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Aan de gewonden en nabestaanden
;;; slaóhtoffers van de

Vliegramp te Faro en -de --.: ^
K;;i;kiiir.à Nederlandse roeristen-
bond AN!ÍB
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Geachte dames en heren '

Inonsinformatiebulletinvan22maartjl.(zte
par.3 ) hebben wij :.;;i;- i"licht seseven in het

verroop van onze ond;;;ár,á"Iinqen-1á!. d: advocaat

van Martinair; ook ;;-ï-;prir rr' hebben wij u in

Amersfoorr van de oí[rir.;:Ii"gá" op de hoogte

gebracht -

Heraas breek op donderdag j r. dat Martinair de

af spraak ái'-aá- máa ia 
- 
vooia r snot bu iten het over reg

te laten niet is nagekámen. D;'.rolgende \'\reek zullen

de Iaatstá onderhanáelingen T"t de advocaat van

Martinair praatsvináán-oíer de exacte tekst van een

nieuw memorandum. wii n.aa"tt dat moment willen
afwachten alvorens ,r't. informeren en \^/aren dat ook

metdeadvocaatvanMartinairovereengekomen.

Het goede nieuws is dat de belangrijkste bezwaren

tegen l:t *á*or.ndum--van lrlartinalr van I februarr

Lgg3 zL)n weggenome; ' hetgeen neerkomt op het

volgende:
1. bij verschil van mening over de omvang van de

schade (tot maximá.r f 2?0. 000, --) kan daar

zonodig over q";;;;"aá"ta worden zonder dat

Martinair het r:crrt heef t z ich alsnog op het

standpunt te stáir"r, dat de schadevergoedingl-
plicht niet r"táár qaat dan f l-00 ' 000, -- (zr1n-

à" t us$ 58 ' ooo'-) ;

2. er hoeft geen afstand van rechten te worden

gedaan tegenover andere *"óár iixe aanspra]<eIi j -
ke partilen (ucóonnell oou{rasl General Elec-

tric, portugese staat e. a:í- ;odat- ?i:voorbeeld
de eventuele emeiiL.-route open blijft na een

regef inq met Martinair '
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3. De tijd voor het aangaan v?n een schikking is
v"rrrrimd. i- Augustus Lgg3 is komen te verval-
Ien. In plaats daarvan is voorgesteld eel peTi-
ode van 3 maanden na het momenÈ van publicatie
van het onderzoeksrapport, met een uitzondering
voor gevallen waarin- áan nog geen medische
eindtóestand is bereikt '
Deze verbetering is cruciaal: alvorens tot een

i"q"Iing van de schade te komen kunt u kennis-
nemen van het onderzoeksrapport. Gedurende die
p"riode van drie maanden neèft Martinair niet
het recht zich op overmacht te beroepen, ook.al
zou het onder zoek dat uitwi )zen, êD hebben wij
wel het recht Martinair op basis van (eventueel

"ithetonderzoeksrapportteblijken)groveschuld aansprakelijk-Le stellen. Dit heeft uit-
sluitená betekenis in die gevallen waarj-n de

schade hoger is dan f 25o. 000 í -- omdat grove
sehu}C op grond va:1 het verdi'ag van l'v'arschau
Martinaii ónbeperkt aansprakefijk ooet z;-in'

In de Ioop van de volgende week zult u nader van
ons vernemen.

Met vriendelijke groet, verblijven wij,
hoogachtend,
uw dw.,

H. J. Bunj es,

F. G. Vreede
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t{El'toRANDtt}í

Aan : Advocaten en andere rechtshulpverleners
Van : W.H. van Baren

Datum z L2 aPril 1993

Inzalre: Martinair/DC 10 Oncreval Faro

Gedurende de afgeloPen
tussen Martinair, haar
van passagiers over de

februari 1993.

weken heeft overleg plaatsgevonden
verzekeraars en enkele raadslieden
inhoud van mijn memorandum van 8

Dit overleg heeft ertoe geleid dat Martinair en haar vetze-
keraars bereid z i j n het in dat memorandurn neergelegde

voorstel op een aantal punten aan te passen teneinde de

voorspoedige afwikkeling van schadegevallen te vereenvoudi-
gÍen.

yerzekeraars hebben ermee ingestemd dat Martinair onder

intrekking van het eerdere voorstel thans onder de vol-
gende voorltaarden de schaderegeling ter hand neemt.

Uitgangspunt bij de schaderegeling blij ft dat Martinair
zich, in geval geen minnelijke regeling onder de navolgende

voorwaarden tot stand kont, uitdrukkelijk alle rechten

voorbehoudt, waaronder het recht z ich op art . 20 Vvl'I te
beroepen êDr voorzover Martinair aansprakelijk zou blijken
te zí1n, het recht de in dit geval toepasselijke beperking

van haar aansprakelijkheid voor overlijden en letsel tot
Us$ 58.000 in te roepen.

Zonder enige erkenning van aansprakelijkheid is Martinair
bereid minnelijke regelingen buiten rechte aan te gaan'

vast te leggen in een akte van dading op basis van betaling
van een totaalbedrag gelijk aan de bewezen schade naar Ne-

derlands recht (i) ten gevolge van overlijden of }etsel tot
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een naximum van 11'-r*" ï: ffff;rï';J 
t 

::";:;":::"11:

van vernieling' *t"tÏ".::ttJ,-t to* per ]<tlo' êr,,:tJt;"-

saseror een maximr:n van L6 '67 
sDR n"'nliï:{l"f '"'l"t:ï

sevolse van ""':::1hi;*,:',:ï;:Ï','"'":'J"'' 
een en

bagage rot een maximun ":ïr:'aan of r". retrexxing tot die

ander onder artrer< van arle 
::;"";;;="n":::l:, 

t"n"' ver-

ï="=,#ï"u",ïJï**ï::':J:ï:::"llÏ"'-i::^:i'i-
zonderins van ;;-" "lll;:: :ï::i;*":':iï:'J;ï'ï;
door n"t ongeval veroor""",ï:";; tot die passagier'

vorderingsgerechtigden 
rnet betre)<lcing

}rÍartinairenhaarverze€eraarshechtenaaneenspoedigeen
effj'ciênte afwilclceltng van schadeclaims 

buiten rechte ' Dit

::ï:ï:"" ": J 
"ï'j'ji, i:t#lia' i* : : ï l:' J'""":ï;;ï 

n ";

entge voor (nabestaanden 
van) n""""ni-ers 

optredende

(rechts) persoon, enige rnogelijk voor het' ongeval êêDspEà-

::ï1ïJ"1r',:';,{1;jF*:;ii""':l'ï"':":'Ë""'ï;
\t')zein rechte betrer<t, Marttnair niet ranger bereid is om

op basis van bovenstaande 
uitgangspunten 

een mlnneliik"

regeling met betrekrcing tot die passagier(s) te tref f en' rn

weerwil van het bovenstaande 
is 

'""ttt"::t, echter bereid

eventuele geschlllen orntrent de onvang van de !n het )<ader

van de mtnneri:*" regeling ten gevorge van overlijden of

tetselnaarNederlandsrechtt,evergoedenschadetotsDR
ro0. o0o, tê raten beslechten door de Arrondissementsrecht'-

ban]< te Amsterdam '

De in bovenstaand 
voorster vervatte beretdheid van Marti-

nair om tn het ]<ader van rntnnerr,:*" regetingen hogere be-

dragen te betaren dan *""tto" zii in rechte zou ]<unnen wor-

den gehouden, vervart voorts drle maanden na het uitbrengen

Handelsreqtsler nr. BB70l's Gravenhage
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door de portugese autoriteiten .t':t- Ït 
onderzoe]<srapport

overhetongevalenindieneerder-iniedergevalper22
decenber L994 '

rn gevarren waarin ( i) voornoend onderzoeksrapport 
voor 2L

september Lgg4 wordt uitgebracht, (ii) op de dan geldende

vervaldatun nog geen t"U:ï}" eindtoestand zal zijn inge-

treden, (iii) de omvang van de schade daardoor nog niet *1"

wordenvastgesteld,gD(iv)raadsliedenvanMartinairul-
terrijk êênnaand voor het verstrijlcen van de vervardaturn

vorredige medische informatie ( incrusief een medische ver-

kraring dat nog geen eindtoestand is ingetreden) en een

door voldoende o",oi j sstukken ondersteunde voorlopige scha-

deopsterring ontvangen , zaL !Íartinair naar eigen keuze het-

zL) uiterrijk veertien dagen voor het verstrijlcen van de

vervarternijn een regeling tegen betaring van een bedrag

van SDR 1oo. ooo terzake van letsel aanbieden, hetz ij de

periode waarbinnen een minneriilce regering bereikt dient te

worden verlengen tot uiterlijk 22 december L994 '

Indienurnetbetre]<kingtothetbovenstaandenaderetoe-
Iichtingwenst,kuntudaartoecontactopnemen.
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BI''IJAGE

(tekst geconcipiêerd door advocaten AI.II^IB)

(A) de McDonnell Douglas Corp, resp. de General Electric
Company, beiden gevestigd (op verschillende plaatsen
in) de Verenigde Staten van Ànerika, althans degenen

die resp. als bouwer het onderhavige luchtvaartuig van

het type DC-10, geregistreerd PH-MBN, resp. de aan dat
Iuchtvaartuig ten t,ijde van de ramp aangehechte motoren
in het verkeer heeft gebracht, alsmede de door dezen
ingeschakelde ondergeschikten en hulppersonen cq toe-
leveranciers en de bij ieder der genoemde werkzame per-
sonen;

(B) de Republiek Portugal met al haar gedecentraliseerde
c. g. gedeconcentreerde oreÍanen, daaronder begrepen het
Directoraat Generaal van de Burgerluchtvaart te Lissa-
bon, alsook de bij deze lichanen werkende ambtenaren;

(C) de Staat der Nederlanden met aI haar gedecentraliseerde
cq gedeconcentreerde organen, daaronder begrepen de

Rijksluchtvaartdienst en de daarbij werkzame ambtena-
ren;

(D) de nationale, internationale cg supranationaLe Lucht-
verkeersleidingen van resp Nederland, Portugal en de

daartussen gelegen landen waaronder ook begrepen Euro-
control, althans degenen die deze luchtverkeersleiding
vetzorgen;

(E) de luchthaven te Faro, Portugal en de daarbij werkzame
personen;
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arsmede, van a*e senoem""-1'--ïï:J""ï;;iÏÏ:'" ;":;::::ï'

woordi ger,,, dochterondernemtï"n;;"" 
"; 

boedergerechtigden 
;

directie' aandeefnouaeÍsr 
erfgenamen en

EEE Eig voor zover êênvan deze partij en ts "": 
te merken

ars ondergeschircte 
tn de zin van artirei 2s van het' verdrag

van warschau Lgzg ars geamendeerd bij het Protocol van t s

GravenÏra9e 1955 '

Handclsrnnistcr nr BB7íl'l's-Gravenhane


