directe nabestaanden van slachtoffers van de
vliegramp in Oekraïne. De bijeenkomst heeft een besloten karakter. Dit om uw privacy zoveel
mogelijk te kunnen waarborgen.
Er zijn verschillende instanties aanwezig (zoals familierechercheurs van de politie, Slachtofferhulp
Nederland, Eurocross en medische ondersteuning) om uw vragen te beantwoorden en u te
ondersteunen hij uw verlies. Ook zullen we u op de hoogte brengen wat de Nederlandse regering
doet om de slachtoffers zo snel mogelijk te identificeren en terug naar huis te brengen.

(

De bijeenkomst wordt gehouden bij het NBC in Nieuwegein. De routebeschrijving vindt u onder het
kopje contact op www.nbccongrescentrum.nI. Er rijden geen trams tussen Utrecht en Nieuwegein.
Ook in verband met uw privacy raden wij u aan om met de auto te komen. Er is voldoende
(afgeschermde) parkeergelegenheid.
Datum:
Tijd:
Locatie:

maandag 21 juli 2014
Inloop vanaf 12.30 uur. Start bijeenkomst van 14.00 tot 16.00 uur
NBC Congrescentrum Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
—

U wordt verzocht een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. We zullen u bij binnenkomst
registreren, zodat we zeker weten dat er geen ongewenste bezoekers binnen komen.
Vanwege de beperkte voorbereidingstijd hebben we ervoor gekozen om u op deze wijze te
benaderen.

(

Als u hierbij aanwezig wilt zijn dan verzoeken wij u vriendelijk zich aan te melden bij het volgende
e-mailadres: frontoffice-ncc@nctv.minvenj.nl. Wilt u hierbij in ieder geval van alle personen die de
bijeenkomst bezoeken de volledige naam en het BurgerServiceNummer (BSN) vermelden. Het
BurgerServiceNummer kunt u op uw rijbewijs of ID/paspoort vinden.
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Identificatieo nderzoek
Wanneer als gevolg van een ramp een groot aantal slachtoffers moet worden
geïdentificeerd, wordt het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) ingezet. Dit is
ook gebeurd bij de ramp met vlucht MH17. Het LTFO bestaat uit medewerkers van
politie, defensie, universitaire ziekenhuizen, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en
forensisch tandartsen. Direct na de ramp hebben familierechercheurs contact gelegd met
nabestaanden en zijn gegevens van de slachtoffers verzameld.
Op woensdag 23 juli startte het onderzoek aan de stoffelijk overschotten in Hilversum,
onder leiding van Arie de Bruyn, hoofd van het LTFO. Een team van 120 Nederlandse
experts en 80 collega’s uit het buitenland verrichtten dat deel van het identificatieproces.
De identiteit van een slachtoffer wordt vastgesteld op basis van onder meer
overeenkomsten van vingerafdrukken, van de gebitsstatus of van het DNA. Maar ook
specifieke lichaamskenmerken, sieraden en persoonlijke bezittingen kunnen bijdragen
aan het vaststellen van de identiteit van het slachtoffer. Bij het beschrijven van de
stoffelijk overschotten leggen de specialisten al de verzamelde gegevens vast. Zij
registreren onder andere geslacht en leeftijd daarnaast worden de kleding, brillen en
andere aangetroffen persoonlijke eigendommen van de slachtoffers uitgebreid
beschreven en gefotografeerd.
Vrijdag 22 augustus is bekend geworden dat in totaal 180 slachtoffers van de
rampvlucht MH17 zijn geïdentificeerd.

DNA-vergelijkend onderzoek algemeen
Het NFI voert in opdracht van het LTFO het DNA-onderzoek uit. Het betreft hier de DNA
profielen van de nabestaanden en de DNA-profielen van de slachtoffers.
Het DNA-onderzoek is onder te verdelen in drie stappen:
1. vervaardigen van DNA-profielen op basis van celmateriaal van nabestaanden
(familieleden) en op basis van celmateriaal dat is verkregen van de persoonlijke
bezittingen van de slachtoffers (Ante Mortem -materiaal);
2. vervaardigen van DNA-profielen van stoffelijke resten (Post Mortem -materiaal);
3. vergelijkend DNA-onderzoek van de DNA-profielen van AM-materiaal met PM
materiaal.
Stand van zaken DNA-onderzoek
De afgelopen weken ontving het NFI via het LTFO meer dan 600 bemonsteringen van
stoffelijke resten, die eerder in het rampgebied in Oekraîne waren veiliggesteld en
vervolgens waren overgebracht naar Hilversum. Daarnaast ontving het NFI DNA
materiaal van nabestaanden (familieleden) en van gebruiksvoorwerpen van slachtoffers
die hij hen thuis lagen.
DNA-profielen overledenen
Ruim driekwart van de bemonsteringen die in Hilversum zijn genomen, leverde tot nu
toe een DNA-profiel op. De overige bemonsteringen bevatten vooralsnog onvoldoende
DNA om een bruikbaar DNA-profiel te vervaardigen. Dit bleek uit de eerste
analyseronde. De bemonsteringen die vooralsnog niet met succes zijn geprofileerd,
worden met complexere technieken opnieuw geanalyseerd. Hoeveel tijd dit kost is nog
onduidelijk. Ook is niet uitgesloten dat sommige lichaamsdelen opnieuw door het LTFO
bemonsterd moeten worden in Hilversum.
DNA -profielen nabestaanden en persoonlijke bezittingen
Het DNA-materiaal van nabestaanden is geanalyseerd en geprofileerd. Daarnaast zijn
van de onderzochte persoonlijke gebruiksvoorwerpen veel bruikbare DNA-profielen
verkregen.

dinsdag 26 augustus 2014

Aanvullende onderzoeksfase
Nadat het NFI aanvullend onderzoek heeft verricht op alle bemonsteringen, wordt een
definitieve uitspraak gedaan over het aantal personen waarvan een uniek DNA-profiel is
vervaardigd. Het is nog niet bekend hoelang dit duurt.
Vergelijkend onderzoek
Direct nadat een DNA-profiel is vervaardigd, start de vergelijkende onderzoeksfase.
Hierbij vergelijkt het NFI de DNA-prol9elen van de slachtoffers met de DNA-profielen van
de nabestaanden en/of de DNA-profielen die zijn vervaardigd op basis van de
persoonlijke eigendommen van de slachtoffers.
Aantal unieke DNA-profielen tot nu toe
Op dit moment, dinsdag 26 augustus 2014, heeft het NFI 283 unieke DNA-profielen van
overledenen vastgesteld. Dit aantal neemt waarschijnlijk de komende weken nog toe.
Het aantal unieke DNA-profielen zegt echter nog niks definitiefs over het uiteindelijke
aantal identificaties van slachtoffers. Het legt de basis voor het verdere DNA-onderzoek.
Er is daarna nog een aantal stappen noodzakelijk om daadwerkelijk tot een identificatie
door het LTFO te komen.
Het DNA-profiel van de overledene wordt in een speciaal hiervoor ontwikkeld
computerprogramma vergeleken met het DNA-profiel van familieleden. Wanneer van een
vermiste persoon een DNA-profiel is verkregen uit een persoonlijk gebruiksvoorwerp
wordt ook dit ingevoerd. De software herkent patronen van overeenkomsten in de DNA
profielen en berekent vervolgens de wetenschappelijke bewijswaarde van de gevonden
overeenkomst.
Via de familierelatie bestaat er een grote overeenkomst tussen de DNA-profielen van de
overledene en zijn eerstegraads verwanten. De wetenschappelijke bewijswaarde van het
DNA-identificatieonderzoek wordt altijd gekwantificeerd. Het wettelijk criterium is een
waarschijnlijkheidswaarde van 99,99%, dan wordt gesproken van een positieve DNA
match. Er wordt ook gesproken van een match wanneer bij de vergelijking met een
persoonlijk item de DNA-profielen volledig identiek zijn.
Uitkomsten DNA-onderzoek
De uitkomsten van de DNA-onderzoeken rapporteert het NFI aan het LTFO. Het LTFO
neemt de DNA-onderzoeksresultaten vervolgens mee met alle overige uitkomsten in het
identificatieonderzoek. Indien het verkregen DNA-profiel van de overledene niet
gematcht kan worden met de DNA-profielen van nabestaanden, noch met persoonlijke
items, is er geen sprake van een DNA-match. Het duurt naar verwachting nog enkele
maanden voordat het DNA-vergelijkend onderzoek volledig is afgerond.

dinsdag 26 augustus 2014

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 22 augustus 2014 14:30
BD/DRD/NCC/ECR
Laatste versie briefing
Briefing sprekers.docx
-

-

Senior Communicatieadviseur

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

gnctv.minvenj.nI
http://www.nctv.nl
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Briefing sprekers nabestaandenbijeenkomst
Datum:

dinsdag 26 augustus

Tijd:

18.30

Locatie:

NBC Congrescentrum

—

21.00 uur (deuren open vanaf 16.30 uur)
—

Nieuwegein Utrecht

Bio khoeve 1
3438 LC Nieuwegein
Routebeschrijving:

http://nbccongrescentrum-px.rtrk.nl/over-nbc/contact/

Aanwezig:

800-1000 nabestaanden
Minister President
Nader te bepalen vertegenwoordiging kabinet

Programma (onder voorbehoud van last minute wijzigingen)
Dagvoorzitter: Maartje van Weegen
16.30 18.10 uur
17.30 18.00 uur
18:00 18:30 uur
18:30 18:35 uur
18:3 5— 18:55 uur
18:55 19:05 uur
19:05 19:15 uur
19:15 19:35 uur
19:35 19:40 uur
—

—

—

—

—

—

—

—

(

Inloop, ontvangst en maaltijd bij NBC
Interne briefing sprekers en vertegenwoordigers verschillende organisaties
Verzoek tot plaatsnemen in Grand Hall
Opening door dagvoorzitter
(KMar) en Pieter Jaap Aalbersberg (NP)
Missie Oekraine: Kol.
(OVV)
Onderzoek naar de oorzaak:
Strafrechtelijk onderzoek: Fred Westerbeke (OM)
(LTFO) en
‘1Fl)
Identificatieproces:
Afsluiting door Minister-President (onder voorbehoud)

Verplaatsing naar Event Hall
19:40
21.30

—

—

2 1.00 uur
22.00 uur

Informeel gedeelte
Oebriefing medewerkers, sprekers en vertegenwoordigers organisaties

Tijdens het plenaire gedeelte worden in principe geen plenaire vragen gesteld. De dagvoorzitter zal
helder aangeven dat gedurende het informele samenzijn vragen gesteld kunnen worden aan
aanwezigen van bijvoorbeeld missie-leden of LTFO-medewerkers. Mochten er toch vragen uit de
zaal komen tijdens het plenaire deel dan zijn er loopmicrofoons aanwezig om dit te faciliteren. Taak
van de dagvoorzitter is wel om dit vriendelijk doch strak in de hand te houden; individuele vragen
conseq uent doorverwijzen naar informele gedeelte
Informeel gedeelte (Event Zaal)
Vervolgens zal in een zaal naast de plenaire ruimte de bijeenkomst verder gaan in een meer
informele setting. Daarbij zijn meerdere vertegenwoordigers vanuit verschillende instanties
aanwezig om individuele vragen te beantwoorden:

5 Leden van het onderzoeksteam uit de Oekraïne (via Defensie)
10 leden van het LTFO identificatieteam in Hilversum
3 medewerkers van het NFI
4 medewerkers van het OM (strafrechtelijk onderzoek)
6 Medewerkers van 0W (onderzoek naar oorzaak)
50-60 Familierechercheurs Politie
15 casemanagers Slachtofferhulp Nederland
7? Medewerkers van Arq (psychotrauma expert groep)
5 medewerkers van Malaysia Airlines

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deze mensen krijgen een gekleurde badge of zullen op een andere wijze als herkenbaar
aanspreekpunt fungeren voor de nabestaanden met vragen. Ook de zaalindeling wordt hier op
aangepast (hoek voor OM, hoek voor LTFO, etc etc).
Aparte voorbespreekruimte beschikbaar
Indien gewenst is het mogelijk om een aparte ruimte voor uw organisatie te reserveren waar u zich
samen met uw medewerkers kunt voorbereiden op de bijeenkomst. Als daar behoefte aan is graag
tijdig aangeven!
Audiovisuele ondersteuning
Verzoek is om het gebruik van audiovisuele ondersteuning (o.a. powerpointpresentaties) te
beperken tot het minimaal noodzakelijke. Indien powerpoint gebruikt gaat worden graag instellen
op breedbeeld formaat 16:9. Met betrekking tot eventueel filmmateriaal graag aangeven via welke
bron: dvd, cdrom, internet, usb.
Briefing en debriefing met medewerkers Arq en slachtofferhulp
De ervaring van de vorige nabestaandenbijeenkomst leert dat het goed is om de mensen die spreken
met nabestaanden voor te bereiden op wat komen gaat. Nabestaanden bevinden zich in een
rouwproces wat allerlei gevoelens en emoties met zich mee kan brengen. Medewerkers van Arq en
slachtofferhulp geven wat praktische tips en ondersteuning bij hoe hier mee om te gaan.
Pers
Waarschijnlijk zal de MP na afloop van de bijeenkomst de pers kort te woord staan. Hij zal daarbij
ook wat vertellen over de Nationale Herdenking. Woordvoering, begeleiding pers ter plekke en
coördineren persmoment door
Contactpersonen Organisatie
Organisatie:
•

Communicatie:
t/m Vrij 22-8
vanaf za 23-8

nctv.minvenj.nI,
nctv.minveninI,
inctv.minveni.nl,

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
zondag 20juli 2014 15:53
BD/DRD/NCC/ECR;
NKC DRD/NCC;
BD/DV/P&B
update en vraag
-

-

nieuwegein.nl

-

-

Beste
Vraag van ons aan
Kan je zorgen, samen met NBC dat er in het persvak een geluidsinstallatie met prikblok en 1
microfoon beschikbaar is (geluidstechnicus van NBC weet dan voldoende)
Graag if terugmelden als t geregeld i
-

-

aan ons:
Vraag van
Wanneer publiceren noodverordening?
Antwoord: morgen rond 10 uur is prima. Wacht if op ons seintje (nadat wij pers hebbdn
geinformeerd)
Wellicht lekt locatie al eerder uit, dan mag ie morgen vroeg 5.45

4

-

-

-

Verder update, wellicht ten overvloede:
1E dagvoorzitter, wordt (deels) voorbereid door speechschrijver van VenJ

8
En het schijnt morgen te gaan regenen. Is er overkapping voor de ingang voor
nabestaanden? (hebben jullie vast al aangedacht)
Met vriendelijke groet,

Pv hoofd Communicatie/Coördinerend senior adviseur

(

Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag
CÖr.retaresse

ctv.minvenjnl
http://www.nctv,nI
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar via 070 751 5000, voor advies en ondersteuning bij crises.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ben ik Vrij.

1.

jo
BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 22 augustus 2014 17:30
BD/DRD/NCC/ECO
FW: AKKOORD OP bericht voor nabestaanden over bijeenkomst 26 aug
Informatiebijeenkomst nabestaanden toelichting.docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

-

Bijlag en

A
Hierbij ter info het bericht zoals dat nu
richting de nabestaanden gaat. Via 3 kanalen:
Nabestaanden website
Nieuwsbrief
Familierechercheurs bellen een ronr

‘3

-

-

1;
Van:

Verzo
Aan:

cc

BD/DRD/NCC/ECO
augustus 2014 17:9
ierdam.politie.nl’; 1

-

knppohUe.nl)’
minez.nI’;

.politie.nl)’
Onderwerp: AKKOORD OP bericht voor nabestaanden over bijeenkomst 26 aug

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

8

Groeten en dank voor jullie geduld en flexibiIiteit

(
4
:ni.politie.nI)
BD/DV;ô’minez.nI_

—,

Onderwerp: bericht voor nabestaanden over bijeenkomst 26 aug

Beste
stuur ik jullie hierbij de tekst
Naar aanleiding van het telefonische contact tussen
die wij vandaag nog via de familierechercheurs aan de nabestaanden willen communiceren. Deze tekst
van het NFI.
is afgestemd met
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 iig vast inhoudelijk
gei nformeerd.
Groeten,
1

Senior Communicatieadviseur

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

5nctv.minvenj.nl
http://www.nctvnI

(
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Informatiebijeenkomst nabestaanden 26 augustus
Deze week bent u uitgenodigd voor een besloten informatiebijeenkomst voor directe nabestaanden
van slachtoffer5 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 Pieteriaap 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
T 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 ONA-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 NH onderzoek
heeft verricht op alle bemonsteringen, kan een uitspraak worden gedaan over het aantal personen
waarvan een uniek DNA-profiel is vervaardigd. Het aantal unieke DNA-profielen zegt echter nog niks
definitiefs over het uiteindelijke aantal identificaties van slachtoffers. Het legt de basis voor het
verdere DNA-onderzoek. Er is daarna nog een aantal stappen noodzakelijk om daadwerkelijk tot een
identificatie door het LTFO te komen. Het identificatieproces duurt naar verwachting nog enkele
maanden.
Tijdens de nabestaandenbijeenkomst van aanstaande dinsdag wordt een toelichting gegeven op het
identificatieproces en meer specifiek op het aantal tot nu toe vastgestelde unieke DNA-profielen.
Wilt u meer weten over de werkwijze van het LTFO:
http://www.ltfo.nl/index.php?option=com content&view=article&id=16&ltemid=135
Wilt u meer weten over het DNA-onderzoek van het NFI:
htti://www.forensischinstituut.nh/I mages/grootschalig-dna-ide ntificatieonderzoek tcmll9560206.pdf

(

BD/DRD/NCC/ECO
vrijdag 22 augustus 2014 22:12

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

-

BD/DV;
BD/DRD/NCC/ECO
FW: IVC nieuwsbrief special informatiebijeenkomst
-

-

Ter info. De nieuwsbrief
Is ook uitgegaan via mail en telefoon familierechercheurs
En staat op besloten forum.
Groeten

Serit: vrijdag 22 augustus 2014 21:31:36

To:

-

BD/DRD/NCC/ECO

Subject: Fwd: IVC nieuwsbrief special informatiebijeenkomst
-

Sent from my iPad

Adviseur social media Liaison EZ voor rijksoverheid.nl

(

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

1

1

1

BD/DV/P&B

-

t

1

-

(i@rninez.nl
hitp://www.rijksoverheid.nlLeL
http: //www. twitter.coii

Begin forwarded message:

From: Slachtofferhulp Nederland <viiegrarnpoekraine@siachtofferhuip.nl>
Date: 22 augustus 2014 2 1:06:02 CEST
aminez.nI>
To:
Subject: IVC nieuwsbrief special informatiebijeenkomst
-

Nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk de onhine versie.
1

4

ri
IVC nieuwsbrief special informatiebijeenkomst -26 augustus 2014
-

Achtergrondinformatie bijeenkomst dinsdag
26 augustus
Deze speciale nieuwsbrief bevat achtergrondinformatie over de informatiebijeenkomst van dinsdag
26 augustus 2014.

(

Deze week bent u uitgenodigd voor een besloten informatiebijeenkomst voor direct 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 MH1 7 en stelt alles in het werk om een zo
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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 straf rechtefijk 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
3

overgebracht naar Hilversum. Daarnaast ontving het NFI (ante-mortem) DNA-materiaal van nabestaanden
(familieleden) en persoonlijke eigendommen van slachtoffers. Als het NFI onderzoek heeft verricht op alle
bemonsteringen, kan een uitspraak worden gedaan over het aantal personen waarvan een uniek DNA
profiel is vervaardigd. Het aantal unieke DNA-profielen zegt echter nog niks definitiefs over het uiteindelijke
aantal identificaties van slachtoffers. Het legt de basis voor het verdere DNA-onderzoek. Er is daarna nog
een aantal stappen noodzakelijk om daadwerkelijk tot een identificatie door het LTFO te komen. Het
identificatieproces duurt naar verwachting nog enkele maanden.
Tijdens de nabestaandenbijeenkomst van aanstaande dinsdag wordt een toelichting gegeven op het
identificatieproces en meer specifiek op het aantal tot nu toe vastgestelde unieke DNA-profielen.
Wilt u meer weten over de werkwijze van het LTFO:
httr://www.ltfo.nl/index.php?option=com content&view=article&id=1 6&ltemid=1 35
Wilt u meer weten over het DNA-onderzoek van het NFI:
http://www.forensischinstituut.nl/lmacleslgrootschaliQ-dna-identificatieonderzoek tcml 1 9-560206.pdf

Vragen en contact
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? U kunt deze stellen via
vliecirampoekraine@slachtofferhulp.ni
Slachtofferhulp Nederland is telefonisch te bereiken van maandag tlm vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op
nummer 0900-01 01 u kunt ook een terugbelverzoek indienen via onze website. Op de website is tevens
*

meer informatie te vinden over de hulpverlening van Slachtofferhulp Nederland.

(
(*2,8 cent per minuut. Starttarief van 9,5 cent per gesprek, plus de gebruikelijke belkosten, we kunnen u

ook terugbellen)

Samenwerkende organisaties

4

Dit bericht ken informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Inden u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan ii is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or if this message was sont to you by mistake, you are requested to
inlorm the sender and delete the message. The State accepta no liability for
damage of ariy kind resulting from the rlsks inherent in the electrontc
transmission of messages.
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken”
Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend, Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

(
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

-

Programma (onder voorbehoud van last minute wijzigingen)
Dagvoorzitter:
16.30—18.10 uur
17.30—18.00 uur
18:00 18:30 uur
18:30 18:35 uur
18:35 18:55 uur
18:55—19:05 uur
19:05—19:15 uur
19:15 19:35 uur
s 19:35 19:40 uur
—

—

—

—

—

Inloop, ontvangst en maaltijd bij NBC
Interne briefing sprekers en vertegenwoordigers verschillende organisaties
Verzoek tot plaatsnemen in Grand Hall
Opening door dagvoorzitter
(KMar) en Pieter Jaap Aalbersberg (NP)
Missie Oekraine: Kol
(0W)
Onderzoek naar de oorzaak:
Strafrechtelijk onderzoek: Fred Westerbeke (OM)
(LTFO)
(N F1) en
ldentificatieproces:
Afsluiting door Minister-President

Verplaatsing naar Event Hall
19:30—21.00 uur
21.30—22.00 uur

Informeel gedeelte
Debriefing medewerkers, sprekers en vertegenwoordigers organisaties

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. mi nve nj. n 1
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overdrachtje nabestaandenbijeenkomst
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

-

-

A

-

In principe is alles nu geregeld voor de nabestaandenbijeenkomst. Aandachtspunten zijn nog de
volgende:

(

Verder kan ik even niks bedenken.
Als je er nog dingen zijn waar je met
Groeten en succes

—

niet uitkomt dan mag je me natuurlijk altijd bellen.
‘t’

A

Senior Communicatieadviseur

(
Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
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Briefing sprekers nabestaandenbijeenkomst
Datum:

dinsdag 26 augustus

Tijd:

18.30

I.ocatie:

NBC Congrescentrum

—

21.00 uur (deuren open vanaf 16.30 uur)
—

Nieuwegein Utrecht

Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
Route beschrijving:

http://nbccongrescentrum-px.rtrk.nl/over-nbc/contact/

Aanwezig:

800-1000 nabestaanden
Minister President

(

Nader te bepalen vertegenwoordiging kabinet

Programma (onder voorbehoud van last minute wijzigingen)
Dagvoorzitter; Maartje van Weegen
16.30 18.10 uur
17.30—18.00 uur
18:00—18:30 uur
18:30 18:35 uur
18:35 18:55 uur
18:55 19:05 uur
19:05 19:15 uur
19:15 19:35 uur
19:35 19:40 uur
—

—

—

—

—

—

—

(

Inloop, ontvangst en maaltijd bij NBC
Interne briefing sprekers en vertegenwoordigers verschillende organisaties
Verzoek tot plaatsnemen in Grand Hall
Opening door dagvoorzitter
(KMar) en Pieter Jaap Aalbersberg (NP)
Missie Oekraine: Kol.
(OVV)
Onderzoek naar de oorzaak:
Strafrechtelijk onderzoek: Fred Westerbeke (OM)
(NFI)
Identificatieproces:
(LTFO) en
Afsluiting door Minister-President (onder voorbehoud)

Verplaatsing naar Event Hall
19:40 21.00 uur
21.30—22.00 uur
—

Informeel gedeelte
Debriefing medewerkers, sprekers en vertegenwoordigers organisaties

Tijdens het plenaire gedeelte worden in principe geen plenaire vragen gesteld. De dagvoorzitter zal
helder aangeven dat gedurende het informele samenzijn vragen gesteld kunnen worden aan
aanwezigen van bijvoorbeeld missie-leden of LTFO-medewerkers. Mochten er toch vragen uit de
zaal komen tijdens het plenaire deel dan zijn er loopmicrofoons aanwezig om dit te faciliteren. Taak
van de dagvoorzitter is wel om dit vriendelijk doch strak in de hand te houden; individuele vragen
consequent doorverwijzen naar informele gedeelte
Informeel gedeelte (Event Zaal)
Vervolgens zal in een zaal naast de plenaire ruimte de bijeenkomst verder gaan in een meer
informele setting. Daarbij zijn meerdere vertegenwoordigers vanuit verschillende instanties
aanwezig om individuele vragen te beantwoorden:

6 Leden van het onderzoeksteam uit de Oekraïne (via Defensie)
10 leden van het LTFO identificatieteam in Hilversum
3 medewerkers van het NFI
4 medewerkers van het OM (strafrechtelijk onderzoek)
6 Medewerkers van 0W (onderzoek naar oorzaak)
50-60 Familie rechercheurs Politie
15 casemanagers Slachtofferhulp Nederland
?? Medewerkers van Arq (psychotrauma expert groep)
5 medewerkers van Malaysia Airlines

-

-

-

-

-

•
-

-

-

Deze mensen krijgen een gekleurde badge of zullen op een andere wijze als herkenbaar
aanspreekpunt fungeren voor de nabestaanden met vragen. Ook de zaalindeling wordt hier op
aangepast (hoek voor OM, hoek voor LTFO, etc etc).
Aparte voorbespreekruimte beschikbaar

Indien gewenst is het mogelijk om een aparte ruimte voor uw Organisatie te reserveren waar u zich
samen met uw medewerkers kunt voorbereiden op de bijeenkomst. Als daar behoefte aan is graag
tijdig aangeven!
Audiovisuele ondersteuning
Verzoek is om het gebruik van audiovisuele ondersteuning (o.a. powerpointpresentaties) te
beperken tot het minimaal noodzakelijke. Indien powerpoint gebruikt gaat worden graag instellen
op breedbeeld formaat 16:9. Met betrekking tot eventueel filmmateriaal graag aangeven via welke
bron: dvd, cdrom, internet, usb.
Briefing en debriefing met medewerkers Arq en slachtofferhulp
De ervaring van de vorige nabestaandenbijeenkomst leert dat het goed is om de mensen die spreken
met nabestaanden voor te bereiden op wat komen gaat. Nabestaanden bevinden zich in een
rouwproces wat allerlei gevoelens en emoties met zich mee kan brengen. Medewerker5 van Arq en
slachtofferhulp geven wat praktische tips en ondersteuning bij hoe hier mee om te gaan.
Pers
Waarschijnlijk zal de MP na afloop van de bijeenkomst de pers kort te woord staan. Hij zal daarbij
ook wat vertellen over de Nationale Herdenking. Woordvoering, begeleiding pers ter plekke en
coördineren persmoment door
Contactpersonen Organisatie

0

(
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1
amsterdam.politie.nl;
knp.politie.nl)
BD/DV/PE
cnp.politie.nl)
jminez.nl; 1
bijeenkomst
26
aug
AKKOORD OP bericht voor nabestaanden over
Informatiebijeenkomst nabestaanden toelichting.docx

Van:
Verzonden:
Aan:

4

-

CC:

-

Onderwerp:
Bijlagen:

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 dank voor jullie geduld en flexibilitei

BD/DRD/NCC/ECO
Van;
Verzonden:_vrijdag 22 augustus 2014 16:26
-

Aan:

-rdam.poIitie.nl;l
-BD/DV/P&B;’_____
‘<n.iolitie.nl)
voor nabestaanden over bijeenkomst 26 aug

-

--

rwerp:b

nn.nolitie.nl)
BD/DV; minez.n
-

Best’
stuur ik jullie hierbij de tekst
Naar aanleiding van het telefonische contact tussen
die wij vandaag nog via de familierechercheurs aan de nabestaanden willen communiceren. Deze tekst
van het NFI.
is afgestemd met
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
gei nformeerd.
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
@ nctv m mve nj n 1
.

http:f/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
ii 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 6augustus 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
(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 Airliries 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 gebitsstatu5sen vast. De identificatie van de slachtoffers kan dus gebeuren op
basis van (1) vingerafdrukken, (2) gebitsstatus, (3) DNA of (4) een combinatie van deze methoden.

De informatie die hierdoor beschikbaar komt, wordt vergeleken met gegevens en materiaal van het
slachtoffer voor het overlijden. Als deze gegevens met elkaar overeenkomen, legt de leider van het
LTFO de ‘match’ ter goedkeuring voor aan de autoriteiten. Die moeten de identiteit formeel
vaststellen.
Het DNA-onderzoek, één van de onderzoeksmethoden voor identificatie, is te verdelen in drie
stappen: 1) het vervaardigen van DNA-profielen van Ante Mortem (AM)-materiaal; 2) het
vervaardigen van DNA-profielen van Post Mortem (PM)-materiaal; en 3) vergelijkend DNA
onderzoek van de DNA-profielen van AM-materiaal met PM-materiaal.
De afgelopen weken ontving het NFI via het LTFO (post-mortem) meer dan 600 bemonsteringen van
stoffelijke resten, die eerder in het rampgebied in Oekraïne waren veiliggesteld en vervolgens waren
overgebracht naar Hilversum. Daarnaast ontving het NFI (ante-mortem) DNA-materiaal van
nabestaanden (familieleden) en persoonlijke eigendommen van slachtoffers. Als het NFI onderzoek
heeft verricht op alle bemonsteringen, kan een uitspraak worden gedaan over het aantal personen
waarvan een uniek DNA-profiel is vervaardigd. Het aantal unieke DNA-profielen zegt echter nog niks
definitiefs over het uiteindelijke aantal identificaties van slachtoffers. Het legt de basis voor het
verdere DNA-onderzoek. Er is daarna nog een aantal stappen noodzakelijk om daadwerkelijk tot een
identificatie door het LTFO te komen. Het identificatieproces duurt naar verwachting nog enkele
maanden.
Tijdens de nabestaandenbijeenkomst van aanstaande dinsdag wordt een toelichting gegeven op het
identificatieproces en meer specifiek op het aantal tot nu toe vastgestelde unieke DNA-profielen.
Wilt u meer weten over de werkwijze van het LTFO:
http://www.ltfo.nl/index,php?option=com content&view=article&id16&Itemid=135
Wilt u meer weten over het DNA-onderzoek van het NFI:
http://www.forensischinstituut.nh/l mages/rootscha lig-dna -identificatieonderzoek tcmll9560206.pdf
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Hol
Ik kreeg zojuist een aanbod vanuit psychosociale zorg (IVV/Arq/slachtofferhulp) om van tevoren even
met
af te stemmen over aanpak dinsdag en reflectie op de vorige keer.
Los van de inhoudelijke briefing die er natuurlijk ook moet komen.
nl
Contactpersoon is dezelfde als de vorige keer:
Ik laat het contact hierover met

even aan jou/jullie over

(
Van:
V

BD/DRD/NCC/ECO

1

A
-

BD/DV/r”

Ik weet niet precies hoe het vorige keer gegaan is maar mag ik jou vragen om
benaderen voor de nabestaandenbijeenkomst van a.s. dinsdag?

•te

Programma ziet er na ICCB wijzigingen van gisteren als volgt uit:
Programma

Dagvoorzitter:

(

1. Inloop, ontvangst en maaltijd bij NBC
2. Verzoek tot plaatsnemen in Grand Hall
3. Opening door dagvoorzit:ter
(Marechaussee)
4. Kolonel
(OVV)
5. Onderzoek naar de oorzaak:
6. Strafrechtelijk onderzoek: Fred Westerbeke (OM)
(LTFO)
(NFI) en
7.
8. Minister-President
9. Verplaatsing naar Event Hall
10. Informeel gedeelte

16.30 18.10 uur
18:00 18:30 uur
18:30 18:35 uur
18:35 18:55 uur
18:55 19:05 uur
19:05 19:15 uur
19:15 19:35 uur
19:35 19:40 uur
—

—

—

—

—

—

—

—

19:30

—

21.00 uur

Ad 1.De ervaring van 21 juli leert dat sommige nabestaanden ruim voor aanvang aanwezig zijn. Uit
piëteit is het onwenselijk deze buiten te laten wachten. In de uitnodiging kan wel later tijdstip dan
16:00 uur genoemd worden maar in de uitvoering zal dus eerder alles gereed moeten zijn.
Ad 3. De dagvoorzitter zal uitleg geven over wat de bedoeling van deze bijeenkomst is.
(Marechaussee) en/of Pieter Jan Aalbersberg (NP) over de missie
Ad 4. Kolonel
Waar en hoe is er gezocht
Wat gebeurt er nu in Oekraïne
1

Ad 7.
•
•

(LTFO)
(NFI) en
verloop/voortgang identificatieproces
uitleg vaststellen DNA profielen

Ad 10. Tijdens het plenaire gedeelte worden in principe geen plenaire vragen gesteld. De dagvoorzitter
zal helder aangeven dat gedurende het informele samenzijn vragen gesteld kunnen worden aan
aanwezigen van bijvoorbeeld missie-leden of LTFO-medewerkers. Mochten er toch vragen uit de zaal
komen tijdens het plenaire deel dan zijn er loopmicrofoons aanwezig om dit te faciliteren. Verzoek aan
de dagvoorzitter is wel om dit vriendelijk doch strak in de hand te houden; individuele vragen
consequent doorverwijzen naar informele gedeelte
Informeel oedeelte (Event Zaa[)
Vervolgens zal in een zaal naast de plenaire ruimte de bijeenkomst verder gaan in een meer informele
setting. Daarbij zijn meerdere vertegenwoordigers vanuit verschillende instanties aanwezig om uw
individuele vragen te beantwoorden. Zoals het Landelijk Team Forensische Opsporing, medewerkers
van het Openbaar Ministerie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, familierechercheurs en
Slachtofferhulp Nederland.

Ik hou me vanuit het NKC verder nog bezig met het briefen van de sprekers, het zorgen voor
voldoende vertegenwoordiging vanuit de betrokken organisaties en het aanleveren van
achtergrondinfo ter plekke (factsheets).
Teamis bezig met verdere Organisatie en logistiek, afstemming met gemeente etc etc

Senior Communicatieadviseur

Eenheid Communicatie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 DP t Den Haag
Postbus 20011 2500 EA Den Haag
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http://www.nctv.nl
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RE: briefing 0W nabestaandenbijeenkomst 26 augustus
Quenstions and answers investigation MH17.pdf; Vragen en antwoorden onderzoek
M H17.pdf

Van:
Verzonden:
Aan:

-

Onderwerp:
Bijlagen:

Hal
Dankjewel, ik zal het hier intern doorzetten. Ik weet niet of jullie ook Engelstalige informatiepakketjes maken voor
de buitenlandse bezoekers van de informatiebijeenkomst, maar voor de volledigheid hierbij de Q&A in het
Nederlands en in het Engels. Beiden reeds gepubliceerd en daarmee openbaar (en dus te gebruiken voor de
info rmatiem a pjes).
Fijne vakantie!

-

Groet
BD/DRD/NCC/ECO [
@nctv minvern nu
-’rdag 21 augustus 2014 15:12
Verzr—-’--— 1
Aanf
CC:
j BD/DRD/NCC/ECO;
BD/DRD/NCC/EC1
_...R
Onderwerp: briefing 0W nabestaandenbijeenkomst 26 augustus

Van

-

-

—

,

Beste
Hierbij stuur ik je de briefing voor de informatiebijeenkomst voor nabestaanden van aanstaande
op basis hiervan nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.
dinsdag. Mochten jij of de
Het factsheet met Q&A’s wat je gisteren hebt aangeleverd zullen wij beschikbaar stellen tijdens de
bijeenkomst.
neemt dan het stokje over.
Ik ben zelf vanaf zaterdag met vakantie maar mijn collega
Haar gegevens vind je ook in de bijlage.

(

Groeten

Senior Corn rnunicatieadviseur

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

20 Augustus 2014

Bladnummer

1 van 4

Questions and answers concerning the investigation into flight MH17
1) Why is an investigation necessary?
In the event of an aircraft accident, It is very important to conduct an investigation in order
to clearly ascertain the cause. This will allow the surviving relatives, other parties involved
and also the world to understand what happened based on a factual account. An
investigation can also contribute to the safety of civilian (and other) aviation:
recommendations are made whenever necessary to avaid similar incidents in the future.

(

The Dutch Safety Board believes that the MH17 crash should be the subject of an extensive
and in-depth investigation. In addition to the (international) investigation into the cause of
the crash, the decision-making process surrounding flightroutes and the availability of
passenger lists will also be examined.
2) Why is the Dutch Safety Board leading the investigation?
Ukraine has transferred responsibility for investigating the cause of the crash to the Dutch
Safety Board. The request came from Ukraine.
This request was made because the flight departed from the Netherlands, and due to the
large number of Dutch nationals who died in the crash, The transfer was formally recorded
in an agreement on 23 July.
3) Which countries are involved in the investigation and why?
The International Civil Aviation Organisation (ICAO) states that it is the responsibility of the
country where an aircraft accident took place to investigate the cause. Immediately
following the crash of flight MH17, aviation investigators from Ukraine began investigating
the cause of the accident. The Netherlands (as one of the countries affected) received official
word of the crash of MH17 from the investigators shortly after it took place, including an
invitation to take part in the investigation.
The ICAO agreement dictates that certain countries are obliged to be involved in the
investigation. In principle, the country where the accident took place (State of occurance)
should lead the investigation. However, the option is available to transfer the obligation of
the investigation to another country. The countries where the operator is based, where the
aircraft was designed and where It was built are also entitled to take part. Countries that can
supply specific information or expertise may participate at the invitation of the party leading
the investigation. Countries that suffered fatalities are also entitled to play a part in the
investigation, but have limited rights.

Datum

20 Augustus 2014

Bladnummer

2 van 4

In the case of the M H 17 crash, many countries volunteered their assistance of their own
accord. In some cases this assistance was accepted because the investigators had specific
knowledge, information or expertise to offer.
The following countries have contributed (to a greater or lesser extent) to the international
investigation team into the crash of flight MH17: Ukraine, Malaysia, Australia, Russia, the
United Kingdom, the United States, Germany, France, Italy and lndonesia. The ICAO and the
European Aviation Safety Agency (EASA) also contributed to the investigation as
organisations. The Ieadership of the investigation rests with the Dutch Safety Board, which
will publish both the preliminary and final report. The countries that have a forma 1 role as
participants in the irivestigation under the ICAO agreement will be given access to the draft
reports, and may provide feedback. The country leading the investigation may offer other
countries access to the draft reports at its discretion.

(.

4) Is It possible to conduct an effective investigation if nobody has visited the crash site itself?
Although additional investigation at the crash site itself is preferable, t is not impossible to
conduct an effective investigation based on other sources and to produce a definitive final
report. Incidentally, on the days following the incident (when Ukraine was still leading the
investigation), several Ukralnian aviation investigators visited the crash site briefly several
times for investigative purposes.
Once a secure and stable situation has been established, the Dutch Safety Board will visit the
location. This in order to verify the results of the investigation from other sources and to
conduct a specific search for wreckage and other vital pieces.
5) Why has the Dutch Safety Board not vet visited the crash site?
The Dutch Safety Board was not abled to visit the crash site because the safety of the
investigators could not be guaranteed. The Dutch government believes that people
investigating the causes of the crash will be at greater risk than forensic investigators, next of
kin orjournalists. In this respect, the safety of others at the crash site is also being taken into
account: the presence of Dutch Safety Board investigators must not put others in danger.
Moreover, recovering the victims’ bodies and searching for personal belongings had top
priority. The opportunities for visiting the crash site were limited, and priority was given to
forensic investigators (and the supporting marechaussees).
6) What is a preliminary report?
The preliminary report is an interim report used to publish the initial results of an
investigation following an major aircraft accident. The ICAO agreement that sets out the
investigative procedures for civil and other aviation states that a preliminary report must be

(
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released during an investigation. This report may also inciude safety warnings. The
preliminary report is not subject to any criteria in terms of structure or scope. The content is
partly dependent on the progress of the investigation and the need to report certain
findings.

(

The preliminary report on the crash of MH17 being prepared by the Dutch Safety Board
contains a number of facts based on various sources; allowing an initial, provisional
sequence of events to be made. The investigation team collected information from various
sources, such as the Cockpit Voice Recorder, the Flight Data Recorder, satellite and other
images, and radar information. All the data is then compared to determine whether the
various sources corroborate each other, or show a different view. This is a delicate and time
consuming process that has not yet been completed.
The draft versions of the preliminary report will be discussed by the international
investigation team and with the Board prior to being published. The ICAO states that the
normal period required for drawing up a preliminary report is 2-4 weeks, howeverjustified
exceptions are permitted. Given the particular and complex circumstances surrounding this
occurence, it is not yet exactly clearwhen the preliminary report will be published.

(

7) Will the Dutch Safety Board be publicly releasing the content from the Cockpit Voice
Recorder and the Flight Data Recorder?
Investigative materials and sources of information used by the Dutch Safety Board in its
investigations are protected by law. Only information relevant to determining the cause of
the MH17 crash will be inciuded in the final report. The available investigative information
will not be released publicly in their entirety, except for what is published in the final report.
This is in accordance with the Dutch Safety Board Act (Rijkswet Onderzoeksroad voor
Veiligheid) and the CAO agreement.
8) When will the final report be released?
An aviation accident irivestigation requires a lot of time. Not only is the investigation a
complex, delicate and therefore time-consuming process involving various different parties,
the Dutch Safety Board is also bound to international regulations that are set out in the CAO
agreement. One of these regulations prescribes that a draft of the final report must be
presented for feedback to all parties which are formally involved. These parties then have
sixty days to respond to the draft, after which the Dutch Safety Board must incorporate
their feedback. The definitive report is expected to be published within one year.
9) What is the difference between the preliminary report and the final report?
The preliminary report provides an overview of the initial, provisional facts a relatively short
time after the occurence. When the report is released, not all investigation data will have
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been analysed and no definitive conciusions drawn. Additional investigation data, an analysis
and the conciusions based thereon will be inciuded in the final report, making it far more
extensive and in-depth.
10) Why does the Dutch Safety Board not issue any statements concerning guilt or liability?
In addition to providing a dear understanding of the cause, the aim of the Dutch Safety
Boards work is to increase safety. This is achieved by investigating the causes of an incident
and if possible making recommendations to improve safety. This is set Out as such in the
CAO agreement, which deals specifically with aviation investigations.
—

—

11) What is the 1CAO and what is Annex 13?
Founded in 1947, the International Clvii Aviation Orgariisation is a specialist UN organisation
whose goal is to estabiish the principies and standards for international civil aviation for the
improvement of aviation. Among other things, the CAO agreement prescribes how aviation
accidents must be investigated, and that the purpose of such investigations must be to
improve safety and not to apportion biame or estabiish iiability. Annex 13 (one section of the
agreement) describes how investigations into aviation incidents should be conducted, the
criteria that the report must satisfy, and which countries need to be involved.

(
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Vragen en antwoorden over het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17
1) Waarom is onderzoek nodig?
Wanneer een vliegtuigongeluk plaatsvindt, is het van groot belang om door het doen van
onderzoek een helder beeld te krijgen van de oorzaak. Hierdoor kunnen nabestaanden,
andere betrokkenen en de (internationale) samenleving op basis van feiten te weten komen
wat er gebeurd is. Daarnaast kan onderzoek bijdragen aan de veiligheid in de
(burger)luchtvaart: waar nodig en relevant worden aanbevelingen gedaan om herhaling in
de toekomst te voorkomen.
De Onderzoeksraad vindt het van groot belang dat het neerstorten van vlucht MH17 breed
en diepgaand wordt onderzocht. Daarom wordt naast het (internationaal) onderzoek naar
de oorzaak van de crash ook de besluitvorming rondom vliegroutes en de beschikbaarheid
van passagierslijsten onderzocht.
2) Waarom heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid de leiding over het onderzoek?
Oekraïne heeft de leiding over het onderzoek naar de oorzaak van de crash overgedragen
aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dit is gebeurd op verzoek van Oekraïne.
De redenen van het verzoek zijn dat de vlucht uit Nederland is vertrokken en het grote
aantal Nederlandse slachtoffers. De overdracht is op woensdag 23juli formeel vastgelegd in
een overeenkomst.
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 hij 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 rampptek zelf
aanwezig zijn geweest?
Het heeft de voorkeur om ook onderzoek te doen op de crashsite zelf, maar het is niet
onmogelijk om op basis van andere bronnen een goed onderzoek te doen en tot een
definitief rapport te komen. Overigens, de dagen na het voorval (toen het onderzoek nog
onder leiding van Oekraïne stond) zijn enkele luchtvaartonderzoekers van Oekraïne een
aantal keer kort op de rampplek geweest voor onderzoek.
Als een veilige en stabiele situatie op de crashsite is bereikt, zal de Onderzoeksraad de
crashsite alsnog bezoeken. Dit om onderzoeksresultaten op basis van andere bronnen te
verifiëren en heel gericht te zoeken naar bepaalde brokstukken of ander materiaal.

5) Waarom is de Onderzoeksraad nog niet op de crashsite geweest?
De Onderzoeksraad voor Veiligheid is nog niet op de rampplek geweest omdat de veiligheid
van de onderzoekers niet geborgd kon worden. De Nederlandse overheid heeft ingeschat
dat onderzoekers naar de oorzaak van de crash grotere veiligheidsrisico’s lopen dan
forensisch onderzoekers, nabestaanden of journalisten. Hierbij is ook rekening gehouden
met de veiligheid van eventuele andere aanwezigen op de rampplek: cie 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.

t
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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 RijkswetOnderzoeksraad 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.
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maiaysiaJ
Om u beter van dienst te kunnen zijn, hebben we voor u een vast
telefoonnummer gecreëerd, welk telefoonnummer vanaf vandaag
bereikbaar is.
Het telefoonnummer is:

C

Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week
bereikbaar. Wij verzoeken u vriendelijk al uw vragen via dit
telefoonnummer aan ons te stellen.
We streven er altijd naar om u in het Nederlands te woord te staan.
Indien dat niet lukt wanneer u belt en u wenst in het Nederlands te
woord gestaan te worden, dan zullen wij ervoor zorgen dat u zo snel
als mogelijk teruggebeld wordt door een Nederlandstalige care
giver.
De telefoonnummers die we 15 augustus jI. gecommuniceerd
hebben, blijven nog enige tijd beschikbaar maar zullen op enig
moment afgesloten worden. Voor de goede orde nogmaals de
betreffende telefoonnummers:

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

c

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

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

Identificatieonderzoek
Wanneer als gevolg van een ramp een groot aantal slachtoffers moet worden
geïdentificeerd, wordt het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) ingezet. Dit is
ook gebeurd bij de ramp met vlucht MH17. Het LTFO bestaat uit medewerkers van
politie, defensie, universitaire ziekenhuizen, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en
forensisch tandartsen. Direct na de ramp hebben familierechercheurs contact gelegd met
nabestaanden en zijn gegevens van de slachtoffers verzameld.
Op woensdag 23 juli startte het onderzoek aan de stoffelijk overschotten in Hilversum,
onder leiding van Arie de Bruyn, hoofd van het LTFO. Een team van 120 Nederlandse
experts en 80 collega’s uit het buitenland verrichtten dat deel van het identificatieproces.
De identiteit van een slachtoffer wordt vastgesteld op basis van onder meer
overeenkomsten van vingerafdrukken, van de gebitsstatus of van het DNA. Maar ook
specifieke lichaamskenmerken, sieraden en persoonlijke bezittingen kunnen bijdragen
aan het vaststellen van de identiteit van het slachtoffer. Bij het beschrijven van de
stoffelijk overschotten leggen de specialisten al de verzamelde gegevens vast. Zij
registreren onder andere geslacht en leeftijd daarnaast worden de kleding, brillen en
andere aangetroffen persoonlijke eigendommen van de slachtoffers uitgebreid
beschreven en gefotografeerd.
(aantal) slachtoffers geïdentificeerd (input LTFO)
slachtoffers van de rampvlucht
Vrijdag 22 augustus is bekend geworden dat in totaal
slachtoffers hebben er de Nederlandse
MH17 zijn geïdentificeerd. Van deze
nationaliteit en
een andere nationaliteit.
...

...

...

...

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

(

Stand van zaken DNA-onderzoek
De afgelopen weken ontving het NFI via het LTFO meer dan 600 bemonsteringen van
stoffelijke resten, die eerder in het rampgebied in Oekraîne waren veiliggesteld en
vervolgens waren overgebracht naar Hilversum. Daarnaast ontving het NFI DNA
materiaal van nabestaanden (familieleden) en van gebruiksvoorwerpen van slachtoffers
die bij hen thuis lagen.
DNA -profielen overleden en
Ruim driekwart van de bemonsteringen die in Hilversum zijn genomen, leverde tot nu
toe een DNA-profiel op. De overige bemonsteringen bevatten vooralsnog onvoldoende
DNA om een bruikbaar DNA-profiel te vervaardigen. Dit bleek uit de eerste
analyseronde. De bemonsteringen die vooralsnog niet met succes zijn geprofileerd,
worden met complexere technieken opnieuw geanalyseerd. Hoeveel tijd dit kost is nog
onduidelijk. Ook is niet uitgesloten dat sommige lichaamsdelen opnieuw door het LTFO
bemonsterd moeten worden in Hilversum.
DNA -profielen nabestaanden en persoonlijke bezittingen
Het DNA-materiaal van nabestaanden is geanalyseerd en geprofileerd. Daarnaast zijn
van de onderzochte persoonlijke gebruiksvoorwerpen veel bruikbare DNA-profielen
verkregen.

Aanvullende onderzoeksfase
Nadat het NFI aanvullend onderzoek heeft verricht op alle bemonsteringen, wordt een
definitieve uitspraak gedaan over het aantal personen waarvan een uniek DNA-profïel is
vervaardigd. Het is nog niet bekend hoelang dit duurt.
Vergelijkend onderzoek
Direct nadat een DNA-profiel is vervaardigd, start de vergelijkende onderzoeksfase.
Hierbij vergelijkt het NFI de DNA-profielen van de slachtoffers met de DNA-profielen van
de nabestaanden en/of de DNA-profielen die zijn vervaardigd op basis van de
persoonlijke eigendommen van de slachtoffers.
Aantal unieke DNA-profielen tot nu toe
Op dit moment, dinsdag 26 augustus 2014, heeft het NFI 283 unieke DNA-profielen van
overledenen vastgesteld. Dit aantal neemt waarschijnlijk de komende weken nog toe.
Het aantal unieke DNA-profielen zegt echter nog niks definitiefs over het uiteindelijke
aantal identificaties van slachtoffers. Het legt de basis voor het verdere DNA-onderzoek.
Er is daarna nog een aantal stappen noodzakelijk om daadwerkelijk tot een identificatie
door het LTFO te komen.
Het DNA-profiel van de overledene wordt in een speciaal hiervoor ontwikkeld
computerprogramma vergeleken met het DNA-profiel van familieleden. Wanneer van een
vermiste persoon een DNA-profiel is verkregen uit een persoonlijk gebruiksvoorwerp
wordt ook dit ingevoerd. De software herkent patronen van overeenkomsten in de DNA
profielen en berekent vervolgens de wetenschappelijke bewijswaarde van de gevonden
overeen komst.
Via de familierelatie bestaat er een grote overeenkomst tussen de DNA-profielen van de
overledene en zijn eerstegraads verwanten. De wetenschappelijke bewijswaarde van het
DNA-identificatieonderzoek wordt altijd gekwantificeerd. Het wettelijk criterium is een
waarschijnlljkheidswaarde van 99,99%, dan wordt gesproken van een positieve DNA
match. Er wordt ook gesproken van een match wanneer bij de vergelijking met een
persoonlijk item de DNA-profielen volledig identiek zijn.
Uitkomsten DNA-onderzoek
De uitkomsten van de DNA-onderzoeken rapporteert het NFI aan het LTFO. Het LTFO
neemt de DNA-onderzoeksresultaten vervolgens mee met alle overige uitkomsten in het
identificatieonderzoek. Indien het verkregen DNA-profiel van de overledene niet
gematcht kan worden met de DNA-profielen van nabestaanden, noch met persoonlijke
items, is er geen sprake van een DNA-match. Het duurt naar verwachting nog enkele
maanden voordat het DNA-vergelijkend onderzoek volledig is afgerond.
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Vragen en antwoorden over het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17

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

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is nog niet op de rampplek geweest omdat de veiligheid
van de onderzoekers niet geborgd kon worden. De Nederlandse overheid heeft ingeschat
dat onderzoekers naar de oorzaak van de crash grotere veiligheidsrisico’s lopen dan
forensisch onderzoekers, nabestaanden of journalisten. Hierbij is ook rekening gehouden
met de veiligheid van eventuele andere aanwezigen op de rampplek: de aanwezigheid van
onderzoekers van de Onderzoeksraad mag anderen niet in gevaar brengen.
Daarnaast had het bergen van slachtoffers en het zoeken naar persoonlijke eigendommen
de absolute prioriteit. Er waren slechts beperkte mogelijkheden om ter plaatse te gaan en de
forensisch onderzoekers (en ondersteunende marechaussees) kregen hierbij voorrang.

(
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6) Wat is een preliminary report (voorlopig rapport)?

Het zogenaamde preliminary report (voorlopig rapport) is een tussentijds rapport waarin de
eerste feiten van een onderzoek naar een vliegramp gepubliceerd worden. Het ICAO-verdrag
waarin de procedures voor onderzoeken naar (burger)luchtvaart zijn vastgelegd, bepaalt dat
tijdens een onderzoek een preliminary report gepubliceerd moet worden. Hierin kunnen
eventueel ook veiligheidswaarschuwingeri 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 lCAOverdrag.
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 CAO
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 internatîonale 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
geJentificeerd wordt het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) ingezet. Het LTFO is
een team van de Nederlandse politie en partners (zoals het Ministerie van Defensie en het
Nederlands Forensisch Instituut), waarin de deskundigheid op het gebied van forensische
opsporing en identificatie van slachtoffers in ons land is gebundeld. Specialisten van het
LTFO verzamelen gegevens van de slachtoffers en leggen al deze bevindingen vast. Zij
onderzoeken de stoffelijke overschotten uit- en inwendig en registreren geslacht, lengte,
haar, geschatte leeftijd, eventuele pathologische afwijkingen en uiterlijke kenmerken
(neusvorm, vaste of losse oorlel, littekens, tatoeages, piercings en protheses). Tijdens het
onderzoek door het LTFO worden ook bemonsteringen gedaan voor DNA-onderzoek. Het
gaat hierbij om spierweefsel, botmateriaal en een gebitselement. Indien mogelijk nemen
dactyloscopisten vingerafdrukken af en maken forensisch odontologen röntgenfoto’s van de
gebitten en stellen de gebitsstatussen vast. Daarnaast worden de kleding, sieraden, brillen
en andere aangetroffen persoonlijke eigendommen van de slachtoffers uitgebreid
beschreven en gefotografeerd.
DNA-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
van twee categorieën AM-materiaal:
celmateriaal van familieleden van de vermiste personen: bij voorkeur van eerstegraads
familieleden, zoals ouders, kinderen, broers en zussen. Speciaal hiervoor bevoegde
medewerkers van de politie nemen hiertoe wangslijmvliescellen af van de familieleden door
een paar keer met een borsteltje langs de binnenkant van de wang te strijken.
celmateriaal van de vermiste personen. Dit kan aanwezig zijn op persoonlijke
eigendommen van de vermiste personen: gebruiksvoorwerpen, zoals een tandenborstel,
scheermesje of een kam met haren. In de praktijk zijn niet altijd dergelijke
gebruiksvoorwerpen voor handen en is daarnaast ook enig voorbehoud noodzakelijk.
Daarbij is het de vraag of het daadwerkelijk het gebruiksvoorwerp van de betreffende
vermiste persoon is en of dit voorwerp ook alleen door hem of haar is gebruikt.
Daarnaast is het mogelijk dat er medische monsters van de vermiste personen aanwezig
zijn: bloed of een ander monster met celmateriaal (DNA) dat ooit bij een dokter of in een
ziekenhuis is afgenomen en daar is bewaard.
-

(

-

©NFI, augustus 2014

1

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-profiel past bij de DNA-profielen van de familieleden van de vermiste personen. Is
in een stamboom ook het DNA-profiel van de vermiste persoon opgenomen, dan
onderzoekt Bonaparte of het DNA-profiel van het stoffelijk overschot daarmee matcht. De
software herkent patronen van overeenkomsten in de DNA-profielen. Wanneer het DNA

1

Voor uitgebreide informatie over het grootschalig ONA-identificatieonderzoek bij de Tripoli-ramp, zie A.i.
Meulenbroek & P. Poley, Kroon getuige DNA; Onzichtbaar spoor in spraakmakende zaken, hoofdstuk 20 (De
vliegramp in Tripoli), Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij 2014 (ISBN 978-90-234- 89-32-0).
2

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

—

—

(
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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
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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 DNAkenmerken (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-kenmerkeri 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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Vliegramp MHI7: waar heeft de missie gezocht?
De repatriëringsmissie heeft tussen 1 en 6augustus 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
ontoegankelijke gebieden of gebieden waar de missie niet werd toegelaten, eerder door hen lichamen
en bezittingen zijn geborgen. Dit is professioneler en zorgvuldiger gebeurd dan eerst werd
aangenomen. In het Noord-West cluster is niet gezocht, omdat dit te gevaarlijk was. De experts
schatten in dat het onwaarschijnlijk is dat daar stoffelijke resten worden gevonden, ook gezien de
vindplaats van eerdere lichamen.
Hoe is gezocht?
De gebieden zijn doorzocht door teams van experts, met hulp van speurhonden. Wanneer de experts
iets vonden, werd het gemarkeerd en volgens de vastgestelde procedures behandeld. Persoonlijke
bezittingen zijn meegenomen als ze van belang waren voor de identificatie (op basis van forensische
normen) en de inschatting of de bezittingen van emotionele waarde kunnen zijn voor de
nabestaanden. Knuffels werden bijvoorbeeld wel meegenomen, tijdschriften en verspreide
kledingstukken niet.

(

Wat was het resultaat?
Tijdens de zoekperiode zijn menselijke resten en persoonlijk bezittingen gevonden. Geen hele
lichamen. Op plekken waar de lokale bevolking lichamen heeft geborgen werd niets meer gevonden.
In de doorzochte gebieden werden persoonlijke bezittingen en bagage gevonden die geopend was en
waaruit door onbekenden goederen zijn weggenomen. De bagage en goederen uit de wagon (die in
Torez stond) leken ongeschonden. Net als de meeste spullen die door Oekraïners werden
teruggegeven. De lokale bevolking was erg behulpzaam. De missie heeft op 6 augustus flyers
uitgereikt aan 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.

\
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Schadevergoeding
De afgelopen weken zijn er veel vragen gesteld over schadevergoeding na de vliegramp
Oekraine. Op deze factsheet vindt u de hoofdlijnen. Hoe hoog de schadevergoeding uiteindelijk
zal zijn hangt af van de persoonlijke omstandigheden van de slachtoffers en van hun
nabestaanden. Malaysîa Airlines komt regelmatig met aanvullende informatie over vergoeding
van de schade. Op het besloten gedeelte van het Informatie en Verwijs Centrum (IVC) vindt u
de meest actuele stand van zaken.
Algemeen
In het Verdrag van Montreal uit 1999, dat van toepassing is op het internationale luchtverkeer, is
bepaald dat Malaysia Airlines de geleden schade tot een maximum bedrag van circa € 129.000
(113.100 SDR, Special Drawing Rights) moet vergoeden. U heeft echter niet automatisch recht op
deze maximale vergoeding; alleen de werkelijk geleden schade wordt vergoed.
U heeft ruim de tijd om schade te vorderen. Een vordering op Malaysia Airlines moet binnen twee jaar
na 17juli 2014 (dus v5r 17juli 2016) worden ingediend.
De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald door de hoogte van de schade die u heeft
geleden. Uw schade kan slechts éénmaal worden verhaald: is uw schade eenmaal vergoed
(bijvoorbeeld door een uitvaartverzekering, reisverzekering), dan kan dezelfde schade niet nog een
keer op een andere partij worden verhaald.
Betaling Financiële Bijstand (BFB)
Malaysia Airlines heeft een Betaling Financiële Bijstand (BFB) ter beschikking gesteld van € 3.700 per
overleden passagier om in de eerste financiële behoefte te voorzien. De BFB van € 3.700,- maakt
geen onderdeel uit van de totale schadeclaim en zal derhalve niet in mindering worden gebracht op
enige uiteindelijke schadevergoeding. U bent Vrij om de BFB te accepteren. Acceptatie heeft geen
gevolgen voor de verdere schadevergoeding. Als u het niet accepteert, verliest u geen rechten.
Voorschot
Malaysia Airlines heeft een voorschot op schadevergoeding van € 37.000 per overleden passagier
aangeboden. Dit voorschot maakt wel onderdeel uit van de totale schadeclaim die uiteindelijk
ingediend moet worden bij Malaysia Airlines. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met
het uitgekeerde voorschot en alle nota’s voor gemaakte kosten te bewaren. Malaysia Airlines zal de
ingediende claim beoordelen en het reeds uitgekeerde voorschot daarbij in aanmerking nemen. U
bent vrij om het voorschot te accepteren. Ook is het mogelijk het voorschot op een later tijdstip te
accepteren, of met Malaysia Airlines af te spreken een lager bedrag als voorschot te ontvangen.
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Administratieve handelingen
Voordat u het voorschot kunt ontvangen moet u beschikken over een aantal documenten.
Bijvoorbeeld het uittreksel van de overlijdensakte. Voor alle Nederlandse slachtoffer en nietNederlandse slachtoffers die in Nederland woonachtig waren of hier hun verblijfplaats hebben, heeft
het Openbaar Ministerie een procedure gestart. Nabestaanden die hebben ingestemd met deze
procedure krijgen binnenkort via de familierechercheur een kopie van het uittreksel van de akte van
overlijden.

1

Inmiddels zijn de overlijdensaktes van vijftig slachtoffers afgegeven en wordt hard gewerkt aan de
overige aktes. Met een uittreksel van de akte kan een notaris een verklaring van ertrecht afgeven. Dat
is een van de documenten die u nodig heeft voor het voorschot.
Als er meer dan één nabestaande is, moeten de nabestaanden gezamenlijk één persoon aanwijzen
die het voorschot namens hen in ontvangst neemt. Dat aanwijzen gebeurt door een volmacht te
ondertekenen bij een notaris.
Al met al veel administratieve handelingen. Ze hebben echter een belangrijk doel: zeker te stellen dat
het voorschot terecht komt bij degenen die daar recht op hebben, de wettelijke erfgenamen.
Juridische ondersteuning
Slachtofferhulp Nederland adviseert nabestaanden om met behulp van een advocaat aangesloten bij
de

Vereniging

van

Letselschade

Advocaten

(LSA)

of Advocaten

voor

Slachtoffers

van

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

1

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

276 cent per minuut. Starttarief van 94 cent per gesprek, plus de gebruikelijke belkosten

()

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

BD/DRD/NCC/ECO
dinsdag 19 augustus 2014 13:3 5
mindef.nl
bijdrage Defensie aan nabestaandenbijeenkomst

A

Hol
Hierbij nog even het concept-programma met sprekers en beschikbare tijd tot nu toe. Ik hoor graag
een bijdrage kan en wil leveren. En zo nee, wie eventueel kan
nog even van jou of kolonel
vervangen.
Zoals gezegd dus een plenair deel en een informeel deel. Programma plenaire deel (ongeveer een
uur):

(

Vervolgens gaan we uiten en zullen in de zaal naast de plenaire zaal hoekjes ingericht worden waar
nabestaanden met vertegenwoordigers van verschillende betrokken organisaties in gesprek kunnen.
Ook daarvoor dus het verzoek om een aantal mensen vanuit het onderzoeksteam aanwezig te laten
zijn..

Hoor het graag,
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

1

4

inctv.minveni.ni
htt //www nctv ,I
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‘:4
BD/DRD/NCCJECO
donderdag 21 augustus 2014 16:57

Van:

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

FW: uitnodiging
uitnodiging nabestaanden 26 aug.docx

Met vriendelijke groet,

plv hoofd/sr adviseur communicatie
NCTV/Eenheid Communicatie

(

-BD/DRD/NCC/ECO
Van:
Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 16:57
BD/DRD/NCC/ECO
Aan:
Onderwerp: uitnodiging
-

Senior Communicatieadviseur

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

(

Ûnctv.minvenj.nl
http://www.nctv.nl

1

Uitnodiging informatiebijeenkomst nabestaanden op 26 augustus 2014
Hierbij nodigen we u uit om aanwezig te zijn bij een besloten informatiebijeenkomst voor directe
nabestaanden van slachtoffers van de vliegramp in Oekraine. Het programma bestaat uit twee
delen. We starten met een plenair gedeelte waarbij verschillende sprekers een algemene toelichting
geven op verschillende onderwerpen zoals:
-

-

de voortgang van het identificatieproces (LTFO/Nederlands Forensisch Instituut)
een terugkoppeling van het onderzoeksteam uit Oekraine (Defensie/Koninklijke
Marechaussee)

-

-

het onderzoek naar de oorzaak van de ramp (Onderzoeksraad voor Veiligheid)
het strafrechtelijk onderzoek (Openbaar Ministerie).

Vervolgens gaan we uiteen in informele setting. Daarbij zijn meerdere vertegenwoordigers vanuit
verschillende instanties aanwezig om uw individuele vragen te beantwoorden. Zoals het Landelijk
Team Forensische Opsporing, leden van het onderzoeksteam uit Oekraïne, medewerkers van het
Openbaar Ministerie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, familierechercheurs en Slachtofferhulp
Nederland.
De bijeenkomst heeft een besloten karakter. De locatie en tijd worden niet naar buiten gebracht. Dit
om uw privacy zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.
Datum:

dinsdag 26 augustus 2014

Tijd:

Deuren open vanaf 16.30 uur. Soep en broodjes worden verzorgd
Start programma van 18.30
Eindtijd 2 1.00 uur

Locatie:

NBC Congrescentrum

—

Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

Als u hierbij aanwezig wilt zijn dan verzoeken wij u om dit aan te geven bij uw familierechercheur.

(

3c
- BD/DRD/NCC/ECO
dinsd””s2O1415:35

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

BD/DRD/NCC/ECR;
knp.politie.nl);
augustus
nabestaandenbijeenkomst 26
uitnodiging nabestaanden 26 aug.docx
—

—

Onderwerp:
Bij lagen:

BD/DRD/NCC

Hol

(

Zoals je ongetwijfeld weet zijn we inmiddels weer een paar stappen verder in de voorbereiding van de
en het NKC overleg
•n
nabestaandenbijeenkomst. In het projectoverleg gisteren (iav
vanochtend (iav
is het programma aan de orde geweest. Daar is een voorstel uit voort
wordt uitgewerkt in een advies aan het ICCB/MCCB. Voor
gekomen wat nu door
beiden staat morgen een overleg gepland. Programma bestaat uit een plenair deel met een aantal
sprekers en een informeel gedeelte waarbij nabestaanden hun individuele vragen kunnen stellen aan
vertegenwoordigers van verschillende organisaties. Dat ziet er nu in concept als volgt uit:
Plenair (+- 1 uur):
18.30 Uur

0
0
18.40

Uur

1
0
19.0 uur

1
1
19.20

Uur

0
0

(
1

1

Mochten jullie vragen/opmerkingen hebben dan horen we dat graag

Senior Communicatieadviseur

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

nctv. mi nvenj.nl
http://www.nctv.nI

(

p.politie.nl]

A

Verzo—— ‘i 15augustus 2014 11:06
Aan:
BD/DRD/NCC/CO
BD/DRD/NCC/ECO;
CC:
;BD/DRD/NCC
Onderwerp: Re: nabestaandenbijeenkomst 26 augustus
-

BD/DV/P&B

-

Best

1

BD/DV/P&B

___J- BD/DV/P&B
-

,rtv.minventnl>
Onderwerp: nabestaandenbijeenkomst 26 augustus
Hol

C

Het MCCB heeft gisteren besloten dat er een tweede nabestaandenbijeenkomst georganiseerd moet
worden. Datum en tijd zijn vooralsnog vastgesteld op dinsdag 26 augustus, vanaf 18.30 uur ‘s avonds
Locatie nog onbekend maar naar alle waarschijnlijkheid weer NBC in
Nieuwegein. Het NCC is verantwoordelijk voor de Organisatie, logistiek en communicatie (NKC). De
bijeenkomst zal een informatief karakter hebben.
.

In overleg met

Iwil ik

-“n over het benadert

Heb jij ideeën bij het benaderen van nabestaanden in het kader van bovenstaande? Zie jij een rol voor
de familierechercheurs?
Hoor graag even van je.
Groeten en dank

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
3

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

(

(

4

Uitnodiging informatiebijeenkomst nabestaanden op 26 augustus 2014
Hierbij nodigen we u uit om aanwezig te zijn bij een besloten informatiebijeenkomst voor directe
nabestaanden van slachtoffers van de vliegramp in Oekraine. Het programma bestaat uit twee
delen. We starten met een plenair gedeelte waarbij verschillende sprekers een algemene toelichting
geven op verschillende onderwerpen zoals:
-

-

-

-

(

de voortgang van het identificatieproces (LTFO/Nederlands Forensisch Instituut)
een terugkoppeling van het onderzoeksteam uit Oekraine (Defensie/Koninklijke
Marechaussee)
het onderzoek naar de oorzaak van de ramp (Onderzoeksraad voor Veiligheid)
het strafrechtelijk onderzoek (Openbaar Ministerie).

Vervolgens gaan we uiteen in informele setting. Daarbij zijn meerdere vertegenwoordigers vanuit
verschillende instanties aanwezig om uw individuele vragen te beantwoorden. Zoals het Landelijk
Team Forensische Opsporing, leden van het onderzoeksteam uit Oekraïne, medewerkers van het
Openbaar Ministerie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, familierechercheurs en Slachtofferhulp
Nederland.
De bijeenkomst heeft een besloten karakter. De locatie en tijd worden niet naar buiten gebracht. Dit
om uw privacy zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.
Datum:

dinsdag 26 augustus 2014

Tijd:

Deuren open vanaf 16.30 uur. Soep en broodjes worden verzorgd
Start programma van 18.30
Eindtijd 21.00 uur

Locatie:

NBC Congrescentrum

—

Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

Als u hierbij aanwezig wilt zijn dan verzoeken wij u om dit aan te geven bi] uw familierechercheur.

(

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

A

BD/DRD/NCC/ECO
1 10:48
donderdag 21 augustus
:np.politie.nl);
Lmindef.nl;1
mindef.nl
Pamsterdam.politie,nl;
informatiebijeenkomst nabestaanden presentatie missie Oekraine
-

-

A
is de wens
Gisteren is in het ICCB het programma voor de nabestaandenbijeenkomst besproken. Daar
de
missie
over
presentatie
wie
de
over
afstemmen
laten
te
en Aalbersberg onderling
geuit om

(

Het programma voor de bijeenkomst ziet er nu als volgt uit:
Programma

Dagvoorzitter:
1. Inloop, ontvangst en maaltijd bij NBC
2. Verzoek tot plaatsnemen in Grand Hall
3. Opening door dagvoorzitter
4.
(0W)
5. Onderzoek naar de oorzaak:
(OM)
Westerbeke
Fred
onderzoek:
k
Strafrechtelij
6.
(LTFO)
(NFI) en
7.
8. Minister-President
9. Verplaatsing naar Even t Hall
10. Informeel gedeelte

16.30 18.10 uur
18:00 18:30 uur
18:30 18:35 uur
18:35 18:55 uur
18:55 19:05 uur
19:05 19:15 uur
19:15 19:35 uur
19:35 19:40 uur
—

-

—

-

/9

—

-

-

-

19:30

—

21.00 uur

is.
Ad 3. De dagvoorzitter zal uitleg geven over wat de bedoeling van deze bijeenkomst
(Marechaussee) en/of Pieter Jan Aalbersberg (NP) over de missie
.4d4. Kolonel
gezocht
er
•
is
Waar en hoe
in Oekraïne
er
nu
Wat gebeurt
Ad 7.
•
•

(LTFO)
(NFI) en
verloop/voortgang iden tificatieproces
uitleg vaststellen DNA profielen

meer in formele
Vervolgens zal in een zaal naast de plenaire ruimte de bijeenkomst verder gaan in een
om uw
aanwezig
instanties
verschillende
vanuit
setting. Daarbij zijn meerdere vertegenwoordigers
medewerkers
Opsporing,
Forensische
Team
Landelijk
het
individuele vragen te beantwoorden. Zoals
am uit
van het Openbaar Ministerie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, leden van het onderzoekste
Nederland.
lp
Slachtofferhu
Oekraine, familierechercheurs en
•
•
•

info
Eind van de dag stuur ik een sprekersbriefing naar alle betrokkenen. Daarin praktische
over locatie, tijden, voorzieningen etc.
de
We hebben afgesproken met Arq en Slachtofferhulp dat sprekers en aanwezigen vanuit
Ook
zalen.
de
in
aantreffen
gaan
verschillende organisaties vooraf gebriefd worden over wat zij
naderhand wordt er gezamenlijk gedebriefd.
Overigens is de wens geuit om GEEN powerpointpresentaties/visuele ondersteuning te
gebruiken. Alleen als dat echt noodzakelijk is voor het verhaal.
1

Vraag aan jullie is dus: wie van de heren gaat de presentatie geven?
Voor vragen/opmerkingen weten jullie me te vinden.

Senior Communicatleadviseur

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

@ nctv. mi nve fl1. ni
http://www,nctv.nl
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(
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(Landelijk Parket Persvoorlichting)
maandag 25 augustus 2014 14:47
BD/DRD/NCC/ECO
Om vertegenwoordiging nabestaandenbijeenkomst

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

om.nl>

Al

-

Hi Leonie,
Behalve Fred Westerbeke (hoofdoffficier LP) komen morgenavond:
Herman paar, voorzitter college van procureurs-generaal
officier van justitie
officier van justitie
slachtoffer coördinator
slachtoffer coördinator
hoofd media parket-generaal
woordvoerder LP

Persvoorlichter Openbaar Ministerie 1 Landelijk Parket

! :cok
(
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Security and Justice

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 19 augustus 2014 9:11
NKC DRD/NCC
RE: bijdrage 0W nabestaandenbijeenkomst mhl7
-

Goedemorgen
Ik ga dit even bespreken hier en ik laat het je zsm weten.
Met vriendelijke groet,

Bezoekadres
Anna van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag
T

Postadres
Postbus 95404
2509 CK Den Haag

sr. comrnuriicutieadviseur en
woordvoerder
www.pnderzoeksraad.nl

Van: NKC DRDJNCC [mailto:nkcnctv.minven1.nl]
Verzonden: dinsdag 19 augustus 2014 9:04
“-‘-rzoeksraad voor Veiligheid
Aan: (“-

1

OnLerwerp: L .jdrage 0W nabestaandenbijeenkomst mh 17

1

Beste
Dinsdag 26 augustus wordt er een tweede informatiebijeenkomst voor nabestaanden van de vliegramp
MH17 georganiseerd. Van 18.30 uur tot 21 uur in Nieuwegein (nadere info hierover volgt).
Daarbij zal ook het onderzoek naar de oorzaak van de ramp aan de orde komen. Wij hebben via
hier op 26 augustus wellicht een korte toelichting op zou
) begrepen dat
kunnen en willen geven.
Het programma voor de bijeenkomst is nog in de maak maar bestaat grofweg uit 2 delen: een plenair
deel en een deel informatie-uitwisseling in een informele setting. Plenaire sprekers zijn oa de Minister
President, LTFO/NFI en het OM. Er is een vertegenwoordiging vanuit het kabinet aanwezig. Na het
plenaire deel gaan we uiteen in een ruimte waar nabestaanden met elkaar in contact kunnen treden
maar waar ook een aantal medewerkers/deskundigen rondlopen aan wie ze vragen kunnen stellen. Zo
zijn er mensen van het LTFO identificatieteam aanwezig, het onderzoeksteam uit Oekraine,
slachtofferhulp, familierechercheurs etc om vragen van nabestaanden te beantwoorden.
1

S

Met vriendelijke groeten,

Namens het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie MH17

Senior Communicatieadviseur

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

(

T
http://www.nctv.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Security and Justice

2

Van:
Verzonden:
Aan:

din-a 9 seitember 2014 15:13

1
1

(

Onderwerp:
Bijlag en

Uitnodiging overleg i.v.m. informatiebijeenkomst nabestaanden MH17.
20140910_Agenda vooroverleg informatiebijeenkomst.docx; Algemene informatie
nabestaanden bijeenkomst 11092014v01.docx

Urgentie:

Hoog

Beste collega’s,
Hierbij nodig ik u uit voor het eerste overleg “Informatiebijeenkomst nabestaanden MH 17”, n.a.v. het
uitkomen van het eerste rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.
Dit overleg zal plaatsvinden;
•
•
•

Datum:
Aanvang:
Locatie:

woensdag 10 september 2014
10:00 uur
NBC-congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwengein

Als bijlage ontvangt u een agenda en algemene informatie m.b.t. medewerkers (versie 0.1)
Met vriendelijke groet,

(.

Nationaal CrisisCentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ j Den Haag
Telefoon

1

Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Landelijk Operationeel
Coördinatie Centrum
Contactpersoon

Senior adviseur gemeentelijke
processen

Datum

9 september 2014

ada

Vooroverleg informatiebijeenkomst 11 september 2014

(.
Vergaderdatum en -tijd
Vergaderpleats

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

10 september 2014, 10.00 uur
NEC te Nieuwegein

Opening en voorstelrondje
Terugkoppeling opdracht (NCC)
Genodigden en aanmeldprocedure
a. Nabestaanden
b. Kabinetsleden en burgemeester
Procedure rondom het terrein
a. Verkeerscirculatie en Openbare orde
b. Afzetting
Programma
a. Inloop
i. Genodigden
ii. Medewerkers
b. Briefing medewerkers
c. Technische doorloop
d. Plenaire gedeelte
i. Inhoudelijk programma
ii. Organisatorische aspecten
e. Debriefing
Faciliteiten w.o. catering, zalen en audiovisueel
Aanwezige medewerkers per Organisatie
Locatiecoördinatieteam
Communicatie en pers
Aanpassingen draaiboek
Actiepuriten
Wvttk en rondvraag
Sluiting

Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie an Veiligheid en Justitie

Algemene informatie nabestaandenbijeenkomst 11 september 2014

Op verzoek van de ministerraad wordt op 11 september een tweede informatiebijeenkomst
georganiseerd voor nabestaanden van slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 in de Oekraïne.
De bijeenkomst vindt plaats in het Nieuwegein Business Center (NBC) en heeft als doel de blijvende
betrokkenheid van het rijk te tonen, alsmede alle nabestaanden op hetzelfde informatieniveau te krijgen.
Tevens wordt de gelegenheid geboden voor nabestaanden om vragen te stellen aan medewerkers van de
betrokken instanties. Deze derde bijeenkomst heeft eenzelfde karakter als de tweede
informatiebijeenkomst op 26 augustus ji.

(

1. OPDRACHT
Nog nader in te vullen
2. UITVOERING
a.

Algemeen
De operationele coördinatie en de organisatie van de bijeenkomst zijn belegd bij het Landelijk
Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC).
De inhoudelijke aspecten van de bijeenkomst en het programmaworden gecoördineerd door het
Nationaal Crisiscentrum (NCC).

b.

Werkwijze
In het NBC is tijdens de bijeenkomst in zaal 12 een locatie coördinatieteam (LCT) actief met
vertegenwoordigers van:
Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)
Nationaal Crisiscentrum (NCC)
Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC)
Gemeente Nieuwegein
Politie Midden-Nederland
Slachtofferhulp Nederland (SHN), Stichting ARQ en Instituut voor Psychotrauma (IVP)
Nieuwegein Business Center (NBC)
Indien aanwezig: overige vertegenwoordigers Rijksoverheid (ministeries/woordvoerders)
-

-

-

-

-

-

-

-
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Tijdschema 11september2014
Tijdstip
11:00
11:30
13.00
13:00

Activftelt
Opstart organisatie
Eerste LCT overleg
Medewerkersbalie wordt bemand
Lunch in restaurant beschikbaar

Deelnemers
NCC; LOCC; Gemeente; Politie; VRU; NBC; SHN ; ARQ IVP
NCC; LOCC; Gemeente; Politie; VRU; NBC; SHN ; ARQ IVP
Gemeente
Voor Iedereen die dan al aanwezig is

14:00

Briefing voor personeel gemeente en
SHN/AROJIVP

15:45
16:00

Tweede LCT overleg
Organisatie ‘draai klaar’

16:30
17:30
18:30

Placering (bordjes> gereed
Inloop nabestaanden
Briefing dagvoorzitter Maartje van
Weegen
Inloop sprekers

NCC; LOCC; Gemeente; SHN; ARQ IVP;
politie brieft op bureau, samen met stadstoezicht
(LOCC zorgt ism IVP voor de algemene briefing)
NCC; LOCC; Gemeente; Politie; VRU; NBC; SHN ; ARQ IVP
NCC; LOCC; Gemeente; Politie Midden Nederland, SGBO
LE(HOPEX); VRU; NBC; ARO. IVP; Buza; Woordvoeririg/
NKC
NCC draagt zorg voor reservering stoelen VIPS

18:00
19:15
18:00

—

Inloop medewerkers diensten /
partijen

18:15

Inloop sprekers

18:30

Ontvangst burgemeester Nieuwegein,
dhr. Backhuljs
Briefing diensten / partijen

18:30

/4

19:15
19:30

19.15

—

Inloop VIPS

19:30
21.30
22:00
22:00

Nabestaanden worden gevraagd zich
naar de zaal te begeven
Plenaire bijeenkomst
Einde bijeenkomst
Persconferentie
Debriefing medewerkers

22:15

Debriefing coördinatieteam

NCC, IVP, NKC en LOCC
NCC en gemeente: faciliteren dat sprekers eerst naar
regieruimte gaan om technisch geprepareerd te worden
LTFO, OM, NFI, RepatMissie, OVV, Malaysia Airllnes.
Melden bij “medewerkers balie” in de entree ruimte
voor het ophalen van badges
Opvangen door gemeente en NCC en begeleiden naar
zaal 8/9. Tevens begeleiden naar regieruimte voor
technische preparatie
Gemeente
LTFO, OM, NFI, RepatMissie, 0W, Malaysia Airlines
(NCC/LDCC zorgen i.s.m. IVP voor algemene brlefing.
Elke Organisatie informeert medewerker5 zelf over hun
specifieke taak en boodschap)
NCC checkt status van aankomst VIPS
NCC INFORMEERT LC VIA
M LEGT VAST
LCMS
Gemeentemedewerkers begeleiden VIPS naar
aangewezen plaatsen
Gemeente en NBC

Zaal
12
12
Entree
Restaurant en zaal 12
voor coördinatieteam
8/9

12
12

Grand Hall
Entree en Event Hall
Kleedruimte 1
VIP ingang
Entree

(

VIP entree

VIP entree

Zaal 8/9

Zij

—

Ingang

Event Hall

—

Grand Hall

Grand Hall
NCC, NBC
Medewerkers met een informatierol tijdens het
Informele gedeelte worden verwacht bij de debriefing.
Deze bijeenkomst staat ook open voor andere
medewerkers, indien behoefte.
NCC; LOCC; Gemeente; Politie; VRU; NBC, SHN. ARQ IVP
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Verkeerscirculatieplan
Door de gemeente en de politie is er een apart verkeerscirculatieplan opgesteld. Hierbij zijn afspraken
gemaakt over de aanpak van mogelijke ongeregeldheden.
Zaalplan
Een kaart met de indeling van de zalen wordt bijgevoegd.
In de Event Hall zal voor de betrokken diensten/partijen een stand ingericht worden, waarbij
nabestaanden zich kunnen vervoegen met vragen. Op stand hangt de naam van de Organisatie.
Organisaties worden gevraagd om ook een herkenbare poster (of zo iets dergelijks) mee te nemen.
Voor LTFO en SHN zijn tevens afzonderlijke zalen beschikbaar gesteld
Aanmelding medewerkers betrokken partijen
Medewerkers van de betrokken partijen / diensten melden zich bij binnenkomst bij de “medewerkers
balie” in de entree hal, Indien medewerkers in bezit zijn van een rijkspas of politiepas, worden zij
gevraagd deze mee te nemen. Medewerkers ontvangen aan de balie een badge.
Daarna worden de medewerkers verwezen naar de zaal of hal waar hun aanwezigheid gepland staat.
LET OP: NABESTAANDEN KUNNEN ZICH OOK AL VROEG MELDEN IN DE ENTREE HAL.
Gelieve hier bij binnenkomst rekening mee te houden in gedrag en houding!
Aanmeldprocedure nabestaanden
Voor de nabestaanden is een afzonderlijke parkeerruimte afgezet, buiten het zicht van pers.
De ingang is direct naast de ingang voor medewerkers. Houdt hier dus rekening mee.
Het aanmeldproces is als volgt:
Door de beveiliging en gemeentemedewerkers wordt telkens een groep van nabestaanden die bij
elkaar horen naar binnen begeleid, naar één van de 4 balies.
Bij deze balie wordt gevraagd naar de uitnodiging of, indien deze niet voor handen is, de naam
van de nabestaande die zich bij de familierechercheur heeft aangemeld.
Bij de balies zijn gastenlijsten beschikbaar waarop de aanmelding te verifiëren is
Indien in bezit van een uitnodiging of als een lid van de groep staat vermeld op de gastenlijst, mag
de groep doorlopen naar de Event Hall,
Indien een (groep van) nabestaanden niet op de gastenlijst staat en geen uitnodiging heeft, wordt
gevraagd met welk slachtoffer men een relatie heeft. De naam van het slachtoffer wordt
opgezocht op de passagierslijst van MH17, die tevens beschikbaar is.
Indien men de naam van het slachtoffer niet kan noemen, wordt doorverwezen naar “hulp-balie”
(niet probleemdeskl) welke uit het zicht staat van de andere balies
De “hulp-balie” wordt ook bemenst door gemeente medewerkers. Hier kan uitgezocht worden
wat de reden is waarom mensen geen uitnodiging hebben, niet op de gastenlijst staan of geen
naam van hun betrokken slachtoffer kunnen noemen. Hier worden wel gegevens genoteerd.
Bij twijfel worden de bezoekers wel toegelaten. Alleen indien overduidelijk is dat er geen sprake
is van een nabestaande wordt toegang ontzegd en wordt contact met de beveiliging opgenomen.
Let op: de bijeenkomst is al aangekondigd in de media. Verwanten die niet via
familierechercheurs zijn benaderd, kunnen zich dus toch melden bij de balies. Hier wordt coulant
mee omgegaan.
BEHALVE BIJ TWIJFELGEVALLEN WORDT NIET STANDAARD GEREGISTREERD.
WEL WORDT HET AANTAL MENSEN (PER GROEP) DAT ZICH BIJ DE BALIES MELDT GETELD, ZODAT
EEN TOTAAL AANTAL BEZOEKERS VERMELD KAN WORDEN.
-

-

—

—

—

-

-

(

—

-

Ontvangst kabinetsleden
De kabinetsleden zullen via de zij-ingang het gebouw binnenkomen. Het persvak is in de buurt van
deze ingang ingericht. De burgemeester van Nieuwegein, medewerkers van de gemeente en
medewerkers van het NCC zullen voor de begeleiding van de kabinetsleden zorgdragen.
De Minister President en de burgemeester worden door dmedewerkers van de gemeente begeleid
naar aangewezen stoelen in de plenaire zaal.
De overige hoogwaardigheidsbekleders worden door medewerkers van de gemeente begeleid naar
het balkon.
—
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Informatiemanagemen t
LCMS wordt gebruikt voor het delen van informatie. Een informatiemanager wordt geleverd door de
VRU. LOCC opent een besloten LCMS-activiteit.
Pers
Indien medewerkers worden aangesproken door de pers, worden ze gevraagd om door te verwijzen
naar het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie, dhr Job vd Sande.
Journalisten kunnen deze als volgt bereiken 06-53677096
Slecht weer
Indien er sprake is van slecht weer en de Minister President toch de pers te woord wil staan, dan
wordt er in de plenaire zaal gelegenheid voor gemaakt. Na de plenaire bijeenkomst wordt die zaal als
perszaal ingericht.
NBC en beveiliging draagt zorg voor afscherming.
Voor de politie (buiten) is het van belang om te weten dat er mogelijk pers de zaal in gaat via de zijingang waar de VIP voertuigen staan.
3.
-

VERZORGING
Tenue

-

-

-

(

Binnen in de locatie: Zakelijke (burger)kleding. Medewerkers belast met de
ordehandhaving buiten het terrein dragen hun uniform (tenzij anders is
afgesproken).
Om 13:00 uur en vanaf 18:30 uur kan men soep en broodjes eten in het restaurant
NBC congrescentrum, Blokhoeve 1 Nieuwegein.
http://www.nbccongrescentrum.nl/over-nbc/contact/ (LET OP: CV BEPERKT!)

Voeding
Locatie:

Er is verkeersbegeleiding aanwezig. Medewerkers parkeren bij “The Green Village”

Parkeren:

4.

NAZORG
Het nazorgtraject wordt door elke organisatie afzonderlijk georganiseerd. Hierbij kan gebruik worden
gemaakt van het IVP.

5.

EVALUATIE
Het LOCC zal in overleg met het NCC bekijken op welke wijze de Organisatie van de bijeenkomst
georganiseerd zal worden. Daarbij is het mogelijk dat de evaluatie met alle partners meerdere
informatiebijeenkomsten kan beslaan.
-

-
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6.

VERBINDING / CONTACT
Op 11 september is het coördinatieteam vanaf 10:00 uur te bereiken in zaal 12 van het NBC
e-mail:

Aanspreekpunten binnen het coördinatieteam:

(

(

Organisatie

Rol

LOCC

Voorzitter Locatiecoördinatieteam

LOCC

Informatiemanagement en
aanspreekpunt voor politie

VRU

Informatiemanager LCMS

NCC/ERC

Aanspreekpunt Inhoudelijke programma

NCC/ERC

Aanspreekpunt inhoudelijke programma

LOCC

Afstemming NCC en aanspreekpunt NBC

LOCC

Aanspreekpunt gemeente

NCC/NKC

Communicatie en woordvoering /
begeleiding dagvoorzitter

NCC/NKC

Ontvangst kabinetsleden (ism gemeente)

Gemeente Nieuwegein

Registratie en gastheer

NBC Congrescentrum

Interne organisatie en veiligheid binnen

Politie Midden Nederland,
wijkteam Nieuwegein

Aanspreekpunt politie (DGBO)
Mobiliteit, afzettingen handhaven

Interne veiligheid

Beveiliging Top Diensten

Psychosociale zorg

Slachtofferhulp NL/ARD! IVP

Contactgeevens

Naam

?

Min BuZa
Slachtofferhulp Nederland
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