
Bijiagen bij Wob-besluit ministerie van AZ - kenmerk 4028040

( No.: 3144068 The Hague, 28 May 2015

Dear

On 17 July 2014, Malaysia Airlines flight MH17 crashed in Ukraine en route from
Amsterdam to Kuala Lumpur. All 283 passengers and 15 crew members died.
Many organisations have since been involved in dealing with the aftermath of the
crash.

The Dutch government would like to thank you and all international organisations
involved for all their support since the crash. Your organisation is one of these.
Your staff have worked under often difficult and emotional circumstances. They
have shown respect for the victims and sympathy for their families and friends.

We enclose a commemorative sculpture as a small token of the Dutch
government’s appreciation for your organisation’s involvement and outstanding
contribution.

( Thank you for making a difference.

Yours sincerely,

Mark Rutte
Prime Minister of the Netherlands



3)

Algemene informatie over persprogramma bezoek Maleisië en Australiè
5 - 7 november 2014

• In Maleisië is het 7 uur later. Om 16.00 uur jouw tijd is het in NL 09.00 uur.

• In Canberra (AUS) is het 10 uur later. Om 19.00 uur, is het in NL 09.00 uur.

• Vanuit Nederland reizen NOS-versiaggever en cameraman

mee. Op de heenreis naar Maleisië als Australië hebben ze dezelfde

vluchten als de delegatie. Bij aankomst in Canberra worden ze als onderdeel van

de delegatie beschouwd om aansluiting op de vlucht naar Sydney te garanderen.

• RTL is met NRC-verslaggever (+62 ) en

cameraman in MalelsIë. Van RTL geen aanmelding gehad voor Australië.

• Trouw is met versiaggever aanwezig in Maleisië.

• ANP zet in Maleisië en Australië een fotograaf van een partner ter plaatse in.

• Bloomberg stuurt een versiaggever van Maleisisch persbureau naar de

persconferentle. Zelfde in Australië.

• Ambassades in Maleisië en Australië regelen vervoer voor de NL pers ter plaatse.

• De ambassades vragen bij de PM Offices van Razak en Abbott na welke Malelse

resp. Australische media bij de persmomenten aldaar aanwezig zijn. De

persattachés informeren je daar bij aankomst in Mall Aus over.

• Voor onze sociale media krijgen we foto’s van de offlclële fotograaf van MP Razak

en ook de persattaché maakt snapshots. In Australië krijgen we foto’s van de

officiële fotograaf van Abbott. Voor de elgen programmaonderdelen heeft de

ambassade een fotograaf lngehuurd.

• Ambassades Maleisië en Australlë stemmen met PM Offices de mondelinge

statements van MP met die van Razak resp. Abbott af.

• Contactpersonen bij de ambassade in Maleisië zijn:

C

• Contactpersonen blj de ambassade in Australië zijn:

• Op Rijksoverheid.nl plaatsen we twee korte nieuwsberichten over de reis, de

persstatements van MP, zijn inleiding blj Malaysian Dutch Business Council

(MDBC) en zijn toespraak aan Maleise resp. Australische hulpverleners.



• Er zljn dit keer alleen korte spreekpunten, geen grote speeches:

1. Woe 5 november: korte toespraak voorafgaand aan gesprek met Maleise

hulpverleners die betrokken waren blj de afwlkkel,ng van de ramp MH17.

2. Woe 5 november: korte toespraak voorafgaand aan lunch met NP Razak,

vertegenwoordigers Maleise overheid en Nederlandse CEO’s — geen pers.

3. Woe 5 november: korte inleiding voorafgaand aan een rondetafelbijeenkomst

met de Malaysian Dutch Business Council.

4. Vrij 7 november: korte toespraak voorafgaancl aan gesprek met Australische

hulpverleners die betrokken waren bij de afwikkeling van de ramp MH17.

5. Vrij 7 november (afhankefljk van aantal aanwezigen): korte toespraak

voorafgaand aan gesprek met nabestaanden van slachtoffers met NL

achtergrond van de ramp met MH17. Besloten bijeenkomst - geen pers.

• In de bijiagen vind je:

1, Persprogramma’s in Maleisiè en Australië.

2. Statements en Q&A (NL en Engels) voor de persconferentles na afloop van de

ontmoetingen met NP Razak Najib en MP Abbott.

3. Spreekpunten (Engels) voor de 5 korte toespraken van NP.

4. Inzet sociale media tijdens de bezoeken.

5. Volledige programma’s van beide bezoeken,

(



Th

Persprogramma

Woensdao 5 november

10.00 Ontvangst door PM Razak

- Ceremoniële oritvangst en inspectie erewacht

- Fotomoment op trap PM Office

- Fotomoment bij aanvang t-a-t

- Beeldmomerit bij aanvang gesprek met ministers/ SG’s

- Beeldmoment bij aanvang ontmoeting Maleisische hulpverleners MH1 7

( - Persconferentie om 12.15 uur: statements beide PM’S Ifl Engels, 2x2 Q&A

16.00 Ontmoeting met board & members MDBC

- Beeldmoment tot en met speech MP/ aanvang gesprek

17.30 Persmoment NL media op de residentie

- Informele setting

- Eventueel korte 1-op-i

- Aanwezige media: NOS, RTL/NRC en Trouw

(



Donderdag 6 november

8.20 Aankomst op vIiegved Canberra

- Beeldmoment voor AUS en NL media

11.15 Ontmoeting met GG Cosgrove

- Beeldmornent bif aankomst

12.00 Ontvangst door PM Abbott

- Beeldmoment bif aankomst

- Beeldmoment voor betreden ruimte t-a-t

- Beeldmoment bif aanvang gesprek met ministers

- Persconferentie: statements beide PWs in Engels, 2x2 Q&A

16.30 Persmoment NL media

- Informele setting

- Eventueel korte 1-op-i

- Aanwezige media: NOS e,. (publiceert tweemaandelijks

magazine Holland Focus voor geabonneerde Nederlandse gemeenschap in

Austr-alië en Nieuw-Ze&and + goed online bereik via website + Facebook).

P4ogeIk is ook aanwezig (produceert en presenteert

een goed beluisterd Nederlandstalig radioprogramma op de Australische

publieke radiozender SBS).

(



Vr[tdag 7 november

9.00 Ontmoeting met Australische hulpverleners MH17 in aanwezigheid Abbott

- Beeldmoment bif aanvang (toespraak en aanvang gesprek)

10.00 Planten boom met PM Abbott in het Arboretum Canberra

- 8eeldmoment

13.10 Ontmoeting met NL gemeenschap in Sydney

- 8eeldmoment bif aanvang (toespraak en aanvang gesprek)

15.00 Bezoek Rabobank

- Beeldmoment bif aanvang

- Cam eraploeg Rabobank maakt ook opnamen (volgt persregime)

16.20 Ontmoeting met oppositieleider Bill Shorten

- Beeldmoment bif aanvang

16.45 Persmament met NL media

- Informe!e setting

- Eventueelkor-te 1-op-i

- Aanwezige media: NOS en mogelifk ook

( (produceert en presenteert een goed beluisterd Nederlandstalig

radioprogramma op de Austraiische publieke radiozender SBS).


