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Uit uitspraak door rechtbank Den Haag van 8 januari 2020: ECLI:NL:RBDHA:2020:4 

 

De rechtbank vindt dat de Raad [toenmalige Raad voor de Luchtvaart] onzorgvuldig en 

onrechtmatig heeft gehandeld 

 

 

Oordeel 
De rechtbank vindt dat de Raad onzorgvuldig en onrechtmatig heeft gehandeld. DeRaad heeft 

in het onderzoek naar de oorzaken van de ramp te stellig naar voren gebracht dat een 

zogenaamde windshear (plotseling optredende verandering in windsnelheid en windrichting) 

als primaire oorzaak van het ongeval moest worden beschouwd. In het definitieve Rapport 

van Ongeval van de Portugese Onderzoeksraad is windshear echter niet als oorzaak erkend. 

Ook is het onzorgvuldig dat de Raad niet duidelijk heeft gemaakt dat zijn conclusie 

en tekstvoorstellen niet zijn overgenomen in het Portugese onderzoeksrapport. Dat 

geldt temeer nu de Raad bij een bijeenkomst voor slachtoffers en nabestaanden in 

1994 de indruk wekte dat hij nog steeds van mening was dat windshear de 

primaire oorzaak was van het ongeval. Verder had de Raad een aantal zogenaamde 

“missed calls” van de bemanning, alsmede de noodzaak tot het afbreken van de 

landing in verband met de instabiliteit van de nadering van het vliegtuig, moeten 

benoemen. 

… 

2.25  
De rechtbank constateert dat de Raad in zijn commentaar op het concept-onderzoeksrapport 

veel nadruk heeft gelegd op de weersomstandigheden en de volgens de Raad zich voorgedaan 

hebbende windshear. De Raad heeft bovendien voorgesteld om de windshear aan te merken 

als de belangrijkste (primaire) oorzaak van het ongeval. De vraag is of de Raad op basis van 

de indertijd voorhanden gegevens deze opmerkingen redelijkerwijs heeft kunnen maken en dit 

tekstvoorstel heeft kunnen doen op de wijze zoals de Raad dat heeft gedaan. De rechtbank is 

van oordeel dat dat niet het geval is en overweegt daartoe als volgt. 

 

2.26  
Zoals de rechtbankdeskundigen ook hebben benadrukt in hun rapport (pagina 22) is in het 

definitieve rapport van de Portugese onderzoeksraad van 31 oktober 1994 (hierna: het 

Portugese onderzoeksrapport) ‘windshear’ niet als de oorzaak van het ongeval genoemd, noch 

als ‘contributing factor’. … 
 


