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Boekbeschrijving: 

 

De kans op een vliegongeval is zeer gering. Niettemin verongelukken 

er elk jaar tientallen vliegtuigen en komen honderden mensen om 

het leven.  

Studies hebben uitgewezen  dat vliegrampen zeer subjectieve 

gevoelens van onveiligheid oproepen.  

Vliegen is in hoge mate veilig. Dat neemt niet weg dat grote 

waakzaamheid op het terrein van de vliegveiligheid is geboden, 

zeker nu de stellige verwachting is dat de intensiteit van het 

vliegverkeer in de komende jaren sterk zal toenemen.  

 

In dit boek geeft een van de topmensen van de Rijksluchtvaartdienst 

aan waar er mogelijkheden tot verbetering liggen. Verder bevat 

deze publikatie ruime informatie over tal van aspecten van de 

veiligheid in de moderne luchtvaart, waarbij deskundigen uit de 

Nederlandse vliegwereld hun mening  geven.  

 

Onderwerpen als de invloed van weer en wind op vliegongevallen, 

bomaanslagen en kapingen, het onderhoud van vliegtuigen, het 

vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht en de chaotische 

situatie rond schadeloosstellingen na  vliegrampen komen  in dit 

boek  aan de orde. Voorts is een overzicht van een aantal 

belangrijke vliegongevallen in de jaren tachtig opgenomen.  

 

Ten  slotte bevat het boek een tiental teksten uit de 'zwarte doos', 

de laatste gesprekken uit de cockpit, aangevuld met een 

verklarende woordenlijst. 
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