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Het ongevallen
onderzoek in de 
burgerluchtvaart
Mr.H. Geut, lid van de juridische 
commissie van de Vereniging van 
Nederlandse Verkeersvliegers[1]

In het kader van de serie artikelen met 
betrekking tot het ongevallenonder
zoek in dit blad verschaf ik gaarne, na 
daartoe uitgenodigd te zijn, enig in
zicht in enkele juridische aspecten van 
dat onderzoek in de burgerluchtvaart. 
Bij bestudering van de inleidingen wel
ke in de eerste twee edities van dit blad 
zijn opgenomen, valt op dat een aantal 
aspecten van dat onderzoek overeen
komst vertoont met dat in de scheep
vaart.
Dit is wellicht gedeeltelijk te verklaren 
uit de omstandigheid dat tenslotte een 
vliegmachine ook als een, zij het, 
lucht-vaartuig wordt aangemerkt. 
Vermoedelijk heeft die gedachte ertoe 
geleid dat de sinds 1 januari 1937 van

kracht zijnde Luchtvaartrampen- 
wet(LRW; Stb.522) door de destijds 
naar aanleiding van de gebeurtenissen 
gedurende de ”Zwarte Week” van de 
KLM door de regering ingestelde 
”Commissie Kooien” is ontworpen 
naar het voorbeeld van de Schepen
wet. [2]

Het Vooronderzoek. De D.G. 
der RLD
Dientengevolge wordt krachtens de 
LRW, nadat daarvan melding is ge
daan aan de Directeur Generaal(DG) 
van de Rijksluchtvaartdienst(RLD), in 
de eerste instantie het onderzoek naar 
het ongeval met een burgerluchtvaar- 
tuig door deze, in zijn functie als Voor
onderzoeker uitgevoerd, indien schade 
of lichamelijk letsel is veroorzaakt of 
naar zijn oordeel uit een onderzoek 
”lessen kunnen worden geput”(LRW 
Art.5).
Hij wordt bijgestaan door de mede
werkers van een afdeling van de Direc
tie Luchtvaartinspectie(LI) van de 
RLD, het Bureau Vooronderzoek On
gevallen^ VO), die het feitelijke on
derzoekswerk verrichten.

Het nader onderzoek. De Raad 
voor de Luchtvaart
De uitkomst van een dergelijk onder
zoek wordt zo spoedig mogelijk, onder 
overlegging van de stukken, aan de 
Voorzitter van de Raad voor de Lucht
vaart (RvL) meedegedeeld.
De Vooronderzoeker voegt daarbij 
zijn voorstel om al dan niet een nader 
onderzoek door de Raad te doen in
stellen, vergezeld van de vermelding 
met betrekking tot welke personen hij 
het verhoor door de Raad als getuige of 
deskundige nodig acht.(LRW Art.6 lid 
3)

De Raad kan, zo hij dit wenselijk acht, 
al dan niet het voorstel van de Vooron
derzoeker navolgen. (LRW Art. 6 lid 4)

De procedure voor de Raad
De Raad is een onafhankelijk orgaan 
waarvan de leden telkens voor vier jaar 
door de Kroon worden benoemd en de 
voorzitter, de secretaris en hun plaats
vervangers de graad van doctor of 
meester in de rechtswetenschap dienen 
te bezitten.(LRW Art.1)
Ingevolge de in de LRW opgenomen 
procedureregels houdt de Raad zitting 
in het openbaar, kan hij betrokkenen, 
getuigen en deskundigen dagvaarden, 
of doen medebrengen en hoort hij deze 
onder ede. De Raad alsmede de Voor
onderzoeker kan overlegging van stuk
ken vorderen, plaatsen bezoeken, in
dien noodzakelijk ”met inroeping van 
den sterken arm” en, tegen de wil van 
de bewoner in woningen treden op ver
toon van een bijzondere schriftelijke 
last van de Commissaris van Politie of 
de Burgemeester.(LRW Art.2 en 8-21) 
Derhalve komt mij de procedure for
meler voor dan die voor de Commissie 
Binnenvaartrampenwet.
De in het openbaar gedane uitspraak 
van de Raad wordt gepubliceerd in de 
Staatscourant.
De Raad kan aanbevelingen aan de 
Minister van Verkeer en Waterstaat 
doen ter voorkoming van ongevallen 
met luchtvaartuigen.(LRW Art.31)

Tuchtmaatregelen
Anders dan aan de CBR doch evenals 
aan de Raad voor de Scheepvaart is 
aan de Raad voor de Luchtvaart de be
voegdheid toebedeeld om tuchtmaat
regelen op te leggen:
De bevoegdheid, zonder welke het 
verboden is een luchtvaartuig te bestu-
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ren, kan aan betrokkene worden ont
houden gedurende een periode van 
niet meer dan twee jaar.
Voorts kan de Raad, indien een be
manningslid ongeschikt wordt geacht 
zijn functie aan boord uit te oefenen, al 
dan niet op vordering van de D.G. der 
RLD, welke de zittingen van de Raad 
bijwoont en vragen kan stellen en vor
deringen doen, deze terzake onbe
voegd verklaren.(LRW Art.22-24)

In een tweede onafhankelijke rechts
gang is krachtens de LRW niet voor
zien. Indien nieuwe feiten aan het licht 
komen kan de zaak opnieuw door de 
Raad beoordeeld worden(LRW 
Art.28); de strafsancties kunnen wor
den verminderd door de Kroon, de 
Raad voor de Luchtvaart ge
hoord. (LRW Art. 40)

Onafhankelijkheid-objectiviteit; 
Recht op een behoorlijk proces 
Om die reden en mede de ruime uitleg 
in aanmerking genomen, die het Euro
pese Hof voor de Rechten van de Mens 
hanteert ten aanzien van de burgerlij
ke rechten en verplichtingen” rijst de 
vraag of, met het oog op de behoorlijk- 
heidseisen waaraan krachtens Art. 6 
van het Europese Verdrag voor de 
Rechten van de Mens[3] dient te wor
den voldaan, een dergelijke procedure 
de toets der kritiek wel kan doorstaan. 
Zo dient te worden betwijfeld met het 
oog op de overwegingen welke hebben 
geleid tot de beslissing in de ”Van 
Benthem” zaak[4] en de belangrijke 
rol die de D.G. der RLD in het onder
zoek naar luchtvaartongevallen speelt, 
alsmede de te volgen procedure inzake 
het ”hoger beroep”, of de onafhanke
lijkheid en de onpartijdigheid gewaar
borgd zijn.
Het komt mij voor dat de regeling zoals 
die bij en krachtens de LRW is vastge
steld op gespannen voet staat met 
Art.6 EVRM.
Nadere toetsing van de procedure voor 
de Raad voor de Scheepvaart heeft 
overigens destijds tot soortgelijke kri
tiek geleid. [5]

De onafhankelijkheid en onpartijdig
heid van het onderzoek zijn niet alleen 
belangrijke elementen ter waarborging 
van het recht op een behoorlijk proces. 
Deze zijn eveneens van fundamenteel 
belang ter waarborging van de kwali
teit en de objectiviteit van het onder
zoek.
Indien het onderzoek naar een onge
val, als in casu, wordt uitgevoerd door 
een orgaan dat een onderdeel is van de 
regelgever zal bij toetsing van de feiten 
en omstandigheden aan de gestelde re
gels de juistheid daarvan, al dan niet 
bewust, nauwelijks in twijfel worden 
getrokken. Voorts zal worden getoetst 
aan bestaand beleid.

Betrokkenheid bij regelgeving of be
leidsvoering kan leiden tot belangen
vermenging en staat aan de objectivi
teit van het onderzoek in de weg. Dien
tengevolge kan het effect dat een der
gelijk onderzoek kan geven aan de be
vordering van de veiligheid worden 
aangetast, aangezien gegevens die van 
belang kunnen zijn ter voorkoming van 
ongevallen wellicht niet worden ge
bruikt of onderzocht, onjuist kunnen 
worden geanalyseerd of geïnterpre
teerd of kunnen leiden tot onjuiste 
conclusies of aanbevelingen.

Derhalve dient een dergelijk onder
zoeksorgaan geheel vrij te zijn van 
beïnvloeding door belangen van poli
tieke, bestuurlijke of commerciële 
aard.

Verdrag van Chicago
Om die reden is bij het Verdrag van 
Chicago, met hetwelk door de verdrag
sluitende staten, waaronder Neder- 
land[6], werd beoogd krachtens een sa
menhangend stelsel van bepalingen en 
richtlijnen de ontwikkeling van de in
ternationale burgerluchtvaart op een 
veilige en ordelijke wijze te bevorde
ren, een richtlijn met die strekking 
vastgesteld.
In de bijlagen bij het verdrag, waarin 
de technische en operationele aspecten 
van de luchtvaart zijn geregeld, is in 
Annex 13, ”Aircraft Accident Investi- 
gation” ,bepaald dat:

5.4 The Accident Investigation Autho- 
rity shall have independence in the 
conduct of the investigation and have 
unrestricted authority over its conduct.

Ontwerp Luchtvaartongevallen
wet
Door de VNV is bij herhaling in ”Den 
Haag” gewezen op de noodzaak om de 
Vooronderzoeker en het BVO los te 
koppelen van de Rijksluchtvaartdienst 
en als een zelfstandig en onafhankelijk 
onderzoeksorgaan aan de Raad voor 
de Luchtvaart toe te voegen.
Het dient te worden betreurd, dat op 
grond van het Ontwerp Luchtvaarton- 
gevallenwet[7] dat thans in behande
ling is in de Tweede Kamer der Staten 
Generaal en dat de LRW te zijner tijd 
moet gaan vervangen, het vooronder
zoek door de RLD zal worden uitge
voerd.
Een volledig onafhankelijke opzet van 
het ongevallenonderzoek in de lucht
vaart is volgens de Minister van Ver
keer en Waterstaat niet haalbaar, aan
gezien der gelijke calamiteiten zich te 
weinig en zonder regelmaat plegen 
voor te doen en derhalve de continuï
teit van expertise van de meedewer- 
kers van een dergelijk orgaan in gevaar 
zou komen.[8]

Incidentenonderzoek
Een dergelijke discontinuïteit zou ech
ter kunnen worden voorkomen door 
aan een in te stellen onafhankelijk on
derzoeksorgaan tevens de bevoegd
heid tot het doen van onderzoek naar 
incidenten toe te bedelen.
Uit incidenten, voorvallen waarbij de 
veiligheid in gevaar is geweest zonder 
dat dit tot een ongeval heeft geleid[9], 
is veelal meer lering te trekken dan uit 
een ongeval, omdat de betrokkenen in 
leven zijn en nauwkeurig hun ervarin
gen omtrent het gebeurde kunnen 
weergeven. Het melden van eigen fou
ten, ter voorkoming van herhaling, kan 
worden gestimuleerd door het vastleg
gen van waarborgen inzake de anoni
miteit van de rapporteur alsmede de 
bescherming van het gebruik van on
derzoeksmateriaal als bewijs in een 
rechtsgeding.

Concentratie van Onderzoeksin
stituten
Anderzijds zou, in aanmerking geno
men dat wellicht bij de belangenafwe
ging inzake de verzelfstandiging van 
het BVO budgettaire belangen een rol 
spelen, kunnen worden overwogen 
om, op nationaal dan wel europees ni
veau, het onderzoek in de verschillen
de vervoerswijzen te concentreren en 
te komen tot de instelling van een en
kel afzonderlijk en onafhankelijk insti
tuut voor het onderzoek naar de oor
zaak van ongevallen, zodat bij een on
geval de verschillende instanties zoals 
b.v. de Raad voor de Scheepvaart of de 
Raad voor de Luchtvaart een beroep 
op een dergelijk instituut zouden kun
nen doen. Een dergelijke opzet, welke 
door Mr. Pieter van Vollenhoven werd 
voorgesteld ter gelegenheid van het 
Symposium Luchtvaartongevallen- 
wet[10], kan leiden tot eenvormigheid 
van rapportage op grond van een ob
jectief onderzoek, de concentratie van 
deskundigheid en de uitwisseling van 
ervaring, de continuiteit van expertise 
en voorts een effectieve opleiding van 
onderzoekers en kan overigens wel
licht de bezwaren, welke door Mr. 
Kruidenier in de tweede editie(juli 
1989) van dit blad werden geuit ten 
aanzien van de belangenvermenging 
met betrekking tot het ongevallenon
derzoek in de binnenscheepvaart, weg
nemen.

Het komt mij voor dat tegen een derge
lijke opzet nauwelijks bezwaar kan 
worden geopperd mits de doelstelling 
van het onderzoek strekt tot het voor
komen van ongevallen en incidenten 
en dit kleurloos is ten aanzien van het 
beantwoorden van de schuldvraag, 
overeenkomstig de strekking van para
graaf 3.1 van Annex 13 bij het Verdrag 
van Chicago welke luidt:
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Objective of the Investigation.
3.1 The fundamental objective of the 
investigation of an accident or incident 
shall be the prevention of accidents and 
incidents. It is not the purpose of this 
activity to apportion blame or liability.

Vertrouwelijkheid
De grondslag van deze richtlijn is geba
seerd op het argument dat alle feiten en 
omstandigheden met betrekking tot 
het onderzoek dienen te worden on
derzocht teneinde tot de juiste recon
structie te kunnen komen en de juiste 
aanbevelingen ter voorkoming van on
gevallen te kunnen doen en dat, indien 
het onderzoek wel gericht zou zijn op 
verwijtbaarheisdsaspecten dit aan het 
achterhalen van de achterliggende fac
toren die mede een aanleiding kunnen 
zijn geweest tot het ontstaan van een 
ongeval in de weg zou kunnen staan. 
Daar komt bij dat niemand graag zich
zelf of een collega in discrediet brengt 
of doet brengen. Derhalve zal een be
trokkene of getuige zich bij het ver
hoor terughoudend kunnen opstellen 
tenzij een atmosfeer wordt geschapen 
die vertrouwen wekt, waarbij de zeker
heid wordt geboden dat het toereke
nen van schuld of aansprakelijkheid in
gevolge de onderzoeksresultaten niet 
plaats zal vinden.
Een der gelijke vertrouwelijkheid rond 
het onderzoek kan worden vergroot 
door wettelijk vastgelegde waarborgen 
inzake de openbaarheid en het verbod 
van gebruik als bewijs in andere proce
dures van bepaalde onderzoeksgege
vens, zoals in vertrouwen afgelegde 
verklaringen, informatie gebaseerd op 
Voice- en Flight Recorderopnamen, 
en persoonlijke medische gegevens.

Ontwerp Luchtvaartongevallen
wet
In het Ontwerp Luchtvaartongevallen
wet zijn deze, op paragraaf 5.12 van 
Annex 13 gebaseerde en in de in het 
buitenland zoals in Canada en de Ver
enigde Staten van kracht zijnde onder- 
zoeksstelsels opgenomen beginselen, 
slechts gedeeltelijk verwerkt.
Zo kan het niet opnemen van de tucht
rechtelijke bevoegdheden worden aan
gemerkt als een stap in de goede rich
ting, met welke overigens tevens de 
kracht aan het argument, dat niet vol
daan wordt aan de voorwaarden van 
Art.6 ECRM, zal worden ontnomen. 
Het dient echter te worden betreurd 
dat, hoewel daarmee wordt beoogd de 
verwijtbaarheidskleur te verwijderen, 
deze niet wordt vervaagd nu op grond 
van het ontwerp, indien een strafrech
telijk onderzoek wordt ingesteld, de in 
het kader van het onderzoek verkregen 
gegevens en informatie aan de Officier 
van Justitie op diens verzoek ter be
schikking worden gesteld.

Flight- en Voicerecorders, Elec- 
tronische Volgsystemen
Voorts dient te worden vastgesteld dat, 
nu in het Ontwerp geen regeling is op
genomen inzake de bescherming tegen 
dergelijk gebruik van de in het kader 
van het onderzoek verkregen, op re
corders gebaseerde informatie, dit op 
gespannen voet staat met het Verdrag 
van Chicago alsmede, in het licht van 
recente rechtspraak met Artikel 10 van 
de Grondwet:

Ter bescherming van het Recht op de 
Eerbiediging van de Persoonlijke Le
venssfeer is gebruik van opname-appa- 
ratuur op de werkvloer niet toege
staan, tenzij de bescherming van dit 
recht onder bepaalde omstandigheden 
dient te wijken voor andere, zwaarder 
wegende belangen.[11]
In dat licht dient het gebruik van recor
ders zich niet verder uit te strekken dan 
indien en voorzover noodzakelijk ter 
voorkoming van ongevallen en inci
denten.

Slotbeschouwing
In dit artikel is gepoogd, in vogel
vlucht, een schets te geven van enkele 
knelpunten met betrekking tot de 
rechtsregeling van het onderzoek naar 
ongevallen. Hoewel aan de orde in de 
burgerluchtvaart, zijn de behandelde 
beginselen van fundamenteel belang 
ter bevordering van de veiligheid in 
elke vervoerstak.

Het mag overigens verbazingwekkend 
worden genoemd dat in een voortva
rende tak van transport als de lucht
vaart, waarin doorgaans ingrijpende 
wijzigingen niet worden geschuwd, de 
regeling van het ongevallenonderzoek 
is gebaseerd op een wet uit 1937 en een 
modern stelsel, waarin dergelijke fun
damentele beginselen zijn verwerkt, 
nog niet tot stand is gebracht.

Noten
1. Schrijver is belast met de be

handeling van zaken welke be
trekking hebben op het ontwerp. 
Luchtvaartongevallenwet 
(Wetsontwerp 19854). Hij is Ge
zagsvoerder DC-10 bij Martinair 
Holland, en is voorts gevestigd 
als juridisch adviseur. Hij schrijft 
dit artikel onder persoonlijke ti
tel.

2. Binnen een week verongeluk
ten resp.: de ^Kwikstaart” nabij 
Schiphol, de ”Maraboe” bij Bus- 
jir in Iran en de ”Gaai” in de Al
pen nabij San Giacomo (14-20 
juli 1935)

3. Verdrag op 4 november 1950 te 
Rome gesloten ter bescherming 
van de rechten van de mens en de

fundamentele vrijheden
(Trb.1951, 154).

4. Europees Hof voor de Rechten 
van de mens, 23 oktober 1985, 
zaaknr. 1/1984/73/111, welk ar
rest werd behandeld door 
E.M.H. Hirsch Ballin in Ars Ae- 
qui 35(1986)3, 229-245.

5. R.J.G.M. Widdershoven: ”Een 
behoorlijk proces in gespeciali
seerde rechtsgangen”, NJB 27 
juni 1987, 810.

6. Verdrag inzake de Internatio
nale Burgerluchtvaart, Chicago, 
7 december 1944, in Nederland 
in werking getreden op 25 april 
1947.(Stb. H 165).

7. Regels met betrekking tot het 
onderzoek naar ongevallen met 
burgerluchtvaartuigen (Lucht
vaartongevallenwet) , Wetsont
werp 19854.

8. Luchtvaartongevallenwet 
(19854) — Memorie van Toelich
ting, pag.3/4.

9. Annex 13, seventh edition, 
May 1988, Chapter 1, defini- 
tions: Incident. An occurence, 
other then an accident, associa- 
ted with the operation of an air- 
craft which affects or could affect 
the safety of operation.

10. Zie, in de serie Deelstudies Po
litiezorg, deel 4: ”Luchtvaarton
gevallenwet, Verslag van een 
symposium”, onder redaktie van 
A.J.M. van Exel-Wierikx en 
R.M. Schnitker (Van den Brink, 
Lochem), 81-84. Voor het com
mentaar op het ontwerp van 
VNV zijde: 65-80, ”Wetswijzi- 
gingen in veiligheidsperspectief” 
door H. Geut.

11. Zie inzake het per video-came- 
ra bespieden van werknemers: 
Pres.Rb.Roermond, 12 septem
ber 1985, KG 1985, nr. 299, be
vestigd in Hof Den Bosch 2 juli 
1986, NJ 1987, 451. Voorts: P.F. 
van der Heyden, ” Grondrechten 
in de Onderneming” (Kluwer, 
Deventer, 1988).

CMI-Subcommittee on 
Electronic Transfer of 
Rights to Goods in 
Transit

Het electronisch uitwisselen van be
richten in het vervoer is volop in ont
wikkeling. Documentloos vervoer is 
echter niet mogelijk zolang geen alter
natieven voorhanden zijn voor de be
wijsrechtelijke en — vooral — voor de
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symboolfunctie van het vervoersdocu
ment. Bij de symboolfunctie moet men 
dan denken aan de rol van het docu
ment bij bezitsoverdracht van goede
ren aan boord, de zekerheidsfunctie bij 
documentaire incasso’s en accreditie- 
ven alsmede de legitimerende functie 
van het document.

Het CMI heeft het initiatief genomen 
deze alternatieven aan te dragen in de 
vorm van Regelen, die contractueel 
van toepassing kunnen worden ge
maakt.
In haar eerste vergadering, 31 mei jl., 
heeft bovengenoemd Subcommittee 
een kleine werkgroep benoemd, onder 
Nederlands voorzitterschap, met als 
taak een eerste ontwerp voor zodanige 
Regelen te maken. Deze werkgroep 
heeft recentelijk haar werk voltooid en 
één dezer dagen wordt dat eerste ont
werp tezamen met een uitvoerig Intro- 
ductory Report aan de verschillende 
Nationale Verenigingen gezonden. 
Begin 1990 zal het Subcommittee een 
tweetal vergaderingen wijden aan dit 
onderwerp, waarna het vervolgens op 
de Conferentie van Parijs, juni 1990, 
plenair zal worden besproken.
Het ligt in de lijn der verwachtingen, 
dat, gelet op de aard van het onder
werp, ook andere internationale orga
nisaties zoals het ICC en UN/ECE zich 
over de inhoud van de Regelen zullen 
uitspreken alvorens deze de accepta- 
tiegraad kunnen verwerven die nodig is 
voor een algemene introductie.

Stichting Uniforme 

Transport Code (UTC)

UTC-handboek.
De UTC-berichtenset, bestaande uit 
de electronische transportopdracht/ 
vrachtbrief en het bordereau is thans 
vastgelegd in een handboek. Dit UTC- 
handboek wordt, na het aangaan van 
een gebruikersovereenkomst met de 
Stichting, aan de gebruiker ter beschik
king gesteld. De officiële ingebruikne
ming van deze berichtenset zal op sym
bolische wijze plaatsvinden met het 
overhandigen van het UTC-handboek 
door de Voorzitter van de Stichting 
UTC, Drs. H. Plasse, aan de heren A. 
Heijn (Voorzitter Ediforum), Mr W. 
de Boer (Directeur-Generaal bij Mi
nisterie van Economische Zaken) en 
Mr B. Westerduin (Directeur Gene
raal bij het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat) op 16 november 1989 in 
het Kurhaus in Scheveningen.

Tweede generatie UTC-berichten.
In de maand oktober is aan het Project
bureau voor Distributie-Economie op
dracht gegeven de tweede generatie 
UTC-berichten op te stellen. Deze be
staan o.a. uit de transportfactuur, be
vestiging ontvangst berichten, bevesti
ging ontvangst goederen en de staat 
waarin.

Stichting Ver voer adres

AVC 1983.
De juridische commissie van de Stich
ting Vervoeradres werkt aan een stan
daard electronische communicatie- 
overeenkomst, op te nemen in de AVC 
1983. Tegelijkertijd zal de AVC 1983 
worden aangepast in verband met de 
invoering van de electronische vracht
brief.

Nog in behandeling zijn de Algemene 
Veerbootcondities ten behoeve van de 
Waddenbootdiensten en de Zeeuwse 
Veren alsmede de Algemene Physical 
Distribution Voorwaarden.
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