
Van: 
Verzonden: woensdag 22 april 2015 17:50
Aan: 

Onderwerp: Gesprek  ter info
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Politie | Landelijke Eenheid | afdeling Communicatie 

Werkadres Lookant 2, kamer 0.17 
Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen 
Postbus 100, 3970 AC Driebergen  
T 
M:

@politie.nl 
@politieLE 
@woordvpolitie

Van: )  
Verzonden: woensdag 22 april 2015 17:48 
Aan:

Onderwerp: Gesprek 

In deze mail: artikel 10, lid 2 onder d, e en g en artikel 11, lid WOB



Groet 
  
  
  
  
  

 
 
Politie | Landelijke Eenheid | afdeling Communicatie 
  
Werkadres Lookant 2, kamer 0.17 
Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen 
Postbus 100, 3970 AC Driebergen  
T  
M:  
Email @politie.nl 
@politieLE  
@woordvpolitie  
  
 

Van:   
Verzonden: woensdag 22 april 2015 16:37 
Aan: '  

 
Onderwerp: FW:  
 
Zie onderstaande berichtgeving. Kan op nabestaandensite worden geplaatste om 17:00.  
Reactie van Maat en van LTFO worden uiteraard nog meegenomen in de berichtgeving.  

  
 

 
.................................................................................. 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Directie Voorlichting 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag 
M:  
E:  

From:   
Sent: woensdag 22 april 2015 16:34 
To:  
Subject:  

Foto's en geheime informatie MH17-ramp naar buiten in 
lezing 
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© ANP 

Tijdens een lezing heeft een lid van het MH17-identificatieteam gevoelige informatie over de 
ramp naar buiten gebracht. Ook heeft hij foto's van verminkte lichamen en lichaamsdelen van 
slachtoffers laten zien. Dat blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws. De 
lezing was voor iedereen toegankelijk en nabestaanden wisten van niets. 

De lezing werd gegeven door patholoog-anatoom George Maat. Maat maakt deel uit van het team 
dat op de Van Oudheusdenkazerne in Hilversum de menselijke resten van de slachtoffers van de 
MH17-ramp identificeert. RTL Nieuws was bij de lezing aanwezig en heeft 
geluidsopnames gemaakt. 

Facebook-uitnodiging 
De lezing werd op de facebookpagina van de organiserende studievereniging 
gezondheidswetenschappen aangekondigd als geschikt voor buitenstaanders:"aarzel dus niet om 
vrienden uit te nodigen die dit ook interessant vinden!"Tijdens de lezing, waarbij ongeveer 150 
toehoorders aanwezig waren, bleek in ieder geval dat één van de aanwezigen geen 
gezondheidswetenschappen, maar rechten studeerde. 

Tijdens de lezing legde de onderzoeker stap voor stap uit hoe het identificatieproces van de 
slachtoffers van de ramp in zijn werk gaat. Hij gebruikte daarbij foto's van binnen de muren van de 
kazerne, die voor buitenstaanders strikt geheim zijn. 

Foto's menselijke resten 
Verder liet hij foto's van menselijke resten zien. Ook werd een foto getoond van de binnenkant van 
een kist die is overgedragen aan nabestaanden, waar zeer weinig menselijke resten op te zien waren. 
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Maat vertelt tijdens de lezing ook over zaken die onderdeel uitmaken van het lopende strafrechtelijk 
onderzoek naar de crash: "Een deel van dat bewijsmateriaal, ja, komt dan toch van onze tafels ook af 
omdat het vliegtuig is neergeschoten, niet omdat er een kogel doorheen geschoten is, zoals leken 
vaak denken, maar omdat er een raket naartoe geschoten is die er vlakbij ontploft is." 

Hoogleraar zorgethiek Theo Boer van de Theologische Universiteit Kampen vind het 'niet kunnen' 
dat de lezing op deze manier gegeven is. "Onder vakgenoten onderling zou dit misschien nog 
kunnen, maar een min of meer openbare lezing over zulk gevoelig materiaal, dat kan niet", zegt hij 
tegen RTL Nieuws. 

Gezondheidsjurist Martin Buijsen van het Erasmus MC wijst erop dat bij medisch onderwijs de 
nabestaanden over het tonen geïnformeerd moeten worden. "Maar ik betwijfel of dit onderwijs is", 
zegt Buijsen. Dat komt volgens hem omdat het publiek niet uit collega-pathologen bestond, of zelfs 
maar geneeskundestudenten. 

Maat vertelde tijdens de lezing hij over de manier waarop het vliegtuig is neergestort, en gaf hij zijn 
mening over het zoeken naar de menselijke resten.  

RTL Nieuws 

________________________________ 

Deze e-mail en inhoud is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u 
niet de geadresseerde bent van deze e-mail verzoeken wij u dit direct door te geven aan de verzender 
door middel van een reply e-mail en de ontvangen e-mail uit uw systemen te verwijderen. Als u geen 
geadresseerde bent, is het niet toegestaan om kennis te nemen van de inhoud, deze te kopieren, te 
verspreiden, bekend te maken aan derden noch anderszins te gebruiken. 

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended 
solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or 
any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Please 
notify us immediately if you have received it in error by reply e-mail and then delete this message 
from your system. 

________________________________ 

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