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Aan de Koning  

  

 

Datum 14 maart 2018 

Onderwerp Nader rapport inzake het voorstel van wet tot 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) en het voorstel van wet houdende 

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 

 
 

Blijkens de mededelingen van de Directeur van Uw kabinet van 27 januari 2018, 

nrs. 201800017 en 2018000177, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering 

van de Raad van State haar advies inzake de bovenvermelde voorstellen van wet 

rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 2 maart 2018, nrs. 

W16.18.0008/II en W16.18.0011/II, bied ik U, mede namens de Minister van 

Buitenlandse Zaken waar het de goedkeuring van het verdrag betreft, hierbij aan. 

 

1. Inleiding 

 

In navolging van het advies is de toelichting op beide wetsvoorstellen aangevuld 

op de hierna aangeduide wijze. 

 

2. Verhouding tot verdragen 

 

In navolging van het advies is in de toelichting op het wetsvoorstel tot 

goedkeuring van het met Oekraïne gesloten verdrag nader ingegaan op de door 

de regering afgelegde verklaring bij het Tweede aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Hoewel in het 

verdrag met Oekraïne is voorzien in de mogelijkheid van berechting met 

gebruikmaking van videoconferentie, wil de regering niet in algemene zin het 

uitgangspunt verlaten dat een verdachte fysiek aanwezig is bij zijn berechting. In 

de situatie dat uitlevering van een verdachte niet mogelijk is, kan terechtstaan 

per videoconferentie een alternatief zijn dat de voorkeur verdient boven 

berechting bij verstek. De regeling in het verdrag met Oekraïne is ingegeven door 

de bijzondere omstandigheden van de MH17-zaak en strekt zich niet uit tot 

andere zaken. Dit neemt niet weg dat de regering zich erover zal beraden of het 

handhaven van de afgelegde verklaring bij het voornoemde Protocol nog gewenst 

is. 
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Voorts is in de toelichting op het wetsvoorstel houdende bepalingen 

samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van het neerhalen 

van vlucht MH17 verduidelijkt dat in het verdrag met Oekraïne een regeling is 

getroffen die ertoe strekt de bepalingen van het Europees Verdrag inzake de 

internationale geldigheid van strafvonnissen aan te vullen en de toepassing ervan 

te vergemakkelijken. 

Ten slotte is in voornoemde toelichting op de betekenis van artikel 17 van het 

Europees verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging nader ingegaan. 

 

3. Reactie op consultatie-adviezen 

 

In navolging van het advies van de Afdeling advisering is in de toelichtingen op 

beide wetsvoorstellen specifieker aandacht besteed aan enkele door de Raad voor 

de rechtspraak in zijn advies gemaakte opmerkingen. Ik merk hierbij op dat een 

aantal principieel getoonzette kanttekeningen in het advies van de Raad voor de 

rechtspraak aanleiding hebben gegeven tot het nadere overleg dat genoemd is in 

de toelichtingen op de beide wetsvoorstellen. Dat overleg heeft mij in staat 

gesteld te constateren dat aan veel van de kanttekeningen tegemoet kan worden 

gekomen bij de verdere praktische uitwerking van de voorbereiding op een MH17-

proces. Voor zover dat niet het geval is, zijn de wetsvoorstellen ook aangepast of 

is in de toelichting aangegeven waarom een advies niet is overgenomen.  

 

4. Aan de redactionele kanttekening van de Afdeling is gevolg gegeven. 

 

 

Ik moge U, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, verzoeken de 

hierbij gevoegde (deels gewijzigde) voorstellen van wet, en de daarbij behorende 

gewijzigde memories van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

te zenden. 

 

 

De Minister van Justitie en Veiligheid,  

 

 

 

 

Ferd Grapperhaus 

 


