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inschakelen deskundigen voor nader onderzoek naar de Martinair crash op vliegveld
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De personen

die als deshmdigen worden benoemd

De vragen aan de deskundigen hebben in hoge mate (ook) een technisch karakter,
in deze zin dat voor de beantwoording daarvan luchwaarttechnische kennis en bekendheid
met de DC-10 vereist is. Dit betekent niet dat elk van de deskundigen deze kennis en
bekendheid zou moeten hebben. Wel volgl daaruit dat benoeming slechts van personen die
louter bestuurtijke, bestuurskundige of bestuursrechtelijke kennis en ervaring hebben, zoals
in de suggesties van de Saat besloten lag niet adequaat zou ziin.
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Een tweede voorwaarde voor benoeming van een deskundige is dat deze volkomen
vrijstaat ten opzichte van de partljen in deze zaakenten opzichte van de kwesties die daarin
aan de orde zijn. De rechtbank heeft moeten vaststellen dat deze voorwaarde in de weg
stond aan het benoemen van een of meer in Nederland werkzame of Nederlands sprekende
deskundigen. De nadeten van het benoemen van buitenlanders, waaronder vooral de
noodzaak van mogelijk hoge vertaalkosten, zijn helaas onvermijdelijk.

www.vliegramPfaro.nl

pagina L van

L

