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Schadevergoeding valt veel lager uit 
 

Telegraaf, 23 december 1992. Via Delpher 

 

Van onze verslaggevers. AMSTERDAM, woensdag 

 

De slachtoffers en nabestaanden van de ramp met de Martinair DCIO moeten rekening houden met 

aanmerkelijk lagere schade-uitkeringen dan de miljoenen die betrokkenen bij de Bijlmerramp in het 

vooruitzicht zijn gesteld. De getroffenen van Faro vallen onder het Verdrag van Warschau dat 

voorziet in een maximale uitkering van zon 41.000 gulden. 

Het grote verschil zit hem in het land waar geprocedeerd kan worden. In het geval van de 

Bijlmerramp is dat Amerika, waar rechters regelmatig miljoenenclaims honoreren, terwijl de 

juridische strijd over de Faro-claims hoogstwaarschijnlijk in het veel calvinistischer Nederland zal 

worden gevoerd.  

Dit zeggen advocaten van het bekende Amsterdamse kantoor Boekel De Nerée. Dit bureau is door de 

ANWB ingehuurd om alle slachtoffers en nabestaanden van de Portugese crash gratis juridische 

bijstand te verlenen. De ANWB wil met deze actie voorkomen dat er, zoals bij de Boeingramp in de 

Bijlmer, weer “Amerikaanse toestanden" ontstaan rond de slachtoffers, aldus directeur 

Alarmcentrale mr. Sylvia Den Ouden-Huygen. 

 

Maximum  Dfl 40.964 

De advocaten H.J. Bunjes en F.G. Vreede van Boekel De Nerée baseren zich bij hun inschatting van de 

schadeclaims in eerste instantie op het Verdrag van Warschau, dat de aansprakelijkheid van de 

luchtvervoerder ten opzichte van zijn passagiers regelt. De maximale uitkering is in dat verdrag 

vastgesteld op Dfl 40.964. Martinair is in principe alleen genoodzaakt dit bedrag op tafel te leggen als 

de schuldvraag is geregeld.  

Toch geloven de advocaten niet dat het zover zal komen. Bunjes: “In de luchtvaartwereld is het goed 

gebruik om slachtoffers zo snel mogelijk schadeloos te stellen en de juridische aansprakelijkheid later 

onderling te regelen. Dat is vaak voor beide partijen beter: slachtoffers en nabestaanden hoeven niet 

de soms langslepende rechtsgang rond de schuldvraag mee te maken en de maatschappijen hebben 

er behoefte aan om snel uit de negatieve publiciteit te komen."  

Ook over de hoogte van de uiteindelijke claims valt volgens de twee juristen niets definitiefs te 

zeggen. Vreede wijst op de Montreal Agreement, een luchtvaartverdrag dat stelt dat maatschappijen 

die richting Amerika vliegen bij ongelukken het dubbele van Warschau moeten uitkeren. De jurist: 

“We zoeken momenteel uit of Martinair die regeling ook van toepassing acht op andere 

bestemmingen, zoals Portugal."  

Bunjes sluit verder niet uit dat Martinair zelf met hogere bedragen zal komen: “Het is zeker mogelijk 

dat Martinair bereid zal zijn om hoger te gaan dan de limieten. Want: hoe verdedig je het als 

vliegmaatschappij dat slachtoffers van een ramp als in de Bijlmer miljoenen krijgen, terwijl de Faro-

slachtoffers maar met 40.000 gulden moeten leven? Een schrijnend voorbeeld: als er bij de ramp een 

kostwinner is overleden, dan is zijn weduwe zeker niet gecompenseerd met dit bedrag. Net zomin als 

iemand met zulk zwaar letsel dat hij zijn werk verliest."  

Bunjes en Vreede verwachten dat het onderzoek naar de oorzaken van de ramp binnen een half jaar 

zal zijn afgerond. Dan moet ook duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de ramp: Martinair, de 

verkeersleiders van Faro of de Amerikaanse vliegtuigfabrikant McDonnell-Douglas.  

“De laatste partij lijkt me gezien deze situatie uitgesloten," zegt advocaat Bunjes, “een mankement 

aan het vliegtuig lijkt me slechts een hypothetische mogelijkheid, dus blijven er maar twee 

mogelijkheden: procederen in Portugal of in Nederland. In het Portugese recht ligt het maximum 

voor dit soort schade zo laag dat het voor ons niet interessant is." 
 



 

Geen kans op mijloenen zoals voor slachtoffers Bijlmerramp  
 

www.vliegrampfaro.nl  Pagina 2 van 2 

 

 

 


