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Geachte heer Koenders, heer Blok,

Namens de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken verzoek ik u een stand van zaken brief over het 
MH17 dossier aan de Kamer te sturen. De commissie verzoekt u om in deze brief in ieder geval 
informatie op te nemen over de volgende onderwerpen:

- De stand van zaken betreffende vervolging en berechting.
- De stand van zaken rond het opzetten en/of aanwijzen van een rechtbank. Eerder heeft het 

kabinet gemeld dat er twee wetsvoorstellen worden uitgewerkt: eentje voor het geval een 
internationaal tribunaal wordt opgericht om de daders te vervolgen en eentje voor het geval er 
wordt overgegaan tot nationale vervolging. De commissie verneemt in elk geval graag wanneer 
de Kamer deze wetsvoorstellen tegemoet kan zien.

- Stand van zaken over de uitvoering van de maatregelen ten aanzien van het vliegen boven 
risicogebieden.

- Rol van Nederland in de zaak Oekraïne vs. Rusland voor het Internationaal Gerechtshof in Den 
Haag: was de Nederlandse regering geïnformeerd en heeft Nederland en/of het JIT ingestemd?

- De selectielijsten die zijn opgesteld voor het archief MH17.
- De evaluatie van de nationale politie over de inzet.
- Een reactie op de twee uitspraken van de rechter over het WOB verzoek van MH17 stukken. 

Worden de stukken aan de Kamer gestuurd?
- Bruikbaarheid van de Russische radarbeelden die aan het OM zijn verstrekt, maar die het OM 

eerst moest “ontcijferen”. Is daar al meer duidelijkheid over?
- De vermoedens over luchtalarm dat zou zijn afgegaan in Oekraïne uren voordat de MH17 werd 

neergehaald; is daar al meer duidelijkheid over?
- Een update van hoe de aanbevelingen van de OVV zijn uitgevoerd/overgenomen.

Namens de commissie verzoek ik deze stand van zaken brief uiterlijk 8 mei a.s. aan de Kamer toe te 
zenden, zodat de commissie in haar vergadering van 11 mei een procedureel besluit kan nemen over 
de behandeling van de brief.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,

T.J.E. van Toor


