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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

Datum 14 april 2021 

Onderwerp Wob-verzoek over MH17 

 
Hierbij attendeer ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, op een 
drietal besluiten genomen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(hierna: Wob). Er is medio december 2020 met een beroep op de Wob verzocht 
om openbaarmaking van documenten over een aantal onderwerpen die 

betrekking hebben op het MH17-dossier. Dit verzoek was oorspronkelijk gedaan 

aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, en is vervolgens ook doorgezonden aan het Openbaar Ministerie.  
 
Het verzoek betreft alle documenten die zien op de wijze waarop de 
besluitvorming tot stand is gekomen met betrekking tot: 

1. het delen van informatie uit het strafrechtelijk onderzoek naar het 
neerhalen van vlucht MH17 met de minister van Veiligheid en Justitie;  

2. het delen van informatie uit het strafrechtelijk onderzoek naar het 
neerhalen van vlucht MH17 met de minister van Buitenlandse Zaken t.b.v. 
de aansprakelijkstelling van de Russische Federatie;  

3. het besluit tot interventie in de individuele klachtprocedures bij het EHRM 
tegen de Russische Federatie in verband met het neerhalen van vlucht 
MH17; en 

4. het besluit tot indiening van een statenklacht bij het EHRM tegen de 
Russische Federatie in verband met het neerhalen van vlucht MH17. 

 
 
In het kader van dit Wob-verzoek worden enkele documenten (gedeeltelijk) 
openbaar gemaakt. Voor de volledigheid wijs ik u erop dat de besluiten en de 
daarbij (gedeeltelijk) openbaar gemaakte documenten zijn gepubliceerd op 

Rijksoverheid.nl. Het besluit van het Openbaar Ministerie en de daarbij 
(gedeeltelijk) openbaar gemaakte documenten zijn gepubliceerd op om.nl.

 

 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 

 

 

 

 

Ferd Grapperhaus   

 

 

 
 

Directoraat-Generaal 

Rechtspleging en 

Rechtshandhaving 

Directie Juridische en 

Operationele 

Aangelegenheden 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/jenv 
   

Ons kenmerk 

3274585 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 

 

 

 


