
Zeer snelle basis-schaderegeling met MaÉinair

Vreemd: ondanks alle onduidelijkheid rond de crash en de mogelijke oorzaken sluit de

ANWB -als belangenbehartiger "* p*ruóers en nabestaandJn- al enkele maanden na de

.r*t, *.t Martinár een basls-schadèregeling' 
-::, L^* ^-r^--^oLcr

Er wordt niet gewacht op ftt, onderzoekirappotr, Pl dat terwijl het onderzoeksrapport zo

belangrijk is voor ftJtrïrJ* van de uuntptut 
"tijkheid 

en de hoogte van de

schadevergoeding.
Het belang van het onderzoeksrapport als basis voor een schaderegeling wordt nota bene door

Mr. Bunjes zerf (één van de eNwg-uauá.ut." die aan de sneile règetng met Martinair heeft

meegewerkt) U.r.trr"u.r, in t.t boek Claimaan de hand van een zaak die speelde ten tijde van

de crash in Faro.

Rainbow pocketn maart 2003. Eerder geplaatst als interyiew in

-
hternational Airlines (PIA) in Nepal is bijna een'vergetÊtl

Uit Ctaim, Trouw doss ier nr 24,

Trouw van 7 iuni í997.
schade

ramp'. Nog geen week na die crash boorde een El Al-
wachtjumbo zich in de Bijlmer-flats Groeneveen en Kruit-
berg en voordat het jaar om was, verongelukte op het
vlieryeld van Faro een DC-10 van Martinair. Bijlmer en
Faro beheersten maandenlang het nieuws. Een maand na
de rarnp in lhthmandu lq^'am in het kantoorvan mr. Her-
man Bunjes in Amsterdam een groep van dertig nabe
staanden bijeen. ,Samen met kantoorgenoot Frans Vree'
de hebben we een soort voorlichtingsbijeenkomst geor-
ganiseerd. Uiteindetijk hebben zij ons gewaagd de scha-

tle-afi,vikkeling te doen.'
Het wachten wes allereerst op het officiële onder-

'/..geks

naar het ministerie vïrn vetvoer in Nepal met de waag
waar het rapport bleef. Er krram nooit antwoord. Maar tot
{}nze verbaeing lagen er in de zomer van 1993 - we zaten
tot oDZe oren in de Farozaak - op een ochtend zestig vel-
It.tjes tekst bij de fa)L Nepal had het onderzoeksrapport
gt'stuurd.'

Inmiddels was duidelijk geworden dat PIA niet van
plan was aan de nabestaanden meer te betalen dan de
Irr.n al sterk verouderde aansprakelijkheidslimiet van
7.()'n 40000 gulden. Daarb$ ging het in feite alleen om ver-

lSreding van werkelijk geleden schade, volgens de Neder-
hrndse rechtsregels, zoals begfafeniskosten. ,,Ik lsram in
r'('n heleboel zaken op hoogstens 10 000 gulden aan kos-
I (' n. Een smfiengeldregeling voor nabestaanden kennen
wt. in Nederland immers niet."

Paarom was het onderzoeksrapport cmciaal. Bunjesj
.,Fl'n rappo{ is gewoo.nlijk_voor twee wagen interessanti
kr!.n je de limiet doorbreken door4at er biivoorbeeld
l',I!yg Jglgld kan worden aangetoond .of kan er iemand
., sprakelljk wor-
rh.n gesteld, waardoor een buitenlands rechtssysteem van
tr x.f)lrssing kan zrjn."

l)e schade-afinrikkeling van de grootste vliegramp die

4t
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