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Van:

Verzonden: maandag 11 januari 2016 11:04

Aan:

CC:

Onderwerp: FW: Update MH17 

Categorieën: Categorie Oranje

Hi  
 
Ik neem aan dat je onderstaande mail ook kent?  
Mn de rood gemaakte tekst is van belang. 
 

Met vriendelijke groet, 

  

 

Adviseur 

  
 
Politie | Landelijke Eenheid |  Staf i.o. 

 
Lookant 2 - 1e verdieping, 3971 PP, Driebergen 
Postbus 100, 3970 AC, Driebergen 

M  

E @politie.nl 
  

Werkdagen ma, di en do 

Van: )  

Verzonden: donderdag 23 april 2015 15:34 

Aan: @politie.nl>; Bouman, G.L. (Gerard) @politie.nl>; Bik, Ruud 

(R.G.C.) @politie.nl>; Zorko, Patricia (P.M.) @politie.nl>;  

>; Aalbersberg, Pieter-Jaap (P.J.) @politie.nl> 

CC: @politie.nl>;  

@politie.nl>; @politie.nl>;  

politie.nl>; @knp.politie.nl>;  

@knp.politie.nl>; @politie.nl> 

Onderwerp: Update MH17  

 
Vertrouwelijk - Uitsluitend voor intern gebruik  
 
Beste allen, 
 
Bijgaand:  

- een update n.a.v. de uitzending van RTL 4 (en overige media) over Maat 
- high-lights van gesprek NCTV – NFI – Politie over intensivering identificatieproces 

 
Update nav uitzending RTL 4 

- Drietrapsraket van gisteren was gericht op “dempen”. “Harde” uitspraak Minister was niet gepland/afgestemd 
en kwam dan ook als een verrassing. Minister zal deze harde lijn vandaag niet herhalen.  

- Minister wilde vandaag/vanavond melden dat Maat niet langer werkzaam is voor LTFO.  
 LTFO moet eerst 

feitenonderzoek afronden en neemt zelf maatregelen.   
- Politie blijft verder bij statement gisteren (zie mail gisteren).  
- LTFO onderzoekt van welke slachtoffers foto’s zijn getoond en zal dit betreffende nabestaanden laten weten. 

LTFO levert vandaag tekst aan voor nabestaandensite met deze aankondiging. (actie LTFO) 
- LTFO stuurt (excuus)brief naar nabestaanden (herhaling eerder persstatement) (actie LTFO) 
- LTFO neemt contact op met Stichting nabestaanden (actie LTFO)  
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High-lights van gesprek NCTV – NFI – politie over intensivering identificatieproces 

- Toelichting op identificatieproces: 

Er zijn 4 categorieën stoffelijke resten gedefinieerd: 

  

 

  

  

  

   
-      

 
  

  
 

  
  

o  
 

  
  

  
 

 
  

want kunnen leiden tot 
zekerheid laatste 2 slachtoffers). Dit proces wordt op 1 juli afgerond. 

o LTFO zal in periode tot 17 juli bijplussen om overdracht aan nabestaanden af te ronden 
- Deze lijn is afhankelijk van willen en kunnen (capaciteit/betrouwbaarheid) externe partij. Er zijn nu hoopvolle 

contacten met ICMP (Sarajevo). Grove schatting van de kosten is € 2 mln. NCTV gaat akkoord met kosten.  
- Woensdag 29 april 16u extra ICVO waarbij politie planning en kosten intensiveringsplan nader uiteenzet 

(actie Zorko/  
- Vanavond in debat wordt daar het volgende over gezegd:  

In de laatste stand van zakenbrief hebben wij uw Kamer geïnformeerd over het identificatieproces. Daarbij is 
aangegeven dat de identificatie van stoffelijke resten die bij de fact finding missie zijn geborgen en die bij de 
repatriëringsmissie nog geborgen worden nog  maanden zal duren. Het identificeren is nu eenmaal een 
complex en tijdrovend proces.  

 
Nu de huidige recovery missie in Oekraine zo succesvol lijkt te worden als we hoopten, werken LTFO en NFI 
een plan van aanpak uit om het identificatieproces (nog verder) te intensiveren op capaciteit. Het plan is in 
een ver gevorderd stadium en  is er op gericht  om voor 1 juli 2015 alle stoffelijke resten,  die kansrijk kunnen 
worden bemonsterd, te identificeren. Daarmee wordt echt alles op alles gezet om het identificatieproces af te 
ronden. Het LTFO zal de nabestaanden hierover ook op korte termijn preciezer informeren.  

  

- Het LTFO zal middels een factsheet na 2 mei (aankomst resten op Eindhoven) de nabestaanden preciezer 
informeren over de stappen in dit geïntensiveerde proces (actie LTFO) 

- Zodra meer duidelijk is over de randvoorwaarden van het intensiveringsplan (wie gaat uitbesteding doen, kan 
het ook echt zo lopen), wordt gecommuniceerd dat dit de laatste keer is dat nabestaanden geidentificeerde 
bodyparts terug kunnen krijgen. Mits natuurlijk de plaatselijke bevolking nieuwe resten vindt.  

 
Veel groeten, 

 
 
  

Van: )  
Verzonden: woensdag 22 april 2015 17:57 

Aan: ); Bouman, G.L. (Gerard); Bik, (Ruud); Zorko, P.M. (Patricia);  

Aalbersberg, P.J. (Pieter-Jaap) 
CC:  

 
Onderwerp: RE: RTL-uitzending MH17  
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Beste allen, 
 
RTL zal onderstaande kwestie brengen in het nieuws van 18.00 uur en 19.30 uur. 
 
NCTv (Dick Schoof,  en ) en politie ( ,  en 
ondergetekende) hebben vandaag intensief overlegd. Daarbij is ook tekefonisch contact geweest met dhr. Maat.  
 
NCTv en politie hebben 3 lijnen afgesproken; 
Maat stuurt het volgende statement aan RTL  
“De afgelopen periode heb ik een aantal lezingen gehouden over het identificatieproces rond MH17. Die waren 
bedoeld voor studenten medische en forensische wetenschappen, maar zijn uiteindelijk ook door anderen bezocht. 
Dat heb ik mijn niet gerealiseerd. Daarnaast heb ik in deze lezingen uitspraken gedaan die niet tot mijn vakgebied 
behoren. Dat had ik niet moeten doen. Inmiddels is gebleken dat een aantal van deze uitspraken feitelijk onjuist zijn. 
Het spijt mij zeer  dat ik hiermee mogelijk nabestaanden heb gekwetst of onnodig heb gegriefd. Dat is nooit mijn 
intentie geweest. Juist al mijn werk, kennis en ervaring heb ik de afgelopen maanden ingezet voor de nabestaanden 
om tot een identificatie van hun dierbaren te komen.” 

 (LTFO) geeft op beeld de volgende verklaring aan RTL 
“In grootschalige identificatie-onderzoeken werkt het LTFO samen met externe deskundigen. Dhr. Maat is in die 
hoedanigheid als antropoloog verbonden aan het identificatieonderzoek naar de slachtoffers van MH17. Hij heeft zeer 
veel ervaring in deze rol en heeft zijn expertise eerder ingebracht in bijvoorbeeld de onderzoeken naar de tsunami en 
de vliegramp bij Tripoli. 
Met externe deskundigen worden afspraken gemaakt over het delen van informatie met derden. Toelaatbaar is dat 
men met vakgenoten vanuit professioneel perspectief informatie deelt over vakinhoudelijke kwesties en dat men zich 
onthoudt van zaken die buiten de eigen expertise liggen. Dit is ook ten tijde van het onderzoek MH17 stellig 
benadrukt. 
Naar nu blijkt heeft dhr. Maat tijdens een lezing voor een studievereniging van studenten medische en forensische 
wetenschappen uitspraken gedaan met betrekking tot het onderzoek naar MH17, die speculatief, onjuist en 
gedeeltelijk buiten zijn terrein van expertise liggen. Deze uitspraken zijn geheel voor rekening van dhr. Maat. Het 
LTFO distantieert zich hier met klem van en betreurt het wanneer nabestaanden van slachtoffers van MH17 hierdoor 
gekwetst raakt.” 
Departement ondersteunt in een verklaring het statement van de politie.  
 

 
  

 
Tot slot; 
Debat MH17 gaat morgen gewoon door (18.30u – 23.00u). De spreekteksten van de Minister over de kwestie vd 
Maat zullen een afgeleide zijn van de persverklaringen. Ondergetekende zal (het eerste deel) van het debat bijwonen 
en de adviseurs van de Minister bij onvoorziene vragen van informatie voorzien. Waar nodig zal ik schakelen naar 

.  
 
Veel groeten, 

 
 
mr.  
adviseur 

 
Politie | Korpsstaf | Bestuurszaken 

  
Nieuwe Uitleg 1| 2514 BP Den Haag  
Postbus 17107 | 2502 CC | Den Haag 
T  
 
Afwezig op vrijdag 
nieuw mailadres: @politie.nl 
  

Van: )  
Verzonden: dinsdag 21 april 2015 19:13 

Aan: Bouman, G.L. (Gerard); Bik, (Ruud); Zorko, P.M. (Patricia) 

CC:  
 

Onderwerp: RTL-uitzending MH17  
 
Beste Gerard, Ruud en Patricia, 
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RTL komt morgenavond met een (vervelende) uitzending over MH17. 
 
RTL heeft een openbaar hoorcollege van George v/d Maat bijgewoond. Dhr. v/d Maat is antropoloog en is als 
specialist ingezet bij de werkzaamheden van het LTFO rondom MH17. RTL heeft geluidsfragmenten gemaakt van het 
hoorcollege en zal die fragmenten naar verwachting morgen gebruiken in de uitzending. RTL schetst het beeld dat v/d 
Maat in zijn college uitspraken heeft gedaan over politiek keuzes, het mondkapje en het eventueel bijkomen van 
slachtoffers op de grond.  
 
Vanuit het SGBO (AC, Hopex en Hcom) wordt de zaak uitgezocht en de lijn richting RTL opgepakt.  
Vanuit bestuurszaken (spoc) wordt de informatielijn richting NCTV en de impact op het debat van donderdag 
aanstaande opgepakt. Uiteraard vormt de input van het SGBO daarbij de basis.  
 
Op dit moment zijn de volgende zaken uitgezet: 
1. Op basis van input SGBO heeft Bestuurszaken een eerste feitenrelaas gestuurd aan adviseur NCTV:  

- Dhr Maat is een externe partner, antropoloog, ingehuurd als zodanig voor de inbreng van zijn expertise in het 
identificatieproces.  

- Vanuit zijn professie mag hij lezingen geven. Daarin kan hij ook gebruik maken van de kennis die hij opdoet 
in identificatieonderzoeken van het LTFO. Wél wordt duidelijk gesteld dat zij zich beperken tot het vakgebied 
en daarbuiten geen uitspraken doen.  

- Het gebruik van foto's is niet verboden, maar ook hiervoor geldt dat dat afgestemd moet zijn op de doelgroep, 
het doel moet worden gediend. Met andere woorden, studenten op het vakgebied antropologie moeten 
kunnen leren van de foto's.  

- Dhr Maat wordt net als alle andere specialisten van het LTFO (tandartsen etc) geinformeerd over de 
voorwaarden wat hij met de opgedane kennis en ervaring mag doen. Dhr Maat is diverse keren ingezet 
(tsunami, tripolie etc). Er is nog niet met hem gesproken. Zijn presentatie wordt zeker opgevraagd. 

- Uit de informatie van RTL bestaat op dit moment het beeld dat dhr Maat buiten zijn vakgebied heeft 
gepresenteerd. Ook uit het beeld van RTL bestaat de indruk dat er niet alleen met vakgenoten gesproken is.  

 
2. SGBO loopt lijn uit richting opsporingsonderzoek (wat heeft vd Maat gerapporteerd aan het OM). En in het 
verlengde daarvan; is er wellicht verder onderzoek nodig naar deze situatie en deze persoon. 
 
3. Vanuit SGBO wordt contact gezocht met dhr v/d Maat. Uitraard beraadt men zich op zijn verdere betrokkenheid bij 
het LTFO.  
 
Dick Schoof heeft ook al contact gezocht met Patricia Zorko over deze materie. Zij heeft me gevraagd jullie te 
informeren. Ik heb afgesproken dat bestuurszaken als spoc (waar nodig) de amtelijke informatielijn is richting NCTv 
(uiteraard na afstemming met het SGBO). Zorko en Schoof kunnen dan de formele besluitenlijn pakken. 
 
Tot slot; ondanks eerdere berichten zal PJA vanavond niet aanschuiven bij Paauw  

.  
 
Veel groeten, 

 
 
mr.  
adviseur 

 
Politie | Korpsstaf | Bestuurszaken 

  
Nieuwe Uitleg 1| 2514 BP Den Haag  
Postbus 17107 | 2502 CC | Den Haag 
T  
 
Afwezig op vrijdag 
nieuw mailadres: @politie.nl 
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