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17 juli 2014  Vliegramp MH17: Op 17 juli 2014 stort in het oosten 

van Oekraïne vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer. 

Het vliegtuig was op weg van Amsterdam naar Kuala 

Lumpur. Aan boord waren 283 passagiers en 15 

bemanningsleden. Onder de passagiers waren 196 

Nederlanders. Alle 298 inzittenden kwamen bij de 

ramp om het leven. 

 

21 juli 2014  De Veiligheidsraad van de VN neemt Resolutie 2166 

aan: Deze resolutie heeft als belangrijkste elementen: 

onbeperkte en veilige toegang tot de rampplek, het 

uitspreken van steun aan een onafhankelijk 

internationaal onderzoek, en een oproep voor de 

berechting van degenen die verantwoordelijk zijn voor 

het neerhalen van het vliegtuig. 

 

7 augustus 2014  Oprichting Joint Investigation Team (JIT): Om de 

feiten rondom de ramp met MH17 vast te stellen, de 

verantwoordelijken voor de crash te identificeren en 

strafrechtelijk bewijs te verzamelen is een 

internationaal team opgericht. Dit heet een Joint 

Investigation Team (JIT). 

In het JIT werken landen samen die getroffen zijn door 

de vliegramp: Nederland, Australië, Maleisië en België. 

Ook Oekraïne, waar de crash plaatsvond, is volwaardig 

lid van het JIT. Nederland coördineert het 

internationaal strafrechtelijk onderzoek. 

 

27 oktober 2014  De Raad van de Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie neemt resolutie inzake het 

neerhalen van vlucht MH17 aan. 

 

13 oktober 2015  Rapport Onderzoeksraad Voor Veiligheid over oorzaak 

crash: De ontploffing van een raketkop veroorzaakte 

de crash van vlucht MH17. Die raketkop werd 

afgevuurd door een BUK-raketsysteem vanuit het 

oostelijk deel van Oekraïne. 

 

6 mei 2016  Eerste individuele klacht tegen de Russische Federatie 

ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (EHRM). 

 

28 september 

2016 

 Onderzoek JIT: MH17 neergeschoten door BUK-raket: 

Het Joint Investigation Team (JIT) is ervan overtuigd 

onomstotelijk bewijs in handen te hebben om te 

kunnen vaststellen dat vlucht MH17 is neergeschoten 

door een BUK-raket uit de 9M38-serie. Ook de 

afvuurlocatie kan bewezen worden, volgens het  JIT. 

Het gaat om een veld bij Pervomaiskyi, dat op dat 

moment in handen was van separatisten. 

 

5 juli 2017  Vervolging en berechting verantwoordelijken MH17-

vliegramp vindt plaats in Nederland: De vervolging van 

verdachten voor het neerhalen van vlucht MH17 vindt 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2166.pdf
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https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/3546/mh17-crash-17-juli-2014
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in Nederland plaats volgens Nederlandse wet. Dat 

hebben de JIT-landen (Australië, België, Maleisië, 

Oekraïne en Nederland) gezamenlijk besloten.  

 

17 juli 2017  Onthulling Vlucht MH17 monument in Vijfhuizen. 

 

 

 

24 mei 2018 

 

 Onderzoek JIT: BUK-raket afkomstig van Russische 

krijgsmacht: Het Joint Investigation Team (JIT) is 

ervan overtuigd dat de BUK TELAR die gebruikt is om 

MH17 neer te halen, afkomstig is van de 53ste Anti 

Aircraft Missile brigade van de Russische Fedratie.  

 

25 mei 2018  Nederland stelt Rusland aansprakelijk: Nederland 

heeft, samen met Australië, Rusland aansprakelijk 

gesteld voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht 

MH17. De aansprakelijkheidsstelling vindt plaats op 

basis van het internationaal recht. Het loopt parallel 

aan het strafrechtelijk onderzoek en de rechtszaak 

over MH17. Ook nabestaanden hebben procedures 

aangespannen tegen Rusland vanwege de 

betrokkenheid bij de MH17-vliegramp. 

 

23 november 

2018 

 Tweede individuele klacht tegen de Russische 

Federatie ingediend bij EHRM. 

 

10 mei 2019  Kabinet besluit om te interveniëren in de individuele 

klachtprocedures van de nabestaanden bij het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). 

 

19 juni 2019  Besluit vervolging: Het Openbaar Ministerie gaat vier 

verdachten vervolgen voor het neerhalen van vlucht 

MH17. Zij worden verdacht van nauwe samenwerking 

om de BUK-raket te verkrijgen en in stelling te 

brengen op de afvuurlocatie met als doel een vliegtuig 

neer te schieten. 

 

9 maart 2020  Start strafproces 

 

 

3 juli 2020  Tussenuitspraak rechtbank Den Haag: Op 3 juli heeft 

de rechtbank beslissingen genomen over de 

onderzoekswensen van het OM.  

 

10 juli 2020  Nederland dient interventie en statenklacht in tegen de 

Russische Federatie bij het ERHM. 

 

5 februari 2021  Eindrapport van de Flight Safety Foundation verschijnt. 

 

 

26 mei 2021  Schouw reconstructie MH17:bezoek reconstructie van 

het MH17-toestel in Gilze-Rijen.  

 

7 juni 2021  Start inhoudelijke behandeling: de inhoudelijke 

bespreking van het MH17-dossier. 

 

https://www.monumentmh17.nl/
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