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Het nieuwe onderzoeksrapport over de vliegramp in Faro heeft hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding Ben Ale niet veruast. lnternationaal onderzoek gaat volgens hem altijd gepaard met geduw en getrek over wie verantwoordelijk is.
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,,Je moet realistisch zijn: bij dé afhandelingvan schades na een ramp
draait het om veel geld. Dat is bij de
Faro-ramp ook zo. Het gaat om zoveel geld, dat mensen bereid zijn
het onderzoek in een bepaalde richting te kleuren, zodat de rekehing

dat neerstórt in Portugal - is het renlange pleidooi van van vollenniet ongebruikelijk dat een land hoven voor een losstaande onderzijn eigen onderdanen probeert te zoeksraad. Achttien jaar geled.en,

beschermen. En dat kan dan door ten tijde van Faro, *a, ,o?r onafcommentaar te geven op een con- hankelijke raad er niet.
cept-ondèrzoeksrapport,zoalsNe-,,voor onafhartkelijk oader'zoek
derlanders deden bij het rapport zijn lui nodig met een.sterke rug-

ergens anders terechtkomt. De van de Portugezen. En daardoor
luchWaartmaatschappij probeert de - duiken er rappoften op die de boel
schuld niet te krijgen, de vliegtuig- een bepaalde kant op duwen.
bouwer zegt dat het niet aan zijn
,,Bij het lezen van onderzoeksraptoestel heeft gelegen, iedereen zegt porten moet je dus niet naïef zijn.
dat hij het niet was.

,,Omdat de ramp in Portugal
plaatsvond, moeten de PorLugezen
het onderzoek doen.Zijwagen dan
hulp aan anderen, zoals aan de Nederlanders. De Nederlanders proberen ervan te maken dat de crash
plaatsvond door extreme windvlagen.Ze proberen de rol van de piloten te verminderen. Dat dit is gebeurd, is niet zo weemd. Bij ongelukken met een internationale context - zoals een Nederlands vlieetui

gengraat, zonder last van een verleden of een loyaliteit aan iets of ie-

mand. En met het volle besef dat

wie vandaag nog een wiend is, morgen onderwe(p van onderzoek kan
voor de nabestaanden is dat mis- zijn en overmorgen een vijand.
schien treurig, maar anderzijds
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hebben de Portugese onderzoekers hebben we het inmiddels aardig gedestijds voet bij stuk gehouden regeld. De raad weet dat iedereàóstegen de Nederlandse druk.
kundige die hij gebruikt bij zijn onderzoek, ergens vandaan komt. Eu-
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ropese vliegtuigdeskundigen wer-

,,Sjg"$+e.ig-Ehlq$sl-yli#l].r.Ë:. ken of bij Boeiing of bti Aiibus,

ondêrzoek gew_g_g! onder het

minis-

andere keuzes zijn er niet. Alle luchtvaartjongens Ëebben in Delft górt,r-
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.Ëui;G tegenzit zijn zètid,
het ministerie en de luchwaartsec- van dezelfde jaarclub. Daarom: ook
tor erL sterk. vandaar ook het ja- vandaag de dag moet je niet naïef
zijn. Er is geen enkele'reden in deze Er zijn bedrijven, zoals Shell en Duwereld de waakzaamheid te verlie- pont, die heel duidelijk zijn. Onveilig gedrag leidt tot ontslag' En anzen.
is te makkelijk bij een fout van dersom: als je ingrijpt bij een onvei,,Het

óen piloot direct te spreken over lige situatie, word je daar niet op
schuid door een piloot. Qo\.ee-n pi- gepakt. Veel vaker is een bedrijfsloot wil veilig aaht<omdf,máFEij cultuur vager. Kijk naar de olieramp met BP in de Golf van Mexico'
Dan is er kennelijk toch een gedrag
b
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waarbij onveiligheid'best we] kan''
rïtriJ" rijn er atifitfifïk[Ïirende ,,Soms zijn er lessen voor de toefactoren, in de opleiding of in de bS- komst die beklijven. Maar bij het
aansche{penvantoezichtofhetuitdrijfsqullqtl* @aantal inspecties
breiden van
zo,óËïnà
-het
'Ëïn.je vaa
gaat het vaak mis. Van betef toebij tegen- zicht op brandveiligheid na volen6esffi .fmffucties
de
bedrijfs- dam is weinig meer over. Na een
in
sirijaige
cutiuur. De leiding zegt dan: alles jaar of tweq zijn we een inciclent
moet veilig, als hefmaJr niet te veel wijwel vergeten en zijn andere dingeld kost. \Mat is dan belangriiker? gen belangrijk.

