
001 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

maandag 17 juli 2017 13:21:32 
kaageaQUOU 
in1424~~ 
image~ 
i02"Raa 

@rninvenj n1 
www.rijksoverheid nlivenj  

Hot 	en_____
Ik he van het 	begrepen dat jullie per brief een verzoek hebben gedaan. 
Ik wil *unie bij deze laten weten dat mijn collega's 	 en " dit op gaan pakken. Aangezien ik na van aag met va antie n introduceer 
t jullie ij deze aan elkaar. 
Groet, 

Senior (Juridisch) Adviseur 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving 
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden 
Turfmarkt 147f 2511 DP I Den Haag 
Postbus 2030112500 EH I Den Haag 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving 

Justitie. Recht raakt mensen. 



Van: 
Mm 
Cc 
Onderwerp: 
Datum: 
aiffinen: 

woensdag 9 augustus 2017 10:01:30 
- [klm - opm.  
Machtkilv Buiza ~op 

Concepten; 11.1 

@oni.ni] PaG Den Haag) [mailt° 
ustus 2017 10:33 

BD/DJOA/JBOZ 
/DRC/F0; 

• ir:;- '.;..1.-- • • *  •4 	 iza kopjes «.  ai- 
Ziet er goed uit, wat mij betreft volstaat deze zo. Heb n 
•edaan en enkele tekstsuvesties toe evoe d 

assing 

ti nog iets unnen • oen, an weet je me te vin • en. 

BD/DJOADBOZ 
(PaG Den Haag) 

een minimale aan 

Met vriendeli•ke groet, 

stuu ij e en Juridische Zaken 
Openbaar Ministerie 
Parket-Generaal 
Bestuurlijke en Juridische Zaken 
Prins Clauslaan 16 
Postbus 20305 
2500 EH Den Haag 
Kamer 
T: 088 - 
M: 06 - 
F: 088 - 
E: 

005 

Beste allen, 
Eens met de aan • assin • en van 	. Heb no • wat tekstuele wijzigingen aangebracht, 

Van: 	 BD/DJOADBOZ 
V • 	 2017 9:48 
Aan: 	 PaG Den Haag); 
CC: 	 BD/DRC/ 

*4 " 	 kopiadoot 
Hoi 	en 

Orninvenj.nfl  

BD/D3OADBOZ 

Dit e • i nu gemaakt van de machtiging. Ik heb geprobeerd Wpg en Wjsg in een 
machtiging te gieten. Ik voeg een versie met wijzigingen bijhouden bij en een schone 
versie. Graag jullie opmerkingen. 
Groeten 

Met vriendelijke groet, 

COO 	 ri; • - .ken 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving 
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20301 1  2500 EH 1 Den Haag 

gholds.tustid.ni  



• 

www.rijksoverheid.nlivenj  

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving 

Van: 	 (PaG Den Haag) [mailto: 	aom.nl] 
Verzonden:vri daa augustus 2017 17:03 
Aan: 
Onderwer 	'ging uiza - kopie.docx 
Beste 
Bijgevoegd mijn eerdere tekstuele suggesties en hieronder enkele kleine opmerkingen 
t.a.v. de machtiging. 
Met vriendelijke groet, 

Bestuurlijke en Juridische Zaken 
Openbaar Ministerie 
Parket-Generaal 
Bestuurlijke en Juridische Zaken 
Prins Clauslaan 16 
Postbus 20305 
2500 EH Den Haag 
Kamer 
T: 088 
M: 06 - 
F: 088 - 
E. 	om.nl 

- BD/DJOA/JBOZ 

Van: 
Verzonden: vri 
Aan: 
Onderwerp:  

(PaG Den Haag) 
ugustus 2017 12:02 
(PaG Den Haag) 

ac tiging Buiza - kopie.docx 

Ik kan zeker aansluiten om 15:15. In het document enkel tekstsuggesties alvast, en 
hieronder nog enkele opmerkingen: 

• Ik weet niet welke gegevens verstrekt worden door het OM, dus dit kan ik niet 
invullen. 

• Ik weet niet het exacte verzoek van BZ, dus dat kan ik niet invullen. 

• Er moet een vergelijkbaar besluit gemaakt worden voor de politie (voor 
politiegegevens). (in artikel 18 lid 2 Wet politiegegevens kan de minister 
toestemming geven politiegegevens voor bijzondere doeleinden te verstrekken, 
dus nagenoeg identiek aan 39g jo 14 Wjsg) 

Met vriendelijke groet, 

Bestuurlijke en Juridische Zaken 
Openbaar Ministerie 
Parket-Generaal 
Bestuurlijke en Juridische Zaken 
Prins Clauslaan 16 
Postbus 20305 
2500 EH Den Haag 
Kamer 
T: 088 
M: 06 
F: 088 - 
E: 

Van: 
Verzonden: vri 
Aan: 
Onderwerp: 
kijk je ff mee 

Van: 
Verzon 
Aan:  

(PaG Den Haag) 
augustus 2017 10:06 

(PaG Den Haag) 
c 'ging Buiza - kopie.docx 

en kun je aansluiten om 1515 uur gro, 

- BD/DJOA/JBOZ [mailto: 
• er• ag augustus 2017 16:35 

(PaG Den Haag) 

(minvenj.nl] 



apids.justid.n1  
éid.nl/venj 

Onderwerp: FW: Machtiging Buiza - kopie.docx 
Hoi  
Hierbij de opzet voor de machtiging ex art 14 WJSG voor BuZa. Ik kan morgen om 15 
uur even bij je langs komen om het door te spreken. Is dat oké? 
Groeten 

Met vriendelijke groet, 

odr inator uri isc e Zaken 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving 
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving 

Van: s,  	- BD/DJOA/JBOZ 
Verzdren: dónaerdaa 3 augustus 2017 16:33 
Aan. -  , ,---,w, '~ - BD/DJOA/JBOZ 
OndèWverp: Machtiging luiza - kopie.docx 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Security and Justice 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent 
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden 
en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

Openbaar Ministerie 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee 
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete 
the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any 
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Netherlands Public Prosecution Service 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Security and Justice 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent 
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden 
en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

Openbaar Ministerie 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee 
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete 
the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any 
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Netherlands Public Prosecution Service 



007 

Van: 
Aan: 	 BD/DWIZ/17W; 	- BD/DIOA/MOZ 
Onderwerp: 	« .  nig Btáza 	ss  opm. 
Datum: 	woensdag 9 augustus 2017 12:27:52 
Bijlagen: 	Mac~ Buiza - Schoon  omallialliallága Concept; 11.1 

Ik heb nog een paar suggesties en enkele typo's. 
Ziet er overigens prima uit! 



Van: 	 (PaG Den Haag) [mailt° 	@orn.ni] 
V- 	 -,;,•"g , 	201716:34 
Aan: 	 8D/DRC/F0 
CC: vz.  Haag)  

besluit/machtiging Minister Ven) ogv artikel 14 Wjs' g en 18 lid 2 Wpg 

Van: 
Aan: 

Ondenmetp: 
Datum: 
Bijlagen: 

FW: Input beslutimachtiging Minister Ven' ogv artikel 14 Wjsg en 18 lid 2 Wpg 
donderdag 7 sept:enter 2017 15:42:17 
ti~árilLir~12-Edilitita Concept; 11.1 

009 

BIWEMIT1112W;  EIREINgez  

Zie onderstaande mail. Ik heb het AB maandag in ontvangst genomen en zal bij 
verzoeken om eind volgende week een overleg met de minister in te plannen om 

ene nadere toelichtin s  te kunnen geven. 

1111111.1111 
ik wilde in ieder geval laten weten dat de Korpsleiding in hoofdlijnen op de hoogte is van het feit 
dat er op korte termijn mogelijk een machtiging van de minister naar de Eenheidschef van de LE 
zal gaan op dit punt van informatiedeling. Ook de eenheidschef LE zelf is op de hoogte. De 
privacy-officers van de LE hebben nog naar het conceptmachtigingsbesluit gekeken en enkele 
aandachtspunten hierbij gegeven. Zie bijgevoegd document. 
Van het LP kreeg ik de vraag mee of er uiteindelijk is gekozen voor het gecombineerde 
machtigingsbesluit. ik dacht dat dat inderdaad zo was besloten. Zou jij mij voor alle zekerheid 
nog de laatste versie van jullie klaarliggende concepten kunnen toesturen? 
De laatste vraag is of dit machtigingsbesluit ook zal worden gepubliceerd in de Staatscourant,' 

Groet, 

Van: (Landelijk Parket) 
V 	 6 september 2017 18:31 
Aan: 	 PaG Den Haag) 
CC: 	 (Landelijk Parket Amsterdam); 	(Landelijk Parket) 

rt girz tri 	ing Minister Ven) ogv artikel 	8 lid 2 Wpg 
Hoi 
Zoals besproken stuur ik je hierbij de input op het besluit na mijn bespreking meta en 
(privacyfunctionarissen LE). 
Vraag die nog steeds wel speelt; wordt het besluit gepubliceerd door Ven.P11.111.1.1 

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van de aanpassingen dan kun je uiteraard contact 
opnemen. 
Met vriendeirke groet, 



Beleidsmedewerker Informatie 
Openbaar Ministerie 
Landelijk Parket 
Afdeling Beleid en Strategie 
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam 
Postbus 395, 3000 AJ Rotterdam 

Caom.n1  
www.om.ni   
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent 
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden 
en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

Openbaar Ministerie 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee 
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete 
the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any 
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Netherlands Public Prosecution Service 



Hoi 
Ik 	vanochtend met 

wat ju te tre 
brief van BuZa en 
gehoord? 
Groeten 

un je ij en o it a 	IS 
n we nog afhankelijk van de 

. Heb je daar nog iets van 

BD/DIDA/JBOZ 
2017 12:14 

(PaG Den Haag) 	 @c)rn ni  ; 
Machtiging Bliza - combi (2).docx 

over de beide macht" 

eminvenl.pl 
www. sov d.nVvenl 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Bui za - combi (2).docx 
maandag 11 september 2017 09:27:24 
Machtiging Buáa - combi (2).doci 	Concept; 11.1 

010 

(paG Den Haag)  
zantia~ 

Den Haag; 
-BD/1 3ZW 

Hoi 	en 
Wij hebben aanstaan • e vn da • om 9:15uur een overleg staan met de minister over deze 
machtiging 	 , wellicht handig als je bij dit overleg aansluit? 
Ik heb bij B nogmaa s aan • ac t gevraagd voor het formele verzoek. 
Zijn jullie akkoord met de bijgevoegde machtiging? 
Als het formele verzoek van BZ op tijd is dan kan de minister deze machtiging vrijdag in 
principe tekenen. 
Groet, 

Met vriendelijke groet, 

1 • na or u 	aken 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving 
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20301 1  2500 EH 1 Den Haag 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving 



(PaG Den Haag) [mailt° 	@om.nl] 
ber 2017 11:54 

BD/DRC/F0 
machtigingsbesluit 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	 aanpassingen 
Datum: 	chnsdag n september 2017 11:25:15 
Bijlagen: 	Ettla~gaigitzszobiabiliz Concept ; 11.1 

011 

Zie bijgevoegd en onderstaand laatste opmerkingen van OM. De opmerkingen van de 
S. litie z n ook in dit dor: verwerkt. 

Bijgevoegd het document met het conceptmachtigingsbesluit. ik heb uit het stuk enige 
inconsequenties gehaald en enkele toevoegingen verwerkt van de politie waarin wij ons ook 
kunnen vinden (vrijwel alles op één belangrijk punt na dat ik nader heb toegelicht in de Kop). 

Met vriendelijke groet, 

1 Bestuurlijke en Juridische Zaken! Parket-Generaal 1 Prins Clauslaan 16 Postbus 20305, 
2500 EH Den Haag t t +31 	 1 m +31 	 65bc"-nt 1  www-onnt 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent 
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden 
en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

Openbaar Ministerie 

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee 
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete 
the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any 
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Netherlands Public Prosecution Service 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

dinsdag 12 september 2017 12:49:09 
iMilge~g 

inblOCROLLIM 

BD/DVOZ/VW 

012 

Ik zal een opzet maken voor een nota tbv overleg vrijdag. Dan kunnen jullie deze 
aanvullen. 
Moeten we nu ook nog iemand van DGPol bij dit overleg uitnodigen? 

Senior (Juridisch) Adviseur 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving 
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden 
Turfmarkt 14712511 DP I Den Haag 
Postbus 2030112500 EH (Den Haag 

(grainvenj ni 
www.ruksoverheid uliverij  

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving 

3ustitie. Recht raakt mensen. 



013 

Van: 	 - BD/MOMAIRS 
Aan: 	 BD/DWIZITZW; 	Bli/DIOADBOZ 
Onderwerp: 	Documentl, I 	 ) 

Datum: 	woensdag 13 september 2017 0&4256 
Bijlagen: 	Dindienti UMiláribia2~ 	Concept van nota dd. 13 sep 2017 

Bij deze mijn deel van de nota. 



Ministerie van Veiligheid en Justitie 

014 

MH17 

Minister van Ven] 

nota 
Van 
DJOA 
Datum/eindparaaf 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
DJOA 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www.rijksoverheid.nl/venj  

Contactpersoon 

T 070 370 71 43 
F 070 370 79 00 

Datum 
13 september 2017 

Ons kenmerk 

4 

Concipiënt 

Datum/paraaf 

Gevraagd 

Akkoord met de machtiging waarin het OM bevoegd wordt informatie uit het 
strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 te delen met 
Buitenlandse Zaken ten behoeve van een eventueel besluit over het 
staatsaansprakelijk stellen van Rusland. 

Omdat de machtiging ook gegevens betreft die onder de wet op de 
politiegegevens vallen is de machtiging ook afgestemd met DGPoI. 

Toelichting 

Aanleiding 
In de MCVO van 21 februari 2017 is ingestemd met het uitwerken van 
modaliteiten ten behoeve van een eventueel besluit over het staatsaansprakelijk 
stellen van Rusland. In een memo voor de MCVO van 27 juni 2017 is nader 
ingegaan op de voortgang. Er is nog geen besluit genomen. 

Machtiging e 	"  

Met het tekenen van deze machtiging wordt BZ in staat gesteld te beoordelen of 
een zaak tegen Rusland kan slagen. Daarmee is het politieke besluit om een zaak 
te starten nog niet genomen, maar het kan wel als een eerste concrete stap 
worden gezien. 

Pagina 1 van 2 



Datum 
13 september 2017 

Ons kenmerk 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
DJOA 

Pagina 2 van 2 



015 
Van: 	 BD/DWIZDZW  
Aan: 	 BDABOAIAIRS 
Onderwetp: 	 Document1 (Compatibiliteitstnodus).docx 
Datum: 	woensdag 13 september. 201715:07:53 
Bijlagen: 	&ta ~baan ane~mpatibiliteboniuslánt 

machtiging  Buiza - combi (cief).dint 	Cono3pt; 11.1 
Concept van nota dd. 13 september 2017 

Definitieve tekst van de nota en de machtiging. 
Groeten 



016 
Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR  

BD/DRC/F0 
- BD/DJOA/JBOZ; Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA 

Onderwerp: 	RE: MI417 
Datum: 	 maandag 9 oktober 2017 15:22:56 
Bijlagen: 	 image001.pna  

image002.png  
image003.pna  
image004.png 

Gevoeligheid: 	Vertrouwelijk 

Dank. Duidelijk. 

Groet, 

Anita 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 - BD/DRC/FO < 	 minvenj.nl>  
Datum: maandag 09 okt. 2017 1:58 PM 
Aan: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR U. 	@minvenj.nl>  
Kopie: 	 - BD/DJ6A/JBOZ <10 2e 	(dminvenj.nl>,  Ballegooij, mr. 
dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA 	 -- 	c minvenj.nl> -..1.-,, 
Onderwerp: MH17 

Hoi Anita, 
Bijgevoegd ter informatie de laatste versie van de machtiging tbv BZ. 
Ondertekening 
Naar aanleiding van ons gesprek met de minister op 14-9 is 

it 
	

ti 

Zodra het formele verzoek van BZ binnen is wordt de machtiging aan de Minister ter ondertekening voorgelegd. 
Gezien de aard van het stuk wordt deze fysiek aangeboden en niet in digijust gezet. 
Vertrouwelijk informeren Autoriteit Persoonsgegevens 
Het is wettelijk verplicht om de AP te informeren als een dergelijke machtiging wordt afgegeven. Het stuk zal 
niet inhoudelijk gedeeld worden met de AP, Gerard zal telefonisch contact opnemen om ze vertrouwelijk te 
informeren. 
Groet, 

Senior (Juridisch) Adviseur 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving 

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20301 12500 EH 1 Den Haag 

Van: 
Aan: 
Cc: 

@minvenj.nl 
www.rijksoverheid.nlivenj  



Voor een veilige en rechtvaardige samenleving 

Justitie. Recht raakt mensen. 



Van: 	 BD/DWIZIMW  
Aan: 	 BD/D3ONAIRS 
Onderwerp: 	1 	 AP 20102017 vIdocx 
Datum: 	vrijdag 13 oktober 2017 12:44:52 
Bijlagen: 	Spreekrijn informeren AP 20102017 v7.dory  

018 

Concept van spreeklijn 

Hoi 
Met eine aanpassingen en toevoeging van artikel 18, lid 2 Wpg voor de 
politiegegevens. 
Groeten 



019 

Spreeklijn vertrouwelijk informeren Autoriteit Persoonsgegevens 

Op vrijdag 20 oktober staat een telefonische afspraak gepland met de voorzitter van de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dhr. Aleid Wolfsen. 

Aanleiding 

Het gesprek is bedoeld om conform artikel 14, lid 1, Wet justitiele en strafvorderlijke gegevens 
(Wjsg) en artikel 18, lid 2 Wet politiegegevens (Wpg) de AP te informeren over een machtiging die 
de Minister van VenJ heeft afgegeven aan respectievelijk het OM op grond van art. 39g juncto 
artikel 14 van de Wjsg en de politie op grond van artikel 18, lid 2 Wpg. 

Gezien de gevoeligheid van het onderwerp wordt AP vertrouwelijk geïnformeerd over het bestaan 
van de machtiging. De inhoud van de machtiging wordt op dit moment niet gedeeld. Dat kan op 
een later moment als geheimhouding niet langer noodzakelijk is. 

Toelichting 

De focus ligt op dit moment bij het strafrechtelijke onderzoek dat de Nederlandse 
opsporingsautoriteiten samen met de opsporingsautoriteiten van de andere JIT-landen (Australië, 
België, Maleisië en Oekraïne) uitvoert. 

In juli van dit jaar heeft het kabinet bekend gemaakt dat de vijf JIT-landen gezamenlijk hebben 
besloten dat vervolging en berechting van verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 in 
Nederland zal plaatsvinden. 

Het kabinet heeft altijd aangegeven dat het voor de rechter brengen van de verantwoordelijken 
voor het neerhalen van vlucht MH17 de hoogste prioriteit heeft. 

Op vragen of Nederland tegen Oekraïne en/of Rusland een procedure gaat starten op grond van 
staatsaansprakelijk, is altijd geantwoord dat niets wordt uitgesloten. 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in dat kader een verzoek aan het OM gestuurd om 
strafrechtelijk informatie te delen. Het Ministerie van BZ heeft deze informatie nodig om te kunnen 
beoordelen in hoeverre een staatsaansprakelijkheidsprocedure kans van slagen heeft. 

De minister van Veiligheid en Justitie heeft een bijzondere bevoegdheid ex artikel 39g juncto 
artikel 14 van de Wjsg en ex artikel 18, lid 2 Wpg om in bijzondere gevallen toestemming te geven 
tot verstrekking van strafvorderlijke gegevens en politiegegevens met het oog op een 
zwaarwegend algemeen belang en voor bijzondere doeleinden. 

De Minister van VenJ heeft besloten op grond van het verzoek van BZ respectievelijk het OM te 
machtigen om op grond van art. artikel 39g juncto artikel 14 van de Wjsg en de politie de 
opdracht te geven op grond van artikel 18, lid 2, Wpg om informatie met het ministerie van 
Buitenlandse Zaken te delen. 

In beginsel worden machtigingen als de onderhavige gepubliceerd in de Staatscourant. Dat is 
echter geen verplichting. Vanwege het vertrouwelijke karakter van deze machtiging is ervoor 
gekozen om in dit geval niet te publiceren. Op het moment dat geheimhouding niet langer 
noodzakelijk is, kan alsnog voor publicatie worden gekozen. 



020 

Besluit van de minister van Veiligheid en Justitie van 11 oktober 2017, nr. 2138932, 
houdende respectievelijk de opdracht aan de korpschef van de politie en de toestemming 
aan het College van procureurs-generaal tot het verstrekken van gegevens die worden 
verwerkt in het kader van de opsporing en vervolging naar het neerhalen van vlucht 
MH17 aan de minister van Buitenlandse Zaken 

De minister van Veiligheid en Justitie, 

Overwegende: 

Dat het burgervliegtuig MH17 op 17 juli 2014 boven OekraTens grondgebied uit de lucht is 
geschoten, waarbij het toestel met alle 298 inzittenden in het Oosten van de Oekraine is 
neergekomen en niemand deze crash heeft overleefd; 

Dat de Verenigde Naties resolutie 2166 hebben uitgebracht, die unaniem is aangenomen, 
waarmee de Verenigde Naties-kort gezegd- het neerhalen van Malaysia Airiines-vlucht 17 
veroordelen en een onafhankelijk, internationaal onderzoek naar de ramp ondersteunen; 

Dat ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie naar 
de toedracht van het neerhalen van vlucht MH17 politiegegevens en strafvorderlijke gegevens 
zijn verwerkt als bedoeld in respectievelijk de Wet politiegegevens (hierna: Wpg) en de Wet 
justitiële en strafvorderlijke gegevens (hierna: Wjsg); 

Dat mogelijk sprake is van aansprakelijkheid van de Russische Federatie voor het neerhalen 
van vlucht MH17; 

Dat de minister van Buitenlandse Zaken heeft verzocht om, voor de afweging of de Russische 
Federatie aansprakelijk gesteld wordt alsmede voor de eventuele aansprakelijkstelling zelf en 
de daarop volgende procedure, gegevens te verstrekken die de politie en het Openbaar 
Ministerie verwerken in het kader van de opsporing en vervolging naar het neerhalen van 
vlucht MH17; 

Dat het bijzondere doel waarvoor de informatie door de minister van Buitenlandse Zaken wordt 
gevraagd niet genoemd wordt in artikel 19 van de Wpg noch in artikel 39f van de Wjsg; 

Dat de minister van Veiligheid en Justitie een bijzondere bevoegdheid heeft ex artikel 18, 
tweede lid, van de Wpg om in bijzondere gevallen de opdracht of toestemming te verlenen tot 
verstrekking van politiegegevens met het oog op een zwaarwegend algemeen belang; 

Dat de minister van Veiligheid en Justitie eveneens een bijzondere bevoegdheid heeft ex artikel 
39g juncto artikel 14 van de Wjsg om in bijzondere gevallen toestemming te geven tot 
verstrekking van strafvorderlijke gegevens met het oog op een zwaarwegend algemeen belang 
en voor bijzondere doeleinden; 

Dat met deze verstrekking een zwaarwegend algemeen belang wordt gediend, immers het 
neerhalen van vlucht MH17 is een van de grootste vliegtuigrampen met Nederlandse 
slachtoffers uit de geschiedenis, die een diepe Impact op onze samenleving heeft gemaakt en 
waardoor de rechtsorde zowel nationaal als internationaal zeer ernstig is geschokt; 

Dat het, gelet op de hierboven beschreven bijzondere en unieke omstandigheden van deze 
vliegtuigramp, van zwaarwegend algemeen belang is dat de gegevens die de politie en het 
Openbaar Ministerie verwerken in het kader van de opsporing en vervolging naar het neerhalen 



van vlucht MH17 ten behoeve van eerder genoemde afweging verstrekt kunnen worden aan de 
minister van Buitenlandse Zaken; 

Dat vanwege de gevoelige aard van de te verstrekken gegevens nadere voorschriften en 
voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de verstrekking, de verwerking en de verdere 
verwerking daarvan; 

Dat het thans een eenmalige verstrekking betreft die plaatsvindt overeenkomstig de hierbij te 
stellen voorwaarden. 

Gelet op artikel 18, tweede lid, van de Wpg en artikel 39g juncto artikel 14 van de Wjsg, 

BESLUIT 

Artikel 1 

1. Aan de korpschef van de politie wordt de opdracht verleend politiegegevens, als bedoeld in 
artikel 1 onder a van de Wpg, die op grond van artikel 9 en 10, eerste lid onder a en c van de Wpg 
worden verwerkt in het kader van het onderzoek naar het neerhalen van Ml-l1.7, te verstrekken aan 
de minister van Buitenlandse Zaken ten behoeve van een onderzoek naar en een eventuele 
procedure van enige statenklacht tegen de Russische Federatie. 

2. Aan het College van procureurs-generaal wordt toestemming verleend strafvorderlijke gegevens 
als bedoeld in artikel 1 onder b van de Wjsg die worden verwerkt in het kader van het onderzoek 
naar het neerhalen van MH17, te verstrekken aan de minister van Buitenlandse Zaken ten behoeve 
van een onderzoek naar en een eventuele procedure van enige statenklacht tegen de Russische 
Federatie. 

Artikel 2 

Aan de verstrekking van de in artikel 1 bedoelde gegevens worden de volgende voorwaarden 
verbonden: 

a. De minister van Buitenlandse Zaken treft maatregelen die waarborgen dat de 
gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. 

b. De ontvangen gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers voor wie 
toegang tot deze gegevens op basis van hun functie noodzakelijk is en die 
hiertoe expliciet door de hoogst verantwoordelijke binnen de organisatie zijn 
geautoriseerd; 

c. Verleende autorisaties worden tijdig aangepast bij functiewijziging of vertrek 
van gebruikers; 

d. Geregistreerd wordt welke personen zich toegang verschaffen tot de gegevens, 
zodat mogelijk misbruik tijdig wordt • esi naleerd en stop ezet• 

e.  

f. Zodra de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn 
verstrekt, worden de gegevens en alle kopieën daarvan terstond vernietigd. 

g. Van de toepassing van de onderdelen e en f wordt terstond kennis gegeven aan 
het College van procureurs-generaal en de korpschef van de politie. 



Artikel 3 

Deze machtiging treedt in werking op 11 oktober 2017 en is geldig zolang de hierboven genoemde 
aansprakelijkheidsprocedure nog niet Is geëindigd of zoveel eerder ais daarvan wordt afgezien. 

*S-Gravenhage, 11 oktober 2017 

De minister van Will id en Justitie, 
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