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Over vertrouwelijk ter beschikking stellen van stukken uit het onderzoek naar de Martinair-crash in 

Faro. 

Uit de beantwoording dd 23 maart 2016 door Staatssecretaris Dijksma van de Kamervragen van 

Omtzicht en van Helvert. 

 

 

Vraag 16 

Leggen de regels van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) geheimhouding op voor 

zowel verklaringen als technische data? Kunt u precies aangeven welke zaken om welke reden 

geheim moeten blijven? 

 

Antwoord 16 

Ja, annex 13 bij het ICAO verdrag beperkt het openbaar maken van zowel verklaringen als 

technische data voor andere zaken dan het daarin geregelde ongevalsonderzoek. Annex 13 bij het 

ICAO-verdrag is heel expliciet en beperkt in elk geval het openbaar maken van de volgende 

gegevens (waarbij het authentieke Engelstalige artikel wordt gebruikt): 

 

a) all statements taken from persons by the investigation authorities in the course of their 

investigation; 

b) all communications between persons having been involved in the operation of the aircraft; 

c) medical or private information regarding persons involved in the accident or incident; 

d) cockpit voice recordings and transcripts from such recordings; 

e) recordings and transcriptions of recordings from air traffic control units; 

f) cockpit airborne image recordings and any part or transcripts from such recordings; and 

g) opinions expressed in the analysis of information, including flight recorder information. 

 

en 

 

These records shall be included in the final report or its appendices only when pertinent to the 

analysis of the accident or incident. Parts of the records not relevant to the analysis shall not be 

disclosed. 

 

De bescherming van de informatie is noodzakelijk om te garanderen dat het onderzoek uitsluitend 

plaatsvindt voor de waarheidsvinding ter preventie van ongevallen.  

 

In de procedure die de slachtoffers en nabestaanden van de Faroramp hebben aangespannen tegen 

de Staat heeft de Rechtbank, nadat Portugal daartoe toestemming had gegeven, conform artikel 

5.12 van annex 13 bij het ICAO-verdrag beslist dat alle stukken over deze ramp ter beschikking 

moeten worden gesteld aan de Rechtbank, deskundigen en de slachtoffers en nabestaanden 

waarbij voorop is gesteld dat de vertrouwelijkheid van deze stukken gewaarborgd dient te blijven. 

 

 


