
 
 

Aan 

• De Nederlandse Delegatie in de Parlementaire Assemblee 

Van de Raad van Europa 

• Parlementaire Assemblee Van de Raad van Europa 

 

 

Diemen, 23 juni 2019. 

 

Geachte dames en heren, 

In 2014 is na de annexatie van de Krim de Russische Federatie haar stemrecht ontnomen in de Raad 

van Europa. Kort daarna, op 17 juli 2014 is vlucht MH17 boven Oekraïne neergehaald door een BUK-

raket, volgens de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid vanaf door de separatisten 

gecontroleerd gebied in Oekraïne. Zoals bekend is worden de separatisten gesteund door de 

Russische Federatie. Op 21 juli 2014 heeft de VN-veiligheidsraad resolutie 2166 unaniem 

aangenomen, waarin o.a. de volgende bepaling is opgenomen: 

´Demands that those responsible for this incident be held to account and that all States cooperate 

fully with efforts to establish accountability´ 

Later zijn, o.a. in verband met de Russische annexatie van de Krim en het neerhalen van vlucht MH17 

internationale sancties opgelegd aan de Russische Federatie. 

 

De bevindingen van de Onderzoekraad voor Veiligheid worden internationaal breed gesteund. 

In mei 2018 heeft het Joint Investigation Team in een tussentijdse bekendmaking aangegeven, dat de 

BUK-raket afkomstig was van het leger van de Russische Federatie en dat het systeem vanuit de 

Russische Federatie is overgebracht naar oost Oekraïne. Ook deze bevindingen kregen brede 

internationale steun. 

Op 19 juni 2019 heeft het Joint Investigation Team bekend gemaakt, dat er -als eerste stap- besloten 

is 4 verdachten te vervolgen voor hun rol in het neerhalen van vlucht MH17, waaronder drie 

verdachten met de Russische nationaliteit. Daarnaast is aanvullende informatie bekend gemaakt, 

waaruit betrokkenheid blijkt van de Russische Federatie, meer in het bijzonder van Russische 

legereenheden en functionarissen. Het Joint Investigation Team heeft ook aangegeven, dat de 

Russische Federatie niet of volstrekt onvoldoende meewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek van 

het JIT. Het vervolgingsbesluit van het JIT heeft de steun gekregen van alle Europese regeringsleiders, 

die de Russische Federatie hebben opgeroepen medewerking te verlenen aan het JIT-onderzoek. 

 

Vanaf het begin van de onderzoeken heeft de Russische Federatie:  

• niet of volstrekt onvoldoende meegewerkt aan onderzoeken; 

• bij voortduring de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het JIT in twijfel 

getrokken; 

• bij voortduring, ondanks alle bewijzen en aanwijzingen van Russische betrokkenheid geweigerd 

verantwoording te nemen voor haar rol, resp. heeft bij voortduring alle betrokkenheid ontkend; 

• bij voortduring alternatieve theorieën en/of desinformatie verspreid. 

 

Naar ons oordeel handelt de Russische Federatie daarmee niet alleen in strijd met resolutie 2166 van 

de VN-Veiligheidsraad, maar geeft ook blijk van een gebrek aan empathie en respect voor de 

slachtoffers van het neerhalen van vlucht MH17 en hun nabestaanden. 

 

Wij hebben begrepen, dat de Russische Federatie weer een volwaardige rol wil spelen in de Raad van 

Europa. Gezien de ronduit destructieve houding van de Russische Federatie in het MH17-dossier, de 



 
 

zeer onverschillige houding van de Russische Federatie waar het gaat om het nakomen van VN-

resolutie 2166 en algemeen aanvaarde regels rond recht en rechtvaardigheid, achten wij als bestuur 

van de Stichting Vliegramp MH17 het ondenkbaar, dat de Russische Federatie zomaar kan terugkeren 

als volwaardig lid van de Raad van Europa. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat de Russische 

Federatie haar stemrecht terugkrijgt zonder de harde garanties van de Russische Federatie, dat  

• resolutie 2166 van de VN-veiligheidsraad naar de letter wordt nageleefd, 

• de Russische Federatie onvoorwaardelijk en effectief meewerkt aan het onderzoek van het Joint 

Investigation Team en de berechting van alle verdachten en dat 

• de Russische Federatie constructief meewerkt aan én de gesprekken met Australië en Nederland 

over de aansprakelijkheid van de Russische Federatie in het MH17-dossier en de lopende 

procedure van nabestaanden bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. 

 

Wij roepen u als de Nederlandse delegatie in de Parlementaire Assemblee, maar ook de gehele 

Assemblee van de Raad van Europa op, om het herstellen van het stemrecht van de Russische 

Federatie en de Assemblee hetzij voorlopig uit te stellen, hetzij te verbinden aan harde en expliciete 

garanties met betrekking tot de onvoorwaardelijke medewerking van de Russische Federatie aan de 

opsporing, vervolging en berechting van degenen die verdacht worden van het neerhalen van vlucht 

M17.  

Zeker na de duidelijke uitspraak van de Europese regeringsleiders over de laatste bevindingen van 

het JIT verzoeken wij u hierover deze week een debat te voeren. 

 

Uiteraard zijn wij graag bereid een nadere toelichting te geven. 

 

Hoogachtend, 

Het bestuur van de Stichting Vliegramp MH17, 

Namens deze, 

 

 
Piet Ploeg, 

Voorzitter. 


