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Nr. 4  BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 14 september 2015 

Naar aanleiding van mijn toezegging om uw Kamer te blijven informeren 
over het Russische strafrechtelijke onderzoek naar de mishandeling van 
een Nederlandse diplomaat in Moskou op 15 oktober 2013, wil ik u als 
volgt informeren. 

In reacties op Nederlands aandringen tot een bevredigende oplossing van 
de zaak, beperken de Russische autoriteiten zich nog steeds tot summiere 
procedurele informatie. Er wordt geen informatie gedeeld over het 
inhoudelijke verloop van het onderzoek. Zo heeft het Russische Ministerie 
van Buitenlandse Zaken op 21 juli jl. te kennen gegeven dat het strafrech-
telijk onderzoek naar de mishandeling van de Nederlandse diplomaat in 
juni jl. voor enige dagen was opgeschort en vervolgens op 7 juli weer 
werd heropend. De Russische Federatie gaf te kennen dat het onderzoek 
een maand na deze heropening opnieuw opgeschort zou worden indien 
zich geen nieuwe feiten zouden aandienen. Daarbij is verzocht om de 
diplomaat in kwestie opnieuw te verhoren. Daar een inhoudelijk beeld van 
het strafrechtelijk onderzoek tot dusver ontbreekt, is het kabinet niet op dit 
verzoek ingegaan. 

Vooralsnog is het kabinet er niet van overtuigd dat Rusland tot op heden 
alle mogelijkheden heeft benut om de daders te identificeren. Nederland 
heeft Rusland om die reden vorige maand nogmaals met klem gevraagd 
om gedetailleerde inzage te geven in het volledige verloop van het 
onderzoek. 

Het kabinet hecht onverminderd belang aan een bevredigende oplossing 
van de zaak, resulterend in de strafrechtelijke vervolging van de daders, 
en blijft dit uitdragen in de reguliere contacten met de Russische 
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autoriteiten. Het kabinet zal conform toezegging Uw Kamer op de hoogte 
blijven stellen van relevante ontwikkelingen met betrekking tot het 
onderzoek. 

De Minister van Buitenlandse Zaken,
A.G. Koenders
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