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Geachte heer Joustra, 

 

EenVandaag heeft in haar uitzending van 16 januari 2016 aandacht besteed aan 

het ongeval met een vliegtuig van Martinair op 21 december 1992 te Faro. Dit 

heeft geleid tot mondelinge vragen in de Tweede Kamer op 19 januari jl. Naar 

aanleiding van deze berichtgeving en de vragen daaromtrent heb ik de Tweede 

Kamer toegezegd uw Raad te benaderen.   

 

Ik verzoek u te onderzoeken of op basis van hetgeen in betreffende uitzending van 

EenVandaag is gepresenteerd, sprake is van nieuwe feiten en zo ja, of deze feiten 

een ander licht werpen op het ongeval en het uitgevoerde ongevalonderzoek. Ik 

realiseer mij dat destijds de Portugese ongevallenraad verantwoordelijk was voor 

het onderzoek en derhalve de instantie is die zou kunnen besluiten het onderzoek 

te heropenen, mocht hier op basis van uw bevindingen aanleiding toe zijn. 

 

Gezien de ernst van dit ongeval en de behoefte aan duidelijkheid doe ik voorgaand 

beroep op u in het kader van artikel 43 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor 

veiligheid. Een en ander mede in lijn met het verzoek van 17 mei 2011, van mijn 

ambtsvoorganger aan de Raad, waarbij is verzocht om de versie van 11 februari 

2011 van het rapport van de heer Horlings over het Faro ongeval te bestuderen en 

aan te geven of er sprake is van nieuwe feiten. 

 

Ik hecht zeer aan uw oordeel omdat daarmee niet alleen duidelijkheid wordt 

verschaft aan de nabestaanden en slachtoffers van deze ramp, maar ook omdat 

waarheidsvinding eraan bijdraagt om te leren van fouten en aldus in dienst 

staat van de verbetering van de luchtvaartveiligheid.  

 

Een afschrift van deze brief heb ik aan de Tweede Kamer gezonden.  

 

Hoogachtend, 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

Sharon A.M. Dijksma 


