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Aan : Advocaten en andere rechtshulpverleners
Van : W.H. van Baren
Datum z L2 aPril 1993
Inzalre: Martinair/DC 10 Oncreval Faro
Gedurende de afgeloPen weken heeft overleg plaatsgevonden
tussen Martinair, haar verzekeraars en enkele raadslieden

van passagiers over
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Dit overleg heeft ertoe geleid dat Martinair en haar vetzekeraars 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 vereenvoudigÍen.

onder
yerzekeraars hebben ermee ingestemd dat Martinair
thans onder de volintrekking van het eerdere voorstel
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 Nederlands recht (i) ten gevolge van overlijden of }etsel tot
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(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 toeleveranciers en de bij ieder der genoemde werkzame personen;

(B) de Republiek Portugal met al haar gedecentraliseerde
c. g. gedeconcentreerde oreÍanen, daaronder begrepen het
Directoraat Generaal van de Burgerluchtvaart te Lissabon, 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 Luchtverkeersleidingen van resp Nederland, Portugal en de
daartussen gelegen landen waaronder ook begrepen Eurocontrol, althans degenen die deze luchtverkeersleiding
vetzorgen;

(E) de luchthaven te Faro, Portugal en de daarbij
personen;
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