RE: MH17 - evidence submitted by Russian Federation
Bruin, W. de (Landelijk Parket Persvoorlichting) <w.j.de.Bruin@om.nl>
vr 22-6-2018 11:04
Aan: max vanderwerff (maxvanderwerff@hotmail.com)
Goedemorgen Max,
Naar aanleiding van de ontvangen mails met vragen heb ik de volgenden beantwoording:
Over de inhoud van opsporingsactiviteiten, waaronder uitstaande rechtshulpverzoeken,
wordt door het OM in beginsel geen mededelingen gedaan vanwege het belang van het
onderzoek.
Bij wijze van uitzondering heeft het JIT wel aangegeven dat:
Al op 15 oktober 2014 aan de Russische autoriteiten is gevraagd om (in lijn met
resolutie 2166 van de VN-veiligheidsraad) alle informatie te geven die van belang kan
zijn voor de waarheidsvinding m.b.t. het neerhalen van MH17.
Het JIT vervolgens meerdere malen (aanvullende) rechtshulpverzoeken aan de RF
heeft gericht
Een voorbeeld hiervan is het verzoek van het OM aan de autoriteiten van de
Russische Federatie om de radarbeelden (van 14 juli 2014 tot en met 18 juli 2014)
van de radarstations Ust-Donetsk en Buturinskoe, of andere radarstations die de
omgeving van Lugansk en Donetsk binnen hun bereik hadden, te verstrekken. In
reactie op dit laatste verzoek heeft de Russische Federatie in augustus 2017 een
dataset verstrekt van radarstation Ust-Donetsk. Van het radarstation Buturinskoe zijn
geen data verstrekt. De wel verstrekte data betreft radarbeelden van 17 juli 2014
gedurende een beperkte periode (16.02 uur – 16.32 uur lokale tijd).
Daarnaast blijkt uit de presentatie van het JIT op 24 mei jongstleden dat de
Russische autoriteiten tot op heden niet aan het JIT hebben gemeld dat een
BUK-TELAR van de 53eBrigade is ingezet in het oosten van Oekraïne en dat deze
vlucht MH17 heeft neergehaald. Dit terwijl het JIT aan de Russische autoriteiten
gevraagd heeft alle informatie te geven die van belang kan zijn voor de
waarheidsvinding. Reeds hieruit kan de conclusie getrokken worden dat Rusland niet
op alle rechtshulpverzoeken volledig antwoord heeft gegeven.
Dit is geen uitputtend overzicht van al dan niet door de Russische autoriteiten beantwoordde
rechtshulpverzoeken (dit vanwege het onderzoeksbelang zoals hierboven beschreven).

Met vriendelijke groet,
Wim de Bruin

