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Onderwerp Vondst journalist van voorwerpen afkomstig van vlucht MH17

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Hierbij informeer ik uw Kamer, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken,
naar aanleiding van verschillende nieuwsberichten die begin januari naar buiten zijn
gekomen over journalist Spekkers die in Oekraïne van vlucht MH17 afkomstige
voorwerpen, waaronder een stukje menselijk bot, heeft gevonden en meegenomen.
Tevens reageer ik op het verzoek van de Vaste Kamercommissie van 15 januari jl.
Het kabinet begrijpt goed dat deze berichtgeving bij nabestaanden onrust heeft
veroorzaakt.
Wij hebben er alles aan gedaan om de stoffelijke resten en persoonlijke
eigendommen van de slachtoffers zo zorgvuldig mogelijk te bergen, onder vaak
moeilijke omstandigheden. Het gebied waarin het toestel, inzittenden en
persoonlijke eigendommen terecht zijn gekomen was ongeveer 50 vierkante
kilometer groot. Met meerdere missies zijn stoffelijke resten en persoonlijke
eigendommen zoveel mogelijk geborgen, met hulp van lokale autoriteiten, bewoners
en hulpdiensten. Bij de laatste repatriëringsmissie, in april 2015, is daartoe een deel
van de grond afgegraven en gezeefd.
Er is toen al onderkend en met de nabestaanden gecommuniceerd dat, ondanks alle
inspanningen, in de toekomst mogelijk stoffelijke resten gevonden kunnen worden.
Om die reden is met contactpersonen in de regio afgesproken dat daar gevonden
materiaal kan worden ingeleverd. Deze materialen worden dan vervolgens verder
onderzocht.
Naar aanleiding van de recente berichtgeving zal de lokale autoriteiten nogmaals
worden gevraagd aandacht te blijven hebben voor de gemaakte afspraken.
Het is voor de nabestaanden uiteraard belangrijk dat stoffelijke resten van de
slachtoffers en de persoonlijke eigendommen terugkomen. Ook het kabinet wil dat
alle stoffelijke resten terugkomen naar Nederland en overgedragen kunnen worden
aan de nabestaanden, als zij daarvoor hebben gekozen.
Het JIT heeft op 28 september 2016 de eerste resultaten gepresenteerd. In deze
presentatie heeft het JIT gesteld dat het over voldoende onderzoeksresultaten
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beschikt om met zekerheid conclusies te kunnen trekken over het gebruikte wapen,
de afvuurlocatie en de aan- en afvoerroute. Dit betekent dat het JIT in beginsel
geen strafvorderlijk belang meer heeft bij het bergen van wrakstukken. Dit neemt
uiteraard niet het belang weg van nabestaanden als het gaat om de stoffelijke
resten van de slachtoffers en de persoonlijke eigendommen. Dit is en blijft ook een
prioriteit van het kabinet.
Op dit moment wordt door politie en OM onderzocht waar en wanneer de vondst
door journalist Spekkers is gedaan. De resultaten zullen moeten worden afgewacht.
Op basis van de uitkomsten hiervan zal een inschatting worden gemaakt van de
kans dat op deze locatie(s) meer stoffelijke resten gevonden kunnen worden. Zo ja,
dan is het kabinet vanzelfsprekend bereid nader onderzoek te laten plaatsvinden als
dat veilig kan. De hulp van de OVSE voor het inschatten van de veiligheidssituatie
en het tot stand brengen van een eventuele missie, omdat het rampgebied niet
onder effectief gezag van de Oekraïense autoriteiten staat, zal daarbij onverminderd
van groot belang zijn.
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Ik zal hierover contact onderhouden met de Stichting nabestaanden MH17. Zodra
meer duidelijk is zal ik Uw Kamer daarover uiteraard informeren.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur
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