Ministerie van Buitenlandse Zaken

Vlucht MH17
Op 17 juli 2014 wordt vlucht MH17 van Malaysia Airlines
neergehaald in het oosten van Oekraïne. Daarbij komen alle
298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders.
De Nederlandse regering wil het neerhalen van vlucht MH17 tot de
bodem wordt uitgezocht en stelt drie doelen: waarheidsvinding,
gerechtigheid en rekenschap.
Hier werkt Nederland tot de dag van vandaag keihard aan, met steun
van de internationale gemeenschap. Sinds vlucht MH17 werd
neergehaald zijn belangrijke stappen gezet gericht op waarheids
vinding, gerechtigheid en rekenschap. Hieronder volgt een overzicht in
de tijd.

Tijdlijn
Repatriëring
slachtoffers en
technisch onderzoek

Strafrechtelijk
onderzoek en
vervolging

Staats
aansprakelijkheid

Individuele
klachtprocedures
nabestaanden

19 juli 2014

Onderzoekers reizen naar Oekraïne
Zo snel mogelijk na de ramp zijn Nederlandse hulpverleners naar Oekraïne afgereisd, waaronder
de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid, en crisisteammedewerkers van het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Nederland heeft de leiding over de internationale inspanningen om de
slachtoffers te bergen en te identificeren.

19 juli 2014

Het Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek
Zo snel mogelijk na het neerhalen van vlucht MH17 reizen medewerkers van het Openbaar Ministerie af
naar Oekraïne. Er wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het neerhalen van vlucht MH17. Het
Nederlandse Openbaar Ministerie heeft het voortouw in de internationale samenwerking met andere
getroffen landen. Op 28 juli 2014 komen de opsporingsautoriteiten van 12 Staten, waaronder Australië,
Maleisië, Nederland, België, en Oekraïne, samen om de strafrechtelijke samenwerking te bespreken.

21 juli 2014

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties neemt Resolutie 2166 aan
Op 20 en 21 juli bezoekt toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, de Verenigde
Naties in New York om te spreken over het neerhalen van vlucht MH17. Bij een bijeenkomst van de
VN-Veiligheidsraad (VNVR) over Oekraïne, doet Timmermans namens Nederland een beroep op de
VNVR-leden om een door Australië voorgestelde resolutie aan te nemen. VNVR-Resolutie nr. 2166
wordt in deze VNVR-bijeenkomst aangenomen, met als belangrijkste elementen: onbeperkte en veilige
toegang tot de rampplek, het uitspreken van steun aan onafhankelijk internationaal onderzoek, en een
oproep voor (medewerking van alle staten aan) de berechting van degenen die verantwoordelijk zijn
voor het neerhalen van het vliegtuig.
Tekst resolutie
Tekst speech
Speech van minister Timmermans

23 juli 2014

Eerste slachtoffers worden gerepatrieerd naar Nederland
Op 23 juli 2014, een dag van nationale rouw, vinden de eerste repatriëringsvluchten van slachtoffers
naar Nederland plaats. De vliegtuigen komen aan op luchthaven Eindhoven met een ceremonieel
onthaal. Bij elke ceremoniële aankomst zijn nabestaanden en vertegenwoordiging van het kabinet
aanwezig.

24 juli 2014

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt toedracht van het
neerhalen van vlucht MH17
Oekraïne draagt de bevoegdheid tot het uitvoeren van het technisch onderzoek naar de crash van vlucht
MH17 over aan Nederland. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) zal namens Nederland het
technisch onderzoek uitvoeren. De OVV is een zelfstandig bestuursorgaan en opereert onafhankelijk
van de Nederlandse overheid en andere partijen.

7 augustus 2014

Oprichting Joint Investigation Team
Om de feiten rondom de ramp met vlucht MH17 vast te stellen, de verantwoordelijken voor de crash
te identificeren en strafrechtelijk bewijs te verzamelen wordt een internationaal onderzoeksteam
opgericht. Dit heet een Joint Investigation Team (JIT).
In het JIT werken opsporingsautoriteiten samen van landen die getroffen zijn door de vliegramp:
Nederland, Australië, Maleisië en België. Ook Oekraïne, waar de crash plaatsvond, is volwaardig lid van
het JIT. Het Nederlandse Openbaar Ministerie coördineert het internationaal strafrechtelijk onderzoek.

27 oktober 2014

De Raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie neemt
Resolutie inzake het neerhalen van vlucht MH17 aan
De Raad van de Internationale Burgerluchtvaart neemt een Resolutie inzake het neerhalen van vlucht
MH17 aan.
Tekst resolutie

13 oktober 2015

Rapport OVV: vlucht MH17 is neergehaald door een Buk-raket
De OVV rondt ruim een jaar na dato het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 af. Het
eindrapport wordt op 13 oktober 2015 gepubliceerd. De OVV concludeert onder meer in het rapport dat
vlucht MH17 is neergehaald met een Buk-raket, afgevuurd vanuit het oosten van Oekraïne.
Rapport

6 mei 2016

Eerste individuele klacht tegen de Russische Federatie ingediend bij
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Op 6 mei 2016 wordt een eerste individuele klacht door nabestaanden aangebracht bij het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) tegen de Russische Federatie inzake het neerhalen van vlucht
MH17.

26 september 2016

JIT: vlucht MH17 is neergehaald door een Buk-raket, afgevuurd van een
Buk-TELAR in het oosten van Oekraïne
Het JIT zegt bewijs in handen te hebben waarmee kan worden vastgesteld dat vlucht MH17 op 17
juli 2014 is neergeschoten door een Buk-raket, afgevuurd van een Buk-TELAR. Ook zegt het JIT dat
de afvuurlocatie kan worden bewezen. Het gaat om een landbouwveld bij Pervomaiskyi, dat op dat
moment in handen was van pro-Russische separatisten.
Het JIT laat ook weten inmiddels zo’n honderd personen in beeld te hebben die op een of andere manier
in verband kunnen worden gebracht met het neerhalen van vlucht MH17 of het vervoer van de BukTELAR. Het JIT zegt de identiteit van deze 100 mensen te kennen. Om meer informatie te vergaren doet
het JIT een getuigenoproep. Het onderzoek gaat door.
Lees artikel

5 juli 2017

Besluit JIT landen: strafvervolging zal plaatsvinden in Nederland op
basis van Nederlands recht
Australië, België, Maleisië, Oekraïne en Nederland - de landen wiens opsporingsautoriteiten
samenwerken in het JIT – besluiten gezamenlijk dat de vervolging van verdachten voor het neerhalen
van vlucht MH17 in Nederland zal plaatsvinden.
Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) zal op het daartoe geschikte moment passende beslissingen
over strafvervolging nemen. De nationale vervolging in Nederland wordt ingebed in hechte en blijvende
internationale samenwerking en steun.
Kamerbrief besluit vervolgingsmechanisme MH17

17 juli 2017

Onthulling Vlucht MH17 monument in Vijfhuizen
Drie jaar na het neerhalen van vlucht MH17 wordt het Nationaal Monument MH17 voor de slachtoffers
van vlucht MH17 onthuld in Vijfhuizen tijdens de jaarlijkse herdenking. Koning Willem-Alexander en
Koningin Máxima waren daarbij aanwezig. Het monument ligt in Park Vijfhuizen.

24 mei 2018

JIT: de Buk-TELAR waarmee vlucht MH17 is neergehaald behoort toe
aan 53e Anti-Aircraft Missile Brigade Russisch leger
Het JIT presenteert op een persbijeenkomst diverse onderzoeksbevindingen. Het JIT is ervan overtuigd
dat de Buk-TELAR die gebruikt is om vlucht MH17 neer te halen, afkomstig is van de 53e Anti Aircraft
Missile brigade (hierna 53ste brigade), een eenheid van de Russische krijgsmacht, uit Kursk in de
Russische Federatie.
Van de Buk-TELAR waarmee vlucht MH17 is neergehaald zijn meerdere beelden beschikbaar. Analyse
daarvan levert een aantal kenmerken op. De combinatie daarvan is zo uniek dat die als een vingerafdruk
kan worden beschouwd. Deze vingerafdruk is vergeleken met talloze beelden van verschillende BukTELARs, zowel Oekraïense als Russische. De enige Buk-TELAR waar deze combinatie van kenmerken is
aangetroffen, is een Buk-TELAR die meermalen is vastgelegd als onderdeel van een konvooi van de 53ste
brigade dat tussen 23 – 25 juni 2014 van de basis van de 53e brigade in Koersk, Rusland, richting de grens
van het oosten van Oekraïne reed.
Omdat de bevindingen tot nieuwe vragen leiden, doet het JIT een oproep aan ingewijden en oog
getuigen die meer kunnen vertellen over de gebeurtenissen op en rond het neerhalen van vlucht MH17.
Lees artikel

25 mei 2018

Nederland en Australië stellen gezamenlijk Rusland aansprakelijk voor
zijn rol in het neerhalen van vlucht MH17
Australië en Nederland maken bekend dat zij de Russische Federatie aansprakelijk stellen onder
internationaal recht voor zijn aandeel bij het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Dit besluit volgt
op de conclusie van het JIT dat de Buk-installatie waarmee vlucht MH17 is neergehaald toebehoort aan
het Russische leger.
Rusland is van dit besluit op de hoogte gesteld per diplomatieke nota. Daarin wordt Rusland verzocht
om in overleg te treden met als doel tot een oplossing te komen die recht doet aan het enorme leed en
de toegebrachte schade, veroorzaakt door het neerhalen van vlucht MH17.
Kamerbrief over staatsaansprakelijkheid Rusland inzake vlucht MH17

23 november 2018

Tweede individuele klacht tegen de Russische Federatie ingediend bij
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Op 23 november 2018 wordt een tweede individuele klacht door nabestaanden ingediend bij het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) tegen de Russische Federatie inzake het neerhalen
van vlucht MH17.

27 maart 2019

Kabinet maakt eerste bijeenkomst tussen Australië, Nederland, en
Rusland bekend
Minister Blok van Buitenlandse Zaken en zijn Australische Ambtsgenoot Payne maken in Canberra
bekend dat Nederland en Australië een eerste bijeenkomst met Rusland hebben gehad over het
neerhalen van vlucht MH17. Dit gesprek volgde op de aansprakelijkstelling van Australië en Nederland
van de Russische Federatie, en de uitnodiging aan Rusland om in gesprek te treden over het neerhalen
van vlucht MH17 en de consequenties die daaruit voortvloeien.</p><p>De partijen hebben afgesproken
dat deze gesprekken in strikte vertrouwelijkheid plaatsvinden. Om deze vertrouwelijkheid te
waarborgen, worden geen verdere mededelingen gedaan over (de inhoud van) dit proces.

10 mei 2019

Kabinet besluit om te interveniëren in de individuele klachtprocedures
van de nabestaanden
Op 4 april 2019 neemt het EHRM de individuele klachten van nabestaanden tegen de Russische
Federatie inzake het neerhalen van vlucht MH17 formeel in behandeling. Verdragspartijen wiens
onderdanen betrokken zijn in deze procedures, waaronder Nederland, ontvangen een uitnodiging van
het EHRM om te interveniëren in deze individuele klachtprocedures. Op 10 mei 2019 maakt Nederland
bekend te zullen interveniëren in de individuele klachtenprocedures die zijn aangebracht door
nabestaanden bij het EHRM. Concreet houdt dit in dat Nederland zijn visie op de individuele klachten
kenbaar kan maken. Via de interventie zal Nederland de nabestaanden ondersteunen in hun zaken tegen
de Russische Federatie.

19 juni 2019

Het Nederlands OM maakt op basis van JIT onderzoek bekend
4 verdachten te vervolgen
Op een persbijeenkomst van het JIT worden nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd.
Het Openbaar Ministerie maakt bekend dat het op basis van het onderzoek van het JIT vier verdachten
zal vervolgen voor hun rol bij het neerhalen van vlucht MH17; Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov
en Leonid Kharchenko. Zij worden op nationale en internationale opsporingslijsten geplaatst. Het JIT
onderzoek gaat door.
Het proces begint op 9 maart 2020 om 10.00 uur en vindt plaats voor de rechtbank Den Haag, die zitting
houdt in het Justitieel Complex Schiphol. De verdachten worden opgeroepen zich hier te melden.
Lees artikel

9 maart 2020

Start strafproces tegen vier verdachten voor de Rechtbank Den Haag
Het strafrechtelijk proces waarin vier verdachten terechtstaan begint op 9 maart 2020 om 10.00 uur en
vindt plaats voor de rechtbank Den Haag, die zitting houdt in het Justitieel Complex Schiphol.
www.courtmh17.com

