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PERSBERICHT Kernteam MH17 

Datum: 3 oktober 2019, 17.00 uur 

“Laatste ontwikkelingen inzake de klacht van de MH17 nabestaanden tegen Rusland bij het 

Europese Hof voor de rechten van de mens; Rusland past vertragingstactiek toe.”   

Het internationale kernteam MH17 heeft op dit moment namens 304 nabestaanden van 141 MH17 

slachtoffers een klacht ingediend tegen Rusland bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 

(EHRM). De nabestaanden hebben 12 verschillende nationaliteiten.  

Het internationale Kernteam MH17 vertegenwoordigt het overgrote deel van de nabestaanden en 

bestaat uit advocaten afkomstig uit Nederland, Duitsland, Engeland, Schotland, Canada, Maleisië en 

de Verenigde Staten. Het team wordt daarnaast door diverse deskundigen bijgestaan.   

Deze klacht is ingediend op 6 mei 2016. Kort gezegd houdt de klacht in dat de nabestaanden menen 

dat Rusland verantwoordelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17 en daarmee het internationale 

verdrag voor de rechten van de mens heeft geschonden. De nabestaanden menen hiervoor 

voldoende bewijs te hebben.   

Op 3 april 2019 is de klacht door Hof in behandeling genomen en sindsdien raakt de procedure in een 

stroomversnelling. Zo wordt op 10 juli jl. bekend dat Oekraïne en Canada zich aansluiten - 

interveniëren - bij de klachtprocedure. Dit betekent dat zij ook mogen en zullen reageren op de 

klacht tegen Rusland. Eerder gaf de Nederlandse regering al aan te zullen interveniëren in de klacht 

van de nabestaanden. 

Rusland zelf kreeg van het Hof te horen dat hij voor 3 september 2019 inhoudelijk op de klacht zou 

moeten reageren. 

Rusland reageerde echter niet inhoudelijk binnen de gestelde termijn van 3 september 2019 maar 

vroeg het Hof om de hele klachtprocedure ‘op te schorten’. Dit werd door het Hof geweigerd op 11 

september 2019. Hierop reageerde Rusland onder meer met een aantal juridische (weder)vragen aan 

het Hof. Bovendien gaf Rusland aan dat de hele klachtprocedure moet worden stilgelegd in 

afwachting van een aantal interstatelijke klachten die Oekraïne heeft ingediend tegen Rusland. Wel 

gaf hij aan eventueel bereid te zijn om op een deel van de klacht inhoudelijk in te gaan. 

Op 23 september 2019 liet het Hof weten dat Rusland nu tot 9 december 2019 de tijd heeft om zich 

verder inhoudelijk uit te laten. 

De reactie van Rusland laat zien dat het juridische steekspel is losgebarsten en dat Rusland kiest voor 

een vertragingstactiek. Ook is duidelijk geworden dat Rusland niet zal aansturen op een zogenaamd 

verstek vonnis. Uit de juridische vragen die Rusland nu aan het Hof heeft gesteld blijkt dat Rusland 

alle juridische middelen zal inzetten die in zijn macht liggen. Het internationale Kernteam MH17 

hoopt dat het Hof de termijnen strak houdt zodat er snel aan de echte inhoudelijke behandeling van 

de klacht kan worden toegekomen; namelijk de vraag of Rusland verantwoordelijk is voor de dood 

van 298 onschuldige mensen. Het internationale Kernteam is in ieder geval vastberaden om de 

juridische strijd in volle omvang aan te gaan en is al geruime tijd bezig om zich voor te bereiden op de 

eerste inhoudelijke reactie van Rusland. 

Het internationale kernteam MH17 kan worden bereikt via advocaat Sander de Lang +31 644 662 159 

(SAP Advocaten) of via advocaat Peter Langstraat +31 653 367 623 (Moree Gelderblom advocaten).    

 


