The Prime Minister of Malaysia
Tun Dr Mahathir Bin Mohamad,
Prime Minister’s Office
Main Block, Perdana Putra Building
Federal Government Administrative Centre
62502 Putrajaya
MALAYSIA
Ede, augustus 2019
Excellentie,
De Stichting Vliegramp MH17 is opgericht in november 2014 en behartigt de belangen van nabestaanden
van de slachtoffers van vlucht MH7. Bij de stichting zijn ook nabestaanden van Maleisische slachtoffers
aangesloten.
Wij maken u attent op de volgende feiten:
• Maleisië heeft ingestemd met Resolutie 2166 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
• Maleisië heeft meegewerkt aan het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de
oorzaak van het neerstorten van vlucht MH17 en heeft de eindrapportage ondersteund.
• Maleisië neemt deel aan het strafrechtelijk onderzoek van het Joint Investigation Team.
• Op 21 september 2017 is het “Memorandum of Understanding between the Government of Australia,
the Government of the Kingdom of Belgium, the Government of Malaysia, the Government of the
Netherlands and the Government of Ukraine regarding political support for prosecuting the
perpetrators of the downing of flight MH17 on 17 July 2014” ondertekend door de genoemde landen.
In het memorandum is o.a. het volgende vatsgelegd:
“The countries represented in the Joint Investigation Team will remain closely involved at both the
operational and political level to ensure that justice is done. “
“The signatories respectively confirm their enduring support for a prosecution and trial conducted in and by
the Netherlands. The signatories will assist one another if any pressure is exerted directed towards
undermining the prosecution or the signatories’ cooperation.”

•
•

•

Tot op heden hebben alle aan het JIT deelnemende landen de bevindingen van het Joint Investigation
team onderschreven, inclusief Maleisië.
Op 20 juni 2019 is namens de vijf JIT-landen door hun permanente vertegenwoordigers bij de
Verenigde Naties een brief gezonden aan de Veiligheidsraad met o.a. de volgende tekst:
“Australia, Belgium, Malaysia, the Netherlands and Ukraine have full confidence that the above
mentioned legal proceedings will contribute to achieving justice in accordance with the highest
international legal standards of professionalism and independence.”
Op 1 juni hebben wij de ambassadeur van Maleisie in Nederland een brief gestuurd waarin wij o.a.
het volgende hebben aangegeven: “The board of the foundation would greatly appreciate it if your Prime
Minister reconsiders his statements by unequivocally supporting the Joint Investigation Team's
investigation.”

•

Op 20 juni 2019 heeft de ambassadeur van Maleisie in Nederland onze brief beantwoord en daarin
o.a. geschreven, dat “Malyasia, as the rest of other JIT members, is equally committed to ensure the
process is transparent, credible and effective.”

Ondanks alle vastgelegde afspraken en uitspraken van vertegenwoordigers van Maleisië in het JIT en
vertegenwoordigers van uw regering, moeten wij helaas vaststellen, dat u als prime minister bij
voortduring de integriteit en onafhankelijkheid van het onderzoek van het JIT in twijfel trekt. Op 17
augustus is in Maleisië een conferentie georganiseerd door enkele NGO’s, waaronder de Perdana Global

Peace Foundation, waarin u een functie bekleedt. Gezien de sprekers en de publicaties ná de conferentie
kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat de conferentie geen ander doel had dan het onderzoek
en de bevindingen van het door uw eigen justitieapparaat en uw eigen regering gesteunde JIT in
diskrediet te brengen.
Door uw uitlatingen probeert u verdeeldheid te zaaien en bovendien dient u de belangen van de
nabestaanden (en in het bijzonder de Maleisische nabestaanden) zeker niet. Daarnaast zaait u verwarring
over het werkelijke standpunt van de Maleisische regering en haar JIT-vertegenwoordigers in het MH17dossier.
Wij keuren deze handelwijze ten stelligste af. Wij verzoeken u dringend zich te onthouden van uitspraken
en/of activiteiten die strijdig zijn met de waarheid en die strijdig zijn met de internationaal gemaakte
afspraken, zoals resolutie 2166 en memoranda of understanding over MH17 en eerdere uitspraken van
uw regering.
Hoogachtend,
Het bestuur van de Stichting Vliegramp MH17

