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Aanleiding

Het besluit van 22 maart 2023 van de Raad van de Internationale

Burgerluchtvaartorganisatie ICAO inzake de juridische procedure die Nederland

op 14 maart 2022 samen met Australia bij de ICAO Raad te Montreal is gestart

tegen Rusland voor zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17

Geadviseerd besluit

Akkoord met deze Kamerbrief en ondertekening mede namens de minister van

Justitie en Veiligheid en de minister van Infrastructuur en Waterstaat waarin de

Kamer wordt geinformeerd dat de ICAO Raad de Russische bezwaren heeft

verworpen tegen het starten van de procedure van Nederland en Australie tegen
Rusland

Toelichting

De Kamer werd over de procedure van NL en Australie bij de ICAO Raad reeds

geinformeerd Kamerstukken 33 997 nrs 172 175 176 177

In het besluit van de ICAO Raad worden de partijen bij het geschil uitgenodigd de

onderhandelingen te hervatten over een schikking en wordt de voorzitter van de

Raad uitgenodigd beschikbaar te zijn om consultaties daarover te faciliteren

Rusland heeft in een reactie hierop in de Raad aangegeven daartoe niet bereid te

zijn zolang de beschuldigingen van zijn betrokkenheid op tafel liggen

Rusland kan tegen het besluit van de ICAO Raad in beroep gaan bij het

Internationaal Gerechtshof IGH in Den Haag Indien de Russische Federatie

daarvan afziet wordt de procedure voortgezet met een inhoudelijke behandeling
van de eisen van Australie en Nederland

Met deze beslissing zijn Nederland en Australie een stap verder in het streven

naar waarheidsvinding gerechtigheid en rekenschap voor de slachtoffers en

nabestaanden van vlucht MH17

Pagina 1 van 1

00001 1280001


