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34 915 Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot 
stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk 
der Nederlanden en Oekraïne inzake 
internationale juridische samenwerking met 
betrekking tot misdrijven die verband houden 
met het neerhalen van vlucht MH17 van 
Malaysia Airlines op 17 juli 2014 
(Trb. 2017, 102) 

34 916 Bepalingen samenhangend met de vervolging en 
berechting in Nederland van strafbare feiten die 
verband houden met het neerhalen van Malaysia 
Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014 

B1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 6 juli 2018 

De Eerste Kamer behandelt de wetsvoorstellen 34 915 en 34 916 inzake 
MH17 op 10 juli 2018. Naar aanleiding hiervan heeft de vaste commissie 
voor Justitie en Veiligheid2 de Minister van Justitie en Veiligheid in een 
brief van 5 juli 2018 verzocht om de in het plenair debat met de Tweede 
Kamer toegezegde brieven voor 10 juli aanstaande te ontvangen. 

De Minister heeft op 5 juli 2018 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
Van Dooren 

1 Letter B heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 34 915.
2 Samenstelling:

Engels (D66), Kox (SP), Van Bijsterveld (CDA) (vice-voorzitter), Duthler (VVD) (voorzitter), Ten 
Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), Strik (GL), Knip (VVD), Backer (D66), Schouwenaar (VVD), Van 
Strien (PVV), Kok (PVV), Gerkens (SP), Vlietstra (PvdA), Lokin-Sassen (CDA), Bredenoord (D66), 
Dercksen (PVV), D.J.H. van Dijk (SGP), Van Rij (CDA), Rombouts (CDA), Van de Ven (VVD), 
Wezel (SP), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS) Van Zandbrink (PvdA), vac. (PVV), Fiers 
(PvdA).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
JUSTITIE EN VEILIGHEID  

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid 

Den Haag, 5 juli 2018 

Op 10 juli 2018 vindt het plenaire debat plaats in de Eerste Kamer over de 
wetsvoorstellen Goedkeuring Verdrag met Oekraïne inzake internationale 
juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband 
houden met het neerhalen van vlucht MH173 en Vervolging en berechting 
in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen 
van vlucht MH174. Naar aanleiding van de plenaire behandeling van deze 
wetsvoorstellen in de Tweede Kamer is door u in ieder geval een tweetal 
brieven aan haar toegezegd. 
Tijdens de vergadering van de Eerste Kamerleden van de vaste commissie 
voor Justitie en Veiligheid van 3 juli jl. is, op verzoek van de leden van de 
SP-fractie en de GroenLinks-fractie, besloten u vriendelijk te verzoeken 
deze brieven zo mogelijk vóór het plenaire debat in de Eerste Kamer in 
afschrift aan haar aan te bieden, zodat de informatie desgewenst door de 
woordvoerders gebruikt kan worden bij dit debat. Zij leggen hierbij dit 
verzoek bij u neer. 
Indien het niet mogelijk is deze brieven de Kamer te doen toekomen vóór 
het plenaire debat, verzoeken voornoemde leden u de informatie die al 
wel beschikbaar is, met hen te delen. 

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien uw 
reactie, gelet op het aanstaande plenaire debat, graag zo spoedig mogelijk 
tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie,
A.W. Duthler 

3 Kamerstukken 34 915.
4 Kamerstukken 34 916.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 5 juli 2018 

Aanstaande dinsdag 10 juli behandelt uw Kamer de wetsvoorstellen 
34 915 en 34 916 inzake MH17. 

Uw Kamer heeft in een brief van 5 juli verzocht om zo mogelijk de in het 
plenair debat met de Tweede Kamer toegezegde brieven voor 10 juli 
aanstaande te ontvangen. 

In het debat in de Tweede Kamer op 6 juni jongstleden heb ik toegezegd 
de betreffende brieven over een aantal maanden aan de Kamer te zullen 
sturen. Die periode is ook nodig omdat de Tweede Kamer heeft verzocht 
(externe) deskundigen te betrekken. De Kamerleden gingen hiermee 
akkoord omdat in hun ogen deze brieven de voortgang van de wetsvoor-
stellen en daarmee de ratificatie van het MH17-verdrag niet moeten 
belemmeren, hetgeen de regering uiteraard volledig onderschrijft. 

De voorbereiding van de brieven is ter hand genomen, er is op dit 
moment geen informatie beschikbaar die al gedeeld kan worden met uw 
Kamer. 

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus
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