
Geen onafhankeliik ondezoek
ln december 2002 stelde Mr. Pieter van Vollenhoven dat er ten tijde

vandeFaro.rampnoggeensprakewasvanonafhankelijk
ongevallenonderzoek

De Ondezoeksraad voor Veiligheid zegt over de ondezoeken naar

rampen en ongevallen vóór het onstaan van de onderzoeksraad:

'de ieitelijke onderzo"ken werden met name door de diverse inspecties

van Verkeer en Waterstaat verricht''

ln een boek uit 1983 over Martinair wordt met name de uitstekende

relatie met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat genoemd'

Uit bovenstaande blijkt dat onafhanelijkonderzoek naar de Martinair-

crash in Faro ook nauwelijks mogelijk was'

Geschiedenis van de Onderzoeksraad
Het onderzoek naar de oorzaken van rampen en ongevallen bestaat

algeruimetijdinonsland.Detransportsectorenkennenal
onáezoeksraden sinds het begin van de 20ste eeuw: de Raad voor de

Scheepvaart bestond sinds 1909, de Commissie Binnenvaartrampenwet

werd in 1931 opgericht, de Raad voor de Luchtvaart in 1937 en de

Spoorwegongevallenraad in 1 956.

Deze raden gaven weliswaar een onafhankelijk eindoordeel, maar de

feitelijke ondérzoeken werden met name door de diverse inspecties

van Verkeer en Waterstaat verricht. l

http:/lwww.ondezoeksraad.nl/nl/overde-raad/geschiedenis-van-deondezoeksradd

Martinair en de overheid
'Aljarenlang heeft Martinair een uitstekende relatie met de overheid,

r"i n"r" met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat' Die speciale

band ontstond al kort na de oprichting van he bedrijf''

Uit' M artin air van rondvluchten tot wereldl uchtvaarf' 1 983

Geen nieuw
onderzoek
Faro-ralnp
DEFI HAAG I Voonitter mr. Pieter
van Vollenhoven van de Raad
voor de Transportveiligheid ziet
geen mogeliikheden om een
nieuw onderzoek te doen naar de
toedracht van de vliegramp in
het Porhrgese Fard. Yandaag
precies den iaar geleden stortte
daar een DC-10 van Martinair
nee$ waarbii 56 inzittenden om
het leven kwangu.

Volgens overlevende Cor ten Hove,
die gisteren ziin boek 'Faroi de
ramp na de ramp' presenteerde, is
er nooit onafhankeliik onderzoek
gedaan. D€ Portugese autoriteiten
knamen tot de condusie dat het ex-
treem slechte weff de hoofdoor-
zaak was van de crash,
Ten Hove betoogde dat veel getui-
genverklaringen nooit serieus eiin
genomen. Zo hebben volgens hsn
passagiers voor de landing gezien
dat een van de motoren in brand
stond. Ook brandweerlieden op het
vliegveld zouden voor het ongeluk
vuur hebben gezien, Volgens
Martinair was er echter met het toe-
stel niets aan de hand.
Van Vollenhoven, die het boek in
ontvangst naÍn, zei desgevraagd
geen mogeliikheden te zien orn het
onderzoek over te doen. "Dat i$
kansloos. Ik kiig de gegevens nooit
meer boven tafel. Wat is wegge-
poetst, is al lang weggepoetst.o Het
horen van getuigen heeft volgens
hem na tien iaar geen zin mesr.
Volgens de voorzitter van de Raad
voor d
ten nloe van de ramD nog geen sDra-

qtnclgrzoek. Hii memóièèide dàffi* ,

ffilaar heeft geduqrd voordat i,
in 1999 de onafhankeliike Raad
voor de Transportveiligheid kon ,, ,

worden opgericht. "De overheid
had er moeite nree om het onder-
zoek uit handen te geven." lGpD ]
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