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Minister van Justitie en Veiligheid 

 

 

  

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken MH17 

 

     
     

     

 

 
  

1. Aanleiding 

Op 8 februari as. zal het OM namens het Joint Investigation Team (JIT) de 

resultaten van het nog lopende opsporingsonderzoek naar overige 

verantwoordelijken bij het neerhalen van vlucht MH17 bekendmaken. 

 

2. Geadviseerd besluit 

Instemmen met het verzenden van bijgevoegde Kamerbrief inzake de stand van 

zaken MH17. 

 

3.     Kernpunten  

 Op 8 februari as. zal het OM namens het Joint Investigation Team (JIT) de 

resultaten van het nog lopende opsporingsonderzoek naar overige 

verantwoordelijken bij het neerhalen van vlucht MH17 bekendmaken. 

 Het OM zal daarbij aangeven dat in het opsporingsonderzoek voor nu alle 

mogelijkheden zijn benut. De bevindingen kunnen op dit moment niet 

leiden tot de vervolging van nieuwe verdachten. 

 Dit betekent niet per definitie het einde van het strafrechtelijk traject. Met 

het oog daarop zal de JIT-overeenkomst opnieuw worden verlengd en bij 

relevante ontwikkelingen kan alsnog besloten worden tot het instellen van 

een nader opsporingsonderzoek al dan niet leidend tot vervolging. 

 De Kamerbrief zal ook een update geven van de lopende internationale 

procedures tegen de Russische Federatie, bij het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. 

 

4.     Toelichting 

De Kamerbrief zal door u en MBZ worden verstuurd, mede namens MIenW. 

 

Strafrechtelijk onderzoek 

Het OM maakt in de eerste plaats in een besloten bijeenkomst voor nabestaanden 

en vertegenwoordigers van de Grieving Nations de resultaten bekend. Daarna zal 

een openbare persconferentie worden gegeven. Ook zal het OM een rapport 

publiceren met de bevindingen. Deze bevindingen kunnen, indien relevant, voor 

andere lopende procedures worden benut.  

 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 

Op 10 juli 2020 heeft Nederland een statenklacht ingediend bij het EHRM tegen 

de Russische Federatie (hierna Rusland) inzake zijn rol bij het neerhalen van 
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vlucht MH17. Op 25 januari jl. heeft het EHRM besloten dat de statenklacht van 

Nederland ontvankelijk is. In de Kamerbrief zal een korte update worden gegeven 

over deze procedure. 

 

Procedure Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) 

Op 14 maart 2022 is Nederland, samen met Australië, een juridische procedure 

gestart bij de ICAO-Raad tegen Rusland voor zijn rol bij het neerhalen van vlucht 

MH17. In de Kamerbrief zal een korte update worden gegeven over deze 

procedure. 

 

4.1 Politieke context 

Het kabinet heeft zich in het regeerakkoord opnieuw gecommitteerd aan de inzet 

voor waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap voor de slachtoffers van 

vlucht MH17 en hun nabestaanden. De wens om in dit kader al het mogelijke te 

doen wordt breed gedragen in de Kamer.  

 

4.4 Krachtenveld 

De conceptbrief is integraal afgestemd met BZ. De voor hen relevante onderdelen 

van de brief zijn met IenW en het OM afgestemd.  

 

5. Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

 


