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VOORWOORD
'Voorschriften en veiligheid in de luchtvaart' is een thema dat mij altijd
sterk heeft geboeid. In de periode dat ik hoofd was van de afdeling
Luchtvaartonderzoeken van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie
(1979-1993)  werd ik regelmatig geconfronteerd met juridische vraagstuk-
ken op het terrein van het publieke luchtrecht. Verdieping in de materie
werd voor mij de inspiratiebron om rechten te gaan studeren. Met het
schrijven van een proefschrift over de handhaving van de veiligheid in de
luchtvaart loopt deze verkenning ten einde. Wat blijft is de belangstelling
voor het luchtrecht.

Aan de totstandkoming van dit proefschrift hebben veel personen een bij-

drage geleverd. In het bijzonder ben ik dank verschuldigd aan:
Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, die mij heeft gestimuleerd om naast mijn

werk het promotie-onderzoek te starten en wiens vriendelijke dwang er
voor heeft gezorgd dat het ook werd afgerond. Van zijn scherpzinnig com-
mentaar op mijn teksten heb ik veel geleerd. Gesprekken met hem over
mijn onderzoekservaringen gaven keer op keer nieuwe inspiratie.

Dr. RM.J. Mendes de Leon, die op prettige en nauwgezette wijze mijn
teksten van scherpzinnig commentaar heeft voorzien. Zijn kennis en inzicht
in het luchtrecht zijn van bijzonder nut geweest bij het vinden van een logi-
sche structuur in dit onderzoek.

In de afgelopen jaren heb ik met velen die op het terrein van mijn onder-
zoek werkzaam zijn ervaringen gedeeld. Vaak kreeg ik waardevolle infor-
matie toegestuurd die ik voor deze studie mocht gebruiken. Met dit proef-
schrift hoop ik hen iets terug te kunnen geven.

Eindhoven Airport  N.V.  ben ik erkentelijk  voor  het  feit  dat  zij de uitga-
ve van dit proefschrift mede mogelijk heeft gemaakt.

Peggy van Ootmarsum toonde zich direct bereid om de Engelse verta-
ling van de samenvatting op zich te nemen. Bart van Stratum ontwierp het
omslag. Ton Goossens bleek crisis bestendig toen ik hem vroeg om de lay-
out van dit boek te verzorgen en ook nog eens in een relatief korte tijd de
produktie ervan verzorgde.

Onmisbaar tenslotte was ook de steun van mijn echtgenote Mieke en

mijn kinderen Pim, Maud en Sjeel die mij gedurende een aantal jaren de
ruimte hebben gegeven om mijn gezinsleven te combineren met werk,
onderzoek en schrijven van dit proefschrift.

8 september 2006
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HOOFDSTUK 1
Regulering van de luchtvaart

1.                Inleiding

Luchtvaartveiligheid hangt af van de technische en operationele eisen die
aan het luchtvaartuig, de bemanning, de lading en de verkeersleiding wor-
den gesteld en de controle daarop enerzijds en van de beveiliging tegen
misdaden die de veiligheid van de luchtvaart bedreigen en de controle
daarop anderzijds. De veiligheid van de burgerluchtvaart wordt eveneens
bevorderd door het achterhalen van de oorzaken van incidenten en onge-
vallen. In dit onderzoek wordt het terrein van normen verkend dat van toe-
passing is op het in stand houden van een veilige luchtvaart. Nagegaan
wordt welke internationale kaders er voor de regulering van de luchtvaart
bestaan. Vervolgens wordt geanalyseerd hoe deze internationale kaders zich
verhouden tot de Nederlandse luchtvaartwetgeving. Ingegaan wordt op vra-
gen als: welke normen moet de Nederlandse overheid in haar luchtvaart-
wetgeving implementeren en van welke mag zij afwijken? Zijn de normen
die de Nederlandse overheid uitvaardigt alleen binnen Nederland van toe-
passing of ook daarbuiten? Langs de weg van thematische analyse worden
normering van veiligheidsbepalingen in de luchtvaart alsmede de handha-

ving daarvan in kaart gebracht en worden de daaruit voortkomende hand-
havingvragen en -problemen in de luchtvaart zichtbaar Dit is niet alleen van
nut voor het verkrijgen van praktisch zicht op de handhaving van lucht-
vaartbepalingen, het zegt bovendien iets over ontwikkelingen in het inter-
nationale (lucht-)recht.

2          Regulering van luchtvaartactiviteiten

In het jaar  1903 werd voor het eerst gevlogen met een gemotoriseerd vlieg-
tuig dat zwaarder  was  dan de lucht.' De eerste vlucht  met een gemotori-
seerd vliegtuig boven Nederland vond plaats  op  27  juni  1909. Het speelde
zich af op de heide tussen Etten en Rijsbergen. Geen Nederlander, maar de
Franse aviateur Comte Charles de Lambert voerde de vlucht uit.2 Maar liefst

1. Door de legendarische gebroeders Wright.
2. Zie voor een historische terugblik: j. van Eijck 1999, 17-21
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3 minuten liet hij de tienduizenden mensen versteld staan van zijn kunsten.
De eerste Nederlander Jan Hilgers vloog pas 13 maanden later, 29 juli  1910
met een Bldriot-toestel boven de heide bij Ede en enkele dagen later dartel-
de de bekende Nederlandse aviateur Clement Jan van Maasdijk boven
Heerenveen.' Eerst korte terreinvluchten, om een hoge paal heen en dan
weer terug om rondjes rond de kerktoren te vliegen. Op tal van plaatsen
werden vliegweken gehouden zoals in Helpman (bij Groningen), Zwolle
en Rotterdam, waar de fameuze 'Antwerpse duivel' Jan Olieslagers de eer-
ste overlandvluchten in Nederland maakte.

Het feit dat mechanisch gevlogen kon worden prikkelde de publieke ver-
beelcling. In de eerste pioniersjaren - van  1909 tot  1914 - werden op tal van
plaatsen in Nederland vliegdemonstraties gehouden: Ook werden para-
chutesprongen gemaakt en gaf men'luchtcircus' -vertoningen, waarbij  een
stuntman aan de vleugel hing of boven op de vleugel stond. Tegen betaling
konden burgers een rondvlucht meemaken. Om het publiek te imponeren
werd nogal eens op geringe hoogte boven de kom van een gemeente gevlo-
gen. Niet overal waren gemeentelijke overheden gediend van een vliegtuig
met sputterende motor op geringe hoogte boven hun gemeente. Op lokaal
niveau ontstaat al gauw de behoefte om deze luchtvaartactiviteiten door het
stellen van regels in goede banen te leiden.

3 Lokale verordeningen

Een voorbeeld van regulering van luchtvaartactiviteiten op lokaal niveau
deed zich voor in de gemeenteVlissingen, waar op korte afstand van de stad
het militaire vliegveld 'Souburg' lag. De minister van Waterstaat had medio
1920 reeds een verzoek ontvangen van de KLM om dit luchtvaartterrein te
betrekken in het burgerlijke luchtverkeer, voor het maken van passagiers-
vluchten en zo mogelijk ook voor vluchten tussen Vlissingen en
Amsterdam.
Het gemeentebestuur van Vlissingen voelde hiervoor zeker wel iets, want
op 9 juli  1920 had men aan directeur A. Fokker van de N.V. Nederlandsche
Vliegtuigenfabriek te Amsterdam het verzoek gedaan, om een fabriek met
vliegschool te vestigen op het vliegterrein te Souburg. Er kwamen nogal wat
luchtvaartactiviteiten op het vliegveld en er werden vliegvertoningen
gehouden voor en boven het publiek, boven de stad en boven de Schelde.

3. Andere bekende Nederlandse pioniers in de luchtvaart waren: Freddy van Riemsdijk, Gijs
KOller, Frits Koolhoven en Henri Wijnmalen. Schoenmaker en Postma 1984, 13-17·

+ Ceelen 1982, p. 6
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Dit leidde ertoe dat Burgemeester en Wethouders zich bewust werden van
mogelijke gevaren die deze vertoningen zouden meebrengen en men ging
over tot het ontwerpen van een verordening, die het vliegen 'boven de
bebouwde kom' moest verbieden.

De Commissaris van Politie te Vlissingen diende hierin de gemeentebe-
stuurders van advies. In een schrijven aan Burgemeester en Wethouders van

Vlissingen wees hij op de elders al bestaande gemeentelijke'Verordeningen
terzake van Luchtverkeer' en refereerde daarbij aan een schrijven van de
Minister van Waterstaat van 28 juni 1920, waarin laatstgenoemde een drie-
tal voorwaarden aangaf die bij het toestaan van vliegvertoningen, ter
wering van mogelijke gevaren, zouden behoren te worden gesteld.
'Het wil mij voorkomen' typte deze Commissaris, 'dat bij het ontwerpen
van eene verordening voor deze gemeente, in navolging van de'Haagsche',
met 's-Ministers aanwijzingen ware rekening te houden en in ieder geval

het  vliegen op minder hoogte  dan 1000 meter boven de bebouwde  kom
der gemeente, zoo mede het maken van z.g.n. vliegkunsten boven die
bebouwde kom, daarbij ware te verbieden", en met de pen schreef hij er
nog bij: -waarbij  dan de gelegenheid geopend dient te blijven ontheffing
van dat verbod mogelijk te doen zijn'.5
Met dit politionele advies als achtergrond stelde de Gemeenteraad van
Vlissingen  in de vergadering  per 30 september 1921, onder  no.   14,  de
Verordening op het Luchtverkeer vast, die afgekondigd werd op 16 novem-
ber   1 9 2 1   en in werking   trad  op 19 november   1 9 2 1:

De Verordening op het Luchtverkeer bestond uit slechts tien artikelen. Na
de bekende termen 'hij die handelt in st:rijd met de wet' en'iets doet of iets
nalaat', volgt een omschrijving wat er onder de bebouwde kom van
Vlissingen dient te worden verstaan.' Artikel 6 moet voorkomen dat laag
over de gemeenteVlissingen wordt gevlogen: 'Het is, tenzij met vergunI:ling
van Burgemeester en Wethouders den bestuurder van een vliegmachine
verboden, zich op geringere hoogte dan 250 meter te bevinden boven de
bebouwde kom der gemeente'. Artikel 7 verbiedt het uitvoeren van kunst-
vluchten boven de bebouwde kom en artikel 8 houdt de overige verbods-
bepalingen in: 'Het is, tenzij met vergunning van Burgemeester en
Wethouders verboden (a) een vliegdemonstratie te houden, (b) een para-

5. Brief van het Commissariaat van Politie te Vlissingen, no. 479, d.d. 9 september 1921.
6. In 1922 werden de bepalingen opgenomen in de Algemene Politie Verordening van

Vlissingen.
7. Art. 5.
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chutesprong uit te voeren en (c) aan een vliegmachine acrobatische toeren
te verrichten.

De  Gemeentepolitie van Vlissingen kreeg het toezicht  op de Verordening  op
het Luchtverkeer en kon overtreders bestraffen op grond van artikel 10 van
de verordening. Dit artikel hield de volgende strafbepaling in: 'Overtreding
van de bepalingen dezer verordening wordt gestraft met geldboete van ten
hoogste f25,00 of hechtenis  van ten hoogste 6 dagen'.  Deze vrij unieke
gemeentelijke luchtvaartwetgeving     uit     1 9 2 1 werd later    door    de
Rotterdamse Officier van Justitie Gombault 'een curiosum op gemeentelijk
- strafwetgevend gebied' genoemd.:

Ongeveer uit dezelfde periode stamt een vergunning tot het geven van
vliegdemonstraties, en passagiersvluchten op het terrein van de renbaan
Duindigt, op 7,8 e n 9 augustus 1920 afgegeven van de burgemeester van
de gemeente Wassenaar aan de Luftreederei Ma. Schuler, onder de voor-
waarde dat boven de bebouwde kom geen kunstvluchten mochten worden
uitgevoerd op een hoogte minder dan 1000 meter en boven het vliegter-
rein geen kunstvluchten beneden 200 meten Het laten neerdalen van per-
sonen of zware voorwerpen aan een parachute was verboden.' De vliegtui-

'10gen mochten niet tegelijk starten en moesten 'op dezelfde hand vliegen.
Tijdens vliegdemonstraties mochten geen personen warden toegelaten
wier aanwezigheid daar niet dringend noodzakelijk was en passagiers
moesten bij passagiersvluchten met een riem behoorlijk worden vastge-
bonden. Ook werd rekening gehouden met een minder goede afloop van
een vlucht, want er moest 'op een voldoende wijze voorzien zijn in eerste
hulp bij ongelukken'." Dat ongevallen niet uitbleven, was te verwachten.
Zo stortte Clement   Jan van Maasdijk   op 17 augustus    1910   met   zijn
Sommertoestel neer te Schaarsbergen bij Arnhem, hetgeen hij niet over-
leefde. Het was het eerste dodelijke ongeval in de prille Nederlandse avia-
tiek.1 z

8. C.P.D. Gombault in Communaal Strafrecht, gemeentearchief VIissingen.
9. Op grond van artikel 150 van de Algemeene Politieverordening van deze gemeente.

Vergunning van 3 augustus 1920.
10. Tegenwoordig zou men zeggen: 'hetzelfde circuit vliegen'.
11. Deze verordening steunt waarschijnlijk op de regeling Minister van Waterstaat 22-9-1920, nr.

301 (verstrekken van voorlichting bij vliegvertoningen).
12. Ceelen 1982, p. 5·
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4           Vlieg- en Luchtvaartwet

De gang van zaken bij de vliegdemonstraties in de beginjaren van de lucht-
vaart deed de Nederlandse regering besluiten om maatregelen te treffen
gericht op een beter en een zo deskundig mogelijk toezicht op vliegverto-
ningen, mede ook ter vrijwaring van het publiek tegen de mogelijkheid van
ongelukken.13  Op 3 1 oktober  1 9 1 1   werd  door de regering  bij de Tweede

Kamer der Staten-Generaal het eerste 'Ontwerp voor een Luchtvaartwet'

ingediend onder  de naam 'Vlieg- en Luchtvaartwet', regelende het verkeer

met   luchtschepen en vliegtuigen.'* De rijksoverheid, nog onvoldoende
bekend met het fenomeen luchtvaart, heeft zich bij het opstellen van deze
wet laten leiden door de nog jonge Koninklijke Nederlandsche Vereeniging
voor Luchtvaart (KNVvL) 15, welke vereniging al begonnen  was  met  het

opstellen van regels in het belang van de veiligheid van haar vliegende
leden:6 Deze eerste proeve van een Luchtvaartwet bestond uit slechts 22
artikelen." Ter toelichting  op het ontwerp voor een voorlopige regeling  van
het verkeer met vliegtuigen en luchtschepen verklaarde de regering
destijds, dat zij de tijd voor de wetgever gekomen achtte'om zonder de ont-
wikkeling van de luchtvaart te belemmeren, enige bepalingen in het leven

te roepen in het belang van de veiligheid van het publiek'."
Het ontwerp bevatte o.a. bepalingen omtrent de afgifte van bewijzen van
geschiktheid en aanwijzing van vliegvelden, en voorts enige gebods- en
verbodsbepalingen en strafvoorschriften en tenslotte regels betreffende de
bevoegdheden van de opsporingsambtenaren.19 De regering laat het ont-
werp voor wat het is; bij gebrek aan luchtvaart van enige betekenis genoot
een regeling van het luchtrecht een lage prioriteit.10

De noodzaak zich op de grondslagen van het luchtrecht te bezinnen deed
zich eerst weer voor na de totstandkoming van het Verdrag van Parils op  13
oktober   1 9 1 9.  Ook  werd de behandeling  van het wetsontwerp hervat.  De

13· De Rijksluchtvaartdienst vijftig jaar, p. 11.12.
14. Goedhuis 1943, P· 146.
15. Opgericht op 19 oktober 1907 door de Nederlander A.E. Rambaldo met een kleine kring '

gelovigen' en anno 2005 nog steeds geldt als koepelorganisatie voor luchtsportbeoefenaars.
16. Ook in Frankrijk werden de eerste luchtvaartregels door particuliere instelling geschreven. In

1905 werd daar de Fddtration A6ronautique Internationale (de F.A.1.) opgericht, met als doel

leiding geven aan de (sport)luchtvaart in algemene zijn. Op den duur groeide dit orgaan,
door de samenwerking met organisaties in andere landen, uit tot een waarlijk internationaal

orgaan.
17. Zitting 1911-1912-168, No. 2.
18. Gedrukte stukken zitting 1911-1912-168.
19. Goedhuis 1943, P. 146.
20. Dierikx 1988, p. 54
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inmiddels gewijzigde inzichten over het overheidstoezicht op de luchtvaart
was er de oorzaak van dat in hetzelfde jaar een gewijzigd ontwerp van een
Luchtvaartwet werd ingediend. Bij het opstellen van de wet is terdege reke
ning gehouden met de uitkomsten van hetVerdrag van Parijs.1, Het zou ech-
ter nog jaren duren voordat de 'Luchtvaartwet' op 30 juli  1926 werd aan-
vaard.11 Maar daarmee was de Luchtvaarwet nog niet van kracht. De inwer-
kingtreding volgde pas in februari 1929.11

Dit betekende overigens niet dat de rijksoverheid ondertussen geen enkele
grip had op de uitoefening van de luchtvaart in Nederland. Het ministerie
van Waterstaat vaardigde missives 'in het belang van de veiligheid' uit aan
provincies.1* In deze missives wordt Gedeputeerde Staten verzocht om de
aandacht op de voorgelegde onderwerpen te vestigen bij de gemeentebe-
sturen.

Met de invoering van de Luchtvaartwet kon de overheidsbemoeienis met de
burgerluchtvaart op nationaal niveau van start gaan. Gelijktijdig met de
Luchtvaartwet werd ook een regeling van het rijkstoezicht op de luchtvaart
(RTL) ingevoerd en volgde op  1  november  1929 een Reglement ter bevor-
dering  van de veiligheid van het verkeer met luchtvaartuigen  (LVR).  Een
Douanebesluit voor de luchtvaart complementeerde deze wettelijke trilo-
gie.a

De Luchtvaartwet van 1926 is in 1958 vervangen door een geheel nieuwe
Luchtvaartwet en is nadien nog diverse malen gewijzigd.16 Naast de
Luchtvaartwet  is  in   1993  de Wet Luchtverkeer van kracht geworden,  die  al
gauw werd omgedoopt tot Wet luchtvaart:' In de vorm van een'aanbouwwet'
is de Wet Luchtvaart de Luchtvaartwet geleidelijk aan het vervangen.
Hiermee wordt beoogd de duidelijkheid en de toegankelijkheid van de
regelgeving op luchtvaartgebied te verbeteren.

21. K.B. van 16 oktober i919, Staatsblad 397 en de Wet van 2 juli 1928, Stb. 226.
22. Honig 1957, P· 785 e.v.
23· Stb. 249·
24· Zie o.m. missive no. 311 Afdeling Waterstaat A van het Ministerie van Waterstaat aan de pro-

vincie Zeeland betreffende verordeningen ter zake van luchtverkeer.
25· De Rijksluchtvaartdienst vijftig jaar, p. 12.
26. Luchtvaartwet van 15 januari 1958, Stb. 1958,47·
27· Omdat de Wet luchtvaart aanvankelijk werd aangeduid als 'Wet Luchtverkeer' waren om de

scheiding ten opzichte van de Luchtvaartwet duidelijk tot uiting te brengen de begrippen
luchtvaart en luchtverkeer omschreven. Luchtvaart wordt in de Luchtvaartwet gedefinieerd
als het gebruik van luchtvaartuigen (art. 1, ad a, WW) Onder het begrip luchtverkeer wordt
in de Wet luchtvaart verstaan: het geheel der verplaatsingen van luchtvaartuigen, alsmede
het gebruik van het luchtruim door toestellen die geen luchtvaartuigen zijn (art. 1, ad a,  WLV).
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De Wet luchtvaart zal uiteindelijk de integrale wet voor het gehele terrein
van de luchtvaart worden.

De Wet luchtvaart zal - na voltooiing van alle deelprojecten - bestaan uit
twaalf hoofdstukken, te weten:

-   Hoofdstuk 1: algemene bepalingen (begripsbepalingen en reikwijd-
te/werkingssfeer van de wet);

-     Hoofdstuk 2: personeel (bepalingen omtrent de bewijzen van bevoegd-
heid, bepalingen met betrekking tot de gezondheidstoestand van
boordpersoneel en de taak van de Adviescommissie arbeidsomstandig-

heden);
-     Hoofdstuk 3: luchtvaartuigen (bepalingen omtrent de nationaliteitsken-

merken en registratie van luchtvaartuigen, alsmede luchtwaardigheids-
en  geluidseisen);

-   Hoofdstuk 4: vluchtuitvoering (bepalingen met betrekking tot eisen aan
de vluchtuitvoering zoals het hebben van een AOC); u

-     Hoofdstuk 5: luchtverkeer, luchtverkeersbeveiliging   en de luchtver-

keersbeveiligingsorganisatie;
-   Hoofdstuk 6: luchtvervoer (bepalingen omtrent vervoer van gevaarlijke

stoffen en dieren);
-     Hoofdstuk 7: gereserveerd voor overige (regionale en kleine) lucht-

havens;

-      Hoofdstuk  8: de luchthaven Schiphol, ('de Schiphol-wet'); 19
-  Hoofdstuk 9: bijzondere en buitengewone omstandigheden (bepalin-

gen met betrekking tot bevoegdheden om in geval van ernstige versto-

ring van de binnenlandse openbare orde of veiligheid te kunnen optre-

den);

-    Hoofdstuk 10: militaire luchtvaart;
-     Hoofdstuk 1 1: toezicht en handhaving (bepalingen omtrent toezicht en

strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving);
-     Hoofdstuk 1 2: overgangs- en slotbepalingen.

Op  10  februari  2006  is  bij de Tweede Kamer ingediend het wetsvoorstel

'Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens'  (RBML).'°  In  dit

28. Nog niet in werking getreden.
29. Wet van 27 juni 2002, Stb. 374, tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het

gebruik van de luchthaven Schiphol, de zogeheten 'Schipholwet'. In de Schipholwet zijn voor
deze luchthaven o.m. regels voor de milieuruimte en externe veiligheidsruimte vastgesteld.

30. Wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchtha-
vens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchtha-
vens naar het provinciaal bestuur, Kamerstukken 1/ 2005/06, 30 452.
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wetsvoorstel wordt de regelgeving voor alle luchthavens met uitzondering
van Schiphol gewijzigd en ondergebracht in de Wet luchtvaart. Met het
wetsvoorstel Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens wordt
een nieuw stelsel gegeven voor alle luchthavens in Nederland, behalve
Schiphol. Dit stelsel bevat regels om de milieuruimte en de externe veilig-
heidsruimte van luchthavens te bepalen, zowel voor het gebruik van de
luchthaven door vliegverkeer als voor de eventuele ruimtelijke indeling van
het gebied in de nabijheid van luchthavens. Voorts bevat het wetsvoorstel
voor burgerluchthavens de decentralisatie van bevoegdheden naar het pro-
vinciale bestuur.

Buiten de systematiek van de Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart zijn gere-
geld de werk- en rusttijden van de bemanning (Arbeidstijdenbesluit ver-
voer), de luchtvervoersbewijzen en aansprakelijkheid (Wet luchtvervoer)
en het luchtvaartongevallenonderzoek (Rijkswet Onderzoeksraad voor vei-
ligheid).

5             Probleemstelling en werkwijze onderzoek

De eerste aanzetten om het vliegen met vleugelvliegtuigen in Nederland via
regulering in goede banen te leiden, zo blijkt uit het voorgaande, vangt aan
in het begin van de vorige eeuw Zij vinden hun oorsprong in de vele
demonstraties die in de pioniersjaren van  1909 tot 1914 plaatsvonden. Niet
alle gemeentelijke overheden waren van een vliegtuig met sputterende
motor op geringe hoogte boven hun gemeente gediend en gingen over tot
het  stellen van veiligheidsnormen.  Het zou echter nog  tot  30  juli  1926
duren voordat op rijksniveau de eerste Luchtvaartwet tot stand kwam. In
vele andere landen verloopt de ontwikkeling van de eerste luchtvaartregels
niet anders." Van internationale luchtvaart was in die tijd nog nauwelijks
sprake.

Maar naarmate luchtvaartuigen steeds grotere afstanden konden afleggen
en daarbij ook ongehinderd landsgrenzen konden passeren, ontstond bij
een aantal staten de behoefte om hierover met elkaar afspraken te maken.
Niet de vliegveiligheid, maar vooral de vrees voor (schending van) de
nationale veiligheid was daarbij het motief. Al direct na de Eerste

Wereldoorlog gingen er in Franse en Britse kringen stemmen op om het

31. Luftrecht in funflahrzehnten. Ausgew:ihte Geschriften, Kdln 1961, p. 39-44· Zie ook. 'Die
Entwicklung des Luftverkehrsrechts', Schenk 1996,  p. 4
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burgerluchtverkeer in de nabije toekomst te regelen. Men meende daarvoor
de beste vorm te hebben gevonden in het treffen van een regeling voor het

gebruik van het luchtruim binnen het kader van de Vredesconferentie van
Versailles. n Aldus kwamen afgevaardigden van dertien geallieerde staten -

het verslagen Duitsland en de neutrale landen waren niet uitgenodigd -
vanaf 17 maart 1919 bijeen voor het opstellen van een internationaal lucht-

vaartverdrag. Hun onderhandelingen mondden  op 1 3 oktober   1 9 1 9  uit  in

het 'Verdrag van Parijs'."

Het Verdrag van Parijs is het eerste internationale verdrag op het gebied van
de  luchtvaart.  Het werd geratificeerd  door 32 staten.'4 Artikel  34  van  dit

verdrag leverde de basis voor de instelling van de Commission
Internationale de la Navigation AZrienne (de C.I.N.A.). Deze organisatie had
tot taak regels te formuleren voor de beoefening van de luchtvaart in de
ruimste zin des woords. De C.I.N.A. bestond in feite uit de vertegenwoor-
digers van die regeringen, welke de conventie hadden ondertekend.a Die
toegetreden landen verplichtten zich hun nationale luchtvaartwetgeving in
overeenstemming met het verdrag te doen zijn. Deze internationale gang
van zaken noopten de Nederlandse regering er toe - alhoewel zij niet aan

het verdrag had meegewerkt, noch deze had ondertekend (dat gebeurde pas
in  1928)'* - om de luchtvaart onder haar hoede te nemen en maatregelen

te treffen, die uiteindelijk zouden leiden tot het overheidstoezicht op de
luchtvaart. Het Verdrag van Parijs werd later enige malen aangevuld en
gewijzigd. Aan het verdrag werden enige technische annexen betreffende

de luchtwaardigheidseisen van het luchtvaartuig en luchtvaardigheidseisen
voor de bemanning e.d. toegevoegd, waardoor een grote uniformiteit op

dit punt werd bereikt."

Het belang van het Verdrag van Parijs is vooral erin gelegen dat in dit ver-

drag de volledige en uitsluitende soevereiniteit van de staten over de lucht
boven hun grondgebied werd erkend." In 1927 namen de Verenigde Staten

het initiatief tot het opstellen van een luchtvaartverdrag voor Amerika, het
zogenaamde Pan-Amerikaanse Verdrag, dat  1928 te Havana werd getekend.

32. Dierikx 1988, p. 44-46
33· Freer 1986, p. 44-46.
34. Diederiks-Verschoor 2001, p. 4
35· Het streven om de C. I.N.A een bindende bevoegdheid te geven, slaagde niet.
36. Wet van 2 juli 1929, Stb. 226.
37· Goedhuis 1943, P.7
38. Artikel 1 Verdrag van Parijs.
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Bij  vergelijking  van het Pan-Amerikaanse Verdrag met hetVerdrag van Parijs
blijkt, dat in het Amerikaanse Verdrag zowel een commissie als de
Commission Internationale de la Navigation A6rienne  (de C.I.N.A.), alsook
de technische annexen ontbreken. In tegenstelling tot hetVerdrag van Parijs
heeft het Pan-Amerikaanse Verdrag dan ook geen uniformiteit in de regle-
menten van het luchtverkeer bereikt." Al deze verdragen werden in  1944
vervangen door het Verdrag van Chicago inzake de internationale burger-
luchtvaart. Dit verdrag was het resultaat van een te Chicago gehouden con-
ferentie op het gebied van de burgerlijke luchtvaart. Alle geallieerde en neu-
trale staten bespraken daar hoe de burgerluchtvaart na de be8indiging van
de Tweede Wereldoorlog vorm gegeven zou kunnen worden.*° Het Verdrag
van Chicago heeft zich gedeeltelijk op eerdergenoemde verdragen geba-
seerd. In het eerste artikel van het verdrag wordt vooropgesteld dat elke
staat de volledige en uitsluitende soevereiniteit behoudt boven zijn grond-
gebied. De volledige en uitsluitende soevereiniteit boven het grondgebied
van een staat bleef dus ook hier uitgangspunt.

Met het Verdrag van Chicago werd ook een intergouvermentele regelgever
voor luchtvaartaangelegenheden opgericht: de International Civil Aviation

Organization  (ICAO), die later onder de paraplu  van de Verenigde Naties  werd
gebracht.4, Het duurde tot 4 april 1947 voor deze organisatie in werking
kon treden. Dit geschiedde nadat op 5 maart 1947 de 26e ratificatie van het
verdrag was ontvangen. Daarvoor heette de organisatie: Provisional
International Civil Aviation Organization (PICAO).

ICAO moest tevens gaan toezien op het invoeren van uniforme technische
standaarden door de lidstaten. De rol die de CINA voor de oorlog op inter-
nationaal luchtvaartgebied heeft gespeeld bij de vorming van het luchtrecht
werd dus voortgezet door de ICAO.41

39·  Diederiks-Verschoor  2001,  p.  6  en D.W Freer 1987, P· 23-25.

40. Preambule Verdrag.
41. Het gaat hier dus om een erkende organisatie, waarmee meteen duidelijk wordt dat het om

een publiekrechtelijke rechtsvorm gaat. Volgens het artikelgewijs commentaar op de
Grondwet, onder redactie van Koekkoek 2000, verstaat de regering onder 'volkenrechtelijke
organisaties' internationale organisaties van publiekrechtelijke aard, zodat ICAO derhalve is

te beschouwen als een volkenrechtelijke organisatie.
42. De ICAO is ingesteld op grond van art. 43 van het Verdrag van Chicago. Zie voor een

historische beschrijving Freer 1986, p. 42-44 en Cheng 1962, p 31-170.
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De opstellers van dit verdrag in 1944 stond'het op een veilige en ordelijke
wijze ontwikkeling van de (toekomstige) internationale burgerluchtvaart'
voor ogen. HetVerdrag van Chicago bestaat inmiddels 62 jaar en is in al die
jaren niet substantieel gewijzigd.43 Binnen de ICAO zijn tal van commissies
van deskundigen voortdurend bezig met het uitwerken van normen en aan-
bevolen werkwijzen op een 18-tal beleidsterreinen.

Daarnaast doet zich nog een ander belangwekkend verschijnsel voor: bui-
ten de werkingssfeer en de opzet van het Verdrag van Chicago zijn er in
Europa regionaal beperkte verdragsorganisaties en samenwerkingsvormen
zoals bijvoorbeeld de Europese Unie en Eurocontrol of lossere samenwer-

kingsvormen als de Joint Aviation Authorties (JAA), European Civil Aviation

Conference  (ECAC) of European Aviation Safety Agency  (EASA), die bijdra-
gen aan de vorming van een regionaal blok van luchtvaartregels en -voor-
schriften.

De probleemstelling in dit onderzoek laat zich nu als volgt formuleren: (A)
hoe verloopt het samenspel tussen internationale ICAO- en Europese lucht-

vaartregelgeving op het gebied van veiligheid met de Nederlandse lucht-

vaartregelgeving en (B) wat zijn de effecten daarvan op de handhaving van
deze regels en (C) hoe zou dit kunnen worden verbeterd?

In hoofdstuk 2 (Internationale bronnen van publiek luchtvaartrecht) wordt
inzicht gegeven in de totstandkoming van internationale luchtvaartregelge-

ving, de organisaties die deze regels voortbrengen en de invloed daarvan op
de Nederlandse wet- en regelgeving. Met name zal worden gefocused op
het al meer dan  62  jaar oude Verdrag van Chicago,  dat aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog is gesloten met als doel heeft om een wereldwijd
omvattend systeem van min of meer dezelfde luchtvaartregels in het leven

te roepen, dat garant moet staan voor een veilige uitoefening van de lucht-
vaart.

Maar het Verdrag van Chicago is niet het enige internationale kader waar
Nederland bij het opstellen van wet- en regelgeving rekening mee heeft te
houden. In Europees verband worden eveneens kaders gesteld door de
European Civil Aviation Conference (ECAC), Joint Aviation Authorities

43· Pas veel later zijn bijvoorbeeld toegevoegd de artikelen 3bis betreffende onthouding van het
gebruik van wapens tegen civiele luchtvaartuigen, dit naar aanleiding van het neerschieten
van een Boeing 747 van Korean Air Lines op 31 augustus 1983, en 83bis betreffende de over
dracht van overheidstoezicht aan een andere staat. Zie voor de betekenis van art. 3 bis: Bin
Cheng, 1985, P· 47-73
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(JAA) en European Aviation Safety Authority  (EASA), de Europese  Unie  en
Eurocontrol. Geanalyseerd wordt in hoeverre de door deze internationale
organisaties uitgevaardigde normen bindende kracht hebben, welke nor-
men rechtstreeks werking hebben en welke normen eerst in nationale wet-
geving moeten worden geimplementeerd voordat de naleving ervan kan
worden afgedwongen. Daarbij wordt blootgelegd wat de voor en nadelen
van de verschillende implementieprocessen zijn.
Op het terrein van de sport- en recreatieve luchtvaart zien we een terugtre-
dende overheid. In toenemende mate worden langs de weg van zelfregule-
ring taken en verantwoordelijkheden m.b. t. regelgeving en het toezicht
daarop overgelaten aan zogenaamde koepelorganisaties.

In hoofdstuk 3 (Luchtvaartuigen) wordt op een thematische wijze
beschreven hoe internationale normen met betrekking tot de lucht-
waardigheid van luchtvaartuigen tot stand komen en hoe het toezicht op de
luchtwaardigheid van luchtvaartuigen verloopt. Volgens het Verdrag van
Chicago zijn de staten waar een luchtvaartuig is ingeschreven, verantwoor-
delijk voor de handhaving van de luchtwaardigheid van dat toestel. Maar
wat als er aan de technische staat van een luchtvaartuig uit het buitenland
wordt getwijfeld? Welke mogelijkheden heeft de Nederlandse overheid om
in te grijpen?
Niet alleen het luchtvaartuig moet in een uitstekende staat zijn wil het vei-
lig gebruikt kunnen worden, ook het personeel dat een luchtvaartuig
bedient moet geschikt en bekwaam zijn om het veilig te kunnen besturen.
Geschikt wil zeggen dat er geen medische beletselen zijn om een lucht-
vaartuig te besturen, bekwaam duidt op specifieke kennis en ervaring om
een luchtvaartuig te mogen besturen.

In hoofdstuk 4 (De bediening van luchtvaartuigen) wordt beschreven
welke eisen (inter) nationaal   aan een vliegende functie worden gesteld.
Bijzondere aandacht krijgt de problematiek van alcohol-, medicijnen en
drugsgebruik onder piloten en verkeersleiders.

Evenals er gedragsregels voor het wegverkeer zijn, bestaan er ook luchtver-
keersregels die in het luchtruim moeten worden toegepast. Over de wijze
waarop de luchtverkeersregels internationaal op elkaar zijn afgestemd, gaat
hoofdstuk 5 (Naleving van luchtvaartvoorschriften).   In dit hoofdstuk
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wordt bovendien ingegaan op rechtsvragen als: hoe ver reikt de hand van
de Nederlandse overheid, mag in het belang van de veiligheid worden
afgeweken van de luchtverkeersregels en wie moet worden aangesproken
als na een overtreding blijkt dat niet de gezagvoerder maar de co-piloot het
vliegtuig feitelijk heeft bestuurd?

In hoofdstuk 6 (Vluchtuitvoering) wordt onderscheid gemaakt tussen de

beroepsluchtvaart en de sport- en recreatieve luchtvaart. Dit onderscheid is
met name voor de passagier van belang omdat aan de beroepsluchtvaart
hogere eisen ten aanzien van zowel de luchtwaardigheid van het luchtvaar-
tuig als de personen die het besturen worden gesteld dan aan sport- en
recreatieve luchtvaart. Uit de rechtspraktijk blijkt dat de grenzen van dit
onderscheid nog wel eens, en dat vooral om economische motieven, wor-
den opgezocht.

Hoofdstuk 7 (Gevaarlijke lading en amokmakende passagiers) beschrijft de
eisen die gesteld worden aan het vervoer van goederen en dieren. Indien dit
op ondeskundige wijze gebeurt, of als er zich aan boord stoffen bevinden
die tot ontploffing of ontbranding kunnen geraken, dan wordt de veilig-
heid van de vlucht ernstig in gevaar gebracht. Steeds vaker blijkt dat ook de
passagier een veiligheidsprobleem kan zijn als de enge ruimte aan board of
overmatig alcoholgebruik een passagier zijn zelfbeheersing doet verliezen.

Ingegaan wordt op de vraag hoe nationale overheden een antwoord hebben

gezocht op dit nog vrij nieuwe fenomeen en daarmee de gezagvoerder in
staat stellen om de veiligheid aan boord te handliaven.

Niet alleen aan vliegtuigen en bemanningen worden hoge veiligheidseisen
gesteld. Dit geldt ook voor de infrastructuur op de grond waarvan ze
gebruik maken. Hoofdstuk 8 (Orde en veiligheid op luchtvaartterreinen)
bespreekt de taken en verantwoordelijkheden van de exploitant van het
luchtvaartterrein en die van de havenmeester. De exploitant is verantwoor-

delijk voor de aanleg en het in stand houden van het gehele luchtvaartter-
rein; de havenmeester voor het toezicht op de goede orde en veiligheid. Op
de militaire vliegvelden die burgermedegebruik kennen, geldt een afwij-
kend regiem.
Er zijn ook externe bedreigingen die de veiligheid van de luchtvaart in
gevaar kunnen brengen. Hoewel het luchttransport een van de meest veili-
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ge vormen van massatransport van personen vormt, illustreert een trieste
lijst van vliegtuigkapingen, terroristische acties op luchtvaartterreinen en
tegen vliegtuigen en andere gevallen van geweldpleging en bedreiging dat
het stellen van eisen ten aanzien van de luchtwaardigheid van vliegtuigen
en de personen die ze bedienen niet de enige vorm van regulering is die de
burgerluchtvaart behoeft om vliegen zo veilig mogelijk te maken.44 Om te
voorkomen dat misdadigers gewelddadige acties kunnen plegen op een
vliegveld of tegen een vliegtuig dienen preventieve veiligheidsmaatregelen
getroffen te worden.

Hoofdstuk 9 (Beveliging van passagiers en vlietuigen) beschrijft de inter-
nationale eisen die sinds het begin van de jaren zeventig aan de beveiliging
van vliegtuigen en passagiers worden gesteld. Volledige zekerheid kan niet
worden gegeven. De gewelddadige acties richten zich in het verleden steeds
tegen de veiligheid  van de luchtvaart. De gebeurtenissen  van  de   11 d.  sep-
tember 2001  in de Verenigde Staten van Amerika hebben duidelijk gemaakt
dat burgervliegtuigen door misdadigers ingezet kunnen worden als wapen
voor massavernietiging. Dit heeft in een zeer korte tijd geleid tot nieuwe
veiligheidsmaatregelen op ICAO, Europees als nationaal niveau. Soms gaan
deze veiligheidsmaatregelen zo ver dat zij botsen met andere terreinen van
het recht, zoals de privacy van de passagiers.

In  hoofdstuk 10 Geweld tegen de luchtvaart wordt een drietal verdragen
(Tokyo, Den Haag en Montreal) besproken die op initiatief van ICAO tot
stand zijn gekomen. Deze verdragen moeten ervoor zorgen dat de bestraf-
fing van de daders niet meer uitsluitend van nationale wetgevingen en loka-
le autoriteiten zouden afhangen. Een belangrijk vraagstuk was hoe het soe-
vereiniteitsrecht van de staat van de vlag van het vliegtuig ge6erbiedigd kon
worden en tevens voldoende rekening kon worden gehouden met de belan-
gen van de staat waar het misdrijf werd gepleegd of waar het bepaalde
gevolgen kon hebben (de overvlogen staat). Geanalyseerd wordt op welke
wijze deze internationale verdragen hun uitwerking hebben gevonden in de
Nederlandse strafwetgeving.
Alleen als de rechtssubjecten de luchtvaartregels correct naleven en de over-
heid daar toezicht op houdt en bij normafwijkend gedrag ervoor zorgt dat

44. Kapingen gingen aan Nederland niet voorbij; zie voor een uitvoerige beschrijving van de
kaping van het Nederlandse vliegtuig 'Mississippi' aug. 1988: Brouwer 1984; en voorts over
de kaping van twee vliegtuigen op 6 september 1970 vanaf Schiphol: Het aanzien van 1970.
Zie voor de berechting van de daders van een kaping van een BOAC-vliegtuig
OP 3 maart 1974, die uiteindelijk op Schiphol eindigde: Van Bakelen en Diederiks-Verschoor
1988, p. 79-82
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dit wordt gecorrigeerd, is er sprake van een veilige uitoefening van de
luchtvaart. En zoals ook op andere terreinen van het recht, is regelmatig
toezicht op de juiste naleving daarvan noodzakelijk.

Hoofdstuk  11  (Handhaving van vliegveiligheidsvoorschriften) beschrijft
de wijze waarop de Nederlandse overheid de internationale en nationale
luchtvaartvoorschriften handhaaft. Handhaving is mogelijk langs de weg
van toezicht en de weg van opsporing. De Inspectiedienst van Verkeer en
Waterstaat en de Dienst Luchtvaartpolitie van het Korps Landelijke
Politiediensten spelen hierin beide een rol. Beschreven wordt welke
bevoegdheden deze diensten ter beschikking staan en in hoeverre zij elkaar

complementeren.

In de luchtvaart gebeuren, in vergelijking met veel andere menselijke acti-
viteiten, weinig ongelukken. Door onderzoek te verrichten naar de oorza-
ken van ongevallen en incidenten kan inzicht worden verkregen in onveili-
ge situaties, waar dan lering uit te trekken valt. Door het doen van aanbe-
velingen kunnen onveilige situaties in de toekomst wellicht worden ver-
meden. Daar richt de Onderzoeksraad voor veiligheid zich op. Maar ook de
Luchtvaartpolitie kan naar aanleiding van een gebeurtenis in de luchtvaart
een onderzoek instellen. In dat geval speelt een heel andere de vraag de
boventoon: was er sprake is van strafrechtelijk verwijtbaar handelen. Bij de
vraag welke informatie het Openbaar Ministerie mag gebruiken betreden
we een gevoelig terrein. Was er in de tijd van de Luchtvaartrampenwet nog
sprake van een hartelijke samenwerking tussen beide diensten, onder de

huidige Wet Onderzoeksraad voor veiligheid is dit niet langer het geval.

Belangenpartijen als de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers en het
Verkeersleidersgilde zetten zich steeds feller af tegen inmenging van politie
en justitie in het luchtvaartongevallen en incidentenonderzoek. Het straf-

rechtelijk onderzoek zou een bedreiging vormen voor de veiligheidscultuur
binnen de luchtvaart. De wijze waarop de Nederlandse wetgever het veilig-
heidsonderzoek en het justitieel onderzoek op elkaar heeft afgestemd wordt
beschreven in hoofdstuk 12 (Onderzoek van ongevallen en incidenten).
Vooruitgeblikt wordt op de komst van nieuwe wetgeving die het melden
van voorvallen in de luchtvaart moet bevorderen. In de discussie daarom-
trent speelt de vraag: als een vlieger zelf vrijwillig een voorval meldt, moet
justitille inmenging achterwege blijven?
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In hoofdstuk 13 (Beschouwing) tenslotte wordt een aantal verbindende
elementen uit de feitenanalyses samengebracht. Conclusies kunnen worden
getrokken en er worden aanbevelingen gedaan.

6            Afpaling van het onderzoeksterrein

Nederland heeft in een aantal aangelegenheden op luchtvaartgebied het ini-
tiatief genomen. Daarom wordt in dit onderzoek uitgegaan van de
Nederlandse situatie. Het spreekt wel vanzelf dat bij een zoveel omvattend
onderwerp als veiligheid binnen de luchtvaart, slechts hoofdlijnen kunnen
worden aangegeven en dat vele details niet of slechts exemplarisch kunnen
worden aangeduid. Dit onderzoek heeft vooral een juridische invalshoek.

Gegevens over of inzichten van politieke en bestuurskundige aard zullen
dan ook in dit onderzoek weinig voorkomen.

Het onderzoek richt zich met name op de burgerluchtvaart en minder op
de militaire luchtvaart. Het Verdrag van Chicago zondert staatsvliegtuigen
immers nadrukkelijk uit. Toch komt in dit onderzoek de militaire luchtvaart
op een aantal plaatsen aan bod. De reden hiervan is dat de militaire lucht-
vaart zich in Nederland moet houden aan de Luchtvaartwet en de Wet
luchtvaart. In de Nederlandse luchtvaartvoorschriften komt het Besluit van

2 oktober 1959 (Stb. 1959, 355) voor waarin wordt bepaald 'dat de
Luchtvaartwet, ondanks het bestaande oorlogsgevaar, geldt ten aanzien van
militaire luchtvaartuigen, leden hunner bemanning, als mede ten aanzien
van militaire luchtvaartterreinen'. Tussen de militaire  en de burgerlucht-
vaart bestaan nauwe verbindingen:S Dit geldt vooral ten aanzien van de
luchtverkeersbeveiliging, de vliegvelden en de brevetten. Binnenkort wordt
de wet gewijzigd om meer dan ooit de militaire luchtvaart te laten voldoen
aan dezelfde eisen als de burgerluchtvaart. Overigens is daarmee niet meer

gedaan dan het geven van een wettelijke basis aan een reeds lang gehan-
teerde praktijk.

Partij bij het Verdrag van Chicago is het Koninkrijk der Nederlanden. Dit
omvat niet alleen het gebiedsdeel in Europa, maar ook de Nederlandse
Antillen en Aruba. Niettemin blijft dit onderzoek beperkt tot Nederland als

45· De Minister van Defensie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de militaire luchtvaart. In
het kader van het gezamenlijk beheer van het Nederlandse luchtruim door Verkeer en
Waterstaat en Defensie en de taakverdeling tussen de respectieve luchtverkeersdienstverle-
ningsinstanties, neemt de Minister van Verkeer en Waterstaat terzake beslissingen in overeen-
stemming met de Minister van Defensie. Dit geldt mutatis tandis ook voor de beslissingen
die de Minister van Defensie terzake neemt. (Art. 1.4 Wet luchtvaart).
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deel van het Koninkrijk der Nederlanden.
De actualiteit van clit onderzoek strekt  zich uit  tot  14 juli 2006. Incidenteel
zijn nog feiten van latere datum verwerkt.
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Internationale bronnen van publiek luchtrecht

1          Inleiding

In de hiernavolgende paragrafen worden een aantal belangrijke regelgeven-
de instanties en autoriteiten uit de internationale luchtvaart besproken.
Daarbij wordt stilgestaan bij de doelstellingen van de betreffende organisa-

ties, de bevoegdheden over de implementatie van regelgeving, de werkwij-
ze van de organisaties en een korte blik op de inhoud van de regelgeving.
De te behandelen organisaties zijn achtereenvolgens de International Civil
Aviation Organization (ICAO), European Civil Aviation Conference  (ECAC),
Joint Aviation Authorities (JAA), European Aviation Safety Authority  (EASA),
de Europese Unie en EUROCONTROL.

Geanalyseerd wordt in hoeverre de internationale organisaties uitge-
vaardigde normen rechtstreekse werking hebben en welke normen eerst in
nationale wetgeving moeten worden geimplementeerd voordat de naleving
ervan kan worden afgedwongen.

2.           HetVerdrag van Chicago

HetVerdrag van Chicago bestaat uit vier delen, bevat 96 artikelen en behan-
delt een breed gebied van onderwerpen die van vitaal belang zijn voor de
veiligheid van de internationale burgerluchtvaart.46

Het Verdrag werd op 7 december  1944 door 53 staten ondertekend, samen
met een tweetal overeenkomsten die er annex aan waren, namelijk het

46. Deel I bevat onder andere hoofdstukken over:
- aspecten verbonden aan het vliegen boven het grondgebied van aangesloten staten zoals

diensten, douane, luchtverkeersregels, besmettelijke ziekten, heffingen, discriminatie etc.;
- nationaliteit van vliegtuigen;
- facilitation (douane, onderzoek na ongeval etc.);
- documenten en bescheiden (erkennen van bewijzen van bevoegdheid etc.);
- internationale normen en aanbevolen werkwijzen (Standards and Recommended Practices

(SARP's))
Deel 11 behandelt uitsluitend de Internationale Organisatie voor de Burgerluchtvaart
(International Civil Aviation Organization), die op grond van het Verdrag is opgericht.
Deel 111 behandelt het internationale luchtvervoer (statistieken, ICAO-geldzaken, faciliteiten,
technische bijstand, etc.).
Deel IV bevat slotvoorzieningen.
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International Air Services Transit Agreement (IASTA)  en het International Air
Transport Agreement  (IATA).
Vrijwel alle (189) staten in de wereld, waaronder Nederland#7, zijn op dit
moment bij het Verdrag van Chicago aangesloten.*' Alleen staten kunnen
partij  zijn bij het Verdrag van Chicago.*9 De Europese Unie bijvoorbeeld is
geen  partij, maar heeft  wel de status van 'Observer'.

2.1 ICAO

De ICAO heeft als doelstelling het bevorderen van de planning en ontwik-
keling van beginselen en technieken op het gebied van de internationale
burgerluchtvaart, zoals het verzekeren van de veilige en geordende ont-
plooiing van de internationale burgerluchtvaart over de gehele werelds° en
het bevorderen van de veiligheid in de internationale luchtvaart."

De hoogste autoriteit binnen de ICAO is de Assembly (Algemene
Vergadering).52 Iedere verdragsluitende staat is hierin vertegenwoordigd en
kan over 66n stem beschikken. De Assembly komt 66n keer per drie jaar bij-
een.Tijdens een Assembly wordt het volledige werk van ICAO op technisch,
economisch en juridisch gebied onder de loupe genomen en worden lijnen
uitgezet voor de toekomst van de organisatie. Het dagelijks bestuur van de
ICAO wordt door de Council (de Raad) uitgeoefend. De Raad, een permanent
orgaan dat zich ondermeer bezighoudt met economische, juridische en
technische zaken, bestaat  uit 33 leden  die  door de Algemene Vergadering
worden gekozen. Gekozen worden staten die een prominente rol vervullen

47· Het Verdrag van Chicago is door het Koninkrijk der Nederlanden:
a)  bij de Wet van 28 februari 1947, Stb. H. 65 goedgekeurd;
b) op 26 maart 1947 te Washington bekrachtigd;
c) bij K.B. van 3 juni 1947, Stb. H 165 bekend gemaakt;
d) op 5 april 1947 in werking getreden.
48.189 staten ziln partij. Slechts enkele staten zijn niet aangesloten: Dominica, H. Stoel,

Liechtenstein, St. Kitts and Nevis, Turalu. Palestina is evenmin lid, aangezien dit nog geen
staat is. Zie voor een volledig overzicht:
WWW<http://www.icao.int/cgi/goto_m.p12/cgi/statesD84·plien>.

49. Ook belangenorganisaties als de IATA, IFALPA en Interpol genieten die status.
50. Art, 44 sub a.
51. Art. 44 sub h.
52, De Algemene Vergadering heeft onder andere de volgende bevoegdheden en verplichtingen:
- het verkiezen van de Staten die zitting in de Council (Raad) hebben;
- het behandelen van aangelegenheden die door de Raad naar haar worden verwezen;
- het goedkeuren van de (drie-)jaarlijkse begroting en van geldelijke regelingen, alsmede het-

controleren van de uitgaven;
- het verwijzen van werkzaamheden naar de Raad of naar daaraan ondergeschikte organen;
- het opstellen en behandelen van voorstellen tot wijziging van het Verdrag van Chicago;
- het behandelen van overige aangelegenheden die buiten de bevoegdheid van de Raad vallen.
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binnen het luchtvervoer, staten die de grootste bijdrage leveren aan de voor-
zieningen en faciliteiten ten behoeve van de burgerluchtvaart, en staten die

vanwege aanwijzing verzekeren dat alle belangrijkste of grootste delen van
de wereld zijn vertegenwoordigd. De Raad legt verantwoording af aan de
Assembly.

Onder de Raad ressorteren de Commissie voor het Luchtverkeer (Air
Navigation Commission  (ANC))  en een zestal Comit6s.  De ANC  telt  15
leden. Deze leden worden door de Raad gekozen uit de door de lidstaten

aangeboden kandidaten. Nederland deelt een zetel met Oostenrijk en
Denernarken.
De ANC heeft tot taak:
-  het ontwikkelen en ter goedkeuring aan de Raad aanbieden van Bijlagen

van het Verdrag (Annexes);
-  het zo nodig instellen van technische subcommissies;
-  het adviseren en op de hoogte houden van de Raad betreffende alles wat

de nuttige ontwikkeling van de luchtvaart aangaat.

De zes Comitds, die onder de ANC ressorteren, zijn:
-   Air Transport Committee. Het aantal leden dat hiervan deel kan uitma-

ken, is niet vastgelegd,sl
- Legal Committee. Het lidmaatschap hiervan staat open voor alle lidsta-

ten;
-   Committee on Joint Support for Air Navigation Services. Dit Comite telt

minimaal 9 en maximaal  11  leden;
- Personnel Committee. Dit Comite bestaat uit minimaal  13 en maximaal

15  leden;
- Finance Committee. Dit Comit6 bestaat uit minimaal  9 en maximaal  15

leden;

-   Committee on Unlawful Interference. Dit Comit6 bestaat uit 15 leden.

Behalve wat het Legal Committee betreft, worden de leden van de overige

vijf Comit6s gekozen uit vertegenwoordigers van de Verdragstaten die ook
een zetel in de Raad bezetten.'4 De taak van het Legal Committee is gericht
op het opstellen en voorbereiden van internationale verdragen en overeen-
komsten met betrekking tot het luchtrecht die uiteindelijk goedgekeurd
dienen te worden door een diplomatieke conferentie.

53· Art. 56 Verdrag.
54· Vanuit het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt aan vele ICAO-commissies, werk- en

studiegroepen deelgenomen.
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Ook kent de ICAO het Secretariaat. Het Seaetariaat wordt geleid door de
Secretaris-Generaal en is verantwoordelijk voor de technische en admi-
nistratieve ondersteuning van de ICAO. Het beschikt daartoe over de onmis-
bare deskundige kennis op de vele gebieden, waarin de organisatie werk-
zaam is.
Het Secretariaat is onderverdeeld in vijf 'main divisions':
-  Air Navigation Bureau;
-     Air Transport Bureau;
- Legal Bureau;
- Technical Assistance Bureau;
-     Bureau of Administration and Services.
Ook de Aviation Security Branch ressorteert onder de Secretaris-Generaal. Het Air
Navigation Bureau is van belang voor vele, zo niet alle aangelegenheden betref-
fende de dagelijkse praktijk van de vluchtvoorbereiding en de uitvoering.
Het Bureau bestaat uit negen secties, elk verantwoordelijk voor 66n van de
onderstaande aangelegenheden:
- Communications;
- Meteorology;
-   Operations and Airworthiness;
- Personnel Licensing and Training Practices;
-    Rules of the Air, Air Traffic Services and Search and Rescue;
- Accident Investigation and Prevention;
-   Aerodromes, Air Routes and Ground Aids;
- Aeronautical Information and Charts;
- Aviation Medicine.

Het Air Navigation Bureau en de Aviation Security Branch werken nauw
samen wat zaken betreft die beider werkterrein direct of indirect bestrijken.
Zoals hiervoor is gesteld is de ICAO in Montreal gezeteld en alle wereld-
wijde activiteiten worden van daaruit geleid. Teneinde regionale activiteiten
beter te kunnen uitvoeren, is de wereld in negen Air Navigation Regions

(ANR's) verdeeld. De regionale activiteiten worden vanuit de ICAO Regional

Offices geleid.st

55· De gebieden worden vanuit de volgende Regional offices bediend, die elk aan een groep
staten zijn geaccrediteerd:

- European Office te Parijs;
-  Middle East Office te Cairo;
-  Western and Central African Office te Dakar;
-  Eastern and Southern African Offlce te Nairobi;
-  Asia and Pacific Office te Bangkok;
- North American, Central American and Caribbean Office te Mexico City;
- South American Office te Lima.
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2.2 Het proces van regelgeving binnen ICAO

E6n van de verplichte functies van de Raad is om internationale normen
('Standards')   vast te stellen en werkwijzen ('Recommended Practices'),  die  men
tezamen ook wel aanduidt als Standards and Recommended Pmctices met de verza-
melnaam SARPs, aan te bevelen.56 Het verschil is in de Engelse tekst

onmiddellijk duidelijk: Standards worden gesteld in de 'shall'-vorm,
Recommended Practices in de 'should'-vorm. Wat onder 'International Standard' of van
een 'Recommended Practice' moet worden verstaan wordt niet in het verdrag zelf
verklaard. Dit had goed gekund in artikel 96 van het verdrag, dat bestemd
is voor het opnemen van definities en inderdaad vier andere begrippen wel
definieert. Dit gebrek heeft ICAO ondervangen door zelf werkdefinities van

S7de 'Standard' en 'Recommended Practice' op te stellen.

De SARPs hebben als doel een zo groot mogelijke eenvormigheid in voor-
schriften, normen, methoden en organisatie met betrekking tot luchtvaar-
tuigen, personeel, luchtlijnen en hulpdiensten te bewerkstelligen. Binnen
de ICAO zijn tal van commissies van deskundigen, zoals de hiervoor al
genoemde Air Navigation Commission (ANC) en de Air Transport
Committee (ATC) voortdurend bezig met het uitwerken van deze normen
en aanbevolen werkwijzen:' Na goedkeuring door de Algemene
Vergadering warden de SARPs in Bijlagen (Annexen) bij het verdrag opge-
nomenw

Alle aangesloten staten hebben een stem in de formulering en ontwikkeling
van SARPs als deze worden opgesteld tijdens het 'drafting process'. Daarbij zijn
twee stadia te onderscheiden:
1) elke verdragsstaat is de vrijheid gelaten deel te nemen aan de bijeen-
komst en conferenties, waar elke staat een kans heeft voorstellen te doen
aangaande de opstelling of wijziging van SARPs;

2) alle voorstellen betreffende SARPs, of wijzigingen ervan, moeten wor-
den voorgelegd aan de lidstaten. De verdragsstaten kunnen de voorstellen
dan van hun commentaar voorzien.
Nadat de voorste]len van de verdragsstaten weer terug gezonden zijn aan de

56. Art. 54(1) Verdrag.
57· Abeyratne 1994, P 113-123. Zie voor de werkdefinitie hierna onder 'Opbouw van een Annex'.
58.0. Fritsch 1986, p. 16. Vanuit de Inspectie Verkeer en Waterstaat wordt aan vele ICAO com-

missies, werk- en studiegroepen deelgenomen.
59. Art. 90 van het Verdrag geeft de werkwijze aan van het aanvaarden en wijzigen van de

Annexen. Zie voor de wijze waarop normen en aanbevolen werkwijzen totstandkomen: Van
Dam 1991, p. 5
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ANC of ATC, worden deze voorstellen nogmaals nauwkeurig bestudeerd
voordat de eindversie van de SARP aan de Raad worden voorgelegd.

Het Verdrag van Chicago kent op dit moment de volgende (18) bijlagen:
Annex 1 Personnel Licensing
Annex 2 Rules of the Air
Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation
Annex 4 Aeronautical Charts
Annex 5 Units of Measurement to be used in Air and Ground

Operations
Annex 6 Operation of Aircraft

Annex 7 Aircraft Nationality and Registration Marks
Annex 8 Airworthiness of Aircraft
Annex 9 Facilitation
Annex 10 Aeronautical Telecommunications
Annexll Air Traffic Services
Annex 12 Search and Rescue
Annex 13 Aircraft Accident and Incident Investigation
Annex 14 Aerodromes
Annex 15 Aeronautical Information Services
Annex 16 Environmental Protection
Annex 17 Security - Safeguarding International Civil Aviation against

Acts of Unlawful Interference
Annex  18      The Safe Transport of Dangerous Goods by Air

2.3 Opbouw van een Annex

Een Annex kan de volgende onderdelen bevatten, welke niet noodzakelijk
deel uit hoeven te maken van iedere andere Annex:
-  Standards and Recommended Practices die door de Raad zijn goedge-

keurd;

-  Appendices die materiaal bevatten, dat voor de overzichtelijkheid apart
is gegroepeerd, maar wel degelijk deel uit maakt van de Standards and
Recommended Practices;

- Definities van termen en begrippen die in de Standards en
Recommended Practices worden gebruikt en waarvan de betekenis

afwijkt van de algemene betekenis uit het woordenboek. Een definitie
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heeft geen onafhankelijke status, maar is een essentieel onderdeel van
elke Standard and Recommended Practice, waarin deze definitie wordt
toegepast, aangezien een andere betekenis van de definitie tevens een

andere inhoud van de Standard and Recommended Practice met zich

meebrengt; De werkdefinitie voor een 'Standard' en een 'Recommended

Practice' vinden we in het voorwoord van de afzonderlijke Annexen bij
het Verdrag. Onder 'Standard' wordt verstaan:

'Any specification for physical characteristics, configuration, material, performance, person-
nel or procedure, the uniform application of which is considered as necessary for the safety

or regularity of international air navigation and to which Contracting States will conform

in accordance with the Convention; in the event of impossibility of compliance, notification

to the Council is compulsory under art. 38'.

En onder 'Recommended Practice': 'Any specification for physical characteristics, confi-

gumtion, material, performance, personnel or procedure, the uniform application which is

recognised as desirable in the interest of safety, regularity or efficiency of international air

navigation, and to which Contracting States will endeavour to conform in accordance with

the Convention'. 60

- Tabellen en figuren ter verduidelijking van de Standards and
Recommended Practices.

Tevens kan een Annex worden aangevuld met materiaal dat door de Raad is

goedgekeurd voor publicatie in samenhang met de Standards en Recommended

Practices:

- een voorwoord, dat (historische) achtergronden en uitleg bevat aan-

gaande de besluiten van de Raad. Ook kan in dit voorwoord uitleg wor-
den gegeven aan staten met betrekking tot de toepassing van de Standards

en Recommended Practices;
-   een inleiding bij elk deel, hoofdstuk of sectie ter verduidelijking van de

tekst;
-  Notes met feitelijke informatie of verwijzingen aangaande de Standards

and Recommended Practices;

- Attachments met aanvullend materiaal bij de Standards en Recommended

Practices.

60. Diederiks-Verschoor 2001, p. 11
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2.4 Andere ICAO-documenten

Procedures die door de ANC zijn ontwikkeld en in feite overal kunnen wor-
den toegepast, maar (nog) niet altijd geschikt zijn om als SARP in een
Annex te worden opgenomen, bijvoorbeeld omdat zij te gedetailleerd zijn
of te veelvuldig onderhevig  zijn aan wijzigingen, worden in Procedures for Air

Navigation Services (PANS) opgenomen. " Daarvan bestaan de volgende:
-      PANS-ATM Air Traflic  Management;61
- PANS-OPS Aircraft Operations; en- PANS-ABC Abbreviations and Codes.

Behalve de wereldwijde voorschriften in de Annexes en de PANS zijn er ook
nog de aanvullende regionale ICAO-voorschriften, Regional Supplementary
Procedures (SUPPS). Zij gelden als aanvulling  op de wereldwijde voorschrif-
ten in een of meer ICAO Regions, en zijn vastgelegd in'DOC 7030'. SUPPS
worden ontwikkeld op de periodieke Regional Air Navigation (RAN) Meetings
van de ICAO.

Air Navigation Plans (ANP) worden ontwikkeld op de RAN-vergaderingen van
de ICAO. Het zijn samenvattingen van de in detail uitgewerkte faciliteiten,
diensten en procedures die voor de geldigheidsperiode van het ANP voor
het betrokken gebied zijn vastgesteld.

Behalve de hiervoor genoemde documenten, geeft de ICAO nog diverse
handboeken uit op het gebied van technische aangelegenheden, training
etc.

2.5 Implementatie

Bij de totstandkoming  van het Verdrag van Chicago is uitdrukkelijk het ver-
langen uitgesproken dat aan de staten voldoende tijd zal worden gegund
om de nodige maatregelen te kunnen nemen om de internationale normen
en aanbevolen werkwijzen te implementeren en hun nationale regelgeving

61. Storm van 's Gravensande 1985, P· 37·
62. De Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management (PANS-ATM) (Doc.

4444) zijn een aanvulling op de Standards and Recommended Practices uit Annex 11 Air
Traffic Services en Annex 2 Rules of the Air bij het Verdrag van Chicago. De PANS-ATM wordt
aangevuld door regionale procedures, die opgenomen zijn in Doc. 7030 Regional
Supplementary Procedures. (Doc. 7030)·
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dienovereenkomstig aan te passen. Dit alles wijst derhalve op de bedoeling
van het verdrag om eenvormige regelgeving tot stand te brengen door
middel van nadere implementatie in de nationale rechtssystemen van sta-
ten.

Voor de beantwoording van de vraag of en in hoeverre het Verdrag van
Chicago ook bepalingen bevat die rechtstreeks werking hebben, client aller-
eerst te worden gekeken naar de aard van de verdragsregel en naar de

bewoordingen daarvan. Met name of die zodanig geformuleerd is, dat daar-
uit afgeleid kan worden, dat het ook de bedoeling was daarmede voor de
overheden en haar rechtssubjecten rechten en plichten te creEren, waarop
deze zonder verdere tussenkomst van de nationale wetgever een beroep

kunnen doen.63

De formuleringen die in hetVerdrag van Chicago zijn gekozen, duiden erop
dat primair bedoeld is verplichtingen op te leggen aan de verdragsluitende
staten en niet aan de deelnemers aan de luchtvaart zelf. Gewezen kan wor-
den  op de teksten  van  o.a.:

Artikel   12:  Elke verdragsluitende staat verbindt zich maatregelen te treffen,  ten-
einde te verzekeren dat  ( . . . )i n acht neemt. Elke verdragsluitende staat ver-

bindt zich zijn eigen voorschriften op dit gebied zoveel mogelijk in over-
eenstemming te brengen met die, welke van tijd tot tijd uit hoofde van dit

Verdrag worden vastgesteld  (...).
Elke verdragsluitende staat verplicht zich de vervolging van allen die de toepas-
selijke voorschriften overtreden te verzekeren.
Artikel  14: Elke verdragsluitende staat verbindt zich doeltreffende maatregelen te
nemen  tot het voorkomen  van de verbreiding  van ( . . . ) besmettelijke  ziek-
ten (...).
Artikel   2 2:   Elke  verdragsluitende staat verbindt   zich door middel van speciale
voorschriften of anderszins, alle uitvoerbare maatregelen te treffen om het
luchtverkeer tussen de grondgebieden van de verdragsluitende staten te ver-

gemakkelijken en bespoedigen  (...).
Artikel 23: Elke verdragsluitende staat verbindt zich, voor zover hij zulks uitvoer-
baar acht, douane- en immigratiebepalingen  vast te stellen  (...).
Artikel 25: Elke verdragsluitende staat verbindt zich zodanige maatregelen te tref-
fen voor hulpverlening aan luchtvaartuigen  ( . . . ) .

63· Kooijmans 2002, p. 84.
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Artikel  28: Elke verdragsluitende staat verbindt zich, voor zover hij zulks uitvoer-
baar is, luchtverkeersfaciliteiten ter beschikking te stellen  (. ..)  en  stan-
daardsystemen  (. . .).
Artikel  3 7: Elkeverdragsluitende staat verbindt  zich mede te werken  tot  het ver-
krijgen van de grootst mogelijke mate van eenvormigheid in de voor-
schriften, normen, methoden en organisatie met betrekking tot het lucht-
vaartuigen, personeel, luchtlijnen en hulpdiensten in alle aangelegenheden,
waarin een zodanige eenvormigheid de luchtvaart zal vergemakkelijken en
haar ten goede zal komen.64 Artikel  38:  Een verdragsluitende staat,  die het onuit-
voerbaar acht in alle opzichten een internationale norm of methode na te
leven, ( . . . ) dient onmiddellijk aan de Internationale
Burgerluchtvaartorganisatie kennis te geven van de verschillen tussen zijn
eigen systemen en dat vastgesteld bij de internationale normen.

De gekozen formuleringen duiden erop dat de opstellers van het verdrag
ervan zijn uitgegaan dat nadere maatregelen nodig zijn en ook genomen
zullen worden door de verdragsluitende staten. Evenals dit geldt voor het
Verdrag van Chicago, lenen de in de Annexen geformuleerde normen, veel-
al technisch van aard, zich niet goed voor een rechtstreekse toepassing. Ook
hier geldt dat de verdragsluitende staat ze eerst moet implementeren in haar
eigen rechtstelsel.

Niettemin kent het verdrag ook bepalingen die uitgaan van rechten of ver-
plichtingen van de verdragstaten en de gebruikers van de in die staten inge-
schreven luchtvaartuigen, die geen wetgeving of administratieve regelingen
vereisen om  ze  in te voeren. Zo regelt artikel  12  van het verdrag het vliegen
boven de volle zee.
Artikel 12 stelt:  " (...) Boven volle  zee  zijn de krachtens dit verdrag vastge-
stelde bepalingen van kracht". verdragsluitende staten hebben hier geen
vrijheid van handelen. Wanneer een staat op zich heeft genomen om in

64· In de memorie van toelichting op artike| 37 van het wetsontwerp tot goedkeuring van het
Verdrag van Chicago, Handelingen der Staten-Generaal, Annex 1946/1947,371.7,  P· 14, is
een aanwijzing te vinden, dat er geen sprake is van rechtstreekse werking. Daar staat immers
het volgende vermeld: In artike| 37 is vastgelegd het karakter van de technische bepalingen,
welke door de internationale organisatie zullen worden opgesteld. Gedeeltelijk zullen het
'Standards' zijn, waarbij de staten in hun nationale wetgeving zo nauw mogelijk aansluiting
zullen moeten zoeken; gedeeltelijk, waar het betreft een materie, waarvan de regeling nog
niet definitief mogelijk is zullen het aanbevelingen zijn. Het vreemde is dan dat in de memo-
rie van toelichting over artikel 38 Verdrag van Chicago niets expleciets wordt gezegd. In de
memorie van toelichting worden de artikelen 39 en 40 wei kort toegelicht, terwijl over de arti-
kelen 38 t/m 40 tezamen 66n zin wordt genoemd, te weten de volgende: 'Bepalingen, als ver-
vat in de artikelen 38 t/m 40, waren in het Verdrag van Parijs niet nodig, in verband met het
imperatieve karakter van de Annexen daarvan'.
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gebieden boven volle zee voor verkeersleiding te zorgen, dient zij dit in
overeenstemming met Annex  11 moet doen:s Gezagvoerders van lucht-
vaartuigen die zich boven de volle zee bevinden moeten hier Annex 2 'Rules

of the Air' van het verdrag volledig toepassen. Dit houdt in dat de in Annex  2
neergelegde luchtverkeersregels rechtstreeks toepasselijk zijn, ondanks het
feit dat de eigen nationale wetgeving op een aantal punten kan afwijken. 66

Ook de verdragsbepaling van artikel  3 3, dat voorschrijft dat verdragsluiten-
de staten elkaars bewijzen van luchtwaardigheid en van bevoegdheid erken-
nen, werd door de Amerikaanse rechter 'self-executing' geoordeeld, omdat
deze bepalingen regels stelt die niet gekwalificeerd of geregeld kunnen
worden door wetgeving of administratieve regels van de individuele onder-
tekenaars van het verdrag." Wel is daarbij de voorwaarde gesteld dat de
eisen die een staat oplegt gelijk of zwaarder zijn dan de minimumnormen
op  basis van het Verdrag van Chicago. Op grond van deze uitspraak zouden
de artikelen 5,8,15,16, 20,24, 29,32 en 35 in het verdrag eveneens 'self-

executing' bepalingen inhouden.

Door het tekenen en ratificeren van het Verdrag van Chicago hebben staten

zich verbonden om bepaalde verplichten na te komen. Volgens de
Nederlandse Grondwet gaat een verdrag boven een nationale wet (artikel
94),  dat wil zeggen dat binnen het Koninkrijk geldende wettelijke  voor-
schriften geen toepassing vinden, indien deze toepassing niet verenigbaar
is met een ieder verbindende bepaling van verdragen en van besluiten van

volkenrechtelijke organisaties. Door het implementeren van dergelijke
regels kunnen strijdende regels voorkomen worden. Verder houdt deze

regel in dat een verdragstaat niet mag handelen in strijdt met de strekking
van het verdrag. Het verdrag heeft dus in de Nederlandse rechtsorde geen
directe of rechtstreekse werking, waardoor burgers geen naleving van het
verdrag kunnen afdwingen bij de Nederlandse overheid. Echter, Nederland
wordt door artikel  37  van de Chicago Conventie gehouden om de aanhan-
gende Annexen in nationale wet- en regelgeving te implementeren.

In de rechtsliteratuur wordt ook wel de opvatting verkondigd dat de
Annexen niet bindend zijn, maar dat de staten die partij  zijn bij het Verdrag

65. Art. 2.1.2. van Annex 11.
66. Zie voor het rechtsregime van vliegtuigen boven de volle zee: Schermers 1985, P· 175
67· United States Court of Appeals 2 september 1981, No. 79-1662 British Caledonian Airways

Lim v Administrator FAA, No.79-1737 Balair AG, Lufthansa German Airlines, Swissair, Swiss
Air Transport Company, LID v Langhorne Bond, Administrator FAA. Zie ook Weber 2004
P. 289-311.
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van Chicago zich houden aan de bepalingen die door de ICAO worden
opgesteld en wel omdat de internationale opinie hen daartoe aanzet en
door de morele overredingskracht van de organisatie zelf.-8
Ten aanzien van 'Recommended Practices' is de alom gehuldigde opvatting dat
deze per definitie niet-bindend zijn. Het behoeft verder geen betoog dat de
diverse manuals en circulaires die door ICAO worden uitgegeven in het
geheel geen rechtskracht bezitten:'

2.6 Staatsvliegtuigen

Het Verdrag van Chicago maakt in artikel 3 een tweedeling tussen burger-
luchtvaartuigen en staatsvliegtuigen. In artikel 3, onder a, wordt het verdrag
uitsluitend van toepassing verklaard op burgerluchtvaartuigen; staatsvlieg-
tuigen zijn uitdrukkelijk uitgezonderd.'° Niet zonder betekenis is ook het
'due regard' beginsel in artikel 3 onder d: 'de verdragsluitende staten verbin-
den zich bij het uitvaardigen van voorschriften voor hun staatsvliegtuigen
de veiligheid van het verkeer met burgervliegtuigen in het oog te zullen
houden'."
Cruciale vraag is dan: wat zijn staatsvliegtuigen? Het verdrag geeft daarop
geen rechtsreeks antwoord; wat staatsvliegtuigen zijn wordt niet omge-
schreven, wel wat geacht wordt staatsvliegtuigen te zijn: militaire diensten,
douane- en politiediensten. Moet hier een ruime of een beperkte uitleg aan
worden gegeven? Evengoed zouden tot de genoemde categorie6n iure impe-
rii ook vliegtuigen van de Nederlandse kustwacht en het vliegtuig van de
Nederlandse regering hiertoe gerekend kunnen worden.71 Een dergelijke
ruime interpretatie zou betekenen dat alle luchtvaartuigen die geen bur-
gerluchtvaartuig zijn, buiten de scope van het verdrag vallen. Een van de
belangrijkste doelstellingen van het verdrag, de bevordering van de veilig-
heid in de internationale luchtvaart," zou daarmee niet in volle omvang
van toepassing zijn, terwijl deze toestellen wel van het Nederlandse lucht-
ruim gebruik maken. Dit kan niet bedoeld zijn. Volgens Hornik is het een
kwestie van interpretatie of een vliegtuig als 'burger-' of als 'militair' vlieg-
tuig moet worden aangemerkt.74 Luchtvaartuigen kunnen zowel militair als

68. Milde 1996, p. 6
69. Idem.
70. Art. 3· Ook de Parijse conventie ging uit van een tweedeling: 'private aircraji' en 'state air-

craji' Cart. 30). Zie voor de rechtspositie van staatsvliegtuigen van voor de Tweede
Wereldoorlog: Omta 1938.

71. H. Priyatna Abdurrasyid 2005, P· 86-87.
72. R. Cleton 1994
73· Preambule en art. 44·
74·  Hornik 2002,  p. 161-193
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civiel worden ingezet: Iurris Tantum." Zo kan een militair vliegtuig van de
Koninklijke Luchtmacht worden ingezet voor het transport van militair per-
soneel, wapens en vracht naar zogenaamde inzetgebieden en de evacuatie

van burgers uit rampgebieden.76 Maar de omgekeerde situatie kan zich ook
voordoen: een door de Koninklijke Luchtmacht gecharterd civiel luchtvaar-
tuig, dat bestuurd wordt door een civiele bemanning kan als het militaire
goederen en -personeel vervoerd als een 'militaire vlucht' warden
beschouwd. Abeyratne wijst op de implicaties die dit kan hebben voor de
status van de bemanning en verzekeringskwesties bij schadegevallen in vij-
andelijk gebied. "

Of een luchtvaartuig als militair- of als burgervliegtuig moet aangemerkt
worden, hangt dus in de eerste plaats af van het doel waarvoor het wordt
ingezet. Een vliegtuig dat eigendom is van de staat, maar geen exclusieve
overheidsfunctie vervult, kan aangemerkt worden als een civiel luchtvaar-
tuig en valt zodoende onder het Verdrag van Chicago." Artikel  3  moet dan
ook zo gelezen worden dat vliegtuigen die ingezet worden voor de
genoemde categorie 'militaire-, douane- en politiediensten' als staatsvlieg-
tuigen dienen te worden beschouwd.

De verdragsluitende staten zijn verplicht om bij het uitvaardigen van voor-
schriften voor hun staatsluchtvaartuigen de veiligheid van het verkeer met
burgerluchtvaartuigen 'in het oog te houden:'9 Deze bepaling vindt geen
nadere uitwerking, zodat niet duidelijk is wat wordt bedoeld met 'in het
oog houden'. Wellicht wordt hiermee de noodzaak bedoeld tot afstemming
van luchtverkeersregels voor militaire en civiele luchtvaartuigen die beiden
gebruik maken van hetzelfde luchtruim. Een meer letterlijke interpretatie
zou kunnen zijn dat het intercepten van vliegtuigen een bedreiging vormt
voor de veiligheid van burgers.

80

In Nederland zijn de luchtverkeersregels uit het Luchtverkeersreglement
van toepassing op civiele dn militaire vluchtuitvoering. Dat staatsvliegtuigen
zich evengoed als civiele vliegtuigen aan de luchtverkeersregels dienen te

75· Bourbonniere en Haeck 2001, p. 885-978.
76. Bijvoorbeeld het transport van Nederlandse burgers vanuit een rampgebied elders in de

wereld of bij een ramp.
77 Abeyratne 1997, P.1-17·
78. En geniet dan ook de voordelen van het verdrag: het recht om over het grondgebied van een

andere staat te vliegen of daarop te landen. Zie art 3, onder c, Verdrag.
79. Art. 3d Verdrag.
80 Bijvoorbeeld wanneer een vliegtuig misbruikt wordt voor het uitvoeren van misdadige doel-

stellingen.
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houden werd nog eens bevestigd door de meervoudige kamer van de
rechtbank in Den Haag waar op 13 oktober  1992  een de vlieger van  een
politievliegtuig in het verdachtenbankje zat wegens een inhaalfout van
enkele reclamesleepvliegtuigen."

Het onderscheid tussen militaire en civiele luchtvaartuigen is in Nederland
verder van belang in verband met de verschillende criteria die de verschil-
lende wettelijke regelingen hanteren ten aanzien het gebruik van lucht-
vaartterreinen. Zo moet de gezagvoerder (of eigenaar, houder of bezitter
van een civiel vliegtuig, over een (incidentele) artikel 34 LVW medege-
bruiksontheffing beschikken om van een militair vliegveld gebruik te
mogen maken. Echter, indien het ministerie van Defensie zelf civiele vlieg-
tuigen inhuurt voor transport van militaire goederen of personeel, worden
deze vluchten met burgerluchtvaartuigen aangemerkt als 'vluchten ten
dienste van het Rijk' en wordt het luchtvaartterrein voor wat betreft de
openstellingstijden 'militair' opengesteld.

8Z

1.7 Private luchtvaart en luchtsporten

Het Verdrag van Chicago gaat vrijwel uitsluitend uit van de commerciEle
luchtvaart, met name internationaal luchttransport. In het Verdrag van
Chicago en de daarbij behorende Annexen wordt vrijwel geen aandacht
besteed aan de private luchtvaart en aan luchtsporten. Alleen Annex  1, dat
handelt over brevettering, spreekt over priv6-vliegbewijzen en bewijzen
voor helikoptervlieger, zweefvlieger en ballonvaarder, luchtvaartuigen die
bestonden tijdens de oprichting van ICAO. Latere ontwikkelingen, waarbij
gedacht kan worden aan luchtvaartvormen als parachutespringen, zeilvlie-
gen, valschermzweven en vliegen met microlights, hebben in ICAO-ver-
band nauwelijks aandacht gekregen. Dit leidt tot grote verschillen in de
wijze waarop diverse staten met deze luchtvaartvormen omgaan, hetgeen
zich uit in regelgeving. Zo kan het gebeuren dat het ene land een bepaalde
activiteit niet of nauwelijks toestaat omdat er geen internationale regelge-
ving voor bestaat, terwijl diezelfde activiteit in een ander land geen stro-
breed in de weg wordt gelegd mede op grond van de overweging dat ter
zake geen internationale verbodsregels bestaan.

81. Hij beging de overtreding tijdens een controle van de vlieghoogte van enkele reclamesleep-
vliegtuigen op 5 oktober 1991 boven Den Haag door hen links in plaats van rechts van achte-
ren in de halen. Haagsche Courant 74 oktober 1992, idem: De Telegracf14 oktober 1992.
Uitspraak Rb Den Haag, 27 oktober 1992.

82. Militaire vliegbewegingen zijn in principe het gehele etmaal toegestaan; burgerluchtvaart op
militaire luchtvaartterreinen alleen binnen toegestane openstellingstijden overdag.
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W Kroes, destijds secretaris van de Nederlandse KNVvL, heeft binnen het
verband van de F6d6ration A6ronautique Internationale (FAI) er vaak voor
gepleit dat de FAI", Observer bij de ICAO, ernaar zou streven op dit punt
gedelegeerde verantwoordelijkheden te verwerven.84 Uiteindelijk mondde
dit uit in een 'working paper"85 richting ICAO, waarin de FAI zichzelf presen-
teerde als de meest gerede organisatie om ICAO te assisteren om luchtspor-
ten als ballonvaren, vliegen met microlights, zeilvliegen, parachutespringen
en valschermzweven te reguleren: 'Thus, the FAI is prepared and willing to relieve
ICAO's regulatory load by drafting proposals and giving any other help needed in the sporting

and recreational field.' Juni 1995 bespraken de ICAO Council en de FAI Council
in een informeel overleg de betekenis van de algemene luchtvaart en de
luchtsporten voor de toekomstige ontwikkeling van de internationale
luchtvaart. De FAI verklaarde dat zij in staat en bereid was om op deze ter-
reinen voor harmonisering te willen" zorgdragen en internationale verant-
woordelijkheid te willen dragen voor die aspecten van de luchtvaart waar
de ICAO zelf niet actief bij betrokken is.:' Daar bleef het bij. Kroes: 'toen
ICAO duidelijk interesse had getoond schrok men terug voor de verant-

woordelijkheden'."

2.8 Implementatie van ICAO-regelgeving in nationale wetgeving

Artikel  37  van het Verdrag van Chicago schrijft elke verdragsluitende staat
voor'mee te werken tot het verkrijgen van de grootst mogelijke mate van
eenvormigheid in de voorschriften, normen, methoden en organisatie met
betrekking tot luchtvaartuigen, personeel, luchtlijnen en hulpdiensten in
alle aangelegenheden waarin een zodanige eenvormigheid de luchtvaart zal
vergemakkelijken  en haar ten goede zal komen'. Artikel  38  van het verdrag
geeft evenwel de mogelijkheid om een standaard niet of niet volledig te
implementeren. Wanneer een verdragsluitende staat naleving van een inter-
nationale  norm als bedoeld in artikel 37, tweede volzin,  van het verdrag

onmogelijk acht of afwijkende regelgeving noodzakelijk oordeelt, daarvan

83· In 1905 startte FAI al regulerende werkzaamheden. De FAI definieerde breveteisen die inter-
nationaal werden gevolgd.

84· Brief van de KNVvL van 27 mei 1997 aan de Secretaris-Generaal van de FAI.
85· Development of FAI relations with ICAO.
86. 'FAlis in a  position  (...)  to jurnish  harmonisationin those jields in which responsibilities are

devolved'  en  'FAI  is  also  in  a  position  to accept  intemationai  responsibilities,  in  panicular  in

areas where ICAO does not actively involve itself.... '.
87· Punt 4.3 van het verslag van de combined meeting.
88. Brief van W Kroes aan auteur (1979) 'inzake verwerving van gedelegeerde verantwoordelijk-

heden door FAI bii ICAO.
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binnen een termijn van zestig dagen na de aanvaarding van de wijziging in
de internationale normen kennis te geven aan de ICAO."
Wordt door een staat een afwijking gemeld, dan informeert de Raad de
andere staten over het verschil tussen de internationale norm en de over-
eenkomstige nationale werkwijze van die staat. Het doel hiervan is dat
andere staten duidelijkheid kunnen krijgen over de rechtspraktijken van
andere verdragstaten.

De vraag is of een verdragsluitende staat zich aan de binding van een door
de Raad van ICAO vastgestelde, internationale norm kan onttrekken door
een  afwijking te melden. Volgens Buergenthal geeft artikel  38  van  het  ver-

drag die vrijheid.'°  Van Dam meent echter dat artikel  38 de staten welis-
waar niet onmiddellijk verplicht om een Standard zonder meer te imple-
menteren in de nationale wetgeving indien dat op dat moment om prakti-
sche redenen minder goed uit zou komen. Dat neemt volgensVan Dam niet
weg dat 'de verplichting blijft bestaan om de Standard op termijn, nadat de
aanvankelijke bezwaren zijn weggenomen, alsnog in te voeren'." In deze
benadering zou het in gebreke blijven door een verdragsluitende staat om
haar voorschriften in overeenstemming te brengen met een internationale
norm of methode kunnen worden opgevat als een inbreuk op het verdrag.

92

2.8.1 Doorwerking Annexen in de Nederlandse rechtsorde

De Nederlandse regering heeft zich in de memorie van toelichting op het
Nederlandse wetsontwerp tot goedkeuring van het Verdrag van Chicago
over de bindende kracht van de Annexen bij het verdrag als volgt uitgela-
ten: 'De verplichting, neergelegd in de tweede zin van artikel 12 ('Elke ver-
dragsluitende staat verbindt zich zijn eigen voorschriften op dit gebied
zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met die, welke van tijd tot
tijd uit hoofde  van dit Verdrag worden gesteld'), houdt verband  met  de
omstandigheid, dat de technische voorschriften, welke op grond van het
verdrag zullen worden vastgesteld niet, zoals bij hetVerdrag van Parijsg' het
geval is, bindende bepalingen zijn met gelijke rechtskracht als het verdrag
zelf. Zij zullen deels het karakter hebben van bepalingen, welke als model

89. Zogenaamde 'd rences'. L Weber 2004, P· 289-311.
90. Buergenthal 1969, p. 78.
91. Van Dam 1995, P· 308-309
92, Milde 1996
93· Vgl. art. 39 van het Verdrag van Parijs.
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zullen dienen voor de aangesloten staten en deels het karakter hebben van
aanbevelingen.

'94

De rechtstreekse werking van een van de Annexen van het Verdrag van
Chicago speelde een rol in het geschil 'Kapvergunning Hillergersberg -
Schiebroek'." Uit door de Rijksluchtvaartdienst verrichtte metingen bleek
dat een groot aantal bomen vlak voor de landingsbaan van Rotterdam
Airport door het zogeheten 2% hellingsvlak (dat omschreven is in artikel
4.2.23 van Annex   14  bij het Verdrag van Chicago) staken en zodoende
obstakels voor het vliegverkeer vormden.'6 Omdat de veiligheid van het
vliegverkeer hierdoor niet langer was gewaarborgd drong Rotterdam
Airport er bij de deelgemeente Hillergersberg - Schiebroek op aan om
maatregelen te nemen. Na aanvankelijke weigering werd een kapvergun-
ning, alsnog verleend aan de gemeente Rotterdam die eigenares van de
bomen was. Bewoners van de gemeente kwamen tegen de vergunningver-
lening op. In de onderhavige situatie was sprake van twee, in beginsel, naast

elkaar staande stelsels, met verschillende oogmerken. Artikel 4.4.2, eerste
lid,  van de Rotterdamse Algemene Politie Verordening (APV) voorziet in het
verbod zonder vergunning houtopstand te vellen of te doen vellen. Artikel
38,  eerste en tweede  lid,  van de Luchtvaartwet voorziet  in de mogelijkheid
voor de Minister (van Verkeer en Waterstaat)  om met het oog op de veilig-
heid van het vliegverkeer ten aanzien van een luchtvaartterrein een verbod
in te stellen ter zake van onder meer het hebben van gewassen in het hel-
lingsvlak van een baan van een luchtvaartterrein.

De Rotterdamse rechtbank overwoog in de eerste plaats dat er geen grond
is om aan te nemen dat het obstakelvrij houden van het hellingsvlak exclu-

sief langs de weg van de procedure van de Luchtvaartwet en dus niet langs
de weg van de APV in de vorm van een verlening van een kapvergunning
zou mogen worden gerealiseerd. De rechtbank onderzocht vervolgens of de
deelgemeente zich bij het nemen van het bestreden besluit terecht heeft

gebaseerd op artikel 4.2.23 van Annex  14 bij het Verdrag.

De rechtbank stelde  vast  dat  de in artikel  4.2.23 van Annex  14 bij  het ver-
drag vastgestelde internationale norm als bedoeld in artikel 3 7, tweede vol-
zin, van het verdrag moet worden aangemerkt als een bepaling van een
besluit van een volkenrechtelijke organisatie, te weten de Raad. Dat besluit

94· Handelingen der Staten-Generaal, Annex 1946/1947, 371.7,  P·14.
95· Luchtvaan Bulletin, 2000 5,6, P. 3-6 en JB 2000/240.
96. Deze hellingshoek is als Standard geformuleerd en niet als een minder dwingende

'Recommendation'.
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- en daarmee die bepaling - is, nu het Koninkrijk der Nederlanden ter zake
niet een kennisgeving als bedoeld in artikel   38   van het verdrag   aan   de
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie heeft gedaan, voor het
Koninkrijk der Nederlanden bindend geworden. De rechtbank laat in het
midden of artikel 4.2.23 van Annex  14 bij hetVerdrag op zichzelf zou kun-
nen worden aangemerkt als een ieder verbindende bepaling van een besluit
van een volkenrechtelijke organisatie in de zin van artikel 93 van de
Grondwet. Aangezien (de actuele tekst van) die bepaling eerst op 26 juni
1999 op de in de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor-
geschreven wijze is bekendgemaake', kon gelet op artikel 93 van de
Grondwet ten tijde van het nemen van het bestreden besluit immers hoe
dan ook geen sprake zijn van zogeheten rechtstreekse werking van artikel

4.2.23 van Annex  14 bij het verdrag.  Het  feit  dat geen sprake  is van recht-
streekse werking van artikel  4.2.23 van Annex  14  bij het verdrag  laat  vol-
gens de rechtbank onverlet dat het Koninkrijk der Nederlanden daaraan vol-
kenrechtelijk is gebonden:
'Nu voorts geen sprake is van met die bepaling strijdige nationale bepalin-
gen, kan die bepaling doorwerken in de rechtsorde van het Koninkrijk der
Nederlanden. Dat betekent dat de Nederlandse wetgevende en bestuursor-
ganen, ongeacht of het gaat om organen van de staat dan wel van andere
overheden, gehouden zijn om binnen de grenzen van hun bevoegdheid
artikel  4.2.23 van Annex  14  bij het verdrag  in  acht te nemen. Voorzover
sprake is van een discretionaire bevoegdheid, houdt die gehoudenheid in
dat die bevoegdheid in overeenstemming met die bepaling dient te worden
uitgeoefend."'

97· *actotenblad, jg. 1999,108 van 25 juni 1999, Verdrag inzake de internationale burger-
luchtvaart, met Annexen; Chicago, 7 december 1944. In het laatste gedeelte staat onder
'Annexen' vermeld: 'Na de totstandkoming van het onderhavige Verdrag zijn nog Annexen als
bedoeld in artike| 54(7), onderdeel(1) van het Verdrag tot stand gekomen. De tekst van de
Annexen is niet afgedrukt in het Tractatenblad, maar ligt ter inzage bij de
Rijksluchtvaartdienst. In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goed-
keuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald, dat
de Annexen zullen zijn bekendgemaakt in het gehele Koninkrilk op de dag na de datum van
uitgifte van dit Tractatenblad'.

98. Zie ook de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State van
20 maart 1984 (nr. R03·84.1247/55406), waarin deze onder meer heeft overwogen, dat hij
voorshands voldoende aannemelijk achtte, dat de aanwezigheid van de onderhavige bomen
in het verlengde van Hn der start- en landingsbanen van de Luchthaven Zestienhoven een
situatie oplevert die in strijd is met de terzake geldende veiligheidsnormen van het Verdrag
van Chicago van  1944·
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3 European Civil Aviation Conference (HCAC)

Hoewel de benaming doet denken aan een eenmalige conferentie van een
aantal staten, is de European Civil Aviation Conference (ECAC) niets anders dan een

Europese regionale organisatie van luchtvaartautoriteiten. De ECAC is een
Europees samenwerkingsverband binnen    de    ICAO,    dat    in     1 9 5 5     in

Straatsburg is opgericht. Op dit moment zijn 42 landen, waaronder
Nederland, bij de ECAC aangesloten."

De ECAC beoogt de wereldwijde afspraken zo veel mogelijk op uniforme
wijze binnen de regio te implementeren. De ECAC speelt aldus een belang-

rijke rol bij de ontwikkeling en harmonisatie van het burgerluchtvaartbe-
leid in Europa. De ECAC werkt nauw samen met de Raad van Europa, ICAO
en de Europese Unie, terwijl ook contacten worden onderhouden met
regionale luchtvaartorganisaties en staten buiten Europa. In dit verband
worden genoemd de African Civil Aviation Commission (AFCAC), de Latin
American Civil Aviation Commission (LACAC), Canada  en de Verenigde
Staten. Ook worden waarnemers uit burgerluchtvaartkringen bij de acti-
viteiten toegelaten en worden adviezen of suggesties uit deze kringen
serieus in overweging genomen. De ECAC stelt aanbevelingen op ten
behoeve van de harmonisatie van Europese regelgeving en werkwijzen.
Deze aanbevelingen zijn echter niet bindend.
Als resultaat van de inspanningen van de ECAC mag worden genoemd een
overeenkomst tussen de Europese staten betreffende het ongeregelde lucht-
vervoer, dat een grotere vrijheid op dit gebied waarborgt: de Multilaterale
Overeenkomst inzake commerciae rechten voor niet-geregelde luchtdien-
sten in Europa, Parijs, 30 april 1956. Ook de Multilaterale Overeenkomst
inzake bewijzen van luchtwaardigheid van ingevoerde luchtvaartuigen,
gesloten op 22 april 1960 te Parijs, is een voorbeeld van een zekere eenheid

op luchtvaartgebied binnen Europa. De gemeenschappelijke regels op het
gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart, zoals die zijn vastgelegd
in (EU) Verordening 2320/2002, zijn voor een belangrijk deel gebaseerd
op ECAC Document 30 en krijgen daardoor bindende kracht. (zie ook
hoofdstuk  9 'ECAC Document  3 0'

De belangrijkste beleidsbepalende vergadering van de ECAC is de Plenary
Conference, die gewoonlijk eens per drie jaar gehouden wordt. De directeu-

99. Zie voor de 42 lidstaten: WWW<http://www.ecac-ceac.org>. Alle Europese staten met uitzon-
dering van Rusland zijn lid.

37



HOOFDSTUK 2

ren-generaal van de verschillende luchtvaartautoriteiten vergaderen echter
ongeveer vier keer per jaar, zodat belangrijke beslissingen sneller kunnen
worden genomen. Deze vergadering heeft geleidelijk aan een steeds

beleidsbepalender karakter gekregen. Naast vele economische onderwerpen
besteedt ECAC aandacht aan onderwerpen als luchtwaardigheid, beveili-
ging, lawaaibestrijding en luchtvaartongevallen. De ECAC vaardigt zelf geen
bindende regelgeving uit.

4.     EUROCONTROL

Met de ondertekening van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in
het  belang  van de veiligheid  van de luchtvaart  op 13 december  1960  te
Brussel door Belgi6, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland werd de
Europese organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart EUROCONTROL
in het leven geroepen. In een later stadium zijn ook Ierland en Portugal toe-
getreden. 37 Europese landen zijn lid van EUROCONTROL.'°° De organisa-
tie, waarvan de zetel in Brussel is gevestigd, ijvert al jaren voor de totstand-
koming van een homogeen, pan-Europees systeem voor het beheer van het
luchtverkeer. Het systeem is immers essentieel om de verwachte stijging
van het luchtverkeer te verwerken en tegelijkertijd de eisen inzake maxi-
male veiligheid na te leven, de kosten te verminderen en het leefmilieu te
beschermen.
Slechts een beperkt aantal verdragssluitende partijen hebben op dit moment
de luchtverkeersleidingstaken aan EUROCONTROL toevertrouwd. Vanuit
het 'Air Traffic Control Centre' op het vliegveld Maastricht-Aachen Airport leidt
EUROCONTROL 'slechts' de vliegbewegingen in het hogere gedeelte van
het Belgische, Luxemburgse en het Nederlandse luchtruim en het noorde-
lijke deel van de Bondsrepubliek Duitsland.

In  1992 werd beslist om het bestaande verdrag te herzien, om de organisa-
tie aan de nieuwe, veranderende behoeften in de luchtvaartsector aan te
passen. Ook het unanieme beslissingsproces was vanwege het stijgend aan-
tal lidstaten aan wijziging toe. De belangrijkste bepalingen, die aangepast
zijn, behelzen: de uitbreiding van het takenpakket, een nieuwe organisatie-
structuur met 3 beslissingsniveaus, te weten de Algemene Vergadering, bestaan-
de uit de Ministers van Vervoer en Ministers van Defensie van de lidstaten,

100. WWW<http: www.eurocontrol.i nt>.
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de Raad (samengesteld uit de directeuren-generaal van de nationale lucht-
vaartautoriteiten),  en ten slotte het Agmtschap  voor de veiligheid  van de luchtvaart

onder het gezag van de directeur-generaal. Het herziene verdrag heeft ook
geleid tot de instelling van een aantal organen die moeten toezien op een
grotere transparantie van de activiteiten van EUROCONTROL.
Het herziene verdrag maakt tevens de toetreding tot EUROCONTROL

mogelijk van organisaties voor regionale economische integratie, zoals de

Europese Unie. De Europese Unie heeft van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt met de ondertekening van het toetredingsprotocol te Brussel op 8
oktober 2002. De EU en EUROCONTROL zullen nauw gaan samenwerken
om ervoor te zorgen dat de voorschriften en strategie8n op elkaar worden
afgestemd en dat doublures tussen beide partijen worden vermeden.

Met name in het kader van de op stapel staande Europese regelgeving inza-
ke de totstandbrenging van een Gemeenschappelijk Europees luchtruim
zullen gezamenlijke politieke acties nodig zijn, mede om dat initiatief in
een pan-Europese context te plaatsen. Voor de technische werkzaamheden
strekkende tot het opstellen van communautaire voorschriften in het kader
van het gemeenschappelijk Europees luchtruim zal een beroep worden
gedaan op de deskundigheid van EUROCONTROL voor vraagstukken waar-
voor deze organisatie bevoegd is en met inachtneming van voorwaarden
die zullen worden opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst tussen
de Europese Commissie en EUROCONTROL. Voortaan is de EU in staat om
binnen EUROCONTROL de bevoegdheden uit te oefenen die haar door
haar lidstaten zijn verleend op de gebieden die onder het herziene verdrag
vallen. Nationale veiligheid en defensie vallen daar evenwel niet onder. Het

Toetredingsprotocol voorziet in gezamenlijke deelname van de EU en haar
lidstaten aan EUROCONTROL, waarbij ze hun stemrecht delen.'01

4.1 Safety Regulation

Het specifieke terrein van de regulering van de veiligheid in de luchtvaart
(Safety Regulation) valt onder de bevoegdheid van Eurocontrol's 'Safety

Regulation Commission'  (SRC). In antwoord op de toenemende vraag om regel-

101. Protocol tot toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Internationaal Verdrag tot
samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart 'EUROCONTROL' van 13
december 1960, zoals meermalen gewijzigd, en door het Protocol van 27 juni 1997 geconso-
lideerd, en Slotakte, gedaan te Brussel op 8 oktober 2002.
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gevende en uitvoerende activiteiten te scheiden'01 heeft de Permanente
Commissie, het beleidsbepalende orgaan binnen de Eurocontrol organisa-
tie,  november  2001   besloten tot oprichting  van een 'Regulatory Committee'

(RC) dat haar moet gaan adviseren aangaande de Eurocontrol-regelgeving.
Het RC wordt gevormd op basis van artikel 7.6 van de Revised Eurocontrol
Convention. Tot haar adviesfunctie behoren de regelgevende processen, het
regelgeving-werkprogramma, de individuele voorstellen tot regelgeving, en
het consultatieproces voor de regelgeving: de Eurocontrol Notice of Proposed

Rulemaking (ENPRM):03 De RC wordt ondersteund door een Regulatory Unit
(RU).'°*

Van bijzonder belang is de vraag hoe deze regelgevende bevoegdheden en
activiteiten zich verhouden tot die van de Europese Gemeenschap op het
terrein van de luchtvaart. De Europese Commissie werkt momenteel aan de
uitvoering van drie onderling samenhangende 'technische' verordeningen
die tezamen een gemeenschappelijk Europees luchtruim tot stand moeten

brengen. De eerste verordening betreft de levering van luchtnavigatiedien-
sten, de tweede de organisatie en het gebruik van het luchtruim en de derde

de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeheer.
Daarnaast is er een voorstel voor een verordening over de totstandbrenging
van een gemeenschappelijk Europees luchtruim, dat de algemene doelstel-
lingen bevat.'°'

EUROCONTROL-juristVan den Assem waarschuwt:'Te allen tijde dient ver-
meden te worden dat er onnodige parallelle of overlappende processen
zullen ontstaan. Het is daarom van groot belang dat een nauwe samenwer-

102. De Institutionele Strategie van de European Civil Aviation Conference (ECAC) welke op 14
februari 1997 door de Ministers van Verkeer in Kopenhagen werd aanvaard, stelt dat er in
het algemeen ter vermijding van belangenverstrengeling een strikte scheiding moet worden
toegepast tussen regelgevende en dienstverlenende functies. Het bij de Strategie behorende
actie programma schrijft voor dat tussen 2000 en 2005, binnen de Eurocontrol structuur
gepaste maatregelen zouden worden getroffen die garanderen dat het beheer en de uitvoe-
ring van de dienstverleningsfuncties van het EUROCONTROL Agentschap, waar mogelijk,
gescheiden plaatsvinden van de Organisaties regelgevende verantwoordelijkheden.

103· Het Regulatory Commitee zal twaalf leden kennen, die door de EUROCONTROL Provisional
Council op voordracht van de lidstaten zullen worden benoemd voor een periode van 2 jaar.

(Eenmalig herbenoembaar voor eenzelfde periode). Kandidaten kunnen afkomstig zijn van
zowel burger als militaire nationale administraties, luchthaven organisaties en luchtruimte-
gebruikers, ofwel onafhankelijke experts zijn

104· Voor een gedetailleerde beschrijving van de (toekomstige) taken van de RC en de RU raad-

plege men: Van den Assem 2002, p. 30 -33
105. Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de oprichting van een gemeenschap-

pelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbe-
veiligingssysteem (SESAR),  COM (2005) 602.
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king tussen Eurocontrol en de Europese Commissie tot stand komt om te
zorgen dat beide regelgeving activiteiten hetzij samenvallen hetzij elkaar
aanvullen'.'06 Ook de Commissie zelf is van mening dat een geslaagde toe-

passing van de onderhavige verordeningen afhankelijk is van samenwerking
met Eurocontrol: 'Er moeten uitvoeringsregels worden vastgesteld op basis
van door Eurocontrol uitgevoerde werkzaamheden onder gebruikmaking
van diens 'Notice of Proposed Rule-making' -procedure, en op bepaalde gespecia-
liseerde terreinen zal Eurocontrol de technische specificaties ontwikkelen.
De regels voor het beheer van de verkeersstromen van de bestaande Central

Flow Management Unit van Eurocontrol zullen in de EU-wetgeving worden
opgenomen".1.1 Uiteraard zal het nodig zijn de activiteiten van de
Commissie en Eurocontrol bij de totstandbrenging van een gemeenschap-
pelijk Europees luchtruim te codrdineren.

5 Joint Aviation Autorities

In 1970 kwam een aantal Europese staten bijeen om afspraken te maken die

de beoordeling van de luchtwaardigheid van gezamenlijk gebouwde lucht-
vaartuigen, alsmede de in- en uitvoer daarvan in Europa, zouden kunnen

vergemakkelijken. Als resultaat hiervan werd een aantal luchtwaardigheids-
eisen - toen nog 'Joint Airworthiness Requirements' (JAR) genoemd -
geformuleerd en als richtlijn aanvaard.

Dit JAR-systeem bezat echter geen formele status, hetgeen door de ECAC als
een gemis werd ervaren. Daarnaast werd de behoefte gevoeld om naast toe-

latingseisen voor nieuwe vliegtuigen ook regels op het gebied van onder-
houdseisen en -systematiek, brevettering van vliegend personeel en verle-
ning van vegunning tot vluchtuitvoering op te stellen:,' Tegen deze achter-
grond  werd  in 1990 besloten  het oude JAR-systeem  om te zetten  in  het
meeromvattende Joint Aviation Regulations'-systeem. Hiertoe werd op  11  sep-
tember  1990 te Cyprus  door alle betrokken autoriteiten een 'Arrangement'

ondertekent. De afkorting JAR, die tot dat tijdstip in gebruik was voor de
Joint Airworthiness Requirements, werd voor dit nieuwe systeem overge-
nomen. Tegelijkertijd werd een orgaan opgericht, waarin de Directeuren-
Generaal (DG's) van de samenwerkende landen zitting hebben, de Joint

106.journaal Luchtrecht, april 2002, p. 32.
107· Werkdocument Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme, 14 januari 2002, PE

301.864
108.  Nota  'Vei/igheidsbeleid Burger/uchtvoart', Ministerie van Verkeer en Waterstaat, di rectoraat

generaal Rijksluchtvaartdienst, 1996.
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Aviation Authorities (JAA). De JAA is een Stichting naar Nederlands recht en
heeft haar zetel in Hoofddorp. De twee hoofdorganen van de JAA zijn de
JAA Board, waarin de Directeuren-Generaal van de luchtvaartautoriteiten zit-
ting hebben, en het JAA Committee, waarin elk deelnemend land een lid kan
aanwijzen.

5.1 Joint Aviation Regulations

De 'Joint Aviation Regulations' (JAR's) die de JAA voortbrengt, vormen een
vertaling en interpretatie van de ICAO-voorschriften in Europese context.
De JAR's kunnen worden gezien als een belangrijke schakel tussen de ICAO-

afspraken en de nationaal geldende wet- en regelgeving. Dit JAR-systeem,
dat vergelijkbaar is met de Federal Aviation Requirements (FAR's) van de
Verenigde Staten, bezit echter geen formele status. Hoewel niet kan worden
ontkend dat er een grote mate van dwang uitgaat van de JAR's, moeten
voorschriften die de JAA uitvaardigt eerst in nationale wetgeving worden
omgezet, dan wel in verordeningen of richtlijnen van de Europese Unie
worden opgenomen, willen zij door de nationale overheden kunnen wor-
den afgedwongen. Van belang is de EG-verordening inzake de harmonisatie
van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied
van de burgerluchtvaart van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
16  december 1991, waardoor de JAA een wetgevend karakter heeft gekre-

gen.
109

De implementatieperiode van de JAA wordt zodanig gekozen dat alle lid-
staten binnen de gestelde termijn kunnen afronden. De praktijk leert dat de
procedure van omzetting van JAR's in nationale wet- en regelgeving is vaak
erg tijdrovend is. Per JAR toetst de JAA of de landen de nieuwe of gewij-
zigde regels op de juiste wijze hebben ingevoerd. Ook Nederland staat zo
voortdurend onder controle van de JAA."°

5.2 De implementatie van JAR's in de nationale wetgeving

De implementatie van de door de Joint Aviation Authorities (JAA) opgestel-
de Joint Aviation Regulations (JAR's) vond, tot het moment dat de EASA zijn
intrede deed, plaats in algemene maatregelen van bestuur, die gebaseerd
zijn op bepalingen uit de Wet luchtvaart. Voorbeelden van dergelijke bepa-
lingen zijn de artikelen 3.22 (Erkenningen) en 4.1 (Vluchtuitvoering) van

109. Verordening nr. 3922/91, PbEG L 373
110. Commissie Tarieven Divisie Luchtvaart, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Advies, 8 juli 2004

42



|NTERNATIONALE BRONNEN VAN PUBLIEK LUCHTRECHT

de Wet Luchtvaart. Implementatie van de JAR's leidde niet altijd tot een inte-
grale vertaling van de JAR's, maar volstaan werd met naar bepaalde onder-
delen en naar artikelen te verwijzen, zoals bijvoorbeeld is gebeurd in de
Regeling vergunning tot vluchtuitvoering. 11/

De Wet luchtvaart en de daarop gebaseerde algemene maatregelen van
bestuur bevatten verplichtingen waarin verwezen wordt naar de in JAA-ver-
band opgestelde Engelstalige regelingen. In dit verband is van belang het
arrest van  de  Hoge  Raad van  24 juni 1997,"1 waarin dit rechtscollege  uit-
sprak  dat de waarborg, vervat in artikel   16  van de Grondwet,  met  zich
brengt dat het begrip 'wettelijke strafbepaling', bedoeld in artikel l van het
Wetboek van Strafrecht, aldus moet worden verstaan dat daarmee uitslui-
tend wordt gedoeld op van een strafbedreiging voorziene normen die in de
Nederiandse taal zijn gesteld en bekendgemaakt. Het arrest introduceert als
vereiste dat er een gepubliceerde vertaling dient te zijn wil er sprake zijn
van strafbaarheid. Naar aanleiding van deze uitspraak is de tekst van JAR-
OPS 1 en 3 in het Nederlands vertaald. De vertaalde tekst is niet gepubli-
ceerd, maar ligt ter inzage bij de Inspectie van Verkeer en Waterstaat en de
Hoofddirectie Juridische Zaken. Van een wijziging in de vertaalde tekst van
JAR-OPS 1 dan wel JAR-OPS 3 wordt mededeling in de Staatscourant
gedaan. Het voornemen bestaat om de vertaalde tekst van JAR-OPS 1 en 3
via het internet ter inzage ter beschikking te stellen."' Naast JAR-OPS 1  en
3 is ook de JAR-FCL (Flight Crew Licensing) vertaald, aangezien deze JAR
gericht is tot individuele personen die voornemens zijn een vliegbewijs te
halen en die, het klinkt enigszins vreemd omdat Engels de luchtvaarttaal is,
wellicht niet met de Engelse taal bekend zijn.

5.3 Nadelen van het JAA-systeem

In de huidige JAA-praktijk komt het voor dat nationale luchtvaartautoritei-
ten de mogelijkheid hebben, en die ook gebruiken, om 'nationale variaties'
aan te brengen in de 'standaard' afspraken van de JAA. Dat kan ook omdat
JAA 'standaarden' niet-bindende afspraken zijn tussen nationale luchtvaart-

111. Stat. 1996,244
112. NU 1998, 70.

113. Art. 2, lid 2 van het Besluit vluchtuitvoering. Hiermee wordt voldaan aan punt 4 van het
advies van de Raad van State ten aanzien van het wetsvoorstel houdende wijziging van de
Wet luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) (Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-

1999,26336, A). Alleen sectie i van JAR-OPS 7 en 3 wordt verplicht gesteld voor de houder
van een AOC en wordt om die reden vertaald. Sectie 2 van JAR-OPS 7 en 3 is niet verplicht-
en wordt om die reden niet vertaald.
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diensten. Nadeel is dat deze praktijk een ongelijke behandeling van lucht-
vaartmaatschappijen en luchtvaartproducenten in de hand werkt.

Verder wordt het JAA-systeem gezien als traag, weinig flexibel en vaak
onverenigbaar met de communautaire voorschriften en beleidslijnen."* Om
de geconstateerde tekortkomingen van het systeem te verhelpen en een
instantie in het leven te roepen die vergelijkbaar is met de Federale

Luchtvaartadministratie  (FAA)  in de Verenigde Staten, heeft de Raad op  16
juli 1998 besloten de Commissie te machtigen  om met derde landen die

volwaardig lid zijn van de JAA te onderhandelen over een overeenkomst
inzake de oprichting van een Europese Autoriteit voor de Veiligheid in de
Luchtvaart (EASA) die volledig bevoegd is voor alle taken met betrekking
tot de veiligheid van de luchtvaart. Vanwege constitutionele problemen met
sommige lidstaten, de tijdrovende procedures en de onzekerheid over de
bereidheid om bevoegdheden te delegeren deed de Commissie in 2001  het
voorstel om voor de oprichting van een dergelijke instantie zou moeten
worden gebruik gemaakt van de structuren van de Europese Unie. Het
Europees en Sociaal Comita verwelkomt deze gedachte en is van oordeel dat
het zaak is om zo spoedig mogelijk een Europese Autoriteit voor de veilig-
heid in de luchtvaart op te richten. Deze instantie zou bevoegd moeten zijn
alle regels inzake de veiligheid in de luchtvaart uit te uitvaardigen. De for-
mele basis wordt snel gelegd: bij Verordening  (EG) nn  1592/2002 is het
European Aviation Safety Agency (kortweg EASA) als agentschap van de EU
ingesteld.

De   werkzaamheden   van het agentschap   die in verordening    1592/ 2002
worden genoemd, zijn gericht op:
-   de totstandkoming en instandhouding van een hoog en uniform niveau

van veiligheid ('High Level of Safety') van de burgerluchtvaart en van de
milieubescherming ('Environmental Protection') in Europa;

-  de bevordering op wereldschaal van de standpunten van de gemeen-
schap op het gebied van veiligheidsnormen voor de burgerluchtvaart;

-  de vergemakkeling van het vrije verkeer van personen, goederen en
diensten;

-   de bevordering van de kostenefficiEntie van het regelgevings- en certi-
Acatieproces;

114· Advics van het Economisch en Sociaal Comitd over het 'Voorstel voor een verordening van
het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het
gebied van de burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de vei-
ligheid van de Luchtvaart', Pb EG, 2001, C221, p. 38
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-   de steun aan lidstaten bij het nakomen van hun ICAO-verplichtingen op
een gemeenschappelijke basis.

6          Huropese Unie

In het gemeenschappelijk vervoersbeleid van de Europese Unie heeft het
thema veiligheid in de luchtvaart lange tijd nauwelijks aandacht gekregen.
Het  duurde maar liefst  tot  1991  voordat een richtlijn werd uitgevaardigd
over de harmonisatie van technische eisen en administratieve procedures
voor de luchtvaart."s Deze richtlijn bevat ondermeer bepalingen over het
ontwerp, de fabricage en het onderhoud van vliegtuigen en over het perso-
neel en de organisatie, belast met deze taken. Pas in 1996 wordt de eerste

richtlijn m.b.t. (onderzoek naar) vliegtuigongevallen en -incidenten aange-
nomen.

De laatste jaren is binnen de EU de aandacht voor de veiligheid van de
luchtvaart en de milieuaspecten van de luchtvaart enorm toegenomen. De
activiteiten van de EU op het gebied van de luchtvaart zijn er met name op
gericht om de ICAO- en ECAC-aanbevelingen en de in JAA-verband
gemaakte afspraken over technische voorschriften en administratieve pro-
cedures aan de lidstaten op te leggen door middel van richtlijnen, verorde-
ningen en beschikkingen. EU-richtlijnen worden vooral vastgesteld om
nationale regelingen te harmoniseren.
Tegenwoordig vindt Europese regelgeving plaats op alle terreinen van
luchttransport, zoals veiligheid, werkomstandigheden, arbeidstijden, bre-
vettering, eerlijke concurrentie, vliegtuigonderhoud en Air Traffic
Managennent.

6.1 Proces van regelgeving

De Europese Raad of Commissie is bevoegd tot het opstellen van richtlij-
nen, verordeningen en beschikkingen. Een richtlijn wordt in de regel voor-
bereid door de Commissie, waarbij het gebruikelijk is dat dit gebeurt in
samenspraak met deskundigen van de diverse lidstaten. Het is verder

gebruikelijk dat voorbereiding van een luchtvaartrichtlijn op het niveau van
het Comite van permanente vertegenwoordigers plaatsvindt.
Besluitvorming vindt plaats in de 'Transportraad'.

115· Richtlijn 3922/1991
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De lidstaten zijn verplicht hun nationale regelgeving aan te passen om aan
de richtlijnen te voldoen. Het instrument verordening wordt vooral
gebruikt op die terreinen waar de gemeenschapswetgever beoogt 66nvor-
mig communautair beleid te voeren.Verordeningen zijn per definitie recht-
streeks toepasselijk, richtlijnen in principe niet. Verordeningen gelden
binnen de nationale rechtsordes die deel uitmaken van de EU Ze hoeven
dus niet in het nationale recht te worden overgenomen. Beschikkingen zijn
gericht tot 66n of meer natuurlijke personen of instanties. Een beschikking
is alleen verbindend voor degenen tot wie zij uitdrukkelijk is gericht.

6.2 Gemeenschappelijk Europees luchtruim

Het afgelopen decennium  is het luchtverkeer met  meer  dan 50% toegeno-
men. Op dit moment worden in Europa per jaar bijna 8,5 miljoen vluch-
ten uitgevoerd. Dat komt neer op 28.000 vluchten per dag op hoogtijdagen.
Tegelijkertijd is de capaciteit van het luchtruim sinds 1990 gegroeid met
80%. EUROCONTROL verwacht  dat de omvang van het huidige luchtver-
keen  berekend  over de middenlange termijn van  7 jaar, jaarlijks  met  3,3%
zal  toenemen."6 Voor 2012 wordt uitgegaan van 11,4 miljoen vluchten per
dag. Niet overal in Europa zal de groei even groot zijn. Voor Noorwegen en
Zwitserland voorspelt men over deze periode een groei van 20% en in
delen van voormalig Oost-Europa meer dan 50%. De huidige systemen
zouden in staat moeten zijn deze verhoogde belasting van het luchtruim tot
halverwege het volgende decennium zonder problemen af te handelen.
Daarna zullen ingrijpende maatregelen moeten worden genomen om over-
belasting van het luchtruim te voorkomen. Single European Sky (SES) legt de
basis voor een uniform systeem, dat in staat zal zijn de verwachte groei en
de daarmee gepaard gaande capaciteitsproblemen het hoofd te bieden."' In
het kader van de Europese Unie werden de grenzen op de grond in  1985
afgeschaft door de invoering van de gemeenschappelijke markt; de econo-
mische grenzen werden in 1990 afgeschaft door de invoering van de eco-
nomische en monetaire unie. Hiermee valt moeilijk te rijmen dat er in de
lucht nog wel grenzen bestaan. Ondanks vele inspanningen om het
Europese AirTraffic Management systeem te moderniseren en stroomlijnen,
blijft het luchtruim tot Op de dag van vandaag een uiterst kostbare infra-
structurele aangelegenheid. Het functioneren van het systeem wordt even-
eens belemmerd door de per land verschillende procedures en routenet-

116. Persbencht EUROCONTROL van 28 maart 2006.
117. Single European Sky, Report  of the high-level  group, EC, november 2000, P· 7·
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werken, die zijn gebaseerd op landsgrenzen in plaats van verkeersstromen.
Ook de samenwerking tussen de diverse lidstaten en hun luchtvaartnaviga-
tiedienstverleners laat nog veel te wensen oven

Naar aanleiding van bovengenoemde problemen kwamen de transportmi-
nisters, die deel uitmaakten van de European Civil Aviation Conference, tot
het inzicht dat er iets moest gebeuren en zij richtten het European Air Traffic

Control Harmonisation and Integration Programme (EATCHIP) op. EUROCONTROL
werd belast met de uitvoering van EATCHIR
De resultaten van het programma werden door middel van Local Convergence

and Implementation Plans (LCIP's) in de respectievelijke Europese landen inge-
voerd. In de afgelopen jaren is EATCHIP overgegaan in de European Air Traffic

Management Programme (EATMP), waarbij de LCIP's nog steeds worden gehan-
teerd voor de nationale uitvoering.

EATCHIP, en later EATMP, kende echter een aantal beperkingen, gelet op de

werkwijze van de ECAC. De afspraken gemaakt in ECAC-verband waren niet
bindend, en er bestond voor de aangesloten landen dus geen verplichting
om de gemeenschappelijke afspraken door te voeren.
Om een grotere slagkracht te bewerkstelligen, werd de ECAC Institutional

Strategy for ATM ontwikkeld en het EUROCONTROL-Verdrag gewijzigd.
Bovendien is de EU toegetreden tot EUROCONTROL, waar zij door middel
van de Europese Commissie een belangrijke rol kan spelen.
Ondanks deze institutionele wijzigingen, achtte de Europese Raad de lid-
staten rechtstreeks bindende, gemeenschappelijke bepalingen op het gebied
van ATM noodzakelijk. De maatregelen die men voor ogen had, zouden uit-
eindelijk moeten leiden tot een gemeenschappelijk Europees luchtruim.
Deze maatregelen betreffen het gebied van luchtvaartnavigatiedienstverle-
ningsorganisaties, het Europese luchtruim en de interoperabiliteit van
systemen en procedures.

Met het oog op bovengenoemde maatregelen heeft de Europese Unie het

Single European Sky programma opgericht. De doelstellingen van (lit pro-
gramma zijn:

Herstructureren van het Europese luchtruim aan de hand van luchtver-
keersstromen in plaats van nationale landsgrenzen;
Cre6ren van additionele luchtruimcapaciteit;
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Verhogen van de effid6ntie van het Air Traffic Management systeem.
Om deze doelstellingen te bereiken, heeft de Europese Unie een viertal
Verordeningen in het leven geroepen, te weten de Kaderverordening
(549/2004), de Luchtvaartnavigatiedienstenverordening (550/2004),  de
Luchtruimverordening (55 1/2004)   en de Interoperabiliteitsverordening
(552/2004).
De Verordeningen zijn in maart 2004 door het Europees Parlement en de
Transportraad aangenomen en van kracht geworden op 20 april van dat
jaar. De Europese Commissie en het Parlement hebben benadrukt, dat de
deelname van en samenwerking met EUROCONTROL van essentieel belang
is voor een succesvolle implementatie van het SES-programma. Gelet op de
expertise en ervaring van EUROCONTROL op het gebied van Air Traffic
Management, lag het voor de hand deze organisatie te belasten met de uit-
voering.

6.3 Hoofdlijnen uit de SES-Verordeningen

I. Kaderverordening

Verordening (EG) nn 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van
het gemeenschappelijke Europese luchtruim.

De verwezenlijking van het gemeenschappelijke vervoersbeleid vergt een
effici6nt luchtvervoerssysteem, dat een veilige en reguliere uitvoering van
luchtvervoersdiensten mogelijk maakt, waardoor het vrije verkeer van goe-
deren, personen en diensten wordt bevorderd. Voor een vlotte werking van
het luchtvervoerssysteem is een consistent hoog veiligheidsniveau in de
luchtvaartnavigatiediensten nodig, dat een optimaal gebruik van het
Europese luchtruim mogelijk maakt, alsmede een consistent hoog veilig-
heidsniveau in het reizen door de lucht.
Het is wenselijk het gemeenschappelijke Europese luchtruim uit te breiden
naar derde landen in Europa, hetzij in het kader van de deelneming van de
Europese Gemeenschap aan de activiteiten van EUROCONTROL, hetzij door
middel van overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en derde

landen.

Het initiatief inzake de totstandbrenging van het gemeenschappelijke
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Europese luchtruim heeft tot doel de huidige veiligheidsnormen aan te
scherpen, de doeltreffendheid voor het algemene luchtverkeer in Europa te
vergroten, en de capaciteit te optimaliseren, opdat wordt voorzien in de
behoeften van alle gebruikers van het luchtruim en de vertragingen tot een
minimum worden teruggebracht. Ter verwezenlijking van deze doelstelling
beoogt de Kaderverordening een geharmoniseerd regelgevend kader vast te
stellen voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke luchtruim. De
toepassing van deze Verordening laat onverlet de soevereiniteit van de lid-
staten over hun luchtruim, alsmede de behoeften van de lidstaten inzake

openbare orde, openbare veiligheid, en de rechten en plichten van de lid-
staten voortvloeiend uit het Verdrag van Chicago. De Kaderverordening
heeft geen betrekking op militaire operaties en trainingen.

Lidstaten dienen 66n of meer organen als nationale toezichthoudende
instantie aan te wijzen of in te stellen. Deze toezichthoudende instantie

moet onafhankelijk zijn van de luchtvaartnavigatiedienstverleners.
118

De Europese Commissie wordt bij het verwezenlijken van een gemeen-
schappelijk luchtruim bijgestaan door het 'Single Sky Comite', bestaande uit

119twee vertegenwoordigers uit elke lidstaat. Daarnaast wordt een
Raadgevend Orgaan voor de Industrie ingesteld, waarvan verleners van
luchtvaartnavigatiediensten, verenigingen van gebruikers van het lucht-
ruim, luchthavens, industrie en belangenorganisaties van beroepspersoneel
deel uitmaken:10
Lidstaten dienen sancties vast te stellen voor de overtredingen van deze
Kaderverordening en de bijbehorende uitvoeringsmaatregelen door
gebruikers van het luchtruim. 12'

De Europese Commissie draagt zorg voor de bestudering en evaluatie van

de prestaties van de luchtvaartnavigatie, waarbij zij gebruikmaakt van de
deskundigheid van EUROCONTROL.m Hiertoe dienen lidstaten de beno-
digde informatie te verschaffen.

II. Luchtvaartnavigatiedienstenverordening

Verordening (EG) nn 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in
het gemeenschappelijk Europees luchtruim.

118. Art. 4.
119. Art. 5.
120. Art. 6.
121. Art. 9.
122.  Art.  11.
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Deze verordening is gekoppeld aan de bovengenoemde Kaderverordening
inzake de totstandkoming van een gemeenschappelijk Europees luchtruim.
Regels op communautair niveau zijn nodig om onderscheid te maken tus-
sen regelgeving en dienstverlening, en om een certificeringstelsel in te voe-
ren ter bescherming van het algemeen belang, met name op het gebied van
veiligheid, en om het heffingenstelsel te verbeteren.
Om het gemeenschappelijk Europees luchtruim tot stand te brengen, die-
nen maatregelen te worden vastgesteld, die een veilige en doelmatige ver-
lening van luchtvaartnavigatiediensten garanderen, die strookt met de orga-
nisatie en het gebruik van het luchtruim, zoals geregeld bij Verordening
(EG) rn  551/2004 (zie hieronder). Lidstaten zijn verantwoordelijk voor het
toezicht op een veilige en doelmatige verlening van luchtvaartnavigatie-
diensten, en voor de controle op naleving van de op communautair niveau
vastgestelde gemeenschappelijke eisen door verleners van luchtvaartnaviga-
tiediensten.

Binnen de werkingssfeer van de Kaderverordening regelt deze Verordening
de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk
Europees luchtruim. Het doel is gemeenschappelijke eisen vast te stellen
voor de veilige en efficiante verlening van luchtvaartnavigatiediensten in de
Europese Gemeenschap. De Verordening is van toepassing op de lucht-
vaartnavigatiediensten voor algemeen luchtverkeer.'23  De      in      de
Kaderverordening genoemde nationale toezichthoudende instanties zijn
belast met het toezicht op de toepassing van deze Verordening.11* De toe-
zichthoudende instanties kunnen besluiten om inspecties en onderzoeken
volledig of ten dele te delegeren aan erkende organisaties, die aan de in
Billage  1  van deze Verordening genoemde eisen voldoen: zs Een erkenning
is binnen de Europese Gemeenschap geldig gedurende een periode van drie
jaar en kan worden hernieuwd.

Er worden gemeenschappelijke eisen vastgesteld voor de verlening van
luchtvaartnavigatiediensten. De verlening van alle luchtvaartnavigatie-126

diensten in de Europese Gemeenschap wordt door de nationale toezicht-
houdende instanties van de lidstaten gecertificeerd. In de certificaten wor-
den de rechten en plichten van de verleners van luchtvaartnavigatiediensten
aangegeven, met inbegrip van niet-discriminerende toegang tot diensten
voor gebruikers van het luchtruim. Dit certificaat biedt eveneens de moge-

123· Art. 1.
124.  Art.  2.
125. Art. 3.
126. Art. 6.
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lijkheid om diensten aan te bieden aan andere verleners van luchtvaartnavi-
gatiediensten, luchtruimgebruikers en luchthavens in de Europese
Gemeenschap, aangezien een lidstaat elk certificaat erkent, dat in een ande-
re lidstaat is afgegeven.

127

Lidstaten dienen ervoor zorg te dragen, dat in het luchtruim dat onder hun
verantwoordelijkheid valt, binnen bepaalde luchtruimblokken op exclusie-
ve basis luchtverkeersdiensten worden verleend. Daartoe wijzen zij een ver-
lener van luchtverkeersdiensten aan, die in het bezit is van een binnen de
Europese Gemeenschap geldig certificaat. Lidstaten hebben de bevoegdheid
om zelf een dienstverlener te kiezen. Daarnaast kunnen lidstaten een ver-128

lener van meteorologische diensten aanwijzen om op exclusieve basis met
betrekking tot het onder hun verantwoordelijkheid vallende luchtruim, of
een deel daarvan, meteorologische gegevens te verstrekken. /Z9

Voor wat het algemene luchtverkeer betreft, dienen relevante operationele
gegevens in real time te worden uitgewisseld tussen alle verleners van
luchtvaartnavigatiediensten onderling, luchtruimgebruikers en lucht-
havens, teneinde aan hun operationele behoeften tegemoet te komen. Deze

gegevens worden alleen voor operationele doeleinden gebruikt."°
Er wordt een heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten ontwikkeld,
dat bijdraagt tot meer transparantie in het vaststellen, opleggen en innen
van heffingen ('user charges') ten laste van luchtruimgebruikers. Dit stelsel
moet ook stroken met artikel   15  van het Verdrag van Chicago  en  met  het
heffingensysteem van EUROCONTROL voor 'en route'-heffingen.1" Het hef-
fingenstelsel wijst kosten toe aan categorie8n gebruikers. 132

Gebruikersheffingen moeten compensatie bieden voor de door verleners

van luchtvaartnavigatiediensten en lidstaten geleverde faciliteiten en dien-
sten. De hoogte van deze gebruikersheffingen moet in verhouding staan tot
de kosten. Hierbij geldt het beginsel dat de gebruiker betaalt, hetgeen wil
zeggen dat luchtruimgebruikers moeten betalen voor de kosten die zij op,
of zo dicht mogelijk bij, het punt van gebruik veroorzaken.  Bij de verlening
van gelijkwaardige luchtvaartnavigatiediensten mag geen onderscheid wor-
den gemaakt tussen luchtruimgebruikers.
Er moet ruimte zijn voor een differentiatie in de heffingen, die bijdraagt
aan het maximaliseren van de capaciteit van het hele systeem. Financi6le sti-

127· Art. 7.
128. Art. 8.
129. Art. 9.
130. Art.13
131. Art. 14.
132. Art. 15
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mulansen kunnen een nuttige manier zijn om de invoering te versnellen
van grond- of boordapparatuur die de capaciteit vergroot, om hoge presta-
ties te belonen, of een compensatie te bieden voor het ongemak dat gepaard

gaat met de keuze voor minder aantrekkelijke routes.

De Europese Commissie draagt zorg voor een voortdurende beoordeling
van de mate, waarin de heffingen aan de voorschriften voldoen, een en
ander in samenwerking met de lidstaten."' Hierbij wordt gebruik gemaakt
van de deskundigheid van EUROCONTROL.

Artikel 6 van de Luchtvaartnavigatiedienstenverordening bepaalt dat er
gemeenschappelijke eisen voor de verlening van luchtvaartnavigatiedien-
sten binnen de Europese Gemeenschap dienen te worden opgesteld. Deze
gemeenschappelijke eisen hebben hun uitwerking gevonden in een
Comissie-verordening, welke op 20 december 2005 door de Europese
Commissie aan het Single Sky Comit6 is gepubliceerd.

EUROCONTROL heeft Safety Regulatory Requirements (ESARR's) ontwikkeld,
welke van het grootste belang zijn voor een veilige verlening van lucht-
vaartnavigatiediensten. Ingevolge de Luchtvaartnavigatiediensten-
verordening heeft de Europese Commissie rekening gehouden met de rele-
vante voorschriften uit ESARR 3 over het gebruik van Safety Management
Systems  (SMS)  door Air Traffic Management (ATM)-dienstverleners, ESARR
4 over risico assessment bij ATM, en ESARR 5 over ATM-personeel, en eisen
voor onderhouds- en technisch personeel dat veiligheidsgerelateerde taken
uitvoert.

Met het oog op de grensoverschrijdende luchtvaartnavigatiedienstverle-
ning, dienen de lidstaten en de Europese Commissie, in samenwerking met
EUROCONTROL, er zorg voor te dragen dat op het gebied van de lucht-
vaartnavigatiedienstverlening zo weinig mogelijk wordt afgeweken van de
ICAO-standaard, om zodoende te komen tot gemeenschappelijke eisen
binnen het Europese luchtruim.
Om in aanmerking te komen voor het hierboven reeds genoemde certifi-
caat dienen verleners van luchtvaartnavigatiediensten te voldoen aan de
eisen, welke zijn opgenomen in de bijlagen bij deze Verordening.'" In deze
bijlagen komen de onderstaande onderwerpen aan bod:

133. Art. 16.
13+ Art. 3.
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Algemene eisen voor de verlening van luchtvaartnavigatiediensten
(Bijlage  1) ;
Specifieke eisen voor de verlening van luchtvaartnavigatiediensten
(Bijlage 2);
Specifieke eisen voor de verlening van meteorologische diensten
(Bijlage  3) ;
Specifieke eisen voor de verlening van Aeronautical Information Service

(Bijlage 4);
Specifieke eisen voor de verlening van communicatie-, navigatie-  of sur-
veillancediensten (Bijlage  5).

De luchtvaartnavigatiedienstverlener dient op verzoek van de nationale toe-
zichthoudende autoriteit informatie te verstrekken, waarmee kan worden
aangetoond, dat men aan de gestelde eisen voldoet. Indien de dienstverle-
ner niet langer voldoet aan de gestelde eisen, of de voorwaarden bij het cer-
tificaat, dan dient de nationale toezichthoudende autoriteit binnen een
maand een beslissing te nemen  over het verdere verloop van zaken."S  De
nationale toezichthoudende autoriteit kan gevraagd en ongevraagd onder-
zoek doen om te controleren of de dienstverleners aan de eisen (blijven)
voldoen. Hiertoe beschikken de onderzoekers over specifieke bevoegdhe-
den."6

Ingevolge artikel 4 van deze Verordening is het voor bepaalde luchtvaartna-
vigatiedienstverleners mogelijk om af te zien van grensoverschrijdende

dienstverlening. Zij kunnen in aanmerking komen voor een certificaat, dat
gelimiteerd is tot het luchtruim onder de verantwoordelijkheid van de
betreffende lidstaat. In dat geval gelden aangepaste eisen voor certificatie.

In december 2006 moeten alle luchtvaartnavigatiedienstverleners in
Nederland zijn gecertificeerd. Dit geldt ook voor luchtvaartmeteorologi-
sche diensten (bijvoorbeeld  het  KNMI). De instellingen moeten aantonen
dat aan de door de Europese Commissie vastgestelde gemeenschappelijke
eisen wordt voldaan. Iedere organisatie kan certificatie aanvragen.
Certificatie betekent erkenning binnen de hele EU Wellicht biedt dit moge-
lijkheden voor marktwerking voor deze vorm van dienstverlening.
IVW heeft voor Nederland de rol van nationale toezichthoudende auto-
riteit, ofwel National Supervising Authority  (NSA). Een aantal deeltaken hiervoor

135· Art. 5.
136. Art.6.
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ligt bij het Directoraat-generaal Transport en Veiligheid (waaronder het
beheer van de financiEn), de uitvoering van het certificatieproces ligt bij  de
Toezichteenheid Luchthavens en Luchtruim.

III Luchtruimverordening

Verordening  (EG)  nr. 551/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
10 maart 2004 betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeen-
schappelijke Europese luchtruim.

Deze verordening stelt gemeenschappelijke procedures vast voor inrichting,
planning en beheer van een gemeenschappelijk luchtruim ter verzekering
van een efficiente en veilige werking van de luchtverkeersbeveiliging..137

Scheiding tussen het hogere en lagere luchtruim op 24.500 voet."' De
maatregelen van deze verordening zullen met name voor het hogere lucht-
ruim gelden;
Het hogere luchtruim dient opnieuw te worden ingedeeld om een zo groot
mogelijke capaciteit en veiligheid van het luchtverkeersbeveiligingsnetwerk
te bewerkstelligen. Hiertoe moeten functionele luchtruimblokken worden
ingesteld, welke rekening houden met bestaande luchtverkeersstromen."'
De luchtruimblokken kunnen zich over meerdere lidstaten uitstrekken,
zodat zij slechts mogen worden ingesteld na overeenstemming tussen de
betreffende lidstaten;
Er dienen gemeenschappelijke criteria voor route- en sectorontwerp in het
hogere luchtruim te worden vastgesteld.'" Deze criteria dienen door de lid-
staten gezamenlijk te worden toegepast. EUROCONTROL is belast met de
ontwikkeling van deze criteria. Lidstaten dienen het Flexible Use of Airspace
(FUA) concept van EUROCONTROL toe te passen. Dit concept voorziet in
samenwerking tussen civiele en militaire dienstverleners.

IV Interoperabiliteitsverordening

Verordening (EG) nr. 552/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
10 maart 2004 betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk

voor luchtverkeersbeveiliging.

Het doel van deze verordening is de interoperabiliteit tot stand te brengen
van de verschillende systemen, onderdelen en procedures van het Europese

137·  Art. 1.
138. Art. 2.
139' Art. 5.
140. Art. 6.
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luchtverkeersbeveiligingnetwerk.'4' Hiertoe dienen onder andere de vol-
gende maatregelen te worden genomen:

Opstellen van eisen met betrekking tot het Europese luchtverkeersbevei-

ligingnetwerk en de bijbehorende systemen, onderdelen en proce-
dures.'41 Deze eisen zijn vanaf 20 oktober 2005 van toepassing op het in
dienst stellen van nieuwe systemen; per 20 april 20 1 1  moeten alle syste-
men aan de eisen voldoen;
Vaststellen van implementatiemaatregelen, indien nodig ter aanvulling

en verfijning van bovengenoemde eisen. 143

Vaststellen van communautaire specificaties voor het Europese net-
werk. 144

6.4 Implementatie van Single European Sky

Sinds de toetreding van de Europese Unie tot EUROCONTROL in oktober
van het jaar 2002 heeft de Europese Commissie dezelfde rechten en plich-
ten als iedere andere lidstaat, en kan de Commissie de positie van EU-lid-
staten courdineren op die gebieden, waar de Europese Unie zeggenschap

heeft, zoals standaardisatie, trans-Europese routenetwerken en een Single

European Skf

Om de doelstellingen op duurzame wijze te realiseren, hebben EUROCON-
TROL en de Europese Commissie op 22 december 2003 een Memorandum
tot Samenwerking gesloten, met daarin vijf samenwerkingsgebieden, waar-
onder implementatie van een Single European Sky. De Europese Commissie
heeft aan EUROCONTROL op een aantal gebieden mandaat verleend om
namens de Commissie implementatiemaatregelen voor de SES-regelgeving
te ontwikkelen. Deze gebieden betreffen:

Flexible Use ofAirspace  (FUA);
Luchtruimdassificatie en ontwerp;
Functionele luchtruimblokken;
Communautaire specificaties;
Interoperabiliteit:
Initieel vliegplan;
Flight Message Transfer Protocol;
Co6rdinatie en transfer;
Air Traffic Flow Management  (ATFM);

141.  Art.  1.
142. Art. 2.
143· Art. 3
14 . Art. 4.
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European Upper Flight Information Region  (EUIR);
E6n gezamenlijke Aeronautical Information Publication (AIP) voor de
EUIR.

Op deze wijze assisteert en ondersteunt EUROCONTROL de Europese
Commissie bij het tot stand brengen van wet- en regelgeving. Ook de
betreffende lidstaten en overige betrokken partijen spelen een belangrijke
rol in dit proces, aangezien uitvoerig overleg wordt gepleegd. Op deze
wijze wordt rekening gehouden met de diverse zienswijzen en wensen van
alle betrokken partijen, zodat uiteindelijk een weloverwogen beslissing kan
worden genomen, welke zowel de doelstellingen van het SES-programma,
als van EUROCONTROL ondersteunt.

Ondanks het feit dat de Verordeningen directe werking in de lidstaten heb-
ben, dient een aantal aspecten verder te worden uitgewerkt in nationale
wetgeving. Een aantal bepalingen uit de Verordeningen is reeds van kracht,
een aantal bepalingen zal gelden vanaf herfst 2006. Bovendien is de
Europese Commissie momenteel bezig met het ontwerpen van een aantal
uitvoeringsmaatregelen, welke in werking zullen treden, zodra ze zijn vast-
gesteld.

7. European Aviation Safety Agency

Op 28 september 2003 is de EASA, die gevestigd is in Keulen, begonnen
om de werkzaamheden van de JAA over te nemen. De nieuwe organisatie is
begonnen met de type-certificatie van luchtvaartuigen en motoren en met

de erkenning van onderhoudsbedrijven. EASA gaat zich niet alleen met vei-
ligheidsaspecten bezighouden. De Europese verordening die aan de basis

lag van de oprichting van de EASA belast de nieuwe organisatie ook met
'environmental protection'. Hiermee zijn er mogelijkheden voor EASA om
regelend op te treden met betrekking tot bij voorbeeld vliegtuiggelui(is-
productie, een onderwerp waar de JAA zich niet direct mee bezighield maar
overliet aan de ICAO.

De Europese Commissie zal geleidelijk de nodige verwijzingen van de ver-
ordening voorstellen om de werkingssfeer ervan Uit te breiden tot alle
andere gebieden van de veiligheid in de burgerluchtvaart. Verder zal de
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EASA de Commissie bijstaan bij het toezicht op de toepassing van de
gemeenschappelijke regels en de tenuitvoerlegging van de vereiste veilig-
heidsmaatregelen door middel van standarisatiebezoeken en controle op
nationale luchtvaartautoriteiten die belast zijn met de uitvoering van EASA-
regelgeving. Zo zullen in de toekomst ook luchtvaartorganisaties en -perso-
neel (voor ontwerp, productie en onderhoud), luchtvervoer, brevetten  en
luchthavens en luchtverkeersleiding door EASA in regulations opgenomen
worden. De Commissie wil de EASA ook de verantwoordelijkheid geven
over onder meer de veiligheid van luchtverkeersleidingsmanagement en
luchthavens.'*s Het doel is om in 2010 de complete vliegveiligheid onder
toezicht van een organisatie te stellen.

Een belangrijk verschil met de huidige JAA is dat de regelingen die de EASA
gaat uitvaardigen direct toepasbaar zijn in de bij de EASA aangesloten lid-
staten. Aangezien de EASA een 'agency' is van de Europese Unie, betekent dit
dat alle huidige lidstaten gehouden zullen zijn om EASA's regelingen en
standaarden zonder veranderingen of toepassing van 'nationale variaties'
(die door middel van nationale wetgeving zouden kunnen worden aange-
bracht) direct toe te passen.
De volledige overgang van JAA naar EASA zal nog verscheidene jaren in
beslag nemen. EASA beperkt zijn bevoegdheden vooralsnog tot vraagstuk-
ken met betrekking tot luchtwaardigheid en type-certificering. Wanneer de
nieuwe taken van toepassing zijn verandert de EASA meer in een Europese
tegenhanger van de Amerikaanse FAA.

De JAA zet haar werkzaamheden in Hoofddorp in ieder geval tot eind 2006
voort, ook al om in de komende jaren een soepel transitieproces naar de
EASA te kunnen begeleiden. Er is een afspraak gemaakt tussen de twee orga-
nisaties waarbij JAA vanaf genoemde datum bepaalde werkzaamheden voor
de EASA uitvoert. Op termijn, gesproken wordt over  2007, moet  de EASA
de JAA (Joint Aviation Authorities) geheel hebben vervangen.'46

Vraag is nog wat de positie van de huidige nationale luchtvaartautoriteiten
wordt, nu er een Europees orgaan in het leven is geroepen dat zich recht-
streeks tot belanghebbenden in de aangesloten lidstaten zal wenden. Naar
verwachting zal de EASA talrijke nationaal geori6nteerde activiteiten dele-

145. Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council amending Regulation
EC) No. 1592/2002 of 15 july 2002 on common rules in the field of civil aviation and esta-
blishing a European Aviation Safety Agency.

146. Storm van 's Gravesande 2003, P 228-229.
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geren aan de verschillende nationale autoriteiten. Zo behoort thans tot de
werkzaamheden van EASA onder meer het afgeven van (aanvullende) type-
certificaten voor luchtvaartuigen, maar wordt het afgeven van bewijzen van
luchtwaardigheid aan de lidstaten overgelaten.
De nationale 'luchtvaartdiensten' zullen onder het regiem van de EASA als
het ware lagentschappenl van de nieuwe Europese organisatie worden die
in hun eigen land werkzaamheden voor EASA verrichten. Voor het
Nederlandse territorium behoudt de Inspectie Verkeer en Waterstaat in ieder
geval alle competenties waarop het EASA nog niet bevoegd is.
Bestaande in Nederland afgegeven documenten, erkenningen, bewijzen van
luchtwaardigheid, etc., afgegeven op basis van de JAR's of nationale regel-
geving, voor de inwerkintreding van de EASA-verordeningen, worden
geacht te zijn afgegeven onder de EASA-verordeningen,14' zodat niet
opnieuw een complete'vertaalslag' hoeft te worden uitgevoerd met het risi-
co van afwijkingen ten opzicht van de bestaande praktijk wegens een nieu-
we interpretatie door EASA. De EASA-wetgeving is pas rechtsgeldig op het
moment dat deze in alle officiele talen van de Europese Unie (EU) gepu-
bliceerd  is  in het Publicatieblad van  de  EU.14'

8             Invloed van niet-gouvernementele organisaties

Van grote invloed op de totstandkoming van (internationale) luchtvaartre-
gelgeving is ook de inbreng en het lobbywerk van belangenvereniging van
verkeersvliegers en verkeersleiders. Dertien vliegerverenigingen, waaronder
de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), hebben in april   1948  in
Londen de International Federation of Air Line Pilots' Associations (IFALPA) opgericht.
Destijds begonnen met in totaal 8.800 vliegers, is IFALPA inmiddels
gegroeid tot een organisatie met meer dan 90 aangesloten verenigingen
waarbij meer dan 100.000 vliegers aangesloten zijn. In  1952 werd IFALPA

als overlegpartner door ICAO erkend en sindsdien hebben beide organisa-
ties een goede relatie. Tekenend voor deze hechte samenwerking is dat IFAL-
PA een permanente zetel bekleedt in de ICAO Air Navigation Commission.
De IFALPA is geen vakbond en zelfs geen vliegervereniging. De individuele
vlieger kan geen lid worden van IFALPA, de verenigingen zelf zijn lid.
Diverse buitenlandse vliegerverenigingen hebben naast vliegers ook boord-
werktuigkundigen onder hun leden en zeer recent is de International

147. EC 1702/2003, artikel 2, derde lid e.v., art. 3, derde lid, art. 4, derde lid en EC 2042/2003, art.
4, tweede lid, art. 5, tweede lid, art. 6, tweede lid.

148. WWW<http://www.ivw.nl/nl/lucht/luchtopbed/regels/easa.jsp>
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Federation of Flight Engineers   (IFEO), lid geworden van IFALPA.   Het
hoofdkantoor van IFALPA bevindt zich in Engeland.
Naast IFALPA heeft   ook de, International Air Transport Association   (IATA),   een

belangenorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen, een permanente zetel
in ICAO Air Navigation Commission. Beide organisaties oefenen rechtsreeks
invloed uit op de totstandkoming van internationale SARPs.

In   1991   is de European Cockpit Association opgericht, gevestigd te Brussel.  Dit
ondanks het feit dat er in Europa een regionale subgroep van IFALPA,

Europilote, actief was die specifiek Europese onderwerpen behandelde.

Europilote werd echter door de EU niet als overlegpartner geaccepteerd
omdat het vliegers uit geheel Europa vertegenwoordigde. Door de toene-

mende invloed van 'Brussel' op de Europese luchtvaart vonden de vliegers
het noodzakelijk een zodanige structuur op te zetten dat hull stem in
Brussel gehoord werd en dat zij geaccepteerd werden als overlegpartner. De
ECA is inmiddels uitgegroeid tot 18 deelnemende landen. In eerste instan-
tie was het lidmaatschap alleen mogelijk voor verenigingen uit de landen
van de EU In  1998 is besloten dat ook de vliegers uit de EFTA (European Free

Tmde Association) lid kunnen worden,  en eind 2001  is het lidmaatschap open-

gesteld voor verenigingen uit de ECAA (European Common Aviation

Area).'49
De belangrijkste onderwerpen waar de ECA zich mee bezig houdt, zijn
o.m.: het effici6nter gebruik van het Europese luchtruirn (European Single
Sky) en een Europese werk- en rusttijdenregeling voor cabinepersoneel.
Het belang van deze vliegersverenigingen is vooral dat zij de stem van de
vliegers binnen bijvoorbeeld ICAO, de JAA, Eurocontrol en de instanties van
de Europese Unie laten horen en daarmee in staat zijn om het besluitvor-
mingsproces van deze instanties te beinvloeden.

Op luchtsportgebied zijn vooral de International Council of Aircraft Owners and

Pilots Association (IAOPA), de Fdliration  Abonautique  Internationale   (FAI) en Europe Air

Sports (EAS) van belang.
De IAOPA heeft als voornaamste doelstelling de verdere ontwikkeling van
de internationale kleine luchrvaart.  In  1964 werd de IAOPA door ICAO  aan-

gewezen als de enige vertegenwoordigende organisatie voor de kleine
luchtvaart, een rol die het tot op de dag van vandaag vervult. Daarnaast

behartigt de IAOPA de belangen van de kleine luchtvaart binnen de

149' Ten Velden, 2002.
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Europese Unie, EUROCONTROL, European Civil Aviation Conference
(ECAC) en Joint Aviation Authorities  (JAA). De IAOPA is in 58 landen actief
op het gebied van kleine luchtvaart en aerial work, en besteedt hierbij
onder meer aandacht aan ontwikkelingen op het gebied van luchtruim,
luchtvaartterreinen, facilitation (douane e.d.) en gebruikerskosten. Zo is het
voornamelijk aan de IAOPA te danken, dat er eisen zijn opgesteld voor ver-
beterde faciliteiten voor de kleine luchtvaart op internationale luchtvaart-
terreinen, en dat bij de indeling van het luchtruim rekening wordt gehou-
den met de kleine luchtvaart en aerial work activiteiten.
De FAI is opgericht in 1905 en vertegenwoordigt alle luchtsporten wereld-
wijd. De FAI zich bezig met het ontwikkelen van vaardigheids- en veilig-
heidsrichtlijnen voor luchtsporters.
De  EAS is opgericht in  1988 en sinds 1994 verbonden met voornoemde
FAI. In de EAS warden 25 Europese landen vertegenwoordigd door hun
National Aeroclubs (NAC's) en luchtsportfederaties. EAS komt op voor de
belangen van a]le luchtsporten, met name op het gebied van wet- en regel-
geving. Naast de nationale aeroclubs en luchtsportfederaties hebben ook de
vertegenwoordigers van zwevers (European Gliding Union (EGU)), schermvlie-
gers en zeilvliegers (European  Hang  Gliding  &  Paragliding  Union (EHPU)), micro-
lights (European Microlight Federation (EMF)) en General Aviation (PPL/IR Europe) zit-
ting in EAS. Op deze wijze zijn meer dan 700.000 luchtsporters vertegen-
woordigd. EAS treedt op als offici6le vertegenwoordiger en belangenbehar-
tiger van de Europese luchtsporten in het overleg met diverse internationa-
le organisaties, zoals de Europese Commissie en EUROCONTROL.

9           De Nederlandse wetgever

Verantwoordelijk voor de regulering van de burgerluchtvaart in Nederland
is de Minister van Verkeer en Waterstaat en voor wat betreft de militaire
luchtvaart de Minister van Defensie."° Het feit dat de burger- en militaire
luchtvaart in Nederland gebruikmaken van eenzelfde luchtruim, noodzaakt
tot afstemming tussen de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van
Defensie waar het gaat om nadere regelgeving die het gedrag van verkeers-
deelnemers - civiel en militair  -  in het luchtruim bepaalt. Artikel   1.4  van
de Wet luchtvaart bepaalt dat voorzover de Minister van Verkeer en
Waterstaat onderscheidenlijk de Minister van Defensie beslissingen neemt
die mede betrekking hebben op de militaire luchtvaart onderscheidenlijk

150' Dit volgt uit de begripsbepaling van art. 1, lid 1 onder j, Luchtvaartwet.
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de burgerluchtvaart dit gebeurt in onderlinge overeenstemming. Op basis
van deze wettelijke plicht tot samenwerking worden de gedragsregels in de
lucht steeds in nauwe samenwerking tussen de bevoegde civiele en militai-
re autoriteiten tot stand gebracht. Wet- en regelgeving voor de civiele lucht-
vaart warden voorbereid door het directoraat-generaal Luchtvaart van het
Ministerie van Verkeer en en Waterstaat en die voor de militaire luchtvaart
door de Militaire Luchtvaart Autoriteit.'S'

9.1 Beschikkingsbevoegdheid LVNL

In  de artikelen  5.5  en  5.1 1  van de Wet luchtvaart is de mogelijkheid in het
leven geroepen om aan de Luchtverkeersleiding Nederland  (LVNL), een zelfstandig
bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid voortgekomen  uit  de  in   1985
verzelfstandigde Directie Luchtverkeersbeveiliging van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, de bevoegdheid te delegeren tot het verlenen van een

15Zontheffing, vrijstelling of toestemming.
In het Luchtverkeersreglement wordt in een aantal artikelen bovendien aan
de LVNL de bevoegdheid gegeven om ontheffing of vrijstelling te verlenen
van bepaalde verboden (bijvoorbeeld om op een lagere hoogte te vliegen
dan wettelijk is toegestaan).

9.2 Gedelegeerde wetgeving

In de Nederlandse Luchtvaartwet en de Wet luchtverkeer vinden we uitslui-
tend hoofdzaken. Gedetailleerde uitwerking daarvan wordt overgelaten aan
algemene maatregelen van bestuur en ministeri6le regelingen. Bij delegatie
van wetgevende bevoegdheid geldt een beperking die rechtstreeks voort-
vloeit uit de aard van de delegatie, namelijk dat de bevoegdheid haar gren-
zen vindt in de op basis van de wet neergelegde bevoegdheid: S, Toch gaat

daarbij wel eens iets mis. Zo zijn in Nederland in het verleden een aantal

regelingen uitgevaardigd, zonder dat daarvoor subdelegatiebevoegdheid
bestond. Een aantal van deze regelingen werden na rechterlijke toetsing
onverbindend verklaard. Zo kwam het Gerechtshof te 's-Gravenhage in haar

151. Sinds i juli 2005 beschikt het Ministerie van Defensie over een zelfstandige Militaire
Luchtvaart Autoriteit (MLA). De MLA is enigszins vergelijkbaar met de Inspectie Verkeer en
Waterstaat, heeft een beleidsvormende, wetgevende, toezichthoudende en handhavende
functie. De autoriteit formuleert o.m. militaire luchtvaarteisen voor operators, onderhouds-
bedrijven, personeel, opleidingsinstituten, benanningen en infrastructuur. Defemic Krant,
nr. 26 van 7 juli 2005·

152. Mandaatregeling Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Stcn. 2000,28, p. 7 en 13.
153. Beginsel van de wetmatigheid van bestuur.
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uitspraak    van 2 maart     1989     tot de conclusie    dat de Regeling
Proefvluchten:5* die gebaseerd was op het tweede lid van artikel 90 van de
Regeling Toezicht Luchtvaart niet op juiste wijze tot stand gekomen was en
verklaarde de regeling onverbindend. In artikel 90, eerste lid, Regeling
Toezicht Luchtvaart werd bepaald dat de verbodsbepaling in artikel 4, eer-
ste lid, onder  c  en d Luchtvaartwet (oud):ss namelijk het uitvoeren  van
vluchten zonder dat een luchtvaartuig is voorzien van een bewijs van lucht-
waardigheid of van gelijkstelling, niet geldt voor het uitvoeren van proef-
vluchten. In het tweede lid van artikel 90 RTL werd bepaald dat de Minister
van Verkeer en Waterstaat regels stelt voor het uitvoeren van proefvluchten.
In het tweede lid van artikel 4 van de Luchtvaartwet (oud) was echter alleen
de mogelijkheid geopend van het gestelde in het eerste lid af te wijken 'in
de gevallen aangegeven bij algemene maatregel van bestuur of door middel
van ontheffing'. Naar aanleiding van de uitsprak van het Hof werd zowel de
regeling voor proefvluchten. als artikel     90 RTL ingetrokken:56
Proefvluchten zijn sindsdien alleen nog op basis van ontheffing mogelijk.

Nog voordat de Regeling Proefvluchten bovengenoemd lot verging waren
al eerder onvolkomenheden in delegatie van wetgevende bevoegdheid in de
Luchtvaartwetgeving geconstateerd. Zo was bij de voorzitter Afdeling recht-
spraak ernstige twijfel gerezen met betrekking tot de rechtsgeldigheid van
de bij besluit van de Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst van 19
augustus   1981 vastgestelde Regeling Valschermspringen 1981.'s, Immers,
de bevoegdheid van de DG-RID is die tot het verlenen van vrijstelling of
ontheffing, terwijl het door hem genomen besluit neergelegd in de rege-
ling onmiskenbaar elementen heeft die wijzen op regelgeving.

158

Ook de Regeling Modelvliegen moest het ontgelden.  Op 3 februari   1984
besliste de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, in haar uitspraak in
een door de Federatie van Modelvliegers aangespannen geding tegen
BenW van de gemeente Velsen, dat de Regeling Modelvliegtuigents, onver-

15 1. In de regeling van 30 november 1961, nr. Ll/16013· houdende vaststelling van regelen voor
het uitvoeren van proefvluchten met luchtvaartuigen (Start. 1961,236) waren regels voor
proefvluchten gesteld.

155· In dit artikel werd bepaald dat het verboden is de luchtvaart uit te oefenen met een lucht-
vaartuig dat niet voorzien is van een geldig bewijs van luchtwaardigheid of van gelijkstelling
als bedoeld in art. 7 van de Luchtvaartwet.

156. Nota van toelichting op de 12e RTL-wijziging. Besluit van 23 september 1989 (Stb. 1989,
436).

157.  Skn.  1981,167.
158. Nr. R03.83.2548/56 8. Idem vernietiging besluit DG-RLD op basis van art. 29 Regeling

Valschermspringen. Nr's R03.84·1231/55400 en R03.84.1280/55401 d.d. 29 maart 1983
159. Regeling Modelvliegtuigen van 11 mei 1981, Stcn. 110.
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bindend is.'" Het bestreden besluit behelsde de weigering van de gemeen-
teVelsen om overeenkomstig artikel 7 Regeling Modelvliegtuigen een bij de
Federatie van Modelvliegers in gebruik zijnd terrein aan te wijzen als ter-
rein dat gebruikt mag worden voor de modelvliegsport. De Afdeling recht-

spraak die allereerst naging in hoeverre aan de Regeling Modelvliegtuigen
verbindend kracht toekwam oordeelde dat noch de Luchtvaartwet, noch de
Wet geluidhinder, waarnaar in de aanhef van de Regeling Modelvliegtuigen
is verwezen, noch enige andere wettelijke regeling, voorziet in het verlenen
van de bevoegdheid tot het stellen van algemene regels terzake van de
modelvliegsport aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. De bevoegdheid
tot het stellen van zodanige algemene regels kan derhalve evenmin door de
minister aan de Directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst worden
overdragen, zodat zij verbindende kracht mist."1 De Afdeling bevestigde
deze beslissing nog datzelfde jaar in twee andere gedingen waarin de
Regeling Modelvliegtuigen centraal stond. 161

De Minister van Verkeer en Waterstaat zag zich naar aanleiding van boven-
vermelde uitspraken genoodzaakt om deze regelingen in te trekken en eerst

een wettelijke basis te cre6ren voor dergelijke regelingen. Het treffen van
een regeling voor modelvliegtuigen, zeilvliegtuigen, valschermzweeftoe-
stellen, kabelvliegers, kleine ballonnen en doelvliegtuigen is thans mogelijk

op basis van een algemene vrijstelling of ontheffing op grond van artikel 59
Luchtverkeersreglement,  die voor valschermspringen in artikel   15  van  dit

reglement.

9.3 De Nederlandse Grondwet

De Minister van Verkeer en Waterstaat mag geen luchtvaartvoorschriften uit-
vaardigen die in strijd komt met de Grondwet. Hetzelfde geldt voor de
ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan wie bevoegd-
heid is verleend om op basis van delegatie luchtvaartbesluiten Uit te vaardi-

gen. Zo mag de wetgever de vrijheid van het vliegonderricht niet beknot-
ten door het uitvaardigen van voorschriften die het geven en ontvangen van

160. Nr. A-31·7161 (1981)
161. Afd. rechtspraak RvSt. 3 febrauri 1984 (m.nt. JHvd\/) AB 1984,404; zie ook F. v. Bakelen

1988, p. 173-176.
162. In uitspraak van 11 april 1984 in het geding J.C.M. van Hoek tegen B en W van Deurne, Vz.

Afd. rechtspraak RvSt. Nr. R03.83. 6985/56944 ( m.nt. F.A. v. Bakelen). De Raad van State,
Afdeling Rechtspraak verklaarde de Regeling Modelvliegtuigen eveneens onverbindend op
11 september 1984 in de zaak Modelvliegclub Vlucht 74 tegen B en W Voerendaal, Vz Afd.
rechtspraak RvS 24 mei 1983· AB 1983, 554, Nr. A-32.6969 (1980)
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dit onderwijs in een grote regio geheel of nagenoeg geheel onmogelijk
maken. De Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst, die het over-
vliegen van de woningen van notoire klagers over vliegtuiggeluid wilde
voorkomen, had in zijn beschikking van 20 december 1985   zodanige
luchtverkeersroutes en -procedures voor de luchthaven Zestienhoven opge-
nomen dat zelfs geoefende vliegers het verkeersdrcuit slechts met moeite
konden vliegen. De procedures waren zodanig dat hierdoor een gevaarlijk
verkeerscircuit ontstond. Het geven van vliegonderricht bleek onder deze
omstandigheden praktisch onmogelijk. De Kantonrechter heeft in zijn uit-
spraak  van 9 december 1987 voornoemde beschikking  van de Directeur-
Generaal van de Rijksluchtvaartdienst onverbindend verklaard wegens strijd
met artikel 23 lid 2 Grondwet, In zijn vonnis tegen een verbaliseerde ver-
dachte die zich om redenen van vliegveiligheid niet aan het circuit hield,
verklaarde de kantonrechter dat de toepassing en handhaving van het
onderhavige voorschrift - hoezeer ook ingegeven door de respectabele
wens om de geluidshinder rondom het vliegveld Zestienhoven mede ten
gerieve van de omwonenden tegen te gaan - meebrengt dat het geven van
vliegonderricht feitelijke geheel onmogelijk wordt en de sluiting van de
betreffende vliegscholen betekent. Een voorschrift als het onderhavige komt
daardoor in strijd met de in artikel 23 lid 2 van de Grondwet gegarandeer-
de vrijheid van onderwijs, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen
de verschillende vormen van onderwijs. 163

9.4 Gelede normstelling

De Nederlandse luchtvaartwetgeving kent een gelede normstelling. Dat wil
zeggen dat de huidige Luchtvaartwet en Wet Luchtvaart zelf niet een volle-
dige regeling geven ten aanzien van een bepaald onderwerp, maar de nade-
re regeling wordt overgelaten aan een Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB),  terwijl de beschikkingen en besluiten het sluitstuk vormen  van

een normstelling.

De keten van gelede normstelling in de luchtvaartvoorschriften is als volgt.
In de Luchtvaartwet zijn een aantal algemene voorschriften met betrekking
tot de burgerluchtvaart opgenomen. Ter uitvoering van de Luchtvaartwet
zijn deze grondbeginselen tot in detail uitgewerkt in een groot aantal op
deze wet gebaseerde AMvB's, beschikkingen en besluiten. De belangrijkste

163· Vgl. V. Bakelen 1988, p. 400-404
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op de Luchtvaartwet gebaseerde AMvB is de Regeling Toezicht Luchtvaart

(RTL).

Naast de Luchtvaartwet staat  de  in   1993 van kracht geworden Wet lucht-
verkeer, die sedert  1999 Wet luchtvaart  heet.  In  deze  wet zijn algemene
regels opgenomen omtrent de bescherming van de openbare veiligheid bij
het gebruik van het luchtruim en de bevordering van de veilige, ordelijke
en vlotte afwikkeling van het luchtverkeen De Wet luchtvaart biedt tevens

de basis voor de organisatie van de luchtverkeersbeveiliging. De AMvB die
op deze wet is gebaseerd,  is het Luchtverkeersreglement  (IVR). Ook vormt
de Wet luchtvaart de basis voor de eisen voor boordpersoneel, op grond
waarvan het Besluit Bewijzen van Bevoegdheid van toepassing is. Verder is
de Wet luchtvaart de grondslag voor regelgeving met betrekking tot de
inschrijving, luchtwaardigheid en onderhoud van luchtvaartuigen. Dit is
nader uitgewerkt in het Besluit Luchtvaartuigen.
De keuze voor gelede normstelling kent verschillende redenen. In de eerste
plaats heeft het totaal van de luchtvaartvoorschriften zo'n omvang dat het
volstrekt onmogelijk zou zijn alles bij formele wet (de Luchtvaartwet) te
regelen. Ten tweede moeten de luchtvaartvoorschriften steeds aangepast
worden aan veranderende omstandigheden en aan het voortschrijden van
bijvoorbeeld technische ontwikkelingen. Hiermee hangt samen dat de
nadere regelgeving soms een vergaande technische beoordeling vergt of dat
zij administratieve en technische details betreft, zodat het onmogelijk en
zinloos zou zijn de wetgever hiermee te belasten. Dit kan beter worden
geregeld op het niveau van AMvB of ministeri8le regeling.

10                Zelfregulering

In de Luchtvaartwet was een artikel 10 opgenomen dat voor het doel van
overdracht van taken aan de recreatieve luchtvaartsector.

De tekst van het artikel 10 luidde:

'1. Onze Minister is bevoegd de besturen van verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid en stichtingen naar Nederlands recht, die bevordering
van de luchtvaart ten doel hebben, te machtigen tot de afgifte, schorsing en
intrekking  van de bewijzen van luchtwaardigheid; bedoeld in artikel  7,  eer-
ste lid, van de bewijzen van bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, eerste lid en
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van de bewijzen van gelijkstelling, bedoeld in artikel 7, eerste lid en artikel
9, eerste lid, voor zover zij de burgerlijke luchtvaart betreffen.

2. Deze machtiging kan door Onze Minister te allen tijde bij een met rede-

nen omklede beschikking worden geschorst of ingetrokken.
3.  De beschikkingen, waarbij een machtiging wordt verleend, geschorst  of
ingetrokken, worden in de Staatscourant bekend gemaakt.'

Van artikel 10 als juridische basis voor zelfregulering is nimmer gebruik
gemaakt. Artikel 10 is thans vervallen en niet opnieuw opgenomen in de
Wet Luchtvaart. Daarmee is de eenvoudige juridische basis eveneens ver-
dwenen. Men kan zich afvragen of de verantwoordelijke minister dit, het
beleid aangaande zelfregulering in ogenschouw nemende, bewust heeft
gedaan of dat een en ander niet is opgemerkt.

Ondanks het feit dat van artikel 10 geen gebruik is gemaakt waren in het
verleden een aantal luchtsporten geheel 'selfsupporting' voor wat betreft exam-
inering en brevettering. Door het tot stand komen van de Wet Luchtvaart en
de daarbij behorende regelingen werd echter wederom een aantal taken die
van oudsher door de sector zelf naar alle tevredenheid in zelfregulering
werden uitgevoerd gecentraliseerd en door de overheid zelf ter hand geno-
men of aan derden in uitvoering gegeven. Als gevolg van deze ontwikkeling
bleven tal van zaken die hoognodig regulering vereisten liggen, terwijl tot
tevredenheid functionerende systemen bij de sector worden weggehaald en
voortaan door de overheid als monopolist voor een aanmerkelijk hogere
prijs werden uitgevoerd, overigens zonder enige toegevoegde waarde. De
KNVvL, die deze ontwikkeling als 'geheel in tegenspraak met de gesanctioneerde beleids-

afspraken' beschouwde en vreesde dat de exceptionele stijging van de kosten
het voortbestaan van luchtsporten en luchtrecreatie in gevaar zou brengen
stelde de Nota Knelpunten en Bedreigingen op en bood deze aan de
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan. Deze nota is mede de aan-164

leiding geweest voor een nieuwe benadering van de recreatieve luchtvaart.

Tegenwoordig bestaat het besef dat het beter is om de verantwoordelijkheid
voor de veiligheid bij de beoefenaren zelf te leggen. De Staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat schreef in haar brief van 19 januari 2004 aan de voor-
zitter van de Tweede Kamer: 'In mijn benadering van de kleine en recrea-

164.  Nieuwsbrief KN\/vL  Operationale Zaken, juni 2002.
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tieve luchtvaart sluit in aan bij het voornemen van het kabinet om te komen
tot een vermindering van de administratieve lastendruk en tot een vereen-

voudiging van de regelgeving'. 165

Het voordeel van zelfregulering is dat de overheid een beroep doet op de
vrijwillige medewerking van de belanghebbenden en daarmee voorkomt
met een ingewikkelde regeling of met dwang te moeten ingrijpen. Het
voordeel voor de betrokken belanghebbenden is, dat zij in ruil voor de vrij-
willige medewerking hun eigen handhavingsweg kunnen volgen. In
Nederland is een aanzet gemaakt met deregulering van de kleine luchtvaart
en wordt het stellen van regels, de uitvoering, maar ook de handhaving
daarvan zo veel mogelijk'overgelaten' aan niet-overheidsorganisaties die op
deze wijze een zekere sturing uitoefenen op hun leden.

10.1 Parachutespringen

De Minister van Verkeer en Waterstaat stelt in het belang van het veilig en
ordelijk gebruik van het luchtruim regels ten aanzien van het valscherm-
springen:-6 Voor deze regeling geldt als uitgangspunt dat de rijksoverheid
niet verantwoordelijk is voor de veiligheid van de valschermspringer.
Daarom richten de voorwaarden in deze regeling zich in hoofdzaak op het
beperken van risico's voor derden (vooral de andere luchtruimgebruikers).
Voor een verantwoorde uitoefening van de valschermspringsport wordt de
valschermspringer wel geadviseerd zelf de nodige veiligheidsmaatregelen
te nemen. De afdeling Parachutespringen van de KNVvL heeft veiligheid-
maatregelen opgenomen  in het Basisveiligheidsreglement 1997, waarin
ook het Basis Opleiding Plan Parachutespringen en Sanctiebepalingen zijn
begrepen.

10.2 Amateurbouw

Een amateurbouwluchtvaartuig is een luchtvaartuig dat, al dan niet volgens
eigen ontwerp, is gebouwd door een amateurbouwer voor priv6gebruik,
zonder commercieel oogmerk. Een replica is een amateurbouwluchtvaar-
tuig, dat geheel of gedeeltelijk is nagebouwd volgens een bestaand ont-
werp, al dan niet met gebruikmaking van de oorspronkelijke ontwerp- en
bouwgegevens. De regelgeving met betrekking tot amateurbouwluchtvaar-

165. Brief van 19 januari 2004 aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Kamerstukken 11 2004, 29
2000 X||, nr. 105.

166. Op grond van artikel 15 LVR in de Regeling Valschermspringen.
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tuigen is geregeld in de Regeling amateurbouwluchtvaartuigen:"Met deze
regeling is de verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de constructie en de
bouw van amateurbouwluchtvaartuigen, en daarmee de verantwoordelijk-
heid voor de eigen veiligheid, bij de betrokkenen zelf, te weten de bouwer
en de houder van het luchtvaartuig, neergelegd. Dit beleid wordt gedragen
door de internationale ervaring, dat de eigen verantwoordelijkheid van
zelfbouwers zo groot is, dat het ontbreken van verregaande vormen van
toezicht niet leidt tot een onacceptabel veiligheidsniveau.

De veiligheid van derden op de grond wordt gewaarborgd door diverse

gebruiksbeperkingen, zoals het verbod van vluchten over bebouwing en
mensenverzamelingen, het verbod van commercieel gebruik, etc.

10.3 Luchtvaartvertoningen

Zelfregulering vinden we eveneens bij Regeling luchtvaartvertoningen: de
afgifte van een geldige vertoningslicentie (schriftelijke verklaring van
bekwaamheid voor het vliegen tijdens luchtvaartvertoningen) wordt door
de Nederlandse Air Display Association afgegeven.

168

10.4 Convenant reclaInesleepvliegen

De Ministers van Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu en Economische Zaken hebben  op 21 februari  2002
met de vereniging van Nederlandse Luchtvaart Ondernemingen (VNLO)
een convenant gesloten waarin afspraken zijn neergelegd die moeten leiden
tot een beperking van de geluidsoverlast van reclamesleepvliegtuigen. De
afspraken betreffen onder meer technische aanpassingen aan het toestel,
operationele procedures en beperkingen voor wat betreft locaties (geen
reclamesleepvliegtuigen boven geluidsgevoelige evenementen), hoogten en
tijdstippen waarop gevlogen mag worden. Dit heeft tot gevolg dat de
ondernemers van reclamesleepvliegbedrijven op grotere hoogte en langere
afstand ten opzichte van het publiek moeten opereren. 169

Als de afspraken niet worden nagekomen, kan de staat bij het betreffende

reclamesleepvliegbedrijf een boete opeisen     van     910      euro.     De
Luchtvaartpolitie ziet volgens dit convenant toe op de naleving van het con-
venant. De Inspectie Verkeer en Waterstaat vordert eventuele boetes in.

167· Regeling Amateurbouwluchtvaartuigen, Start. 2002,56, p. 11
168. Art. 18 Regeling.
169. Skn. 2002,39, P· 10.
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10.5 Convenant laagvliegen onder hoogspanningskabels

De LVNL heeft aan gezagvoerders van spuitvliegtuigen, in dienst van de
leden van de Vereniging van Nederlandse Landbouwluchtvaartbedrijven,
die partij zijn bij het 'Convenant inzake spuitvluchten onder hoogspan-
ningslijnen', voor het uitvoeren van spuitvluchten onder hoogspanningslij-
nen vrijstelling verleend van  de, in artikel 45, eerste lid, van het LVR voor-
geschreven minimum vlieghoogte. 170

Het convenant is niet op bestuurlijk niveau vastgesteld. Het betreft slechts
afspraken tussen spuitvliegers en eigenaars van hoogspanningskabels, de

elektriciteitsmaatschappijen.
Aanleiding voor het vaststellen van dit convenant betrof de uitspraak van de
Hoge Raad, inzake een spuitvlieger die onder hoogspanningskabels door
was gevlogen.'" Uit het dossier blijkt dat een aantal deskundigen, gehoord
over de vraag of vliegen onder hoogspanningskabels geoorloofd is, een ver-
schillende uitleg aan de Beschikking vrijstelling laagvliegen ten behoeve
van spuitvluchten: 72 heeft gegeven. De RLD huldigde de opvatting dat het
'onderdoor vliegen' toegestaan zou moeten zijn, mits de eigenaar van de
kabels hiermee zou instemmen.

10.6 Gedragscode voor de recreatieve luchtvaart

Door de KNVvL en de AOPA is in overleg met de IVW een gedragscode
opgesteld met als doel om vliegtuigbestuurders in de recreatieve luchtvaart
een houvast te bieden bij het bepalen van vlieggedrag in het vliegen in de
nabijheid van natuurbeschermingsgebieden, aaneengesloten bebouwing,
verzamelingen van mensen en evenementen. Het hanteren van deze code en
het daarbij vereiste vliegerschap is een belangrijke voorwaarde voor het
draagvlak van de luchtvaart bij de Nederlandse bevolking. De gedragscode
voor de recreatieve luchtvaart wordt aangemerkt als een aanvulling op de
wettelijke plichten die voor de luchtvaart zijn opgesteld en het voorkomt
dat door de overheid nadere regels moeten worden gesteld ter beperking
van het vliegen boven genoemde gebieden.
Vliegtuigbestuurders zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar:
wanneer zij zich er niet aan houden, kan dat binnen de organisatie waar zij
deel van uitmaken sancties tot gevolg hebben. Het gaat om het bewerkstel-

170. Besluit van 7 januari 1993 / Nr. LVB 300004 / Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie, Stcn.
1993,29.

177. Hoge Raad (Strafkamer) 19 maart 1991, nr. 88160, nr. 599 Nj 1991
172. Skn. 82,171
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lingen dat de recreatieve vlieger bij het uitoefenen van zijn hobby of sport
steeds vanuit de juiste hou(ling handelt (Good Airmanship). De gedragsco-
de is door beide koepelorganisaties bekendgesteld aan haar leden en door
een aantal verenigingen overgenomen in eigen periodieken. 173

11               Conclusie

Vanwege het internationale karakter van het luchtverkeer wordt het lucht-
vaartbeleid van oudsher bepaald en ontwikkeld in internationale gremia.
Het regulerend kader voor van de ordening van de internationale luchtvaart
is in 1944 vastgelegd in het Verdrag van Chicago. Het Verdrag van Chicago
heeft met haar 18 Annexen onmiskenbaar een grote rol gespeeld bij de tot-
standkoming van een zo groot mogelijke uniformiteit in luchtvaartregelge-
ving met betrekking tot veiligheid en milieu over de gehele wereld en doet
dat nog steeds. Een nadeel is dat de normen en aanbevolen werkwijzen (de
SARPs) eerst in de nationale wetgeving geimplementeerd moeten worden
willen zij in de verdragstaten gelding hebben. Een ander zwak punt is dat
staten kunnen volstaan met de overname van de strekking van een artikel
uit het Verdrag van Chicago of een van de Annexen. Een letterlijke overna-
me is met andere woorden niet vereist. Dit houdt het risico in zich dat een
verdragstaat een andere betekenis aan een norm kan geven. Dit risico van
interpretatieverschillen wordt beperkt doordat de omzetting van ICAO-
regelgeving voor een deel plaatsvindt binnen Europese samenwerkingsver-
banden zoals de ECAC en de Joint Aviation Authorities. Beide Europese orga-
nisaties vormen een belangrijke tussenstap tussen de ICAO afspraken en de
nationaal geldende wet- en regelgeving.

Staten die partij  zijn  bij het Verdrag van Chicago hebben zich ertoe verbon-
den de SARPs op te volgen en eventuele afwijkingen expliciet te melden aan
de ICAO. Dat laatste gebeurde niet altijd, met het gevolg dat wereldwijd een
diffuus stelsel van voorschriften ontstond waarvan niemand met zekerheid
kon zeggen welke regels in een bepaalde situatie van toepassing waren.
ICAO, bewust van het feit dat hier snel verandering in moest komen, tracht
hierin nu duidelijkheid te scheppen door wereldwijd audits bij de lucht-
vaartautoriteiten van de verdragstaten uit te voeren en zonodig aanbevelin-
gen te doen die hierin verbetering kunnen brengen. De verdragsluitende
staten die om wat voor reden dan ook - meestal ontbreekt het geld - niet in

173. AOPA Bulletin 2004, nr. 239, P· 14. En KNVvL side:
WWW<http://www.picassoweb.nl/www.picass03web.nl/knvvl/files/gedragscode%2oga.pdf>.

7o



|NTERNATIONALE BRONNEN VAN PUBLIEK LUCHTRECHT

de gelegenheid zijn om zelf voor luchtvaartwetgeving te zorgen of een ade-
quaat toezicht te organiseren, kunnen bij ICAO aankloppen voor hulp.
De mogelijkheid voor ICAO om in te grijpen bij inbreuken op het verdrag

zijn beperkt. Weliswaar kan de Raad van ICAO indien een verdragsluitende
staat in gebreke blijft om passende stappen te doen, deze inbreuken ter
Algemene Vergadering brengen"* en is de Raad bevoegd om op verzoek van
een verdragsluitende staat een onderzoek in te stellen naar toestanden,
welke de indruk wekken aan de ontwikkeling van de internationale lucht-
vaart vermijdbare hindernissen,"5 tot op heden heeft de Raad van deze
mogelijkheid, voor zover bekend, geen gebruik gemaakt. Mogelijke politie-
ke implicaties zijn hier waarschijnlijk de oorzaak van. ICAO zelf huldigt het
standpunt dat zolang staten geen afwijkingen hebben gemeld, de staten aan

het verdrag en de Standards in de Annexen gebonden zijn. 176

Een belangrijke constatering is dat de Nederlandse wet- en regelgeving in
toenemende mate wordt bepaald door Europese afspraken op luchtvaartge-
bied. Binnen Europa wordt het Verdrag van Chicago  en  de ICAO SARPs  aan-

gevuld met EU-, ECAC-, JAA-, Eurocontrol en sinds kort ook EASA-regelge-

ving. Wat opvalt is dat door de Europese Unie de laatste jaren haar aandacht
voor het beleidsterrein 'luchtvaart' aan het verbreden is en dat de normen
die zij uitvaardigt op een aantal terreinen verder gaat dan ICAO. Dit geldt
onder meer voor de thema's veiligheid en milieu. Een verklaring hiervoor
kan zijn dat ICAO, die om begrijpelijke redenen de acceptatie van haar nor-
men in de wereld zo groot mogelijk wil maken, uitgaat van 'minimum'-
normen. De Europese Unie, voor wie een aantal ontwikkelingen niet snel
en ver genoeg genoeg gaat, vaardigt daarom nu zelf verordeningen en
richtlijnen op het gebied van de luchtvaart uit. Ten opzichte van het
Chicago-systeem heeft (lit voordelen. De normen in een verordening zijn
verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lid-
staat. Wel ontstaan hierdoor ten opzichte van het Chicago-systeem verschil-
len met betrekking tot de veiligheidsniveaus die worden nagestreefd en in
de effectiviteit van regelgeving. Derhalve kan niet gezegd worden dat een
van de doelstellingen van het Verdrag van Chicago, namelijk het bereiken
van mondiaal uniforme luchtvaartvoorschriften en uniforme toepassing,
overal in de wereld wordt bereikt.
De Europese Unie heeft er lange tijd naar gestreefd om Europa een eigen
bevoegd orgaan te geven op het terrein van luchtvaart veiligheid, vergelijk-

174. Art. 54 (k) Verdrag van Chicago.
175· Art. 55 (e) Verdrag van Chicago.
176. Verslag werkbezoek aan ICAO in Montreal, Canada, 25 t/m 28 mei 2001, Hirsch

Ballin/Schnitker.
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baar met de Federal Aviation Administration (FAA). Sinds  2003   is  de

European Aviation Safety Authority  (EASA) haar werkzaamheden begonnen.
In tegenstelling tot ICAO heeft de EASA supranationale bevoegdheden. Het

gevolg hiervan zal zijn dat op nationaal niveau steeds minder luchtvaartre-
gelgeving tot stand komt.

Het bewerkstelligen van 66n luchtruim boven Europa, het doel waartoe
Eurocontrol is opgericht, is slechts ten dele gelukt. Weliswaar wordt vanuit
66n verkeersleidingscentrum in Maastricht luchtverkeersleiding gegeven in
de hogere luchtlagen van Noord-Europa, maar van verdergaande overdracht
van uitvoerende verkeersleidingstaken door staten aan Eurocontrol is het
nooit gekomen. De oorzaak moet gezocht worden in het ontbreken van een
overkoepelende Europese instantie die verantwoordelijk is voor de
Europese regelgeving op verkeersleidingsgebied. Het voortbestaan van tal
van verkeersleidingsgebieden boven Europa leidde tot grote inefficiency en
daardoor grotere kosten voor de luchtvaartmaatschappijen. Verbetering van
deze situatie werd een speerpunt van het beleid van de Europese
Commissie. De verantwoordelijk Europees Commissaris stelde een High
Level Task Force in, die het Single Sky Concept ontwikkelde. In dit concept
is de Europese Unie (EU) de regelgevende instantie geworden.

Wat wellicht nog een probleem met het Single Sky initiatief kan worden is
gelegen in het feit dat de Europese Unie een organisatie is waarin de mili-
taire component niet is vertegenwoordigd. Grote delen van het Europese
luchtruim zijn thans gereserveerd voor militaire luchtvaartuigen.
De Nederlandse luchtvaartwet- en regelgeving met zijn gelede normstelling
vormt een complex geheel van internationale, Europese en nationale nor-
men. Voor de actoren in dit veld is deze materie niet altijd even duidelijk en
te doorgronden. Met name vanuit de recreatieve sector wordt al lange tijd
gevraagd om de wet- en regelgeving in het belang van de vliegveiligheid,
maar ook uit beheersing van kosten, te verbeteren en te vereenvoudigen.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft voor een aantal luchtsporten
inmiddels deregulering in gang gezet.
Toch moet er voor worden gewaakt dat de overheid op te grote afstand van
de luchtvaart komt te staat. Indien deregulering inhoudt dat de overheid op

geen enkele wijze nog bemoeienis heeft met een of meer vormen van
luchtvaart en het toezicht op de veilige beoefening overlaat aan de sector,

dan schiet zij haar doel voorbij.
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Luchtwaardigheid

1.                    Inleiding

Luchtvaartveiligheid hangt af van de technische eisen die aan een lucht-
vaartuig worden gesteld. Daarom is het belangrijk dat hoge eisen worden
gesteld aan de fabricage en uitrusting van luchtvaartuigen, maar ook dat
deze luchtvaartuigen goed worden onderhouden en defecten tijdig worden
gerepareerd  en dat controle wordt uitgeoefend of dit volgens de voor-
schriften gebeurd. Pas dan mag worden gesteld dat een luchtvaartuig
'luchtwaardig' is en mag er mee gevlogen. Voor verkeersvliegtuigen waar-
mee passagiers worden vervoerd gelden strengere luchtwaardigheidseisen
dan voor bijvoorbeeld een zweefvliegtuig waarmee recreatief wordt gevlo-
gen. Dit onderscheid is relevant voor de vraag welke regels met betrekking
tot de luchtwaardigheid op een bepaald type toestel van toepassing zijn.
Bovendien komen in het luchtruim ook toestellen voor die niet als een
luchtvaartuig worden aangemerkt. Daarom zal in dit hoofdstuk eerst wor-
den uiteengezet wat onder een 'luchtvaartuig' moet worden verstaan.
Verantwoordelijk voor het toezicht op de luchtwaardigheid en het onder-
houd van luchtvaartuigen is volgens ICAO, de JAA en de EASA de staat waar

een luchtvaartuig staat geregistreerd. In de jaren negentig wordt duidelijk
dat er niet op vertrouwd mag worden dat alle verdragstaten deze verant-
woordelijkheid goed invullen met het gevolg dat slecht onderhouden toe-
stellen het luchtruim kozen. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe ICAO,
de Verenigde Staten, Europa hebben ingegrepen.

2. Begrip 'Luchtvaartuig'

In Annex 7 van het Verdrag van Chicago wordt onder een 'luchtvaartuig'
(aircraft) verstaan: 'A power-driven heavier than-air aircraft, deriving its lift in flight chie-
fly from aerodynamic reactions on surfaces which remain fixed under given conditions of flight:
Geheel in lijn met Annex 7 is de Nederlandse definitie van 'luchtvaartuig'
in de Wet luchtvaart:'een toestel, dat in de dampkring kan worden gehou-
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den ten gevolge van krachten, die de lucht daarop uitoefent, anders dan de
krachten  van de lucht tegen het aardoppervlak'."' Alle toestellen,  die niet
door krachten, die de lucht daarop uitoefent, in de dampkring kan worden
gehouden, vallen buiten het begrip luchtvaartuig. Een voorbeeld daarvan

zijn (amateurbouw) raketten.

Deze definitie van luchtvaartuig is zeer breed. Dat was anders toen 'lucht-
vaartuigen' nog in de Luchtvaartwet werden gedefinieerd als 'toestellen die
in de dampkring kunnen worden gehouden ten gevolge van krachten die
de lucht daarop uitoefent, met inbegrip of met uitzondering van bij alge-
mene maatregel van bestuur aan te wijzen toestellen'."s In het (inmiddels
vervallen) Besluit  van  22  mei 1981, houdende aanwijzing van toestellen
die geen luchtvaartuig   zijn als bedoeld in artikel 1, onder  b,   van  de
Luchtvaartweti" was in artikel 2 een limitatieve en gedetailleerde opsom-
ming gegeven van toestellen die weliswaar onder de begripsbepaling van

luchtvaartuig vielen, maar waarvan de wetgever het noodzakelijk vond om
deze toestellen "wegens hun aard en gebruik in het luchtruim" voor de toe-
passing van deze wet uit te zonderen':° en voorts luchtkussenvoertuigen.'8'

Geen luchtvaartuigen in de zin van de Luchtvaartwet waren bijvoorbeeld:
ballons, modelvliegtuigen, valschermzweeftoestellen, zeilvliegtuigen en
kabelvliegers, voor zover deze toestellen ten minste voldoen aan de in het
besluit aangegeven afmetingen, oppervlakte en gewicht.'82 Criterium voor
de aanwijzing als toestel dat geen luchtvaartuig is in de zin van art. 1 onder
b IVW is dus geweest de aard van het toestel en het gebruik dat ervan in
het luchtruim wordt gemaakt.

Na het van kracht worden van het Besluit van  22  mei 1981 werden in het
Nederlandse luchtruim nieuwe toestellen gesignaleerd, die de wetgever
wellicht vanwege hun aard en gebruik in het luchtruim voor de toepassing
van de wetgeving had willen uitzonderen, maar in het overzicht van uit te
zonderen toestellen niet voorkomen, eenvoudigweg omdat de wetgever de
komst ervan niet had voorzien. Het ging daarbij om toestellen als gemoto-
riseerde zeilvliegtuigen, micro lights, (gemotoriseerde) schermvliegtuigen
(parapentes). Strikt genomen pasten deze verschijningsvormen onder  de

177. Art. 1.1, onder k WIv.
178. Art. 1, onder b, LVW
179' Stb. 344
180. Nota van toelichting.
181. Nota van toelichting.
182. Art. 2, zie ook Nota van toelichting.

74



LUCHTWAARDIGHEID

definitie van luchtvaartuig en omdat deze toestellen niet onder een van de
in het besluit genoemde uitzonderingsgevallen konden worden gebracht,
restte opsporingsambtenaren niets anders dan een overtreder, als zij die
vaak na een amusant kat en muisspel in de kraag hadden gegrepen, te ver-
baliseren voor een reeks van overtredingen van de luchtvaartwetgeving (o. a.
het uitoefenen van de luchtvaart zonder dat een bewijs van inschrijving,
een bewijs van luchtwaardigheid en een brevet aanwezig zijn en het opstij-
gen en landen buiten een daartoe aangewezen luchtvaartterrein).  Dit  leid-
de tot een aantal interessante rechterlijke uitspraken.

2.1 Gemotoriseerd zeilvliegtuig

Zo   overwoog   de  Hoge  Raad  in zijn arrest  van 14 september   1981   dat

'gemotoriseerde' zeilvliegtuigen  niet in het Besluit van  22  mei  1981, hou-
dende aanwijzing van toestellen zijn opgenomen, zodat deze toestellen

ongeacht een gemaakte beperking nog steeds als luchtvaartuig in de zin van
183artikel 1, onder b, van de Luchtvaartwet moeten worden beschouwd.

Het opmerkelijke in deze zaak is dat de Rijksluchtvaartdienst bij herhaling
het standpunt heeft ingenomen, dat het toestel van de verdachte geen
luchtvaartuig is. Uit de door de verdachte overlegde documenten blijkt dat
volgens de plv. Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst zeilvliegtui-
gen geen luchtvaartuigen zijn. Deze had aan verdachte medegedeeld, dat
onder toestellen, niet zijnde luchtvaartuigen, ook moeten worden verstaan
'zeilvliegtuigen al dan niet voorzien van een voortstuwingsinstallatie'.1" De
verdachte had zelfs voor een eerdere vlucht met zijn toestel een ontheffing
krachtens artikel 1 1 8 Regeling Toezicht Luchtvaart ('Toestellen, niet zijnde
luchtvaartuigen') gekregen.'ss

2.2 Zweefvliegtuig met hulpmotor

De Hoge Raad werd eveneens betrokken in de vraag of een zweefvliegtuig
met een uitklapbare hulpmotor moet worden beschouwd als een 'motor-

183. Verdachte heeft op 16 juli 1979 met een gemotoriseerd zeilvliegtuig gevlogen boven het
Goffertstadion in Nijmegen. Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat hij met dit toestel een
aantal bepalingen van de Luchtvaartwet heeft overschreden. Het apparaat was niet voorzien
van een geldig bewijs van inschrijving en luchtwaardigheid (art. 4, a en c LVW) en het was
opgestegen en gedaald buiten een luchtvaartterrein. (art. 14, a en b LVW)

184· Schrijven RLD van 24 juli 1979 aan verdachte.
185. Deze materie wordt thans geregeld in art. 59 LVR. HR 14 september 1981. nr. 72623, m. nt

Th. W.v.V., N11981, 642.
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zweefvliegtuig'    of een 'zweefvliegtuig    met een hulpmotor'.    Een
motorzweefvliegtuig heeft een motor voor in zitten en heeft aan de voor-
kant zit een propeller, terwijl de hulpmotor van een zweefvliegtuig in de
romp is ingebouwd en alleen in omstandigheden dat geen thermiek meer
wordt gevonden wordt uitgeklapt om een bepaalde bestemming te kunnen
bereiken. Een motorzweefvliegtuig heeft de uiterlijke kenmerken van een
motorvliegtuig, maar een zweefvliegtuig met hulpmotor behoudt de uiter-
lijke kenmerken van een zweefvliegtuig, zelf wanneer de hulpmotor zich
buiten de romp bevindt. Het verschil is in zoverre van belang dat met een
motorzweefvliegtuig, dat volgens artikel 1 Luchtvaartwet moet worden
aangemerkt als een'vliegtuig', een landing buiten een luchtvaartterrein niet
is toegestaan en een landing met een zweefvliegtuig wel (bijvoorbeeld in
een weiland).':6 Verdachte  was  met zijn zweefvliegtuig dat voorzien  is  van
een uitklapbare hulpmotor geland in een weiland op Vlieland.

De Hoge Raad overwoog dat de rechtbank (Leeuwarden) door haar vast-
stelling dat in het luchtvaartuig een voortstuwingsinrichting aanwezig was,
aan de in de tenlastelegging voorkomende term 'luchtvaartuig' geen onjuiste
betekenis toegekend. Dat laatste is echter discutabel, want de kern is nu juist
dat niet iedere voortstuwingsinstallatie ook geschikt is om zodanig "voort
te stuwen" dat dit het karakter van een zweefvliegtuig ontneemt. ICAO
(Annex   1,  Ch. 1, Section   1.1, Definitions) hanteert  voor een 'glider'  de  vol-
gende definitie: 'Glider':'a non-power-driven heavier-than-air aircraft, deriving its lift in

flight chiefly from aerodynamic reactions on surfaces which remain fixed under given conditions

of flight:

Het verschil tussen beide definities ligt echter daarin dat volgens de
Nederlandse luchtvaartwetgeving een zweefvliegtuig ophoudt zweefvlieg-
tuig te zijn op het moment dat er ergens aan boord een voortstuwingsin-
richting aanwezig is, ongeacht het feit dat die voortstuwingsinrichting
actief is of niet. Volgens de ICAO definitie van 'glider' houdt een zweef-
vliegtuig eerst dan op een zweefvliegtuig te zijn, indien het daadwerkelijk
wordt voortgestuwd  door een voortstuwingsinrichting. Voor de praktijk,  en
dat geldt ook voor de toepassing van voorrangsregels, is deze laatste defini-
tie te prefereren boven de Nederlandse.'87 De problematiek die zich hier
voordoet is te vergelijken als bij een zeilboot met een buitenboordmoton

186.  Art. 14 eerste lid aanhef en onder b, Luchtvaartwet. Overtreding van dit verbod is bij art. 62,
tweede lid, Luchtvaartwet strafbaar gesteld.

187· Zweefvliegtuigen genieten in voorrangsregelgeving van het LVR een andere rangorde dan

motor(zweef)vliegtuigen.
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Niemand zal die beschouwen als een motorboot omdat die zeilboot alleen
in bijzondere omstandigheden gebruik zal maken van de motor."'

Een Touring Motor Glider (TMG) is volgens de Nederlandse definitie een
motorzweefvliegtuig met een integraal gemonteerde, niet intrekbare,
motor en een niet-intrekbare propeller, dat in staat is om op eigen kracht
op te stijgen en te klimmen, m terwijl een TMG volgens JAR-FCL noch een
(vleugel-)vliegtuig noch een zweefvliegtuig is, maar behoort tot een speci-
ale klasse van luchtvaartuigen. 190

2.3 Snorvliegtuig

Op  22  januari   1998  werd te Scharendijke  in de gemeente Schouwen-
Duiveland door de politie een persoon bekeurd die had gevlogen met een
valscherm en met een verbrandingsmotor met propeller op zijn rug.
Vastgesteld is dat de verbrandingsrnotor, evenals het scherm, aan het harnas
van verdachte was bevestigd. Een dergelijk toestel wordt ook wel een snor-
vliegtuig of'paramoteur' genoemd. Centraal in de zaak die door de Hoge
Raad werd behandeld, was de vraag of verdachte gevlogen heeft met een
luchtvaartuig. De raadsman van verdachte had voor de rechtbank
Middelburg aangevoerd dat de paramoteur, waarmee verdachte heeft gevlo-

gen en geland, niet beschouwd kan worden als een luchtvaartuig in de zin
van de Luchtvaartwet. Het toestel zou volgens de raadsman vallen onder de
definitie van valschermzweeftoestel in de zin van artikel  1  aanhef en onder
j van het 'Besluit houdende aanwijzing toestellen, die geen luchtvaartuig
zijn' als bedoeld in artikel 1, onder  b,  van de Luchtvaartwet.'91 De advocaat
had aangevoerd dat valschermzweeftoestellen tegenwoordig niet worden

gebruikt op een wijze als het Besluit vooronderstelt. Hij beschreef de prak-
tijk waarin deze schermen opgetrokken worden tot een bepaalde hoogte,
waarna de lijnen warden losgekoppeld en het scherm vrij in de atmosfeer
rondzweeft. Volgens de advocaat voldoet zo een scherm alleen tijdens het
opslepen  even aan de omschrijving in het Besluit. De paramoteur doet vol-
gens de advocaat op dezelfde wijze dienst; met behulp van de paramoteur
wint de piloot hoogte, waarna de motor wordt uitgeschakeld. Alleen in tij-

188. HR, Strafkamen 20 februari 1996, nr. 101.992, zie ook FrI'esch Dagblad 3 februari 1995 en
17 februari 1995

189. Art.1, lid las, Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart.
190. JAR-FCL 1.001: 'Dejinitions and Abbreviations'.
191. Besluit van 22 mei 1981, Stb. 1981, 344
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den van nood en bij het inzetten van de landing gebruikt de piloot de para-
moteur weer De paramoteur is in wezen eenzelfde hulpmiddel als een lier
waarmee het scherm wordt opgetrokken.Tegen het gebruik van een scherm
dat wordt opgetrokken en vervolgens wordt losgekoppeld wordt volgens de
advocaat niet opgetreden, hetgeen erop zou wijzen dat aan de term 'val-
schermzweeftoestel' een ruime betekenis toekomt.

De rechtbank deelde deze opvatting niet: 'Nu in de luchtvaartwetgeving het
veiligheidsaspect centraal staat, dienen de uitzonderingen op artikel 1,
onder b van de Luchtvaartwet, zoals opgenomen in het Besluit van 22 mei
1981, Stb. 1981,344, restrictief te worden geinterpreteerd. Er is derhalve
geen ruimte de definitie van valschermzweeftoestel zo Uit te leggen dat de
paramoteur van verdachte daar onder valt' Daaraan doet volgens de recht-
bank niet af dat valschermzweeftoestellen, die door middel van een lijn of
lijnen, bevestigd aan een voertuig of vaartuig, of door middel van een lier
in de lucht worden gebracht in de praktijk worden losgekoppeld zodra het
toestel voldoende hoogte heeft bereikt. Ook doet daaraan niet af dat de
motor niet aan het zweeftoestel is bevestigd, maar aan verdachte zelf.
Advocaat-Generaal Machielse meent dat er geen twijfel bestaat dat een
voortgetrokken valscherm onder de (inmiddels vervallen) omschrijving
van 'luchtvaartuig' in de Luchtvaartwet valt, maar vervolgens in het Besluit
aanwijzing toestellen die geen luchtvaartuig zijn weer is uitgezonderd.
Waar het volgens Machielse om gaat is of een paramoteur ook onder deze

uitzonderingen valt. Machielse: 'Waarschijnlijk heeft de steller van het
middel zich daardoor laten inspireren in zijn argumentatie dat de paramo-
teur qua aard niet verschilt van het gewone valschermzweeftoestel en op
dezelfde wijze in het luchtruim wordt gebruikt als schermen die op een of
andere wijze worden omhooggesleept alvorens te worden losgekoppeld.'
Ook Machielse is van mening dat het besluit restrictief te worden geinter-
preteerd:'Er is derhalve geen ruimte de definitie van valschermzweeftoestel
zo uit te leggen dat de paramoteur van verdachte daar onder valt (...) "door
de  grenzen van de uitzonderingen, opgesomd  in het besluit van  1981,  op
te rekken de kracht van de hoofdregel zou verflauwen, waarmee de veilig-
heid in het luchtruim niet is gediend.' Daarmee zegt Machielse niet dat
paramoteurs in het Nederlandse luchtruim in het geheel niet zouden
mogen voorkomen. De paramotoristen zouden zich volgens Machielse tot
de Minister (vanVerkeer en Waterstaat) moeten wenden - eventueel via hun
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belangenorganisatie, de KNVvL - om een ontheffing te bewerkstelligen
voor de paramoteur als luchtvaartuig of zij moeten een wijziging nastreven
van het Besluit van 1981, waardoor de paramoteur de status van luchtvaar-
tuig in de zin van artikel 1 onder b Luchtvaartwet verliest.
De Hoge Raad overwoog dat de rechtbank terecht geoordeeld dat een para-
moteur niet valt onder de in het Besluit opgenomen definitie van val-
schermzweeftoestel en verwierp het door verdachte ingestelde bel'() ."1
Tegenwoordig wordt een snorvliegtuig beschouwd als een Micro Light
Aircraft (MLA). (zie 2.5).

2.4 Luchtkussenvoertuig

Het  luchtkussenvoertuig, of zoals de Engelsen zeggen de 'hovercraft',  is  een
voertuig dat het midden houdt tussen vliegtuig, schip en landvoertuig. Een
hovercraft bevindt zich los boven een draagvlak, doch kan niet zonder clit

draagvlak. Daarmee onderscheidt de hovercraft zich van de draagvleugel-
boot (hydrofoil, hydroglisseur of aquaplane), die steeds contact  met  het
water houdt en niet buiten het water kan, en het vliegtuig, dat zich op iede-
re gewenste hoogte kan voortbewegen.

Reeds in 1962 hield de Air Navigation Commission van de ICAO zich bezig
met de vraag of hovercrafts in Annex  7  van het Verdrag van Chicago moesten
worden opgenomen. Na lange studies en debatten nam de Raad van de
ICAO  op 8 november   1967 de beslissing  om het begrip 'luchtvaartuig'
opnieuw, en wel als volgt, te defini6ren: 'Aircraft: any machine that can derive sup-

port in the atmosphere from the reactions of the air other than the reactions of the air against

the earth's surface'.

Door deze definitie vallen hovercrafts nu buiten het begrip aircraft als
gebruikt door de ICAO. Ook de Amerikaanse Federal Aviation Agency nam
een soortgelijke beslissing. In november 1963 deelde FAA circular no. 20 in
een policy statement mede, dat 'a vehicle which derives its support from a cushion of

air not exceeding 28 inches in height above the ground (or water) is not an aircraft as defined

by the Federal Aviation Act of 1958. Such vehicles are not within the purview of Ageng regu-
lations and, therefore, need not be registered, catificated, nor operated in accordance with those

regulations.'
De Nederlandse wetgever heeft bij AMvB van 15 januari 1969"3 vastgesteld,
dat luchtkussenvoertuigen geen luchtvaartuigen zijn als bedoeld in de

192. Hoge Raad, Strafkamer, 20 maart 2001, Zaaknr: 01676/99. Zie ook: 'Snelrecht toegepast:
Vliegen met paramoteur beboet', Luchtvaan Bulletin 20003, P· 6

193· Stb. 1965 no. 41.
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Luchtvaartwet. Het luchtkussenvoertuig wordt in deze AMvb gedefinieerd
als'een toestel, dat blijkens zijn bouw bestemd is zich te verplaatsen op een
luchtkussen, dat wordt in stand gehouden tussen het toestel en het aardop-

pervlak'.
De Nederlandse rechter stelde vast dat een hovercraft onder bepaalde
omstandigheden wel als een vaartuig kan worden aangemerkt.'M Zo stelde
de meervoudige kamer van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam in
hoger beroep vast dat een bestuurder van een hovercraft (die overigens in
het bezit was van een Engels bewijs van inschrijving van de Civil Aviation
Authority) zich schuldig had gemaakt aan overtreding van art. 6, eerste lid,
aanhef en onder b. van het Bijzonder reglement snelle motorboten
Zuidwest-Nederland. De rechtbank was van oordeel dat de omstandigheden
dat een hovercraft, indien deze zich voortbeweegt, in de regel het water niet
raakt en dat deze zich ook over een vaste ondergrond kan voortbewegen, er
niet aan in de weg behoeven te staan een hovercraft aan te merken als een
vaartuig, zodra deze zich over het water voortbeweegt. Gezien de strekking
van het Bijzonder reglement snelle motorboten Zuidwest-Nederland, het
waarborgen van de verkeersveiligheid op de desbetreffende wateren en de
snelheid die de onderhavige hovercraft kan bereiken, dient deze hovercraft
naar het oordeel van de rechtbank dan ook te worden aangemerkt als een
snelle motorboot in de zin van art. 2, aanhef en onder b van het Bijzondere
reglement snelle motorboten Zuidwest-Nederland."5 Eerder vvas de
Kantonrechter Roermond al tot de conclusie gekomen dat een luchtkus-
senvaartuig moet worden aangemerkt als een motorvaartuig in de zin van
artikel 1  sub c van het Provinciaal Waterplassenreglement Limburg. 196

Het gebruik van luchtkussenvoertuigen is eveneens verboden in artikel 3
van het Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder. De Minister van
VROM kan ontheffing verlenen."'De recente vaststelling en invoering  van
titel 16 (Exploitatie)  van  Boek  8  van het Burgerlijk Wetboek brengt de ver-
kregen duidelijkheid weer aan het wankelen. In deze titel wordt, voor zover
het betreft vervoer van personen en bagage, onder een luchtvaartuig tevens
een luchtkussenvoertuig verstaan. /98

194  Heere 1982, p. 168-171.
195· i december 1986, parketnummer 10.000626/85
196. Parketnr. 111400-1,22 apri| 1981.
197· Skrt. 1998, nr. 250 / P· 35.
198. Art. 1341 van het gewijzigd voorstel van wet van 14 oktober 2004, Kamerstukken / 2004,28

946 A.
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2.5 Micro Light Aircraft

Micro light aircraft (MLA's) - vroeger ultra lichte vliegtuigen (ULV's)
genoemd - zijn luchtvaartuigen die wat betreft het gewicht aan de onder-
kant van de kleine luchtvaart opereren:" In dit segment van de luchtvaart
heeft zich een zeer gevarieerde luchtvaarttak ontwikkeld, van uiterst lichte
eenvoudige MLA's met een open cockpit tot en met geavanceerde MLA's
met een gesloten cockpit. Voor en MLA zijn door ICAO, noch EASA eisen
gesteld. In het JAR-FCL document wordt op een aantal plaatsen (o.a. in punt

(a)  (4) van JAR-FCL 1.005 Applicability) de volgende opmerking gemaakt:
'Whenever a reference is made to aeroplanes this does not include microlights as defined natio-

nally, unless otherwise specified'. Het toevoegen van MLA's aan de categorie van

'aeroplanes' in de Nederlandse regelgeving lijkt daarom niet geheel in lijn
met de JAR-FCL regelgeving.

Tot 2003 werden MLA's in Nederland feitelijk slechts gedoogd. Zowel ten
aanzien van de luchtwaardigheid van de MLA's als de bewijzen van
bevoegdheid van degenen die ze moesten bedienen werd slechts een ont-
hemng vereist. Sinds 2 juli 2003 is een Regeling MLA's in werking getre-
den en vervangt het tot dan toe gehanteerde systeem van ontheffingen voor
MLA's.lo° Voor MLA's wordt thans wel een bewijs van luchtwaardigheid
(speciaal-BvL) verlangd. Het bewijs van luchtwaardigheid wordt verleend
als het desbetreffende MLA voldoet aan de luchtwaardigheidseisen, zoals

die hetzij in Duitsland, hetzij in Groot-Brittanni8 zijn gesteld. Daarmee
wordt geaccepteerd dat een  MLA aan een minder hoog luchtwaardig-
heidsniveau hoeft te voldoen dan overige luchtvaartuigen. Tevens mag de

geluidsproductie van het MLA niet boven de 60 dB(A) liggen. De wijze van
geluidsmeting is opgenomen in een bijlage bij de regeling en is overeen-

komstig de in Duitsland gangbare wijze van geluidsmeting van MLA's.

Het speciaal-BvL wordt voor ten hoogste een jaar verleend en vervolgens
telkens voor ten hoogste een jaar verlengd. Voor deze verlenging client de
houder van het desbetreffende MLA een eigen verklaring in te dienen,
waarin hij verklaart dat het MLA nog steeds luchtwaardig is. Dit betekent,
dat het onderhoud geheel aan de houder is overgelaten. Hetzelfde geldt
voor eventuele wijzigingen aan het MLA, zij het dat, wanneer die wijzigin-
gen gevolgen hebben voor de geluidsproductie, die wijzigingen door de

199. Art. 1, lid i onder u, Besluit Luchtwaardigheid.
200. StCd. 2003,123, laatstelijk gewijzigd in 2005, Stcrt. 2005,59
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Minister van Verkeer en Waterstaat moeten worden goedgekeurd. Met het
speciaal-BvL mogen in principe alleen vluchten binnen Nederland worden
uitgevoerd. Zo de houder met zijn MLA naar het buitenland wil, dan moet
hij zich tot de desbetreffende autoriteit wenden voor bijvoorbeeld een toe-
stemming of een ontheffing.

Tevens worden in de Regeling MLA's operationele beperkingen gesteld aan
het gebruik van dit soort toestellen, zulks bijvoorbeeld door middel van een
verbod te vliegen boven aaneengesloten bebouwingen en concentraties van
mensen. In de toelichting bij de regeling wordt opgemerkt dat het beleid
met betrekking tot de MLA's nog verder uitkristalliseren. Dit zal in overleg
met de sector gebeuren.101

2.6 Luchtvaartuigen volgens de Wet luchtvaart

De constructie van een toestel gaf dus onder de Luchtvaartwet aanleiding
tot problemen met name daar, waar een toestel niet onder het begrip'lucht-
vaartuig' valt, maar waarvoor wel het een en ander geregeld moest worden
om het gebruik ervan in het luchtruim te legaliseren. Nieuwe luchtvaart-
vormen ondervonden aanvankelijk weerstand bij de Nederlandse overheid
die zich nauwelijks ingespannen heeft nieuw vormen van luchtvaart te
legaliseren. Het gevolg hiervan was dat activiteiten met deze toestellen
voornamelijk ongecontroleerd en in de illegaliteit hebben ontwikkeld.

De wetgever heeft nu onder de nieuwe definitie van luchtvaartuig in de Wet
luchtvaart elk luchtvaartuig onder de werking van de wet laten vallen. Dit
heeft gevolg dat er geen niet-luchtvaartuigen meer zullen zijn en dat voor-
taan alle toestellen die aan de definitie van luchtvaartuig voldoen, lucht-
vaartuigen zijn. Als voorbeelden van een luchtvaartuig zwaarder dan de
lucht en zonder voortstuwingsinrichting in de categorie 'anders dan de
krachten van de lucht tegen het aardoppervlak' noemt de wetgever in de
toelichting 'zeilvliegtuigen, schermvliegers, en zweefgyrocopters'.
Toestellen, die in de lucht worden gehouden op een luchtkussen worden
op basis van de definitie uitgezonderd.

202

In de nieuwe opzet zijn MLA's en zweefvliegtuigen met (uitklapbare) hulp-
motor een 'vliegtuig'. Het begrip 'vliegtuig' wordt overigens niet gedefini-
eerd in de Wet luchtvaart, maar in de Luchtvaartwet: 'luchtvaartuig

201. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de regelgeving voor MLA's: H. Scholtens.
'Regelgeving MLA's', in: Joumaa/ Luchtrecht 2003,  8, p. 179-180.

202. Hiermee wordt aangesloten bil de definities van ICAO en de JAA (JAR-i) alsook bij Boek 8
van het Burgerlijk Wetboek (art. 3a).
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zwaarder dan de lucht en voorzien van een voortstuwingsinrichting.' Deze
indeling heeft overigens geen wijziging in de breveteisen voor het bedie-
nen van deze toestellen teweeggebracht.

Artikel  1.Za van de Wet luchtvaart verbiedt het om toestellen die geen lucht-
vaartuig zijn in het luchtruim te gebruiken. De Minister van Verkeer en
Waterstaat en de Minister van Defensie kunnen bij ministeriae regeling
voor door hen aan te wijzen toestellen vrijstelling verlenen van het verbod.
Het gaat hierbij om gevallen, waarin toepassing van de luchtvaartwetgeving
niet (goed) mogelijk is dan wel onevenredig zware lasten met zich zou
brengen. Het is denkbaar dat dit artikel wordt gebruikt als basis voor het
regelen van het gebruik van modelraketten.

3           Nationaliteit en inschrijving

Volgens artikel  17  van het Verdrag van Chicago hebben luchtvaartuigen de
nationaliteit van de staat waar zij zijn ingeschreven. Luchtvaartuigen die in
het internationaal luchtverkeer worden gebruikt, dienen het desbetreffende
nationaliteits- en inschrijvingskenmerk te voeren. Omdat het Verdrag van
Chicago alleen van toepassing is op burgerluchtvaartuigen en niet op staats-

luchtvaartuigenz°' is de nationaliteit van staatsluchtvaartuigen niet gere-
geld.10* Iedere staat  kan voor zichzelf uitmaken aan welke voorwaarden  in
acht genomen moeten worden voordat een luchtvaartuig zijn nationali-
teitskenmerken mag dragen. Of een vliegtuig eigendom mag zijn van een
niet-ingezetene hangt af van de nationale wetgeving. Op verzoek van een
andere verdragstaat, of ICAO zelf, is iedere staat verplicht informatie te ver-
strekken omtrent de registratie en eigendom van een luchtvaartuig. Zoals
Honig terecht opmerkt schept een dergelijke inschrijving geen nationa-

205liteit, maar is het bewijs.

In de Nederlandse Wet luchtvaart wordt bepaald dat een openbaar lucht-
vaartuigregister wordt bijgehouden voor Nederlandse burger- en militaire
luchtvaartuigen.106 Het register voor burgerluchtvaartuigen is openbaar.
Inschrijving geschiedt voor onbepaalde tijd. Ook het ministerie van
Defensie houdt een register bij voor militaire luchtvaartuigen. Het Besluit
van  5  juli 2001, houdende regels over de inschrijving en luchtwaardigheid

203· Art. 3b. Zie hoofdstuk 2 'Staatsvliegtuigen'.
204· Desondanks zijn de politiehelikopters van de KLPD en het Nederlandse regeringsvliegtuig

gewoon ingeschreven in het Nederlandse luchtvaartuigregister.
205· Honig 1956, P. 56
206.  Art. 3.3, eerste lid.
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van luchtvaartuigen en de erkenning van bedrijven voor werkzaamheden
die de luchtwaardigheid betreffen (Besluit Luchtvaartuigen) regelt de
inschrijving. Hierin is bepaald dat in het Nederlandse register luchtvaartui-
gen worden ingeschreven die binnen de Europese Unie of in een van de sta-
ten die partij zijn bij de 'Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte' zijn vervaardigd, of die rechtsgeldig zijn geimpor-
teerd. Daarnaast is inschrijving alleen mogelijk voor onderdanen, ingezete-
nen of rechtspersonen van ofuit een lidstaat van de Europese Unie die eige-
naar of houder zijn van het luchtvaartuig. Zijn deze niet woonachtig  (in het
geval van natuurlijke personen) of gevestigd (rechtspersonen) in
Nederland, dan moet een vertegenwoordiger voor het beheer worden aan-
gewezen. Bij inschrijving wordt een Bewijs van Inschrijving (BvI) afgege-
ven, dat onder andere het inschrijvingskenmerk bevat. In de luchtvaart
wordt degene op wiens naam het luchtvaartuig wordt ingeschreven als
houder aangemerkt. Het gaat dus, in afwijking van de betekenis in civiel-
rechtelijke zin, niet per se om degene die het luchtvaartuig feitelijk onder
zich heeft.

Indien de aanvrager van het BvI het beheer heeft uitbesteed, dan rusten de
verplichtingen terzake van de voortdurende luchtwaardigheid op de aange-
wezen vertegenwoordiger. Een luchtvaartmaatschappij kan luchtvaartuigen
hebben geregistreerd in verschillende Europese lidstaten. Het beheer moet
met het oog op een voortdurende luchtwaardigheid steeds vanuit
Nederland worden gevoerd.

Om aan te geven dat slechts 66n staat verantwoordelijk kan zijn, verbiedt
artikel  18  van het Verdrag van Chicago dubbele registratie. Het verbod van
dubbele registratie is echter niet gegeven ter bescherming van eigendoms-
rechten, oordeelde de president van de rechtbank Maastricht in een kort
geding. In dit ge(ling werd de opheffing van een vliegverbod gevorderd. Dat
verbod was ingesteld door de Rijksluchtvaartdienst, omdat onduidelijk was
onder welke vlag een Russisch vrachtvliegtuig, een Antonov AN 124-100,
dat bijna vier jaar op het vliegveld Maastricht aan de ketting had gelegen,
zou vertrekken. De dubbele registratie werd veroorzaakt door een geschil
over de eigendom van de Antonov. De nieuwe eigenaar, die het toestel op
een openbare veiling had gekocht, wilde het laten registreren in de
Oekraine, terwijl de pretense Russische eigenaar weigerde de registratie in
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de Russische Federatie door te laten halen. Een dubbele registratie was het

gevolg.
De rechtbank te Maastricht oordeelde dat het in het Verdrag van Chicago
neergelegde verbod tot dubbele registratie niet is geschreven voor het geval
waarin een staat de registratie weigert, uitsluitend omdat deze de nieuwe

eigenaar niet erkent. 107

Overschrijving van een staat naar een andere staat is wel mogelijk:°8 De ver-
dragsstaten moeten in hun nationale wetten de in- en overschrijving van
luchtvaartuigen regelen.109 Wordt een luchtvaartuig gebruikt in de interna-
tionale luchtvaart, dan moet het de aan dat luchtvaartuig toegekende natio-
naliteits- en inschrijvingskenmerken tonen:10 Voor Nederland is het inter-

211nationale kenmerk PH, gevolgd door een cijfer- of lettercombinatie.

Verdragsstaten dienen aan andere verdragsstaten en aan de ICAO inlichtin-
gen te verstrekken over de inschrijvingen en eigendom van de in hun
registers ingeschreven luchtvaartuigen. 212

4 Luchtwaardigheid internationaal

Artikel  31  van het Verdrag van Chicago bepaalt dat ieder luchtvaartuig  in  de
internationale burgerluchtvaart moet zijn voorzien van een 'Certificate of
Airworthiness' afgegeven  door de 'State of Rqistry'. Artikel 33 voegt hieraan  toe
dat de in een Verdragstaat afgegeven bewijzen van luchtwaardigheid, door
andere Verdragstaten moeten worden erkend.
De  normen in Annex 8 'Ainvorthiness of Aircraft' bepalen het niveau voor de
luchtwaardigheid waaraan minimaal door de Verdragstaten moet worden

207· Rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht, 2 februari 2001, zaaknr. AWB 01/155 WET en
AWB 01/156, in: T,jdschrift Luchtrecht 2001-7, P. 4-5.

208. Art. 18 Verdrag.
209. Art. 19 Verdrag.
210. Art. 20 Verdrag.
211. in 1912 stelde de F6d6ration Atronautique Internationale voor om Nederlandse luchtvaartui-

gen de letters PB (Pays-Bas) toe te wijzen. In 1913 werd dit veranderd in NL., maar ten tijde
van de Eerste Wereldoorlog zijn deze letters zijn nooit gebruikt. In 1919 werd in Parijs de
Convention portant Rdglementation de la Navigation Adrienne gesloten en werd bepaald dat
Nederland de nationaliteitsletter H (Holland) zou gaan voeren. In 1927 werd te Washingon
het Internationale Telegraaf verdrag gsloten. In artikel 14 van het Algemeen Reglement wer-
den aan Nederland als roepletters van luchtvaartuig(radio) stations toegewezen de combi-
naties van vijf letters, aanvangende met PA, PB, PC, PD, PE, PG, PH en Pl. De keuze van P

hangt vermoedelijk samen met de Franse naam van Nederland: Pays-Bas. De registraties
werden verdeeld over de verschillende ministeries. De Marine kreeg PA toebedeeld, Oorlog
PB en de burgerluchtvaart kreeg PH. De andere series bleven ongebruikt.

212. Art. 3.3 Wlv.
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voldaan. Tevens  zijn er normen  die zich specifiek richten op de verplichting
van staten in een bepaalde hoedanigheid. Zo moet bijvoorbeeld de 'State of

Design' alle van belang zijnde algemene beschikbare informatie, die betrek-
king heeft op het luchtwaardig houden van een vliegtuig en daarmee vei-
lige vliegoperaties, kunnen aanleveren. Dit ten behoeve van de 'State of

Registry' of ieder andere ICAO-staat die daarom verzoekt.

Het stelsel van EU-verordeningen bestaat momenteel uit de volgende ver-
ordeningen:

*   EC 1592/2003, de zogenaamde 'Basis-verordening';
*    EC  1 702/2003, de verordening t.a.v. Ontwerp en Productie van lucht-

vaartuigen en onderdelen daarvan;
*    EC  2042/2003, de verordening t.a.V. Blijvende luchtwaardigheid  en

Onderhoud van luchtvaartuigen en onderdelen daarvan.

Via verordening (EEG) nr. 3922/91) zijn de technische JAR's van de JAA,
die gelden voor bepaalde typen luchtvaartuigen, motoren en propellers,
dan wel onderdelen daarvan, geincorporeerd in de Nederlandse luchtvaart-
wetgeving. De JAA-normen sluiten aan bij de ICAO-normen, maar zijn veel
stringenter Op alle niveaus geldt dat indien eenmaal een bewijs van lucht-
waardigheid is afgegeven, op de houder van het luchtvaartuig de verplich-
ting rust om de luchtwaardigheid van het toestel te garanderen. Om dit te
kunnen garanderen, moet deze gebruikmaken van gekwalificeerde onder-
houdsbedrijven, die beschikken over gekwalificeerd personeel.
De nationale luchtvaartautoriteiten zijn belast met het toezicht en de nale-
ving. Wordt op enige wijze getwijfeld aan de luchtwaardigheid van een
luchtvaartuig, bijvoorbeeld omdat een luchtvaartuig schade heeft opge-
lopen, dan is de beoordeling van de 'Staat van Inschrijving' beslissend.

5 Luchtwaardigheid nationaal

De Nederlandse luchtvaartregelgeving ten aanzien van luchtwaardigheid,
die grotendeels was gebaseerd op de Joint Aviation Requirements  (JAR's), is

vervangen door regelgeving van de Europese Unie.
Artikel 3.8 van de Wet luchtvaart geeft het algemene verbod tot het uitvoe-
ren van vluchten met een luchtvaartuig, dat (a) niet luchtwaardig is of (b)
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waarvoor geen bewijs van luchtwaardigheid is afgegeven. De strekking van
onderdeel  (a), het toestel moet luchtwaardig zijn, is om te voorkomen,  dat
een luchtvaartuig waarvoor wel een bewijs van luchtwaardigheid is afge-
geven, maar waaraan iets mankeert of waaraan iets op ondeskundige wijze
iets is gewijzigd, zodat het zich niet in luchtwaardige toestand bevindt, toch
zou mogen worden gebruikt.

Voordat een luchtvaartuig kan worden opgenomen in het Nederlandse
luchtvaartuigregister, wordt door de Inspectie Verkeer en Waterstaat beoor-
deeld of het toestel voldoet aan de luchtwaardigheidseisenz" en of het
luchtvaartuig wel luchtwaardig is. In de praktijk betekent dit dat de
Inspectie Verkeer en Waterstaat door middel van keuringen en inspecties
vaststelt dat aan de normen voor wat betreft de luchtwaardigheid van lucht-
vaartuigen wordt voldaan. Bij een positieve beoordeling wordt door de
Minister van Verkeer en Waterstaat een'Bewijs van Luchtwaardigheid'  (BvL)
verstrekt. 114
Een gebruikt luchtvaartuig dat wordt geimporteerd kan meteen een bewijs
van luchtwaardigheid verkrijgen, mits het luchtvaartuig ondermeer is voor-
zien van een geldig buitenlands bewijs van luchtwaardigheid of een bewijs
van luchtwaardigheid voor export.

Een bewijs van luchtwaardigheid wordt verstrekt aan de 'houder' van een
luchtvaartuig die daar om heeft verzocht. Het begrip'houder van een lucht-
vaartuig' wordt in artikel 1.1, eerste lid, onderdeel  e WLv omschreven:

'degene, op wiens naam een luchtvaartuig in het register, als bedoeld in
artikel 3.3, tweede  lid,  dan  wel  in het buitenlands register van luchtvaar-
tuigen is ingeschreven.'

De houder van een luchtvaartuig kan zowel de eigenaar als de bezitter zijn.
Maar noodzakelijk is dit niet. Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie,
waarbij de houder het desbetreffende luchtvaartuig voor een korte of lan-
gere periode verhuurt. De huurder is dan de feitelijke houder, terwijl de
verhuurder degene is op wiens  naam het luchtvaartuig in het register is
ingeschreven en voor het voldoen aan de luchtwaardigheidsvoorschriften

213. Volgens art. 3.9 Besluit Luchtwaardigheid zijn van toepassing de Europese JAR-21.
214. De volgende bewijzen van luchtwaardigheid kunnen worden afgegeven:

- Het standaard-BvL;
- Het special- BvL; en
- Het export-BvL. Zie art. 15 van het Besluit luchtwaardigheid.
Een uitzondering is gemaakt voor zogenaamde Micro Light Aircraft (MLA's). Voor dit type
vliegtuig kan een ontheffing worden verkregen.
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aanspreekbaar is. Het gaat in de luchtvaartwetgeving dus om degene op
wiens naam het luchtvaartuig is ingeschreven in het Nederlandse lucht-
vaartuigregister en niet noodzakelijkerwijs om degene die het luchtvaartuig
feitelijk onder zich heeft. Op deze wijze is altijd iemand aanspreekbaar voor
de technische staat van een Nederlands luchtvaartuig.

6             Onderhoud

De eigenaar of houder van een luchtvaartuig, waarvoor een BvL is afgege-
ven en waarmee vervoer tegen vergoeding wordt verricht, is verplicht de
onderhouds-, herstellings- en revisievoorschriften na te leven. Het onder-
houd dient te worden uitgevoerd door een erkend bedrijf op straffe van
verlies van het BvL. In het geval van luchtvaartuigen, die voor commercieel
vervoer worden gebruikt, dient het onderhoud te geschieden door de hou-
der van een Maintenance Organisation Approval  (MOA).
Onder onderhoud verstaat men de revisie, reparatie, inspectie, vervanging,
uitvoering van een wijziging, of de herstelling van een defect van een lucht-
vaartuig ofluchtvaartuigonderdeel, met uitzondering van de direct aan elke
vlucht voorafgaande inspectie van het luchtvaartuig.
Revisie is onderhoud, waarbij het luchtvaartuig of een onderdeel van het
luchtvaartuig door middel van inspectie en vervanging weer in goede staat
wordt gebracht ter verlenging van de operationele levensduur.

Naast 'erkende bedrijven' kent de Wet luchtvaart 'erkende personen'. Het
gaat daarbij om personen, die op basis van kennis en ervaring onder een
aantal voorwaarden erkenning kunnen verkrijgen. Afhankelijk van de
erkenning is men bevoegd tot het verrichten van klein en groot onderhoud,
het verrichten van keuringen ten behoeve van afgifte van een typecertifi-
caat, een BvL en dergelijke. Als voorbeeld van een erkend persoon valt te
noemen de erkend zweefvliegtechnicus.
Het onderhoud moet gebeuren volgens een onderhoudsprogramma dat
volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het luchtvaartuig dient te
worden opgesteld. Deze materie is neergelegd in de Regeling onderhoud
luchtvaartuigen. In bepaalde gevallen kan van deze aanbevelingen worden
afgeweken, zonder dat daar een instemming van de fabrikant of een gede-
gen analyse aan ten grondslag ligt. Het gaat hierbij onder meer om de over-
schrijding van revisie- of bedrijfslimieten.
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7             Overdracht van verantwoordelijkheden

Door lease- en huurconstructies is het vaak niet meer zo dat de eigenaar en
de houder van het vliegtuig een en dezelfde zijn. De praktijk van het leasen
van vliegtuigen, met of zonder bemanning, wordt thans breed toegepast.

Veel vliegtuigen die in een bepaalde staat staan ingeschreven worden gele-
ased aan een maatschappij die haar hoofdkantoor heeft in een andere staat.

Dit kan inhouden dat de eisen voor vluchtuitvoering en onderhoud kunnen
verschillen. Toen het Verdrag van Chicago  in  1944 werd ondertekend, voor-
zag niemand de internationale leasing en chartering van vliegtuigen, zoals
we die thans op grote schaal kennen. Het overheidstoezicht op vliegtuigen
die langdurig buiten de eigen staat zijn gestationeerd en daar worden ge6x-
ploiteerd kan tot complexe handhavingproblemen leiden (denk daarbij aan
het toezicht op vluchtuitvoering, brevettering, onderhoud en toepasselijk-
heid van nationale voorschriften) voor zowel de staat waar het luchtvaar-
tuig staat ingeschreven, als de staat waar de luchtvaartmaatschappij is

gevestigd. Zo vloog de KIM in het verleden, in ieder geval in de jaren
negentig, met een aantal vliegtuigen die waren ingeschreven in de
Verenigde Staten van Amerika zonder dat sprake was van overdracht van
toezichtbevoegdheden aan Nederland. Dat is tegenwoordig niet meer
mogelijk. Een vliegtuig kan alleen nog worden bijgeschreven op de exploi-
tatievergunning als het vliegtuig is geregistreerd binnen de EU (EU
Verordening 2407/92).2'5

Bedrijven die vervoer ten behoeve van eigen bedrijf willen uitoefenen kun-
nen een ontheffing krijgen van de verplichting tot het hebben van een ver-
voersvergunning ex artikel  16  Luchtvaartwet.216 Zij hoeven in dat geval  niet
aan de EUVerordening 2407/92 te voldoen en kunnen dan ook ten behoe-
ve van hun vliegtuig met Amerikaanse N-registratie vergunning verkrijgen.
Deze vliegtuigen hoeven alleen te voldoen aan de Amerikaanse FAR 91  sub h
luchtwaardigheidseisen. Het gaat hier dus om twee onderscheiden situaties:
vergunning ten behoeve van een luchtvaartmaatschappij en een vergunning
ten behoeve van eigen bedrijf. In de eerstgenoemde situatie mag geen N-
geregistreerde toestellen worden gebruikt, in het tweede geval wel.
In 1980 heeftde 23" Assembly van ICAO de opneming van artikel 83bis in

215. Art. 163 LVW regelt de vergunningen die vallen onder EG Verordening 2407/92.
216. Art. 16d biedt de mogelijkheid om ontheffing te verlenen.
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hetVerdrag van Chicago aanvaard:,7 Artikel 83bis staat overheden toe om in
bilaterale overeenkomsten het toezicht op geleasde of gecharterde vliegtui-
gen over te dragen aan een andere staat. Staten konden dat overigens ook al
doen voordat artikel 83bis van kracht werd, maar een dergelijke overdracht
wordt nu erkend worden door andere staten. Het gaat daarbij om het toe-
zicht inzake het naleven van luchtverkeersregels, radio-uitrusting van lucht-
vaartuigen, bewijzen van luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en de
bewijzen van bevoegdheid van de bemanning.z" De overdracht moet bij de
Raad van de ICAO worden ingeschreven en bekendgemaakt of rechtstreeks
aan de autoriteiten van andere betrokken staten worden bekendgemaakt.
Anders heeft de overdracht geen gevolgen:"

8 Risky carriers

Er zijn in de wereld luchtvaartmaatschappijen waarvan bekend is dat ze niet
voldoen aan de minimale veiligheidseisen die binnen ICAO-verband zijn
afgesproken, bijvoorbeeld omdat het onderhoud van de vliegtuigen te lij-
den heeft onder kostenbesparingen of omdat het vliegend personeel onvol-
doende getrained is. Dergelijke maatschappijen worden ook wel aangeduid
met  de term 'risky caniers' ('risicovolle maatschappilen') :10 Een definitie van
'risky carrier' luidt: 'Een luchtvaartmaatschappij waarover een gefundeerd
inzicht bestaat dat diens vliegtuigen, bemanningen en/of vluchtuitvoering
niet voldoen aan de daaraan conform de internationale regelgeving te stel-
len veiligheidseisen'. 221

Maar als een luchtvaartmaatschappij niet aan de minimale veiligheidseisen
voldoet, zegt dit natuurlijk ook iets over de staat die toezicht op die maat-
schappij uitoefent.212 Verantwoordelijk voor het houden toezicht op een
luchtvaartmaatschappij is immers de luchtvaartautoriteit van een staat waar
de toestellen van die maatschappij ingeschreven staan in het nationale
luchtvaartuigregister. Dat vloeit o.m. voort uit artikel 31 van hetVerdrag van

217. Nadat voldoende staten het amendement hadden aanvaard werd artikel 83bis op 20 juni
1997 van kracht. Door Nederland geratificeerd op 5 november 1981
Zie: WWW<http://www.icao.int/icao/en/leb/83bis.pdf.>.

218. Art. 12 (Rules ofthe air), art. 30 (Aircraft radio equipment), en art. 322 (Licenses of person-
nel) van het verdrag). Zie ook: Escalda 1985, P. 71-80.

219. Verhaegen, 1997, P· 15-18 en 30.
220. Dit geldt voor veel Afrikaanse landen, zie: Algemeen Dagblad van 11 januari 1996.
221. Notitie over de problematiek van 'risky carriers' in de burgerluchtvaart, aangeboden aan de

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, bij brief van de Minister van Verkeer
en Waterstaat, d.d. 10 november 1995

222. Schiet de overheid tekort in haar toezicht, dan kan beter gesproken worden van 'risky states'.
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Chicago. Van bepaalde staten is bekend dat de overheid er minder goed in
staat is om voldoende toezicht te houden op de vliegveiligheid.

Toen de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de Federal Aviation Authority
(FAA), in de jaren negentig onderzocht hoe het gesteld was  met  de nale-

ving van de ICAO-regels door de luchtvaartmaatschappijen die naar de
Verenigde Staten vlogen, bleek dat slechts een derde van de ICAO-staten alle

ICAO-regels volledig eerbiedigden. Sindsdien onderwerpt de FAA staten die

landingsrechten op de VS hebben, en staten die daarom verzocht hebben
aan een assessment: het International Aviation Safety Assessment (IASA) Program.

Daarbij wordt beoordeeld in hoeverre de nationale wetgeving de gelegen-
heid biedt om aan te sluiten bij de minimum eisen van ICAO, de wijze

waarop de regels worden gehandhaafd, in het bijzonder de vergunningver-
lening aan luchtvaartmaatschappijen en routine-inspecties zijn georgani-
seerd. Een staat voldoet   aan  de ICAO standaards (Category   1)   of  niet

(Category  2). Tot de categorie 2 behoren staten die onvoldoende in staat
zijn om om toezicht op luchtvaartmaatschappijen uit te oefenen door
gebrekkige wetgeving of expertise. Worden de vliegtuigen gewetleased223 bij
een toegelaten VS luchtvaartmaatschappij of een maatschappij uit een cate-
gorie  1  staat, dan worden de vliegtuigen wel tot de VS toegelaten. Indien
een staat niet voldoet in de opinie van de FAA, moeten ze buiten het
Amerikaanse luchtruim blijven.

124

8.1 Aviation Safety Oversight Programme

De constatering door de FAA van de gebrekkige implementatie van
Standards in een aantal staten was voor ICAO aanleiding om het program-
ma voor toezicht op de veiligheid van de luchtvaart (Aviation Safety Oversight

Programme - ASOP) op te stellen. Met de uitvoering ervan gingen de aange-
sloten staten tijdens de algemene vergadering van de ICAO in oktober 1995
akkoord:zs Dit programma moest zorgen voor een doeltreffende toepassing
door de staten van de normen en aanbevolen werkwijzen (SARPs) die
waren opgenomen  in de ICAO-Annexen  1  (autoriseren van personeel),  6
(vluchtafhandeling)  en 8 (luchtwaardigheid van vliegtuigen).126
De hoofdfunctie van het programma was de uitvoering door de ICAO, op
basis van vrijwilligheid, van evaluaties van het door staten uitgeoefende vei-

223. Huur van een vliegtuig waarbij de verhuurder de bemanning, het onderhoud en de verzeke-

ring levert.
224· WWW<http://www.faa.gov>.
225. Assembly Resolution A29-13·
226. WWW<http://divisieluchtvaart.nl/actueel/htm/s-actueel.htm>.
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ligheidstoezicht, met het doel nadere adviezen en zo nodig technische bij-
stand te verlenen om de betrokken landen in staat te stellen de SARPs en
daarmee samenhangende procedures van de ICAO Uit te voeren. Het betreft
hier een audit waarbij wordt beoordeeld in welke mate een land daadwer-

kelijk aan de internationale normen voldoet. Bij deze controle wordt nage-
gaan of de regelgevende instanties beschikken over de juridische instru-
menten, de middelen, het personeel en de kennis om hun internationale
verantwoordelijkheid als toezichthouder op de veiligheid te vervullen. Om
staten te helpen de nodige herstelmaatregelen te treffen om de bij de vei-
ligheidscontrole gebleken tekortkomingen te verhelpen, stelt de ICAO, in
overleg met en met toestemming van de betrokken staat, een goedgekeurd
actieplan op. Dit plan dient als grondslag voor het herstel van de volledige
naleving van de ICAO-Annexen. 227

Het ASOP vertoonde een aantal tekortkomingen. Het werd in zijn functio-
neren belemmerd door zijn afhankelijkheid van vrijwillige bijdragen van de
aangesloten landen en door de aanhoudende financieringsproblemen van
de ICAO zelf. Aangezien het op vrijwi]lige deelname gebaseerd was, kon het
niet altijd worden toegepast waar daaraan het meest behoefte bestond; eva-
luaties konden namelijk alleen op verzoek van de betrokken staat worden
uitgevoerd. Sinds november 1998 hebben de staten die partij  zijn  bij  het
ICAO-verdrag besloten dat het programma systematisch en regelmatig op
alle betrokken landen moet worden toegepast. Indien een staat na een her-

beoordeling geen noemenswaardige vooruitgang heeft geboekt, moeten de
resultaten worden gepubliceerd. De naam van het programma is veranderd
in universeel programma voor controle op het veiligheidstoezicht (Universal
Aviation Safety Oversight Programme - USOAP) van de ICAO.Ila

Ondanks de aanvankelijke aarzeling van de aangesloten staten om een audit
te laten uitvoeren en de financiBle problemen werden audits steeds meer
gezien als een middel om safety te verbeteren. Uit de audits is een grote lijst
van tekortkomingen voortgekomen. Uit een in  1997 door ICAO uitgevoerd
onderzoek, die tijdens een veiligheidsconferentie van de ICAO in november
1997 werden gepresenteerd,22' blijkt dat tal van Verdragstaten de ICAO-nor-
men en aanbevolen werkwijzen (SARPs) niet of verkeerd toepaste en ook
niet aan ICAO hebben gemeld. Als belangrijke oorzaken worden genoemd:
nonchalance, gebrek aan capaciteit en het niet weten hoe er mee om te

227. ICAO Assembly Resolution A33-11, zie: WWW<http:// www.icao.int/icao/en/res/a32_11.htm>.
228. ICAO Assembly Resolution A33-11.
229 Het betrof een conferentie van directeuren-generaal burgerluchtvaart.
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gaan. De betrokken staten hebben unaniem een voorstel ter versterking van
het ICAO-programma voor veiligheidstoezicht gesteund. Onderkend werd
dat uitbreiding van het ICAO-programma tot een universeel, bindend maar
ook transparant instrument de voorkeur verdiende boven nationale oplos-

singen of een evaluatieproces op basis van vrijwilligheid. Dit initiatief is
bekrachtigd door middel van een formele resolutie tijdens de 32e algeme-

ne vergadering  van  de ICAO in september 1998, waarin besloten werd om
het audit programma voortaan verplicht voor te schrijven. 230

Assembly Resolution  A32-11   bepaalt  dat met ingang  van   1   januari   1999
evaluatie van de uitkomsten moest plaatsvinden in de eerstvolgende
Assembly.1,1 Dit is inmiddels gebeurd. Vrijwel alle Verdragstatenill zijn
bezocht, zodat gesproken kan worden van een wereldomvattende audit. 2,3

De ICAO-audit is gericht op de onderwerpen luchtwaardigheid van vlieg-
tuigen, operaties, brevetten en bevoegdheden:34 Tijdens de in september
2001 gehouden algemene vergadering werden de resultaten gepresen-
teerd.2,5 Hieruit blijkt dat het implementatiepercentage berust op vragen-
lijsten van de protocollen. De relevantie van normen en audits blijkt uit de
verbluffende correlatie met ongevallenpercentages. Bij de staten die al aan
de vrijwillige audits hebben meegedaan en nu nogmaals, maar dan ver-
plicht, zijn geaudit, zijn de gebreken vrijwel geheel verdwenen. Toch blijkt
dat een groot aantal van de beoordeelde staten geen basiswetgeving op
luchtvaartgebied heeft vastgesteld of de bestaande luchtvaartwetgeving is
verouderd en houdt dus geen rekening met fundamentele aspecten, onder
ander de noodzaak passende handhavingsbevoegdheden te verschaffen.
Ook werd vastgesteld dat de instanties in veel staten die de veiligheid van

230. Hetgeen door Weber, voormalige hoofd het ICAO Legal Bureau niet als een inbreuk op de
soevereiniteit van de Staten wordt gezien. De te auditen staat moet altild medewerking ver-
lenen. Weber 2004, P· 289-311.

231. De Assembly van de ICAO vindt in beginsel om de drie jaar plaats en bepaalt de prioriteiten
van deze gespecialiseerde VN organisatie voor de komende drie jaren. Daarbij wordt
opdrachten gegeven aan de Council, welke bestaat uit 33 leden verdeeld over de verschillen

de regio's, en het secretariaat.
232. Het ICAO-auditteam heeft ook bij de toenmalige Rijksluchtvaartdienst en bij het

Departement Burgerluchtvaart op de Nederlandse Antillen onderzoek verricht. In augustus
2001 is de eindrapportage door ICAO opgeleverd. In de rapportage zijn 17 bevindingen en
aanbevelingen voor Nederland opgenomen en 18 voor de Nederlandse Antillen. Volgens de
met ICAO afgesproken procedure hebben zowel Nederland als de Nederlandse Antillen een

actieplan opgesteld waarin aangegeven is hoe met de aanbevelingen omgegaan wordt.
233. Alleen Sierra Leone, Burundi en Afganistan vielen daar om veiligheidsreden buiten. Irak

werd weI bezocht.
23'1. Annexen 1, 6 en 8, met links naar Annexen 16,17 en 18.
235.33e Algemene Vergadering (AV, Assembly) van de ICAO, welke van 25 september tot 5 okto-

ber 2001 in Montreal werd gehouden.
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de luchtvaart moeten regelen en daarop moeten toezien niet beschikken
over de nodige autoriteit en onafhankelijkheid om hun regelgevende taak
naar behoren te vervullen. 136

Het verhogen van de veiligheid blijft de komende jaren een prioriteit voor
ICAO.11' Het Global Adation Safety Plan (GASP) heeft tot doel maatregelen te
nemen om wereldwijd het aantal en percentage ongevallen terug te drin-
gen. Door de Assembly werd unaniem steun betuigd aan dit programma als
essentieel middel om de veiligheid mondiaal te verhogen. Besloten werd de
verplichte audits van lidstaten uit te breiden  tot Air Traffic Services (Bijlage
11) en Aerodromes (Annex 14) met ingang van 2004, waarbij aan de
Secretaris-Generaal de opdracht is gegeven om te onderzoeken of ook
Annex 13 (Aircraft Accident and Incident Investigation) in het programma
kan worden opgenomen. Tevens werd gevraagd het USOAP geleidelijk aan
in het reguliere budget op te nemen. Bijzondere aandacht werd door de
algemene vergadering gevraagd voor de implementatie van actie plannen
welke uit de audits voortvloeien, met name richting ontwikkelingslanden.
Steun werd gegeven aan het invoeren van een quality assurance mechanisme
teneinde technische assistentie kwalitatief te borgen en dit als onafhanke-
lijke unit in de ICAO organisatie in te bedden. Het vinden van financiEle
middelen voor technische assistentie-projecten blijft een bron van zorg,
met name ten behoeve van ontwikkelingslanden. Enkele jaren geleden werd
reeds door een aantal landen het plan geopperd om hiervoor een fonds te
cre6ren (IFFAS). Toen bestond daar tegen aanzienlijke weerstand vanwege
de onduidelijkheid ten aanzien van de vraag hoe dit fonds financieel te voe-
den. Tijdens deze algemene vergadering werd overeenstemming bereikt
over de wijze van bijdragen aan dit fonds (vrijwilligheid) en de richting ten
aanzien van ontwikkeling en uitvoering van dit instrument. 238

236. Ook het Koninkrijk der Nederlanden is onderwerp van een audit geweest. Het audit team
heeft bij de toenmalige Rijksluchtvaartdienst en bij het Departement Burgerluchtvaart op de
Antillen onderzoek verricht. In augustus 2001 is de eindrapportage door ICAO opgeleverd.
In de rapportage zijn 17 bevindingen en aanbevelingen voor Nederland opgenomen en 18
voor de Nederlandse Antillen. Volgens de met ICAO afgesproken procedure hebben zowel
Nederland als de Nederlandse Antillen een actieplan opgesteld waarin aangegeven is hoe
met de aanbevelingen omgegaan wordt. Een vraag was even wie nu verantwoordelijk is voor
de implementatie van de ICAO Annexen in Aruba en de Nederlandse Antillen. Daar was ken-
nelijk nooit goed over nagedacht.

237· Weber 2004, P· 289-311.
238. 'New Realities;  33rd ICAO Assembly, ICAOjournal 2001,  nr.  9,  p.  5-9 en  '33rd Assembly

caps one  of the most productive  periods  in  ICAO  histo,y',  ICAOJournal 2001, nr. 9, p. 10-12.
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8.2 De Nederlandse situatie

In Nederland deden problemen met 'risky carriers'  zich  tot  1991  niet  op
uitgebreide schaal  voor. Dat verandert  als op zondag  21  oktober  1991   op
Schiphol een Boeing 707 vrachtvliegtuig landt, van de Nigeriaanse maat-
schappij Gas Air Cargo en de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie
een kijkje gaat nemen. De toezichthoudende ambtenaren constateerden

gaten in de cabinevloer en olielekkages in het hydraulische systeem. Ook de
vrachtdeur sloot slecht, hetgeen door de bemanning verholpen werd met
een stukje ijzerdraad. De pallets, waarop de vracht wordt vervoerd, konden
niet worden vastgezet en de stoel van de gezagvoerder werd op zijn plaats
gehouden met de veiligheidsriemen. Het toestel werd aan de grond gehou-
den op basis van artikel  4  van de Luchtvaartwet  (oud).  Na een oplapbeurt
mocht het toestel leeg vertrekken:,9 De boete voor de maatschappij is laag:

5000 gulden was destijds de maximum boete.

Het voorval, dat in de media uitgebreide aandacht kreeg, vestigde de aan-
dacht op een mogelijk veiligheidsprobleem: hoe is het mogelijk dat wrak-
ke vliegtuigen uit derde landen het Nederlandse luchtruim binnenvliegen
en hoe valt dat te voorkomen? Controles op buitenlandse luchtvaartmaat-
schappijen vonden destijds, zonder dat daartoe aanleiding bestond, niet of
nauwelijks plaats.2*0 Van ongerustheid over de veiligheid van vliegtuigen uit
derde landen was in het geheel geen sprake. De Minister van Verkeer en

Waterstaat antwoordde op Kamervragen inzake de beoordeling van de
luchtwaardigheid van vliegtuigen onder vreemde vlag: 'Het ICAO-systeem
werkt in het algemeen goed, zodat de kans dat vliegtuigen waarvan de
luchtwaardigheid discutabel is Nederland aandoen, gering is. (...) Er is geen
aanleiding stappen te ondernemen:14, Twee jaar later verrichtte RAND in
opdracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat een studie naar de vei-
ligheid op Schiphol. In het rapport wordt het volgende over de beheersing
van kwaliteit luchtvaartmaatschappijen geschreven: 'It is fairly well known (and
expressed to us in interviews) that some airlines and aircraft types are more risky thans others.

Some aircraft of some former Eastern bloc countries, especially those maintained in those coun-

tries, are considered quite risky. Some aircraft, pilots and maintenance associated with smaller

third-world countries are considered less safe than those of major western countries and are not

believed to meet international standards. (. . .) During the safety review at Schiphol, several par-

239. De Te/egmafen het Haar/ems Dagblad van 22 oktober 1991
240.8. Meyer, 'Geen extra controle op verdachte vliegtuigen'. in: Haar/ems Dagblad van 14 mei

1996.

241. Kamervragen over 'risky carriers', Antwoord, Briefd.d. 27 nov. 1991, RLD/DB/L 91.01211.9.
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ties indicated that the airport should be justified in posing minimum quality standards On its

customers, particulary because of the huge investments involvd and the airports's responsibility

to the public, which is exposed to the increased risks. (...) However, there are important hmi-
tations in the control that can be exercised in this area'.2,2

Het ICAO-systeem werkte dus niet zo goed als de Minister van Verkeer en
Waterstaat veronderstelde. Een spoedige actie was geboden. De Nederlandse
overheid besloot gezien de internationale aspecten die hierbij een rol spe-
len met nadruk aandacht voor deze problematiek te vragen bij de interna-
tionale organisaties op het gebied van de luchtvaart (ICAO, ECAC, JAA,
EG):43 Er werd op dit terrein kennelijk weinig vooruitgang geboekt, want
toen enkele jaren later (1996) aan de Nederlandse luchtvaartautoriteit de
vraag werd gesteld of een Russische Ilyushin  76 TD van Kazachstan Airlines.
die negen maanden op het vliegveld Maastricht Airport aan de ketting had
gelegen,z" nog wel luchtwaardig was, gaf de Rijksluchtvaartdienst te ken-
nen dat het toestel pas mocht vertrekken als de autoriteiten in Kazachstan
wilden verklaren dat het aan de veiligheidseisen voldoet. De RLD wilde 'op
grond van internationale eisen' het vrachttoestel niet zelf aan een controle
onderwerpen.14' De RID stelde zich toen op het (inmiddels verlaten) stand-

punt dat elke staat er voor moet zorgen dat haar luchtvaartmaatschappijen
aan de internationale regelgeving voldoen. 246

8.3 Veiligheidsaudits

In    de Nota Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart (1997) beschrijft    het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat nieuwe en aanvullende maatregelen om
de luchtvaart n6g veiliger te maken. In 1997 heeft de Tweede Kamer deze
nota behandeld en bekrachtigd. Een van de actiepunten die daaruit voort-
kwam was de instelling van een speciaal Safety Assessment of Foreign
Aircraft (SAFA)-team: een inspectieteam dat buitenlandse vliegtuigen op
platforms op burgerluchtvaartterreinen en op militaire terreinen waar ook
passagierstoestellen landen nauwkeurig bekijkt.
Het Nederlandse SAFA-team in Nederland is niet uniek. Ook in andere

Europese landen die zijn aangesloten bij de Civil Aviation Conference

242. Eindrapport Werkgroep Actieplan Veiligheidsstudie Schiphol, p. 6.
243· Idem.
24+ Het betrof een geschil over de kernvraag of er tussen een onderneming uit Enschede en

Kazachstan Airlines een exclusieve agentuurovereenkomst inzake de aanstelling tot 'general
sales' agent (GSA) tot stand is gekomen.

245· Dagblad De Limburgervan 26 en 29 juni 1996
246. Dagb/ad De Limburgervan 12 januari 1996
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(ECAC) is een SAFA-programma opgestart. Dit deden ze in samenwerking
met de JAA. De bedoeling van deze inspecties is om meer inzicht te krijgen
in de veiligheid, maar ook om onveilige situaties op te sporen en deze
direct aan te pakken. De resultaten worden in een gezamenlijke Europese
database opgeslagen  (bij  de JAA). Dit bevordert een goede informatie-uit-
wisseling tussen staten over maatschappijen die minder goed presteren.
De inspecties van de SAFA- teams zijn gericht op de naleving van de veilig-
heidseisen zoals ICAO die internationaal verplicht heeft opgesteld. De
inspecties zijn naar hun aard beperkt in omvang en diepgang. Zij beogen
een algemene indruk te krijgen van de veiligheid van buitenlandse vlieg-
tuigen.24'

8.4 De inspectie in de praktijk

De daadwerkelijke vliegtuiginspectie bestaat uit drie fasen. In de plannings-
fase wordt vastgesteld welke maatschappijen in aanmerking komen voor
een bezoek van het team. De informatie, die aanleiding geeft om een vlieg-
tuig onder de loep te nemen, kan uit allerlei hoeken komen: van buiten-
landse en binnenlandse luchthavens, van andere Europese luchtvaartauto-
riteiten, uit de centrale SAFA-databank en van verontruste burgers die heb-
ben gebeld naar het Loket Luchtvaartveiligheid.24, Op basis van deze infor-
matie bepaalt het team welke vliegtuigen het zal inspecteren. Als tweede
volgt de uitvoeringsfase. Drie inspecteurs gaan aan de hand van de check-
list aan het werk. Ze bekijken de buitenkant van het vliegtuig nauwkeurig
en controleren ook de veiligheidsuitrusting, de technische en operationele
documenten in het vliegtuig, de vluchtprocedures en de vliegbrevetten.
Alles moet voldoen aan de wereldwijd geldende eisen van de ICAO. Een
inspectie duurt circa twintig minuten en vindt plaats als het vliegtuig toch
op het platform geparkeerd staat dit om zo weinig mogelijk vertraging te

247. Nederland draagt daarnaast bij aan het ICAO Safety Oversight Programme. Hierbij worden
luchtvaartautoriteiten in andere landen gecontroleerd, nadat ze daar zelf om gevraagd heb
ben. Zij krijgen na zo'n onderzoek aanbevelingen voor verbeteringen, als gebreken of tekort-

komingen zijn geconstateerd. Het Nederlandse beleid is er ook op gericht dat deze landen
assistentie krijgen, wanneer zij daarom vragen. In dit verband heeft de RLD in 1997 een
omvangrijk programma in Afrika gestart op diverse terreinen, ondermeer met betrekking tot

operationele zaken en luchtverkeersbeveiliging. Ook hier wordt gestreefd naar samenwer-

king met andere westerse hulpgevende landen.
248. Ook burgers kunnen invloed uitoefenen op de controle van vliegtuigen. Burgers die menen

onveilige of'verdachte' situaties met bepaalde vliegtuigen of bepaalde luchtvaartmaatschap
pijen waargenomen te hebben, kunnen dit melden aan het 'Loket Luchtvaartveiligheid'. Het
Loket, dat organisatorisch is ondergebracht bij de Divisie Luchtvaart van IVW, kan een der-
gelijke melding doorgeven aan het SAFA-team.
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veroorzaken:.9 Afhankelijk van de ernst van de bevindingen wordt een
maatschappij vaker geinspecteerd.

250

8.5 Afwijkingen

Voor elk te inspecteren item zijn vier categorie6n van mogelijke afwijkin-
gen van de ICAO-standaard, afhankelijk van de invloed ervan op de vlieg-
veiligheid, gedefinieerd:
Categorie 0 houdt in dat geen afwijking is geconstateerd, categorie 1 bete-
kent dat een kleine afwijking aan het licht is gekomen (bijvoorbeeld een
verbandtrommel die zich niet op juiste plaat bevindt), categorie 2 betekent
een serieuze tekortkoming (de veiligheidsinstructies zijn bijvoorbeeld
onvolledig) en categorie 3 wordt als een ernstige afwijking beschouwd
(bijvoorbeeld geblokkeerde nooduitgangen, te zware belading, technische
tekortkoming).251
De te nemen vervolgactie kan bestaan uit het informeren van de gezag-
voerder bij een kleine afwijking tot het informeren van luchtvaartautoriteit
van de staat waar het toestel is geregistreerd en het opleggen correctieve
acties. In de regel leidt clit tot uitstel van vertrek tot correctieve acties zijn
uitgevoerd. De meest ingrijpende actie die de Nederlandse inspectiedienst
kan nemen is het intrekken van de vergunning om op Nederlandse bestem-
mingen te vliegen. Hiervan werd tot nu toe driemaal gebruik gemaakt.1,1

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 100 inspecties uitgevoerd, voor
het overgrote deel op Schiphol en daarnaast ook op de regionale lucht-
havens Eindhoven, Rotterdam en Maastricht. Bij meer dan de helft van de
geinspecteerde toestellen wordt geen afwijking geconstateerd, bij  15% van
de  toestellen is sprake  van een categorie 3 -tekortkoming. 253

249  /njormatieblad VenW, nr. 4, april 1998.

250 laarbgricht /VW 2001, p. 39·
251. Andere tekortkomingen kunnen bestaan op het gebied van cockpitinstrumenten, vlucht-

voorbereiding, brandstofbepaling, belading, brevetten en verplichte documenten, veilig-
heidsvoorzieningen in cockpit en cabine (verlichting, brandblusapparatuur en zuurstofmas-
kers), vervoer van gevaarlijke stoffen en de technische staat van het vliegtuig.

252. De Inspectie Verkeer en Waterstaat trok voorjaar 2005 de landingsrechten in van Phuket Air
en van Onur Air. Eerder deed zij dat ook ten aanzien de Egyptische maatschappij Flash Air.
Onur Air mocht veertien dagen, nadat zij in overleg met de IVW een 'verbeterplan' had
opgesteld, haar activiteiten in Nederland hervatten. April 2004 schortte de Inspectie Verkeer
en Waterstaat de toestemming van het Egyptische Luxor Air om in het Nederlandse lucht-
ruim te vliegen op. Tijdens een inspectie bleek Luxor Air niet aan enkele regels op het
gebied van veiligheid te voldoen, zoals een juiste bepaling van het gewicht van het toestel,
de wijze van belading en het gebruik van goedgekeurde handboeken. Luxor Air niet mocht
pas weer naar Nederland vliegen indien het aan de gestelde voorwaarden zou voldoen.

253· Jaarbericht IVW 2001,  p.  39.
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De informatie van alle Europese SAFA-inspecties komt terecht in een speci-
ale databank. Uit de evaluaties kan blijken dat een bepaalde luchtvaartmaat-
schappij niet zo goed uit de bus komt. Er wordt dan contact opgenomen
met de maatschappij en de verantwoordelijke autoriteit om oplossingen te
zoeken of maatregelen te nemen. Het Nederlandse SAFA-team zal bij ern-
stige tekortkomingen ter plaatse maatregelen eisen voordat een vliegtuig
mag vertrekken. Alle deelnemende landen voeren de inspecties op identie-
ke manier uit.

8.6 Grondslag voor optreden

De regels, die uitgaan van het primaat van de bevoegdheid van het land van
registratie, zijn internationaal aanvaard. Het betekent echter niet dat staten
zich niet zouden mogen inlaten met eisen te stellen aan buitenlandse lucht-
vaartuigen die het Nederlandse luchtruim betreden. In bilaterale lucht-
vaartverdragen, die Nederland met derde landen heeft gesloten, komt een
bepaling voor waar in staat dat luchtvaartmaatschappijen aan de ICAO stan-
daards dienen te voldoen en dit, desgevraagd, dienen aan te kunnen tonen:
'De luchtvaartautoriteiten van een verdragsluitende partij die de exploita-
tievergunning verleent, kan van een door de andere verdragsluitende partij
aangewezen luchtvaartmaatschappij verlangen dat deze te hunnen genoe-
gen aantoont dat zij in staat is om te voldoen aan de krachtens de wetten en
voorschriften voorgeschreven voorwaarden die door die autoriteiten
gewoonlijk en redelijkerwijs worden toegepast op de exploitatie van inter-
nationale luchtdiensten.'11* Om deze bepaling kracht bij te zetten wordt
daar direct aan toegevoegd dat 'Elke verdragsluitende partij het recht heeft

een exploitatievergunning van een door de andere verdragsluitende partij
aangewezen luchtvaartmaatschappij in te trekken of de uitoefening van dit
Verdrag genoemde rechten op te schorten of daaraan de voor de uitoefe-
ning van die rechten noodzakelijk geachte voorwaarden te verbinden (...)
inclien die luchtvaartmaatschappij nalaat de van kracht zijnde wetten. of
voorschriften na te leven van de verdragsluitende partij die deze rechten
verleent,  of (...) indien die luchtvaartmaatschappij anderszins nalaat  de
exploitatie te verrichten overeenkomstig de krachtens dit Verdrag voorge-
schreven voorwaarden.'

In de praktijk betekent dit dat, alvorens van de zijde van de Nederlandse

25 . Zie bijvoorbeeld art. 4, derde lid, in de bilaterale luchtvaartovereenkomst tussen Nederland
en Rusland.
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autoriteiten, een vergunning wordt verleend, de betrokken luchtvaartmaat-
schappij haar geldige Aircraft Operators Certificate    (AOC), haar geldige
OperationeleVergunning en haar verzekeringsbewijzen dient te overleggen.
In geval van twijfel nemen de Nederlandse autoriteiten contact op met de
betrokken vergunningverlenende autoriteiten om zich ervan te verzekeren
dat de betrokken certificaten juist en echt zijn en dat derhalve tenminste aan
de door de ICAO vastgestelde minimumvereisten wordt voldaan. Zijn er
dan nog steeds gronden voor twijfel, dan kan op grond van een bilaterale
luchtvaartovereenkomst, overleg gevoerd worden met de betrokken auto-
riteiten teneinde deze zekerheid alsnog te verkrijgen en eventuele vraagte-
kens op te lossen. Uiteindelijk is er de mogelijkheid om de rechten van de
betrokken luchtvaartmaatschappij in te trekken of te schorsen. Z55

8.7 Veiligheidsclausules in bilaterale overeenkomsten

In het kader van de onderhandelingen over luchtvaartrechten tussen staten
worden sinds  1997 ook afspraken gemaakt over de veiligheidseisen waar-
aan de luchtvaartuigen die tussen deze staten vliegen moeten voldoen. In
bilaterale overeenkomsten wordt dan een additionele veiligheidsclausule
opgenomen met verdergaande veiligheidsvoorschriften dan voorheen het
geval was. Een dergelijke specifieke clausule is een additioneel instrument
is ter ondersteuning van het toezicht van de betrokken vergunningverle-
nende autoriteiten van de verdragsluitende partijen. Deze veiligheidsclau-
sule onderscheidt zich van de standaard benadering in oudere luchtvaart-
overeenkomsten, waarin de eis gesteld wordt dat de betrokken vliegtuigen
dienen te voldoen aan de minimumstandaards.256 Het vooralsnog ontbreken
van een dergelijke additionele clausule betekent volgens de Minister van
Verkeer en Waterstaat niet'dat de Nederlandse overheid geen mogelijkheid
zou hebben om vliegtuigen van buitenlandse maatschappijen te controle-
ren wanneer zij Nederlandse luchthavens aandoen en desgewenst passende
maatregelen te treffen als er gerede tWijfels bestaan over de veiligheid van
vliegtuigen.'117
Bij   besluit   van   12   mei 2005 heeft de Staatssecretaris van Verkeer   en
Waterstaat aan Onur Air een vliegverbod opgelegd om van en naar
Nederland te vliegen. Het opleggen van een vliegverbod aan Onur Air was

255. Nederland heeft ongeveer 140 bilaterale luchtvaartovereenkomsten. Kamentukken /1 1995-
1996,24400 Xll, nr. 26, p. 5

256. In het bijzonder die van Annex 1, 6 en 8, van de het Verdrag van Chicago.
257. Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de voorzitter van de Vaste Commissie

voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 13 mei 1997
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ingegeven door de zorg die bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat bestond
over de wijze waarop Onur Air in de dagelijkse praktijk van haar bedrijfs-
voering omging met de veiligheidsmaatstaven die gelden op grond van het
internationale regime waarvan ook Onur Air deel uitmaakt. Die zorg stoel-

de op een lange reeks van incidenten en bevindingen en het patroon van
onzorgvuldigheid en nonchalance dat daaruit naar voren kwarn. De
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat haar bevoegdheid gebaseerd op
artikel 6 Besluit ongeregeld luchtvervoer  (Bol): de schorsing van een rou-

tetoestemming vanwege veiligheidsaspecten.

Onur Air heeft in de bezwaarfase - kort gezegd - de bevoegdheid van de
Staatssecretaris bestreden om in de afweging die aan haar ingrijpen ten
grondslag heeft gelegen het aspect veiligheid te betrekken.

De Staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat is evenwel van mening dat de
toestemming terecht is ingetrokken en motiveert dit al volgt: 'Het Verdrag
van Chicago cre8ert rechten voor vrij verkeer. Deze rechten gaan echter
hand in hand met verplichtingen en laten tegelijk de eigen verantwoorde-
lijkheid van de staten en hun bevoegdheid onverlet om eigen regels te stel-
len met betrekking tot toelating en vertrek van vliegtuigen tot c.q. van hun
territorium en met betrekking tot de eisen waaraan vliegtuigen moeten vol-
doen tijdens het verblijf binnen het eigen grondgebied. Een van de aspec-
ten waar staten zo'n eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid houden, is
de veiligheid van het vliegverkeer en van de vliegtuigen, voor zover het

eigen grondgebied daardoor in het geding is. Multilateral en bilaterale
afspraken over vrijheidsrechten perken die bevoegdheid niet in maar accep-
teren  deze als gegeven'.

258

Dat buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, indien zij een land aandoen,

ook gehouden zijn aan de nationale wet- en regelgeving van die landen die
zij  aandoen komt tot uiting in artikel  11  van het Verdrag van Chicago:
'Applicability of air regulations Subject to the provisions of this Convention, the laws and regu-

lations of a contmcting State relating to the admission to or departure from its territory of air-
craft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircmft

while within its territory, shall be applied to the aircraft of all contracting States without distinc-

tion as to nationality, and shall be complied with by such aircraft upon entering or departing
from or while within the territory of that State:

258. Verweerschrift inzake het geschil tussen de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en
Onur Air. juli 2006 was hierin nog geen uitspraak gedaan.
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8.8 Zwarte lijst

Indien een buitenlandse luchtvaartmaatschappij een patroon van gebreken
of voorvallen gaat vertonen en de buitenlandse autoriteit dit niet onder-
vangt, dan kan de publicatie van een zwarte lijst met daarop de vermelding
van luchtvaartmaatschappijen die niet veilig worden bevonden, een middel
zijn om druk uit te oefenen op een luchtvaartmaatschappij met als doel dat
deze het veiligheidsniveau van de vluchtuitvoering verbetert. De Europese
Commissie heeft met dit doel op 22 maart 2006 een EU-lijst van lucht-
vaartmaatschappijen vastgesteld waaraan in de Europese Unie een totaal-
verbod om naar bestemmingen binnen de Europese Unie te vliegen wordt
opgelegd. Deze eerste EU-lijst van onveilige luchtvaartmaatschappijen is
gebaseerd op verordening (EG) nr. 2111/2005, die op 16 januari in wer-
king is getreden. Daarvoor zijn alle nationale vliegverboden beoordeeld
door een commissie van experts op het gebied van luchtvaartveiligheid.zs9
De Europese lijst met vliegverboden is op 22 maart 2006 direct in werking
getreden. Alle lidstaten zijn verplicht de vliegverboden direct te implemen-
teren.

De nieuwe regelgeving bestaat uit twee delen: enerzijds een zwarte lijst van
luchtvaartmaatschappijen die vanwege veiligheidsredenen worden gewei-
gerd en anderzijds passagiersinformatie over de identiteit van de carrier die
de vlucht uitvoert. Alle Europeanen moeten toegang krijgen tot deze infor-
matie.

Verboden en operationele beperkingen worden alleen opgelegd wanneer is

aangetoond  dat  de in Verordening 2111/2005 vermelde en objectieve  en
transparante criteria niet zijn nageleefd. Het vliegverbod treft uitsluitend
ondernemingen uit Afrika, Centraal Azi8 en het Verre Oosten. Hun naam is
terug te vinden op twee zwarte lijsten, die de nationale zwarte lijsten ver-
vangen. De EU-lijst beschermt nu de luchtvaartpassagiers beten Bovendien
geeft deze lijst overal in Europa dezelfde bescherming.160

De Europese Commissie werkt de zwarte lijst elke drie maanden bij en zo
nodig tussentijds. Maatschappijen die aantonen dat ze veilig zijn geworden,
kunnen er ook weer af. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft actief

259 VenWnieuws, 22 maart 2006
260. De Turkse maatschappij Onur Air kreeg in 2005 tijdelijk een landingsverbod in Nederland

en Frankrijk, terwijl hun toestellen met Nederlandse en Franse passagiers de Belgische
luchthaven Charleroi bleven aandoen.
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bijgedragen aan de totstandkoming van de lijst. De maatschappijen die in
Nederland reeds verboden waren zijn met ingang van 22 maart 2006 nu in
de hele Europese Unie verboden.

Voordat de Europese Commissie de zwarte lijst introduceerde is op natio-
naal niveau uitvoerig gediscussieerd over het nut en de noodzaak van een
individuele zwarte lijst. Nederland toonde zich daar geen voorstander
van. 26 1 Wel ondersteunde Nederland het voortstel van de Europese
Commissie om te komen tot een gezamenlijke lijst met luchtvaartmaat-

schappijen die niet mogen vliegen naar en binnen de Europese Unie.
Z62

9        Toezicht op in Nederland gestationeerde buitenlandse vlieg-
tuigen

Niet alle vliegtuigen die door Nederlandse ingezetenen verworven worden
staan ingeschreven in het Nederlandse luchtvaartuigregister. Op de
Nederlandse luchtvaartterreinen staan diverse luchtvaartuigen met een
Amerikaanse of zelfs Russische registratie. Het gaat hier veelal om sport- of
zakenvliegtuigen. Ook hier geldt dat volgens internationale afspraken het
toezicht op het onderhoud en de luchtwaardigheid de verantwoordelijk-
heid is van het land van registratie van het vliegtuig. Het toezicht op bui-
tenlands geregistreerde vliegtuigen die voor een langere periode in
Nederland zijn gestationeerd, schiet echter tekort. Dat heeft de Raad voor
de Transportveiligheid gesteld naar aanleiding van twee ongevallen in 2001
en 2002 in Nederland met Russisch geregistreerde vliegtuigen.
In Nederland worden jaarlijks circa 45 Nederlandse Zn buitenlands gere-
gistreerde vliegtuigen steekproefsgewijs geinspecteerd. Daarbij wordt geke-
ken naar de technische staat van het vliegtuig en de geldigheid van de vlieg-
tuigdocumenten. De Raad voor de Transportveiligheid signaleerde echter in
2005 een leemte bij de handhaving van de regelgeving met betrekking tot
vliegtuigen uit landen buiten het gebied van de JAA en de EASA die zich
(permanent) op Nederlandse vliegvelden bevinden.
Gebleken is dat deze vliegtuigen niet volgens burgerluchtvaartnormen zijn
gecertificeerd en dat er buiten Rusland geen toezicht wordt gehouden op
deze Russisch geregistreerde toestellen. Dit betekent dat in Nederland de
steekproefinspecties van de Inspectie Verkeer en Waterstaat voor de veilig-

261. Kamen,ragen met ontwoord 2004-2005, nr. 2424 TK. 260.
262. 'Zwarte lijst moet vliegen veiliger maken', Zakenreis 376, september 2005, P· 4-5
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heid moeten zorgen. Uit het onderzoek is gebleken dat dergelijke steek-
proeven onvoldoende diepgang hebben om de vliegveiligheid te garande-
ren.

De raad is van mening dat het land waar buitenlands geregistreerde vlieg-
tuigen zich (permanent) bevinden moet eigenlijk dezelfde verantwoorde-
lijkheid hebben als het land van registratie. Dat betekent dat de Nederlandse
wet- en regelgeving van toepassing zou moeten zijn op buitenlandse vlieg-
tuigen zodra deze zich langer dan een bepaalde aaneengesloten periode in
Nederland bevinden.163

10                  Conclusie

In dit hoofdstuk zijn enkele zwakheden in het Chicago-systeem blootge-
legd. In de eerste plaats wordt duidelijk dat ICAO weliswaar veiligheidsni-
veaus met betrekking tot de luchtwaardigheid en het onderhoud van lucht-
vaartuigen kan vaststellen, maar zelf niet dwingend kan optreden. De con-
trole op de luchtwaardigheid van vliegtuigen en de vluchtuitvoering is nu
eenmaal in handen van de soevereine staten. Indien alle staten zich hier aan
houden is er niets aan de hand, maar het fenomeen van de 'risky cariers'
heeft aangetoond dat daar niet altijd op kan worden vertrouwd. Dat dit nog
maar relatief kort geleden duidelijk werd heeft te maken met het feit dat
kennelijk binnen ICAO teveel met de fictie is geleefd dat staten zich wel aan
de verdragsbepalingen houden.2„
In 2000 is ook de luchtvaartautoriteit van Nederland en de Nederlandse
Antillen aan een audit onderworpen. De resultaten van deze audit zijn vast-
gelegd in een ICAO audit rapport.265 Enkele belangrijke bevindingen ten
aanzien van het vluchtinspectieprogramma zoals tot dan toe uitgevoerd
door de Nederlandse autoriteit waren:
-   Het huidige inspectiebeleid voorziet niet in toezicht op alle inspectieca-

tegorie6n en voldoet niet aan de minimum frequentie van inspecties,
zoals aanbevolen door ICAO richtlijnen;

-    Het systeem houdt onvoldoende rekening met de omvang, scope en com-
plexiteit van operaties van luchtvaartmaatschappijen;

-    Het vluchtinspectie apparaat heeft slechts 18% van de geplande inspec-

ties uitgevoerd voor dit jaar (2000), ondanks dat er reeds sprake was van
een beperkt inspectieprogramma.

263. Stcrt. 2005 nr. 20, p. 3
264. Bloemlezing consultatieronde veiligheidsbeleid burgerluchtvaart (samenvatting), juli 1995,

NVB 047, P. 12 en ook RLD-voorlichter Hans Scholten in HP/De  T id van 16 februari  1996
265. WWW<http://www.divisieluchtvaart.nl/actueel/htm/s_actueel.htm>.
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In respons op deze bevindingen heeft de Nederlandse overheid de nodige
maatregelen getroffen. In een follow-up audit van ICAO in 2003 werden
deze acties van de Nederlandse autoriteit als toereikend gekenmerkt. In
2007  is de volgende audit van de ICAO gepland.1..

Op basis van internationale afspraken is, behoudens de mogelijkheid van
overdracht, de staat waarin een luchtvaartuig ingeschreven is verantwoor-
delijk voor het toezicht op de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen. Het
Chicago-systeem gaat ervan uit dat staten erop zouden moeten kunnen ver-
trouwen dat staten dit toezicht ook daadwerkelijk en grondig uitvoeren. Dit
blijkt helaas niet altijd te gebeuren. Enkele incidenten met buitenlandse

vliegtuigen op Schiphol in het begin van de negentiger jaren geeft reden
om aan de luchtwaardigheid van sommige buitenlandse luchtvaartmaat-
schappijen te twijfelen. Aanvankelijk was de Minister van Verkeer en
Waterstaat van mening dat het ICAO-systeem goed werkte en dat vertrouwd
kon worden op het veiligheidstoezicht dat door andere staten werd uitge-
oefend. Uit audits die door de Amerikaanse FAA, eveneens in de jaren
negentig, weden uitgevoerd, blijkt dat het met het veiligheidstoezicht in
een aantal staten helemaal niet zo goed is gesteld. In Nederland, maar ook
in andere Europese landen werden de overheden zich bewust van een
nieuw fenomeen: de 'risky carriers'.

Toen de Amerikaanse FAA staten ging onderzoeken hoe het gesteld was met
de implementatie van de ICAO normen in andere staten, kwam de Minister
van Verkeer en Waterstaat tot de conclusie  dat dit in een aantal gevallen niet
of niet volledig was gebeurd.
De VS en de EU hebben de lacunes in het ICAO-systeem zelf opgevuld. De
JAA-lidstaten, waaronder Nederland, hebben gekozen voor de instelling van

zogenaamde Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA)-teams. Het gaat

hier om een inspectieteam dat buitenlandse vliegtuigen op de platforms van
burgerluchtvaartterreinen en op militaire terreinen waar ook passagierstoe-
stellen landen nauwkeurig bekijkt en zonodige ter plekke maatregelen treft
voordat het weer mag opstijgen. De VS daarentegen beoordeelt in hoeverre
de nationale wetgeving van een bezoekende luchtvaartmaatschappij de
gelegenheid biedt om aan te sluiten bij de minimum eisen van ICAO, de
wijze waarop de regels worden gehandhaafd, in het bijzonder de vergun-
ningverlening aan luchtvaartmaatschappijen en routine-inspecties  zijn

266. Rapport Toezichtarrangement Luchtvaart Operationele Bedrijven, Scopebepaling, Transport
and Water Management Inspectorate Netherlands, 28 november 2005, P. 14·
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georganiseerd. In de Amerikaanse benadering wordt bekeken of een over-
heid in staat is invulling te geven aan het veiligheidstoezicht. Een lucht-
vaartmaatschappij afkomstig uit een staat met een gebrekkig georganiseerd
toezicht krijgt geen toestemming om op de VS te vliegen. Bij de Europese
SAFA-programma's staat vooral de luchtvaartmaatschappij centraal. Pas
wanneer zich gebreken hebben geopenbaard, en dan meestal nog bij her-
haling, zal een oordeel kunnen worden geveld over het toezicht van de staat

van inschrijving.

ICAO heeft zelf geen bevoegdheden om in te grijpen in het luchtwaardig-
heidstoezicht van de verdragstaten. Audits, staten hebben zich verplicht om
hieraan mee te werken, moeten eventuele tekortkomingen aan het licht
brengen. Niet iedere staat zal over voldoende kennis en middelen beschik-
ken om daar iets aan te kunnen doen. ICAO kan staten, die daarom verzoe-
ken, ondersteuning bieden bij het opzetten van een volwaardig veiligheids-
systeem.

Ook Nederland kent een ondersteuningsprogramma aan derde landen, dat

de naam 'Aviassist' draagt.u, Daarbij worden landen geassisteerd om de infra-
structuur op het minimum (ICAO) veiligheidsniveau te brengen:,8 De
achtergrond van dit programma is dat niet alleen de veiligheid in
Nederland gewaarborgd moet zijn, ook Nederlandse vliegtuigen moeten op
buitenlandse bestemmingen op een zo veilig mogelijke wijze kunnen ope-
reren. Statistieken wijzen uit dat de kans op een ongeval boven Afrika aan-
zienlijk groter is dan boven bijvoorbeeld Europa. Om voor genoemd risico
te verkleinen heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat besloten extra
aandacht te verlenen aan het Afrikaanse continent. Het opgestarte assisten-
tieprogramma, Aviassist genaamd, heeft tot doel om landen in Afrika te
ondersteunen. 169

Wil een Nederlandse luchtvaartmaatschappij op een land vliegen dat niet of
nauwelijks aan de minimum ICAO bepalingen kan voldoen, dan probeert
het ministerie van Verkeer en Waterstaat door middel van een project ter
plaatse een aantal verbeteringen door te voeren. Voorop gesteld moet wor-

267· WWW<http://www.minvenw.nl/ivw/aviassist/general/index.aspx>.
268. Het assistentieprogramma 'Aviassist' is ontstaan uit de Nota Veiligheidsbeleid

Burgerluchtvaart (NVB), geschreven door de toenmalige Directie Luchtvaartinspectie. Doel
van de nota was het beleid geaccodeerd te krijgen en de Tweede Kamer en geTnteresseerde
burgers te informeren over de plannen en ideeen die binnen de Directie leefden om de
luchtvaart veiliger te maken.

269.  WWW<http://www.PN L.nl>.
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den dat alle partijen die actief zijn in de luchtvaart een eigen verantwoor-
delijkheid hebben en dat Aviassist (als onderdeel van IVW/DL) die verant-
woordelijkheid niet overneemt. Luchtvaartmaatschappijen hebben volgens
de JAR- OPS een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de
bestemming waarop zij vliegen, voldoende veilig is om de vlucht uit te
kunnen voeren. Zij moeten dus ook zelf de afweging 'Veiligheid' versus
'Economie' maken. Aviassist komt in actie onder andere door een vraag van
de luchtvaartmaatschappijen. Soms concluderen de luchtvaartmaatschappij-
en dat het minimale veiligheidsniveau in het geding is en zij zonder verbe-
teringen niet langer de vluchten op de desbetreffende bestemming willen
uitvoeren.

Als een land voldoet aan de criteria die Aviassist stelt om assistentie te270

geven wordt een aantal stappen gevolgd. De eerste stap is het maken van een
inventarisatie van de problemen. Daaruit vloeit een projectplan (indusief
planning, financiering en doel) voort. Uitgangspunt bij alle verbeteringen
is dat de Standards and Recommended Practices (SARPs) van ICAO de basis-
norm is waar landen aan moeten voldoen.

Een voorbeeld van een van deze projecten is Tanzania: KIM vliegt al jaren
op Tanzania, maar de luchthavens voldeden niet aan de vereisten (niet
genoeg bluscapaciteit, slechte navigatiehulpmiddelen en communicatieap-
paratuur e.d.). Inmiddels   zijn   er vier nieuwe brandweerwagens aange-
schaft, is de navigatie en communicatieapparatuur vernieuwd en zijn
onderhoudscontracten afgesloten en wordt het personeel permanent
getraind. In het algemeen probeert het Nederlandse Ministerie van Verkeer
en Waterstaat voor langere tijd een relatie op te bouwen met een land zodat
het resultaat ook een duurzaam karakter heeft.
Met de zwarte lijst die de Europese Commissie heeft ingevoerd is niet ieder-
een even gelukkig. Het Platform voor de Nederlandse Luchtvaart (PNL) dat
vreest voor een vals gevoel van veiligheid, zegt een zwarte lijst niets over de
kans dat een passagier die bij een luchtvaartmaatschappij boekt, betrokken
raakt bij een ongeval. Een ongeval is een samenloop van toevallige omstan-
digheden. Een luchtvaartmaatschappij kan op een zwarte lijst worden
geplaatst zonder ooit betrokken geweest te zijn bij een ongeval. De omge-
keerde situatie kan zich ook voordoen: een luchtvaartmaatschappij kan aan
alle eisen voldoen en toch een ongeval krijgen. Wel is het zo dat een maat-

270. Er is enig Nederlands belang; 2) Het past binnen de V&W beleidskaders; 3) Het gaat om de
verbetering van basale veiligheidsnormen.
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schappij die niet wil dat klanten uit veiligheidoverwegingen zullen over-
wegen om met andere maatschappijen te vliegen, weinig keus hebben. Ze
zullen het veiligheidsniveau moeten verbeteren. Maar er zullen ook maat-
schappijen zijn die terughoudend worden met het melden. Van voorvallen
en gebreken die niet worden gemeld, kan niet worden geleerd, met uitein-
delijk juist negatieve gevolgen voor de veiligheid.1" De International Air
Transport Association (IATA) is tegen een zwarte lijst, omdat deze niet zou
helpen bij het direct verbeteren van de veiligheid. IATA heeft ziet meer in
een permanente verbetering van kwaliteit en veiligheid en heeft daartoe het
IASA Operational Safety Audit-project (IOSA) opgezet, waarbij de bij IATA
aangesloten luchtvaartmaatschappijen worden gecontroleerd of zij aan door
IATA gestelde criteria voldoen. 172
De Amerikaanse FAA publiceert overigens sinds  1  februari  1997  ook  een
zwarte lijst. Deze lijst heeft betrekking op luchtvaartnaties c.q. overheden,
maar heeft geen directe relatie met luchtvaartmaatschappijen. De achterlig-
gende gedachte is van de FAA is dat als er geen voldoende ontwikkeld en
toegerust overheidsapparaat aanwezig is, daarmee ook het veiligheidsni-
veau van de betreffende nationale luchtvaart niet voldoende gewaarborgd
is: 1,

271. Zie: WWW<http://wHM.iata.org/ps/services/iosa/index.htm>.
272.  WWW<http://www.PN L.nl>.

273. Brief Minister van Verkeer en Waterstaat aan de voorzitter van de Tweede Kamer,
Kamerstukken //, 24 804, nr. 3·
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De bediening van luchtvaartuigen

1          Inleiding

Net zoals er hoge eisen worden gesteld aan de luchtwaardigheid van lucht-
vaartuigen stelt de wetgever ook hoge eisen aan de geschiktheid en
bekwaamheid van het bedienend personeel. De bekwaamheid van een vlie-
ger  blijkt  uit een bewijs van bevoegdheid (brevet), waarin  een  of meer
bevoegdverklaringen (bijvoorbeeld de gewichtsklasse van een vliegtuig, het
aantal motoren e.d.) zijn gesteld. Daarnaast moet de vlieger gezond van lijf
en leden zijn, hetgeen blijkt uit een medische verklaring. Onderscheid
wordt gemaakt of iemand beroepsmatig of recreatief vliegt. Uiteraard wor-
den aan een vlieger die beroepsmatig grote vliegtuigen vliegt hogere eisen
gesteld, dan iemand die dat privd doet in een licht toestel.

De uitgifte van brevetten is nagenoeg even oud als de luchtvaart zelf. De
allereerste vlucht met een motorvliegtuig, uitgevoerd door de gebroeders
Wright, vond plaats  in 1903. Vanaf 1907 begon de Nederlandse KNVvL,
een vereniging nota bene, met de uitgifte van de eerste brevetten. Pas in
1 9 1 1     stelt de Nederlandse overheid    in het ontwerp 'Vlieg-     en
Luchtvaartwet' als eis dat de vlieger over een bewijs van geschiktheid moet
beschikken. De eerste internationale normen aangaande brevettering volg-
den tien jaar later in  1919 die vastgelegd werden in Annex E van hetVerdrag

van Parijs, de voorloper van het Verdrag van Chicago. Deze eerste interna-
tionale normen waren hoofdzakelijk gebaseerd op ervaring en medische

geschiktheid.  Op 14 april 1948 werden de normen overgenomen  door  de
Raad en opgenomen in Annex 1 (Personnel Licensing) van het Verdrag van
Chicago. Annex  1  werd op 15 september  1948 van kracht.

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat de eisen zijn die (inter)nationaal
aan de bediening van luchtvaartuigen wordt gesteld. Speciale aandacht

krijgt de wijze waarop alcohol- medicijn- en drugsgebruik in de
Nederlandse Wet luchtvaart is gereguleerd.
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2             Uitgifte van brevetten volgens ICAO

Het Verdrag van Chicago voorziet in de volgende hoofdlijnen, aangaande
brevettering van personen, die betrokken zijn bij de internationale burger-
luchtvaart:
-  Elk lid van de stuurhutbemanning dient over een brevet te beschikken,

dat is uitgegeven of geldig verklaard door de staat van inschrijving van
het luchtvaartuig.

- Staten behoren elkaars brevetten te erkennen, onder voorwaarde dat de
brevetten ten minste voldoen aan de internationale normen uit Annex
1.11* De staat die een vliegbewijs uitgeeft dit doet op basis van een voor
andere staten te controleren regelgeving.

275

Voordat een brevet kan worden afgegeven, dient de staat zich ervan te over-
tuigen, dat de aanvrager medisch geschikt is en beschikt over de benodig-
de kundigheid en ervaring om de desbetreffende activiteiten uit te voeren.
Het verwerven van deze kundigheid en ervaring gebeurt vanzelfsprekend
door middel van training. Echter, ook al wordt deze training uitgevoerd bij
erkende organisaties, het blijft noodzakelijk dat de staat zich ervan overtuigt
dat de brevetaanvrager aan de trainingseisen heeft voldaan. Dit kan alleen
door toetsing van de (theoretische) kennis en kundigheid van de brevet-
aanvrager. Na afgifte van het brevet blijft het noodzakelijk dat de kundig-
heid van de houder van tijd tot tijd wordt getoetst.

Brevetten kunnen worden gelijkgesteld. Mocht een staat een ICAO-brevet
van een andere staat gelijkstellen, dan geldt de gelijkstelling niet langer dan
de  geldigheidsduur  van het brevet (original licence). Met 'ICAO-brevet'  is
bedoeld een brevet dat in overeenstemming met de standards van Annex 1
is afgegeven, door een bij ICAO aangesloten staat.

3.             Het brevettenstelsel volgens de JAA

Negentien Europese lidstaten van de Joint Aviation Authorities hebben in
1999 afspraken gemaakt over een nieuw stelsel van brevetten. Sindsdien
worden in de JAA-lidstaten vier soorten Bewijzen van Bevoegdheid afgege-
ven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van internationale namen: verkeers-
vliegers krijgen een Airline Transport Pilot Licence  (ATPL); voor beroeps-

274· Art. 3
275· Art. 1.2.5.1.1 Annex 1.
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vliegers  is  er de Commercial Pilot Licence (CPL); priv6vliegers vliegen
voortaan met een Private Pilot Licence (PPL) en recreatieve vliegers ontvan-

gen een Recreational Pilot Licence  (RPL).
De invoering van het nieuwe stelsel gebeurt in stappen. Voorlopig hebben
de nieuwe bewijzen een nationale status: er mag uitsluitend mee worden

gevlogen in Nederlands geregistreerde vliegtuigen. De nieuwe nationale
Bewijzen van Bevoegdheid zijn geldig tot uiterlijk  1  oktober 2007. Daarna

mag alleen nog gebruik warden gemaakt van een brevet dat voldoet aan de
normen van de Joint Aviation Authorities  (JAA). Om dat te krijgen, moet de
vlieger aan een aantal aanvullende eisen voldoen. Met het brevet met JAA-
status mag de piloot ook vliegtuigen van andere JAA lidstaten besturen, mits
het land de betreffende afspraken in de wet- en regelgeving heeft doorge-
voerd. Omgekeerd geldt dat buitenlandse piloten met een JAA-brevet in
Nederland geregistreerde vliegtuigen mogen vliegen. Het RPL-brevet blijft
overigens ook na 1 oktober 2007 geldig en houdt uitsluitend een nationa-
le status.
Naast een Bewijs van Bevoegdheid moet de vlieger ook in het bezit zijn van
bevoegdverklaringen en een medische verklaring. Een bevoegdverklaring
geeft aan welk type vliegtuig een vlieger mag besturen en wat voor specia-

le vaardigheden hij heeft geleerd, bijvoorbeeld radiotelefonie of blindvlie-

gen. De bevoegdverklaringen en de medische verklaring moeten regelma-
tig worden verlengd.
Alleen afgestudeerden aan een gekwalificeerde of geregistreerde
Nederlandse opleiding komen direct in aanmerking voor een Europees
(JAA-) Bewijs van Bevoegdheid. Zelfstudie is niet meer toegestaan.

4 Nederlandse eisen ten aanzien van de bediening

Wat Nederlandse burgerluchtvaartuigen betreft, mag een luchtvaartuig niet
worden bediend zonder een bewijs van bevoegdheid of een bewijs van
gelijkstelling  dat is afgegeven door de Minister van Verkeer en Waterstaat, of
door de bevoegde autoriteit van een door de minister aangewezen staat of
internationale organisatie:'6 Daarnaast moet de persoon die een luchtvaar-
tuig bedient over een medische verklaring beschikken, waaruit blijkt dat hij
medisch gezien geschikt is om een vliegtuig te besturen. Een dergelijke ver-

klaring wordt eveneens door de Minister van Verkeer en Waterstaat afgege-
ven. 277

276. Art. 2.2 W|v.
277· Art. 2.4 WIV.
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4.1 Bewijs van bevoegdheid

Een bewijs van bevoegdheid wordt afgegeven indien de persoon die het
bewijs aanvraagt beschikt over voldoende kennis, ervaring en bedrevenheid.
Onder ervaring wordt verstaan het aantal uren dat ten minste moet worden
gevlogen om voor (de verlenging van) een bewijs van bevoegdheid in aan-
merking te komen. Onder bedrevenheid valt het op goede wijze bedienen
van een luchtvaartuig.

Een bewijs van bevoegdheid dient verlengd te worden indien de in het
bewijs gestelde termijn verloopt. In dat geval dient de aanvrager aan te
tonen dat hij zijn ervaring en bedrevenheid heeft behouden.
Het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart noemt de bewij-
zen van bevoegdheid die de Minister van Verkeer en Waterstaat kan afge-
ven. Het besluit kent zowel brevetten voor de commerci6le- en de recre-278

atieve luchtvaart. Uiteraard liggen de eisen voor de commerciEle brevetten

hoger dan voor de recreatieve brevetten. Hetzelfde geldt voor de medische
keuringseisen.
Voor het kunnen verkrijgen van een bewijs van bevoegdheid zijn mini-
mumleeftijden vastgesteld. Deze vari6ren van  16 jaar (bijvoorbeeld zweef-
vlieger)   tot  21 jaar (bijvoorbeeld verkeersvlieger). Daarnaast bestaat  op  dit
moment ook een maximumleeftijd, waarboven de houder van een bewijs
van bevoegdheid niet meer als verkeersvlieger mag optreden. Deze leeftijd
bedraagt krachtens de reeds genoemde Annex 1 60 jaar, doch op dit
moment kan onder voorwaarden door middel van ontheffing deze leeftijd
tot 65 jaar worden verhoogd.

4.2 Bevoegdverklaringen

Op het bewijs van bevoegdheid kan de Minister van Verkeer en Waterstaat
een of meer bevoegdverklaringen aantekenen:" Bevoegdverklaringen zijn
er van tweelrlei aard:
-    voor categorie, klasse en type luchtvaartuigen; de categorie6n zijn vlieg-

tuigen, hefschroefvliegtuigen en bijzondere luchtvaartuigen, bij klasse
moet worden gedacht aan bijvoorbeeld meermotorige landvliegtuigen,
motorzweefvliegtuigen en 66nmotorige hefschroefvliegtuigen;

278. Art. 2 Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart.
279 Idem.
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- bepaalde bekwaamheden, zoals blindvliegen en spuitvliegen.

In artikel  2.1  van  de Wet luchtvaart wordt gesproken van een geldig bewijs
van bevoegdheid en een geldig bewijs van gelijkstelling. De geldigheid van
een bewijs van bevoegdheid of bewijs van gelijkstelling houdt in de eerste

plaats in, dat het bewijs van bevoegdheid of bewijs van gelijkstelling de
houder de bevoegdheid geeft bepaalde handelingen te verrichten met
betrekking tot een luchtvaartuig van een bepaalde categorie, klasse en type.
Voorts moet het bewijs van bevoegdheid of bewijs van gelijkstelling zijn
afgegeven door een bevoegde autoriteit en, voor zover het bewijs van
bevoegdheid of bewijs van gelijkstelling voor een bepaalde termijn is afge-
geven, moet de expiratiedatum niet verstreken zijn. De geldigheid van een
bewijs van bevoegdheid of bewijs van gelijkstelling betreft niet alleen het
soort bewijs van bevoegdheid, dat is afgegeven, maar strekt zich ook Uit tot
de bevoegdverklaringen, welke op het betrokken bewijs van bevoegdheid
zijn aangetekend. Wanneer een bewijs van bevoegdheid is verlopen, maar
enkele bevoegdverklaringen nog niet, dan is het toch verboden een vlieg-
tuig te besturen.

4.3 Erkenning buitenlandse bewijzen van bevoegdheid

De mogelijkheid bestaat een Nederlands luchtvaartuig te bedienen op basis
van een bewijs van bevoegdheid of van gelijkstelling, dat is afgegeven door
een bevoegde autoriteit van een aangewezen staat of door een internatio-
nale organisatie. Dit houdt in dat buitenlandse bewijzen van bevoegdheid
of bewijzen van gelijkstelling kunnen worden erkend. Erkenning vindt
plaats op basis van internationale afspraken. In dit verband kan worden
genoemd van een richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen
van 16 december  1991   inzake de onderlinge erkenning  van de bewijzen
van bevoegdheid voor burgerluchtvaartpersoneel.1,0 Deze richtlijn houdt  in
dat bewijzen van bevoegdheid, afgegeven door andere lidstaten op grond
van vereisten gelijkwaardig aan die in de eigen staat, door die staat erkend
dienen te worden. Wanneer andere lidstaten bewijzen van bevoegdheid niet
op basis van gelijkwaardige criteria afgeven, kunnen aanvullende eisen

gesteld worden door de ontvangende lidstaat. Zodra daaraan voldaan
wordt, kan een bewijs van gelijkstelling warden afgegeven. Voor de
Nederlandse praktijk betekent dit, dat in de gevallen, waarin lidstaten op

280. Richtlijn nr. 91/670/EEG d.d. 16 december 1991
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gelijkwaardige gronden bewijzen van bevoegdheid afgeven, die bewijzen
van bevoegdheid erkend kunnen worden en dus een bewijs van gelijkstel-
ling niet meer behoeft te worden afgegeven.

4.4 Afschaffing brevetten voor zweefvliegen en ballonvaren

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) geeft vanaf 1  oktober 2004 geen
brevetten meer af voor recreatief ballonvaren en zweefvliegen. Voor deze
vliegsporten volstaan vanaf deze datum een minimumleeftijd van zestien

jaar, aantoonbare kennis en ervaring van verkeersregels en vluchtuitvoering
en een WA-verzekering. Voor commerci6le ballonvaart blijft overigens een
brevet vereist. Deze wijziging houdt volgens de Inspectie onder meer ver-
band met een verdere deregulering van de recreatieve luchtvaart en een
nauwere aansluiting van de nationale op de internationale regelgeving. Alle
reeds uitgegeven RPL(G)'s met alle daarop vermelde bevoegdheden hebben

per 1 januari 2005 van rechtswege hun geldigheid verloren. Voor wat
betreft het zweefvliegen heeft de KNVvL van de overheid toestemming
gekregen om het nieuwe zweefvliegbewijs namens de staat uit te mogen
geven. In een convenant wordt deze overdracht geregeld.

281

Op zichzelf is het besluit van de Nederlandse overheid om de uitgifte van
zweefvliegbrevetten over te laten aan de sector Iliet uniek. Andere staten
waar dit gebeurt zijn Engeland en Australi6. De brevetten die zij uitgeven,
zijn echter alleen geldig boven eigen grondgebied en geven niet de
bevoegdheid om ook boven buitenlands grondgebied te vliegen.181
Paul Lamy, Chief Personnel Licensing and Training Section van de ICAO
merkt hierover op: 'Legally speaking, nothing precludes a State from entrusting an organi-
zation or association with the authority to issue or validate glider pilot licaices on its behalf.

The conditions of issuance (or validation) of such licences pursuant to Article 32a of the
Chicago Convention should  be in accordance with the relevant  requirements of Annex  1, taking

into consideration any differences filed with ICAO by the State.When a State gives an organi-

zation the whole responsibility (i.e. including rule-making and oversight)  for an activity such

as gliding, this action is not inconsistent with the Convention, as States are not bound by the

latter for domestic activities'.18,

Er zijn er dus geen beletselen om de uitgifte van brevetten over te laten aan
een private organisatie zoals een nationale aeroclub. Lamy heeft daar boven-

281. Stcn. 2005,62, p. 44
282. ICAO heeft de Australische overheid na een daar uitgevoerde audit laten weten dat de door

de GFA (Gliding Federaton of Australia) uitgegeven zweefvliegbewijzen niet geldig zijn in
het buitenland.

283. R.M. Schnitker, Joumaal Luchtrecht 2004, nr. 9, p. 227-228.
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dien goede ervaringen mee: 'In practice, a number of States have already delegated the

control of their aviation recreational activities to organizations. The experience has generally been

positive. In most, if not all cases, the organizations have discharged their responsibility properly,

the safety level has been satisfactory and the users have gaierally been supportive of the system'.

Maar over de geldigheid van een dergelijk brevet buiten de eigen lands-

grenzen is Lamy gereserveerder: 'However the use beyond national borders of pilot
authorizations which were not issued on behalf of a State has often been problematic as they do

not benefit from the mutual recognition provided by Article 33 of the Convention'.18*

Zoals in hoofdstuk  2  al is opgemerkt is artikel   10 LVW thans vervallen  en
is een vergelijkbaar artikel niet opnieuw opgenomen in de Wet luchtvaart.
Daarmee is de eenvoudige juridische basis voor delegatie van de bevoegd-
heid door de overheid aan de KNVvL om zweefvliegbewijzen uit te geven,
eveneens verdwenen. Met dit gegeven en de wetenschap dat vanaf 1 okto-
ber 2004 in de Nederlandse luchtvaartregelgeving het RLP(G) definitief is
verdwenen, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de verantwoor-
delijke Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat niet de bevoegdheid heeft
om ICAO-status te verlenen aan door de KNVvL uit te geven brevetten.

Nu een wettelijke basis voor de uitgifte en geldigheid van bewijzen van
bevoegdheid voor zweefvliegen en ballonvaren is weggevallen, ontbreekt
ook voor toezichthouders en opsporingsambtenaren de publiekrechtelijke
bevoegdheid om hier controle op uit te oefenen en bestaat er geen moge-
lijkheid om een door de KNVvL uitgegeven brevet van overheidswege te
schorsen of in te trekken.

5            Lichamelijke en geestelijke gesteldheid

In de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van een vlieger kan, bijvoor-
beeld door ziekte of een ongeval, verandering optreden. De Wet luchtvaart
verbiedt de houder van een bewijs van bevoegdheid om werkzaamheden te
verrichten wanneer de houder daardoor in verband met zijn lichamelijke of
geestelijke gesteldheid de veiligheid van het luchtverkeer in gevaar brengt
of kan brengen.us Ook het verkeren in een staat van oververmoeidheid
wordt door de wetgever gezien als een omstandigheid waarin de houder
van een bewijs van bevoegdheid geen werkzaamheden meer mag verrich-
ten.286 De wetgever legt de verantwoordelijkheid bij de direct betrokkenen,

284· Idem
285. Art. 2.11 Wlv.
286. Toelichting art. 2.11 WIV.
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maar de grens tussen wat nog kan en niet meer kan zal in de praktijk van
persoon tot persoon verschillend worden geinterpreteerd.
Een onderwerp waar de wetgever bijzondere aandacht aan besteed is het
verbod van alcohol, drugs en psychotrope geneesmiddelen.u'

5.1 Alcohol, drugs en psychotrope geneesmiddelen

Uit internationale medische luchtvaart vakliteratuur blijkt dat reeds bij een
bloedalcoholgehalte van 0,2 mg/ml bloed een meetbare en bij een promil-
lage van 0,35 een duidelijke prestatievermindering van de piloot begint. Bij
0,5 mg/ml bloed begint al een absolute ongeschiktheid voor vliegen. De
geringe waarden van alcoholgebruik hebben daarmee een andere uitwer-
king op het autorijden dan het besturen van een vliegtuig. Maar ook de
zogenaamde residueffecten van alcohol worden vaak onderschat en vormen
een sluipend gevaar voor de vliegveiligheid.m
Uit onderzoek naar drinkgewoontes onder piloten en de gevolgen daarvan

blijkt onder meer dat wanneer piloten 's avonds, voorafgaande aan de dag
dat een vlucht moet worden uitgevoerd, alcohol gebruiken tot een promil-
lage van 0,8 nadelige effecten daarvan op het functioneren de volgende dag
en  10 uur ni de laatste slok nog kunnen worden aangetoond:" In hun lite-
ratuurstudie 'Effects of alcohol use and abuse on aviation safety' wijzen de auteurs R.

Bijl en M. Bakker, beiden werkzaam bij de Stichting ALCON, er op dat
onderzoek aangeeft dat zelfs bij een alcoholpercentage van nul negatieve
effecten tijdens de vluchtuitvoering kunnen optreden als gevolg van eerder

alcoholgebruik.:'0

Over alcoholgebruik onder Nederlandse luchtvarenden was tot het eind van
zeventiger jaren weinig bekend.19, Het Nationaal Luchtvaart en Ruimtevaart

287. Tite| 2.2 W|v.
288. Minister Netelenbos in: Algemeen Dagblad 15 november 2001
289. Minister Netelenbos: 'De conclusies van een recentelijk gepubliceerd rapport (...) van een in

miin opdracht uitgevoerd onderzoek naar drinkgewoontes onder Nederlandse piloten en de
gevolgen daarvan voor de vliegveiligheid onderstrepen de wenselijkheid van preventief
beleid.'

290. Zo toonde Yesavage (1986) aan dat vliegers van een testgroep veertien uren na een alcohol
promillage aanmerkelijk slechter scoorden bij de uitoefening van hun taken dan de 'nuchte-
re' controlegroep. Gibbons (1988) verklaart dit verschijnsel door te verwijzen dat het even
wichtsorgaan na inname van alcohol verstoord kan raken, zelfs nog 48 uren nadat het
lichaam de alcohol heeft afgebroken. Een andere verklaring voor na-effecten of katergevoe-
lens is het bestaan van 'congeners', afgeleide vormen van alcohol, die naast de ethylalcohol
in drank voorkomen.

291. WeI zijn er in het buitenland publicaties vinden over alcohol en vliegen, zoals: Alcohol and
Altitude, Alcohol en Sleep, Alcohol and Accidents, Alcohol and Body Heat Loss, Alcohol and
Colorvision, the Alcohol Rehabilitation Program e.a.
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Geneeskundig Centrum (NLRGC),  toen het enige nationale keuringsinsti-
tuut voor alle burger- en militaire vliegers, kreeg van vliegers geen directe
informatie over alcoholgebruik. Eigenaardig is dat niet. Passend bij het alco-
hol-'syndroom' is dat de betrokkene meestal niet bij het invullen van een
anamnese aangeeft dat hij problemen op dit gebied heeft. Bovendien zou
het erkennen van een alcoholprobleem het begin kunnen zijn van een
afkeuringprocedure.
Wel kwam het voor dat het NLRGC door de politie de hoogte werd gesteld
indien een vlieger betrokken was geweest bij een ernstig verkeersongeval
en overmatig alcoholgebruik bij de persoon een rol had gespeeld. Daarmee
kwam dan een alcoholprobleem aan het licht die zich op de keuring, door
gebrek aan goede biochemische methoden en prestatie tests ('fitness-for-

292duty' tests), met openbaarden.

Om toch meer inzicht te verkrijgen in de consumptie (hoeveelheid),  maar
ook over het alcoholgewoonten bij de luchtvarenden is in de periode  1 9 7 9-
1980 aan ieder ter keuring komend persoon werden - geheel vrijblijvend -
enkele vragen gesteld, waaraan voorafgaand werd gezegd, dat de opzet
ervan was een inzicht te krijgen in de drinkgewoontes (het alcoholgedrag)
in deze populatie.29, Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat in die tijd
vooral bij luchtvarenden in de commerciifle sector een alcoholprobleem
bestaat:,4 Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt door het
NLRGC aanbevolen een regel in de Luchtvaartwet op te nemen soortgelijk
aan die in de Wegenverkeerswetgeving voor wat betreft de opsporing.
Ook van de zijde van het Openbaar Ministerie, de Rijkspolitie Dienst

Luchtvaart (RPDL) en het Nationaal Luchtvaart en Ruimtevaart
Geneeskundig Centrum (NLRGC) was op een normering van alcoholge-
bruik  in de Luchtvaartwet al herhaaldelijk aangedrongen.191 De enige bepa-

ling in de Luchtvaartwet die iets zei over de gezondheidstoestand van de

292. Ook in 1997 zijn er nog weinig goede methoden om alcoholproblemen tijdens een keuring
vast te stellen. M. Simons en P.J.L. Valk komen in hun rapport 'Detection of harmful use of
alcohol and drugs among aircrew', Stichting NLRGC 1997-82, tot de conclusie is dat bioche-
mische- en prestatietests onvoldoende voorspellende waarde hebben m.b.t. het veilig uit
voeren van de taak.

293· NLRGC-arts E.R.R. van Haselen-Rubingh.
294· Verder blijkt uit de respons dat 66% dagelijks drinkt, waarvan 7% meer dan 5 glazen per

dag. Bovendien blijkt. dat:
- 73% van de commerciele luchtvarenden op de route meer drinkt dan thuis,
- 80% zich niet aan de tijdslimieten houdt,
- 15% weI eens vliegt terwijl hij te kort van tevoren te veel alcohol heeft geconsumeerd (en
ook tijdens de vlucht weI eens).

295· Schnitker 1981.
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vlieger was artikel 8, waarin stond  dat de leden  van het cockpitpersoneel
zodanig fit moeten zijn, dat zij het luchtvaartuig naar behoren kunnen
bedienen. En het enige "houvast" dat een opsporingsambtenaar in geval van
een vermoeden van alcoholgebruik daarbij had was een MAL (Mededeling
aan  luchtvarenden) uit september 1 9 7 7, waarin het volgende over alcohol
wordt gesteld: 'Geen alcohol in de lucht: Bedenk dat het heel lang kan
duren voordat alcohol uit uw bloed verdwenen is. Bedenk ook, dat alcohol
en verschillende medicijnen elkaars werking kunnen versterken en zo tot
gevaarlijke toestanden kunnen leiden. Als dit op de grond al zo is, dan kunt
u zich voorstellen wat er onder zulke omstandigheden in de lucht kan
gebeuren. Houdt daarom als vaste regel aan, dat u in de 8 uur voorafgaan-
de aan een vlucht in het geheel gddn alcohol gebruikt en in de daaraan
voorafgaande 24 uur dient u ook de uiterste matigheid te betrachten'. In de
praktijk bleek deze bepaling veel te vaag om hiermee met succes tegen
drank- en drugsgebruik te kunnen optreden.

De RLD, die evenals enkele Nederlandse luchtvaartmaatschappijen ontken-
de dat alcoholgebruik in de luchtvaart een mogelijk probleem was, voelde

aanvankelijk weinig voor het opnemen van alcoholbepalingen in de
Luchtvaartwet. H. Wolleswinkel, destijds directeur Luchtvaartinspectie
binnen de RLD, zag het zo: 'Zo gauw je toelaatbare promillages gaat vast-
leggen zou je drinkgelag kunnen uitlokken, waar die nu in het geheel niet
voorkomt. In de luchtvaart bestaan legio bepalingen, die prima worden
nageleefd zondersancties. Het zou de beroepseer van een vlieger te na
komen om gepakt te worden'. 296

Maar enkele jaren later,  het  is 28 augustus 1986, maakt Wolleswinkel
bekend dat er een verbod komt om een vliegtuig onder invloed van alco-
hol, drugs of medicijnen te besturen. 19, In samenwerking met het NLRGC
wordt in een Mededeling aan Luchtvarenden (MAL) betreffende 'het
gebruik van alcohol, medicijnen en drugs in de luchtvaart' bekendgesteld
het voornemen om 'artikel 8 Lvw in de nabije toekomst specifieker te
maken en zo te wijzigen, dat het expliciet verboden is te vliegen onder
invloed van alcohol, medicijnen of drugs. Het verbod van gebruik van alco-
hol 8 uur voor een vlucht en een bloed-alcoholgehalte van 0,2 promille
wordt daarbij wellicht gehanteerd als grens voor strafbaarheid voor gebruik
van  alcohol'.  Een jaar later (december 1987) wordt een Wetgevings-

296.  Elseviers  Weekblad, 1 augustus  1981,  p.  22  en  De Volkskrant, 1 augustus  1981.
297· Algemeen Dagblad van 29 augustus 1986.
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projectgroep Alcohol, Drugs en Medicijnen gestart, waarin ambtenaren van
de RLD en de RPDL zitting hebben. De projectgroep had tot taak te onder-
zoeken of een nieuwe wettelijke voorziening noodzakelijk is ter uitbreiding
van de algemene norm betreffende de geschiktheid om een luchtvaartuig
te bedienen in artikel 8 lid 2 van de IYW. De wetgevingsprojectgroep heeft
een literatuuronderzoek gedaan en tevens een onderzoek naar de situatie in
andere landen. De projectgroep komt eind  1988  in haar rapportage  tot de
conclusie dat het wenselijk is een specifiekere alcoholbepaling in de
Luchtvaartwet op te nemen. De rapportage bevat zelfs een concept tekst
voor een te wijzigen artike 1  8 IYW De projectgroep heeft zich hierbij laten
inspireren  door  de  in   1988 in beide Kamers aangenomen bepalingen  ter-
zake in de Scheepvaartverkeerswet. Het voorgestelde systeem kan in het kort
als volgt worden weergegeven. In de Luchtvaartwet wordt de hoofdnorm is
opgenomen waarin wordt omschreven dat het een lid van het stuurhutper-
soneel verboden is de bediening waartoe hij is aangewezen te verrichten,
terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof waarvan hij weet
of redelijkerwijze moet weten, dat het gebruik daarvan -al dan niet in com-
binatie met het gebruik van een andere stof - de vaardigheid voor die
bediening kan verminderen, dat hij niet in staat moet worden geacht die
bediening naar behoren te verrichten. Indien een opsporingsambtenaar een
lid van het stuurhutpersoneel verdenkt van handelen in strijd met de hoofd-
norm is de verdachte verplicht medewerking te verlenen aan een ademana-

lyse. Bij AMvB wordt een promillage vastgesteld waarboven de betrokkene
strafbaar is. In aansluiting op het weg- en scheepvaartverkeer dacht de wet-

gevingsprojectgroep   aan een promillage  van   0,5. Een lager promillage   is
overwogen, maar uit het overleg met het NLRGC is gebleken dat'een lage-
re  norm wel wenselijk  maar  niet goed controleerbaar  is'.  Bij de mondelin-
ge behandeling in de Tweede Kamer van de wijziging van de artikelen 11
e.a. van de Luchtvaartwet heeft de Minister naar aanleiding van een vraag
van de VVD de toezegging gedaan dat gepoogd zal worden om een wets-
voorstel betreffende normering van alcoholgebruik in de luchtvaart in
januari  1989 bij de Tweede Kamer in te dienen.

Dat wetsvoorstel kwam er pas in  1992 en wel in de vorm van een uitbrei-
ding van de Wet luchtvaart met de regels inzake de bestrijding van drank-

en drugsgebruik. Ook daarna zal het nog vele jaren duren voor dat de wets-
wijziging van kracht wordt.298 De VNV heeft in de tussenliggende jaren,

298. Het wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid,
bestrijding drank- en drugsgebruik; Kamerstukken / 1996/97,24 513) is het eerste in een
reeks van wijzigingswetten van de Wet luchtverkeer. Daarmee werd de aanvankelijke gedach-
te om daarvoor art. 8 van de Luchtvaartwet te wijzigen losgelaten.
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overigens zonder veel succes, een aantal kanttekeningen gemaakt bij het
wetsvoorstel in de hoop om de wetgever op andere gedachten te brengen.
De VNV, die weinig voelde voor de strafrechtelijke benadering van alcohol
in de luchtvaart, was bang voor mogelijke reacties van andere staten op
basis van wederkerigheid. Geut, die er van uitging dat de nieuwe wetgeving
ook toegepast zou gaan worden op buitenlands boordpersoneel, vreesde
dat op basis van wederkerigheid in het buitenland controles uitgevoerd zul-
len worden op Nederlandse vliegers. Hij vroeg zich af onder welke voor-
waarden dergelijke controles zullen worden uitgevoerd, aan welke kwali-
teitseisen de apparatuur moet voldoen (fouttoleranties e.d.) en welke medi-
sche veiligheidsmaatregelen in acht zullen worden genomen. Geut wees
daarbij op mogelijke besmetting e.d. bij bloedafname in een Afrikaanse ont-
wikkelingsstaat. VNV-jurist Geut stelde dat 'aangezien op internationaal
niveau nog geen verdere ontwikkelingen zijn te constateren, binnen de
ICAO acht men een internationale aanpak nog niet noodzakelijk, is de vrees

niet ongerechtvaardigd dat alsdan staten naar eigen inzicht en vermogen
zullen handelen terzake. De vrees voor de aantasting van rechtszekerheid en
de lichamelijke veiligheid van Nederlandse bemanningen is derhalve niet
ongerechtvaardigd. Derhalve komt het ons  (de VNV) voor dat alvorens tot
vaststelling van een dergelijke -alcoholregeling" in Nederland wordt over-
gegaan een benadering op internationaal niveau geboden is.' 19'

5.2 Mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging v66r  1999

Het oude artikel 8 van de Luchtvaartwet bood onvoldoende houvast om
vliegend personeel bij drankmisbruik strafrechtelijk te vervolgen. Zo
besloot het Openbaar Ministerie in  1980 om een Belgische vlieger bij wie
alcoholgebruik was geconstateerd niet te vervolgen, omdat een specifieke
alcoholnorm in de Luchtvaartwet ontbrak. De vlieger die van het vliegveld
Texel was opgestegen, moest wegens motorstoring boven het Marsdiep een
noodlanding maken bij Camperduin in Noord-Holland. Uit onderzoek
bleek dat de vlieger tijdens zijn verblijf op Texel enige glazen wijn te heb-
ben gedronken en kort voor zijn onfortuinlijke vlucht nog een flesje bier.
Na het afnemen van een bloedmonster, waaraan hij vrijwillig mee werkte,
een wettelijke verplichting ontbrak in die tijd, werd een alcoholpromillage
van 0,4 in zijn bloed vastgesteld. In hoeverre dit promillage van invloed is
geweest op het vlieggedrag en het verrichten van de juiste handelingen bij

299. H. Geut, op 24 juni 1994 in een brief aan mr. L. Verhey. (in bezit auteur).
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het uitvoeren van de noodlanding, kon niet objectief worden vastgesteld.
300

Een ander voorbeeld waarin vervolging achterwege bleef betreft een
beroepsvlieger uit Leiden  die  op   11   juli 1990 vanaf de luchthaven
Rotterdam twee rondvluchten had gernaakt, terwijl voor hem nog een rij-
verbod gold wegens overmatig drankgebruik in de voorgaande nacht. De
politie in Den Haag had de piloot een rijverbod van twaalf uur opgelegd.
Uit voorzorg bracht de politie de volgende ochtend de Dienst Luchtvaart
van de Rijkspolitie, op de luchthaven Rotterdam op de hoogte van het ver-
bod. Daar bleek dat de man, binnen de tijd dat het rijverbod van kracht was,
reeds twee rondvluchten met enkele passagiers had gemaakt.'°' Tegen de

piloot is proces-verbaal opgemaakt, waarin hem werd verweten dat hij
onbekwaam was geweest om een vliegtuig te besturen (artikel 8 LVW) en
dat hij  zou door zijn gedrag anderen in gevaar hebben gebracht (artikel  13
IYW oud).'01 Dezelfde vlieger was eerder op betrokken bij een aanrijding
vlak bij het vliegveld Midden-Zeeland. Vanaf dit vliegveld zou hij een vlucht
met passagiers uitvoeren naar Londen. De vlieger verkeerde onder invloed
van  alcohol (0,7 promille). De Dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie legde

een vliegverbod op. 303

5.3 Invoering alcoholnorm

Per  1  juli  1999 is het via deze Wet luchtvaart strafbaar gesteld om een vlieg-
tuig te bedienen onder invloed van alcohol of (een combinatie van) ande-
re middelen. Toegevoegd  is een nieuw hoofdstuk 2 (Personeel), waarin
opgenomen is de Titel 2.2. Algemene gezondheidstoestand; verbod gebruik alcohol, drugs en

psychotrope geneesmiddelm.'04 Artikel.   2.12  Wlv   (en de volgende bepalingen)
geven een regeling voor het overtreden van het verbod op het gebruik van
alcohol, drugs en psychotrope stoffen door leden van het boordpersoneel.
Artikel. 1.1 onder  g Wlv geeft  aan dat daarmee niet alleen het cockpitper-
soneel wordt bedoeld, maar ook een ieder die aan boord van een lucht-
vaartuig ten behoeve van de inzittenden of de lading werkzaamheden ver-
richten. Hierbij valt te denken aan de bediening van zuurstofmaskers,
brandblusapparaten, nooddeuren etc. Ook moet het boordpersoneel in
geval van een noodlanding leiding geven aan een snelle ontruiming van het
luchtvaartuig.
De huidige regeling sluit in hoge mate aan bij de regeling die al enige tijd

300. Rapport DLVRP, Afd. LVO - Schiphol. no.:80.11.03·0106.01 d.d. 29 december 1980.
301. ANP 228 4 Bin 128 921 en de kranten NRC Hande/sblad en de Volkskrant van  13 juli  1990.

302. Proces-verbaal nr.: 900711.0151.01. DLVRP Afd. LVO Rotterdam.
303· Mutatie LVO 16-9-89
304· Bij Wet van 26 maart 1997, Stb. 1997 255·
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voor het wegverkeer geldt en  ook  in de Wegenverkeerswet  1994  (WVW
94) is vastgelegd. Op een tweetal onderdelen wijkt de wijziging van deWet
luchtvaart op dit punt af van de WVW  94.30' In de eerste plaats is het pro-
millage - in afwijking van de WVW 94 (0,5 mg/ml bloed) - vastgesteld op
0,2 mg/ml bloed:°* In de tweede plaats kent de Wet luchtverkeer in afwij-
king van de WVW 94 de bepaling dat het verboden is werkzaamheden te
verrichten als lid van het boordpersoneel indien tenminste tien uren voor
de aanvang van die werkzaamheden alcoholische drank is genuttigd. Deze
afwijkingen vinden vooral hun grond daarin dat de gevolgen van een onge-
val met een luchtvaartuig veelal aanmerkelijk ernstiger zijn dat die van een
ongeval op de weg. Voor wat betreft het verbod een luchtvaartuig te bedie-
nen onder invloed van bepaalde (gedragsbemvloedende) geneesmiddelen
of andere gedragsbeinvloedende of geestverruimende stoffen is er in artikel
2.12 van de Wet luchtvaart, behoudens het verbod van het gebruik van deze
stoffen, geen objectieve norm opgenomen, zoals die voor alcohol wel is
opgenomen. De reden is vooral daarin gelegen dat vele van de hier bedoel-
de stoffen geen goed te bepalen objectieve norm in bloed ofurine is vast te
stellen.

De strengere 0,2 promillenorm in de Wet luchtvaart is ingegeven door twee
factoren: de grotere verantwoordelijkheid en het grotere effect dat alcohol
heeft op personen die in een drukcabine werkzaam zijn. De norm geldt ook
voor het cabinepersoneel, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het punctu-

305· De wijziging van de Luchtvaartwet is gebaseerd op de desbetreffende wijzigingen van de
Wegenverkeerswet, (zoals die zijn vastgesteld bij de wetten van respectievelijk 23  mei 1973,
Stb. 282, en i juli 1987, Stb. 315· Kamerstukken //, 1968/69 tot en met 1971/72, 10 038 resp.
1985/86,19 285)

306. In een eerder concept-alcoholwetgeving in het luchtverkeer uit 1992 werd de grens voor het

nog toelaatbare ademalcoholgehalte, respectievelijk bloedalcoholgehalte nog gelegd bij 0,4
promille respectievelijk 180 microgram (concept-artikel 20. lid 1, WIV) Daarmee werd aan
sluiting gezocht bij de grenswaarde zoals die wordt gehanteerd in een aantal andere landen,
waaronder Belgia. Het leggen van de grenswaarde bij 0,4 promille werd door de co6rdine-
rend officier van justitie voor luchtvaartaangelegenheden, die van oordeel was 'dat het uit
oogpunt van optimale behartiging van de veiligheid van het vliegverkeer wenselijk is een
lagere grenswaarde aan te houden'. De officier van justitie wees op het feit dat bedacht
moest worden dat de keuze voor de grenswaarde van 0,4 promille, er toe zal leiden dat de
grenswaarden voor jaren vast zullen liggen, omdat voor wetswijziging op dit punt niet op
korte termijn na invoering van de voorgestelde grenswaarden voldoende politieke steun zal
zijn te verkrijgen voor lagere grenswaarden. In de tweede plaats zou een lagere grenswaarde
van 0,2 promille c.q. 90 microgram beter aansluiten bij de grenswaarde die door enkele
luchtvaartmaatschappilen - vrijwillig - wordt gehanteerd. In de derde plaats zou een lagere
grenswaarde ook logischer ziin met het verbod van alcoholgebruik binnen een tijdvak van
acht uren voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden (concept-artikel 20, lid 2,
WIv). In een nog vroeger concept voorstel tot wijziging van artikel 8 Luchtvaartwet, juli 1989,
wordt gesproken over een grenswaarde van 0,5 promille (concept artikel 8C LVW).
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eel uitvoeren van noodprocedures, en voor de luchtverkeersleiders. De
Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) gaf in de ontwerpfase
te kennen dat de argumenten die de wetgever aanvoert voor de strengere
norm voor de vliegers, in feite ook opgeld doen voor vracht- en buschauf-
feurs. De VNV vindt in feite dat voor de luchtvaart en het wegverkeer een-
zelfde norm zou moeten gelden, en geeft daarbij de voorkeur aan de hui-
dige norm  (0,5  mg/ml)  voor het wegverkeer. De VNV, die zich af vroeg of
de wetgever met de 0,2 promille norm niet te ver is doorgeschoten, vrees-
de dat de kans op meetfouten bij het lage meetcriterium (0,2 mg/ml) gro-
ter wordt. Los van het feit dat het opleggen van een vliegverbod als gevolg
van een foute meting niet alleen tot ongemakken voor de luchtvaartmaat-
schappij leidt, het kan volgens de VNV ook tot stigmatisering van betrokke-
ne leiden. Deze vooronderstelling dat de ademanalyseapparatuur niet

geschikt zou zijn voor het nauwkeurig meten van lage alcoholwaarden leef-

de aanvankelijk ook bij de wetgever zelf. Om die reden stond in het oor-
spronkelijke ontwerp van de Wet luchtvaart de norm 0,4 mg/ml. Pas in de
huidige versie is overgegaan tot de norm van 90 microgram  (0.2 mg). De
JAA stelt in de JAR-OPS de alcohollimiet bij het begin van de vlucht even-
eens  bij een promillage  van ten hoogste  0,2.'°' Een dergelijk lage limiet  is
echter nergens anders in Europa vastgesteld.

Met de opname van een specifieke norm in de Wet Luchtvaart wordt bereikt
dat opsporingsambtenaren gemakkelijker op alcoholgebruik kunnen reage-
ren. Tevens wordt expliciet verboden een luchtvaartuig te bedienen onder
invloed van bepaalde (gedragsbeinvloedende) geneesmiddelen of andere

gedragsbeinvloedende of geestverruimende stoffen.

Analoog aan de betrokken bepaling in de Wegenverkeerswet  1994 is in het
vijfde  lid van artikel  2.1 2  Wlv het verbod opgenomen iemand werkzaam-
heden als lid van het boordpersoneel te laten verrichten van wie men weet
of moet weten, dat zij of hij onder invloed verkeert van alcohol, bepaalde
geneesmiddelen of drugs. Uit oogpunt van preventie is het noodzakelijk,
dat wie verantwoordelijkheid draagt voor het veilig laten verrichten van
werkzaamheden door leden van het boordpersoneel van een luchtvaartuig
ook op grond van een specifieke wetsbepaling aan deze verantwoordelijk-
heid in relatie tot alcohol- en drugsgebruik kan worden gehouden. Daarbij
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de verantwoordelijkheid van de

307·(JAR-OPS 1 085, lid b, 2). Nota naar aanleiding van het verslag Tweede Kamer, vergaderjaar

1996-1997, 24513, nr. 5.
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luchtvaartmaatschappij ten aanzien van de chef-vlieger en vliegers, van de
vliegschool ten opzichte van de instructeurs en leerlingen etc.

De werking van dit artikel strekt zich dan ook uit naar alle natuurlijke en
rechtspersonen  (in de zin van artikel  51 Wetboek van Strafrecht), die in een
functionele of hiErarchische gezagsverhouding staan tot een lid van het
boordpersoneel van een luchtvaartuig.

Ook wat betreft de controle wordt aangesloten bij de Wegenverkeerswet. Dit
betekent, dat de uitwerking van de controle op alcoholgebruik verder bij en
krachtens algemene maatregel van bestuur zal plaatsvinden.

Tenslotte is nog in twee8rlei opzicht een verband gelegd tussen (de gevol-

gen van) het onder invloed besturen van een motorrijtuig en het verrich-
ten van werkzaamheden als lid van het boordpersoneel.
In de eerste plaats krijgt degene, die vanwege rijden onder invloed voor ten
hoogste vierentwintig  uur een rijverbod krijgt opgelegd (artikel  162,  eer-
ste lid, Wegenverkeerswet  1994), voor dezelfde tijdsduur een verbod opge-
legd om werkzaamheden als lid van het boordpersoneel te verrichten.'°8
In de tweede plaats kent de Wegenverkeerswet  1994 een register van rijbe-
wijzen, waarin onder meer rechterlijke uitspraken houdende de ontzegging
van de rijbevoegdheid worden opgenomen. In artikel 2.13 wordt bepaald
dat deze informatie, voor zover het betreft rijden onder invloed door een
lid van het boordpersoneel, ter beschikking wordt gesteld van de ambtena-
ren, die belast zijn met de handhaving van het verbod van drugs of alcohol
op  grond van artikel  2.12 Wlv.

5.4 'Bottle to throtde'-eis

Boordpersoneel mag tien uur voorafgaande aan de vlucht geen alcohol
drinken (de zogenaamde 'bottle to throttle'-eis):09 Alcoholgebruik binnen deze
periode is dus strafbaar, ook al zou men onder de 0.2 promillenorm blij-
ven. De Nederlandse wet is m.b.t. deze 'bottle to throttle'-periode twee uur 'vei-

liger' dan de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten
van Amerika. Meer dan 50% van de commercille luchtvaartmaatschappijen
passen een onthoudingsperiode van acht uur toe, terwijl meer dan 40% een
periode heeft gedefinieerd tussen  10  en  24  uur. Veel maatschappijen,  indu-

308. Art. 2.12, vierde lid. WIv.
309. Art. 2.12, lid 2 Wlv.
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sief de drie grote Nederlandse, specificeren beperkt gebruik in de periode
voorafgaand aan deze tien uur. 310

Uit een doorValk en Simons uitgevoerde steekproef enquete blijkt dat onge-
veer 20% van de Nederlandse vliegers meer drinkt dan het 'risico'-aantal
van 14 consumpties per week of twee consumpties per dag. Circa  5% van
de vliegers die alcohol drinken, gebruikt alcohol om de slaap te bevorderen
en vooral tijdens stop- en layovers worden hiervan nadelige effecten onder-
vonden. Bij inname van gelijke hoeveelheden alcohol beschouwen vliegers
die relatief gezien meer drinken kortere 'bottle to throttle'-tijden als voldoen-
de veilig. Vliegers die alcohol drinken beschouwen een 'bottle to throttle'-peri-
ode van  8  tot  10 uur als voldoende veilig bij inname van maximaal twee

glazen. Valk en Simons bevalen  in  2001   aan  om de huidige regelgeving
zodanig aan te passen dat er aanvullende eisen worden gesteld over alco-
holinname gedurende de periode van 24 en  10 uur voor aanvang van werk-
zaamheden. Deze inname  mag  van de onderzoekers maximaal  30  ml  alco-
hol bedragen, waarbij als vuistregel twee blikjes bier of twee'standaard' gla-
zen  alcohol kan worden gehanteerd."'

5.5 Medicijnen en drugs

Anders dan ten aanzien van alcohol het geval is, is geen objectieve norm
voor wat betreft het verbod een luchtvaartuig te bedienen onder invloed
van bepaalde (gedragsbeinvloedende) geneesmiddelen of andere gedrags-
beinvloedende of geestverruimende stoffen opgenomen, omdat deze voor
deze stoffen niet te stellen is. Enerzijds is voor vele van de hier bedoelde
stoffen geen goed te bepalen objectieve norm in bloed of urine vast te stel-
len. Anderzijds kunnen door bepaalde oorzaken, zoals forse inspanning of
onschuldige geneesmiddelen, dezelfde op zich onschuldige stoffen in het
bloed of urine komen, die daar ook in komen bij het gebruik van de in arti-
kel  2.1 2 Wlv verboden stoffen.
Medicamenten die de vaardigheden van vliegers kunnen beinvloeden zijn

bijvoorbeeld slaapmiddelen. Het Lucht- en Ruimtevaartgeneeskundig
Centrum te Soesterberg heeft in opdracht van de Rijksluchtvaartdienst in
1987/ 1988 onderzoek verricht  naar het gebruik van slaapmiddelen  door
vliegers. Dit naar aanleiding van indicaties dat vliegers, om slaapstoornissen
op te vangen, overgaan tot het gebruik van slaapmiddelen, hetgeen van
invloed kan zijn op de conditie tijdens de vlucht.'11 Een grote groep van

310. Valk en Simons 2001, p. 9-10.
311. Valk en Simons 2001, p. 15-20.
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vliegers heeft slaapstoornissen als gevolg van het vliegen door de tijdszones
tijdens de lange intercontinentale vluchten. Uit een onder vliegers, boord-
werktuigkundigen en cabinepersoneel gehouden enquete bleek ondermeer
dat slaapproblemen bij verkeersvliegers tijdens intercontinentale vluchten
kunnen leiden tot het gebruik van slaapmiddelen en drank. Het gebruik van
drank werd door 41 procent van de vliegers genoemd als middel om in
slaap te komen. De uitkomsten van dit onderzoek werden overigens bestre-
den door de KLM en Martinair, die binnen eigen gelederen nooit een slaap-
probleem hadden vastgesteld."'

5.6 Vluchtvoorbereidingshandelingen

Het ligt het meest voor de hand als controle op alcoholgebruik plaatsvindt
als de vliegers zich voor aanvang van de vlucht melden.
Het was de bedoeling van de wetgever dat alcoholgebruik boven 0,2 pro-
mille strafbaar mag worden geacht vanaf het moment dat het bemannings-
lid daadwerkelijk begint aan zijn vluchtvoorbereidingshandelingen. De
wetgeving is in dit geval echter niet volledig sluitend. Hoewel in artikel.

1.1,  onder  g, Wlv, waarin een definitie  van  'lid  van het boordpersoneel'
wordt gegeven, onder werkzaamheden tevens warden begrepen de voorbe-
reidingshandelingen voorafgaande aan een vlucht, beperkt het verbod om
onder invloed van alcohol werkzaamheden te verrichten zich in artikel.
2.12, eerste lid, Wlv, tot 'aan boord van een luchtvaartuig'. De  fase die daar
aan vooraf gaat, namelijk de vluchtvoorbereiding voordat het bemannings-
lid zich naar het vliegtuig begeeft, valt daar niet onden De consequentie van
deze redactie is dat nu alleen aan boord van een luchtvaartuig kan worden
gecontroleerd. Dat is in de praktijk met een toestel voor passagiers niet altijd
praktisch en onder omstandigheden zelfs onwenselijk. Het opleggen van
een vliegverbod tot 24 uur is echter wel mogelijk.

Er is een aanpassing van artikel.  2.1 2 Wlv in  de  maak om daarmee ook con-
trole in het bemanningscentrum te kunnen uitvoeren (de voorbereidings-

handeling).

312. ANP 190 4 BI N 129 1900 BV van 9 juni 1987, 'Slaapmiddelen bij de vliegers' in het
Algemeen Dagb/advan 10 juni 1987, 'Goed slapen en vliegen op een pil' in de Haagsche
Courant van 11 juni 1987

313. De Telegraofvan 13 augustus 1988: KLM en Martinair bestrijden gebruik slaapmiddelen en
drank. Zie ook WD Expresse van 30 september 1988
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5.7 Toezicht en opsporing

De  artikelen  11.4,  tweede lid,  tot en  met  11.7 Wet Luchtvaart geven regels
met betrekking tot toezicht en opsporing van overtreding van de alcohol en
drugsvoorschriften. Het gaat hierbij met name om een uitgewerkte regeling
met betrekking tot het gebruik van alcohol (het verlenen van medewerking
aan een voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht"* en de verplichting
gevolg te geven zich te onderwerpen aan een bloedproef. De regeling inza-
ke het gebruik van alcohol direct voorafgaand aan of tijdens het verrichten
van werkzaamheden is geregeld in artikel 11.4, tweede lid, en artikel  11.5
Wet Luchtvaart. Het nemen van maatregelen bij verdenking van het hebben
verricht van maatregelen onder invloed is geregeld in artikel    1 1.6   Wet
Luchtvaart. Voor deze regeling hebben de desbetreffende bepalingen van  de
Wegenverkeerswet  1994, de artikelen 160, eerste en vijfde lid, en  162  tot
en met 164 model gestaan.

Ieder lid van het boordpersoneel is verplicht om mee te werken aan het
ademonderzoek. De blaasproef geeft slechts aan of er alcohol is genuttigd
boven de toegestane limiet  van 0,2 promille.  Bij een positief resultaat  zal
een ademanalyse worden verricht op het politiebureau. Indien dit niet
mogelijk is (bijvoorbeeld om geneeskundige reden) kan worden overge-
gaan op een bloedonderzoek dan wel urineproef, dit ter beoordeling van
een arts. Wettelijk is de politieambtenaar verplicht na een positieve blaastest
twintig minuten te wachten alvorens over te mogen gaan tot ademanalyse.
Aangezien in die twintig minuten het lichaam ongeveer 0,05 promille heeft

afgebroken, zou men in bepaalde gevallen onder de strafbare limiet kunnen
konnen.

Een bemanningslid is verplicht mee te werken aan de ademanalyse. Het
weigeren om mee te werken levert een strafbaar feit op, bovendien moet in
dat geval het brevet worden ingevorderd door de politie. Ieder beman-
ningslid heeft op eigen kosten recht op een tegenonderzoek door middel
van een bloedonderzoek. Dit moet betrokkene zelf kenbaar maken; de poli-
tie hoeft hem hier niet op te wijzen. Bij een resultaat boven 0,2 promille
wordt proces-verbaal opgemaakt en wordt de verdachte in de regel veroor-
deeld tot een geldboete. Boven 0,6 promille wordt het brever tijdelijk inge-
nomen en beslist de Officier van Justitie (op verzoek) over teruggave van

314· Regels m.b.t. de adem-analyse ontbrak in eerdere ontwerpen.
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het brevet. Voorts kan men in dat geval worden bestraft met een geldboete
en een ontzegging van het brevet van drie jaren. Boven 1 promille wordt
het brevet ingenomen en wordt pas tijdens de terechtzitting beslist over
teruggave ervan.

Artikel    11.7 Wet Luchtvaart regelt de inlevering   van het bewijs   van
bevoegdheid. Wat zijn werking betreft is dit artikel op dit moment beperkt
tot het cockpitpersoneel; het cabinepersoneel behoeft voor het verrichten
van zijn werkzaamheden thans nog niet over een bewijs van bevoegdheid
te beschikken. Waar inlevering van het bewijs van bevoegdheid direct gevol-
gen heeft voor de betrokkene - hij kan immers zijn werkzaamheden niet
meer verrichten - wordt de inlevering beperkt tot die gevallen, waarin over-
duidelijk van drankgebruik gesproken kan worden. De norm voor inlever-
ing  is  door de wetgever gelegd bij tenminste driemaal  de in artikel  2.12
gelegde grens van 0,2 promille. Ook kan het bewijs van bevoegdheid wor-
den ingevorderd, wanneer de betrokkene weigert zijn medewerking te ver-
lenen aan het vaststellen van het promillage alcohol. 315

Overtreding van het verbod onder invloed van alcohol, drugs of psycho-
trope geneesmiddelen werkzaamheden te verrichten als lid van het boord-
personeel, vormt een misdrijf. De betreffende strafbepalingen zijn in artikel
11.10 Wet Luchtvaart opgenomen. Bij veroordeling  kan de bevoegdheid
aan boord van een luchtvaartuig werkzaamheden te verrichten als lid van
het boordpersoneel ten hoogste drie jaren (overtreding) of zes jaren wor-
den ontzegd. Tevens zijn naar analogie van de Wegenverkeerswet  1994 red-
divebepalingen opgenomen.

Artikel   1 1.1 2 Wlv regelt het verbod werkzaamheden te verrichten in geval
van schorsing ofinvordering van het bewijs van bevoegdheid of ontzegging
van de bevoegdheid die werkzaamheden te verrichten. Het gaat hierbij om
die gevallen, waarin min of meer bewust ("weet of redelijkerwijs moet
weten") ondanks een ministerieel of rechterlijk verbod betrokkene toch
voor hem op dat moment verboden werkzaamheden verricht. Dit artikel
vormt derhalve het sluitstuk van de handhaving van de alcoholbepalingen
in  de Wet Luchtverkeer. Artikel 11.13 heeft  aan op welk moment de bijko-
mende straf van ontzegging van de bevoegdheid bepaalde werkzaamheden
te verrichten ingaat. Niet alleen moet er een onherroepelijke rechterlijke

315. Mogelijkheid het brevet in te trekken ontbrak in eerdere ontwerpen.
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uitspraak zijn. Ook moet de tenuitvoerlegging praktisch uitvoerbaar zijn.
Pas dan gaat de bijkomende straf in. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk
door een verblijf in het buitenland voor enige tijd de bijkomende straf te

ontlopen.

De alcoholcontroles werden versneld ingevoerd toen op 14 januari 2000 op
de luchthaven Schiphol was gebleken dat een dronken Marokkaanse gezag-
voerder de cockpit  van een gereedstaande Boeing 7 3 7 wilde betreden.  De
gezagvoerder bleek 2,2 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Hij kreeg
een boete van 2500 gulden en een vliegverbod tot de volgende middag
opgelegd. Verzuimd werd om ook het brevet in te nemen. 316

5.8 Alcohol en luchtverkeersdienstverlening

De regels met betrekking tot alcohol, drugs en psychotrope geneesmidde-
len  zijn, zo bepaalt artikel  11.8a Wlv, van overeenkomstige toepassing  op

degene, die luchtverkeersdienstverlening geeft, dan wel een grondstation of
een mobiel station bedient. Echter, in plaats van het opleggen van een vlieg-
verbod treedt het verbieden van het geven van luchtverkeersdienstverlening
of het gebruiken van een grondstation. Bij veroordeling kan de bevoegd-
heid om verkeersdienstverlening te geven, voor ten hoogste drie jaren wor-
den ontzegd.

317

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat de wetgeving zich overigens
uitsluitend richt op vliegend personeel verkeersleiders en niet tot andere
risicogroepen als technisch personeel dat onderhoud aan vliegtuigen doet
en bij wie het gebruik van alcohol of drugs ook wel eens gevolgen voor de
kwaliteit van hun werk zou kunnen hebben.

Titel 2.2 van Hoofdstuk 2 van de Wet Luchtvaart met betrekking tot alco-
hol, drugs en psychotrope geneesmiddelen is eveneens van toepassing op
het bedienen van militaire luchtvaartuigen. 318

5.9 Alcoholcontroles in de praktijk

Begin november 2000 voerde de luchtvaartpolitie voor het eerst alcohol-
controles uit onder de bemanningsleden van luchtvaartuigen op Schiphol.
In de vijf daarop volgende maanden heeft de luchtvaartpolitie vierhonderd

316. Algemeen Dagblad,1,17 januari 2000, p. 5
317· Art. 11.11, eerste lid, onder b WIv.
318. Art. 10.1 WLV.
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blaastesten afgenomen. Vier piloten bleken te veel op te hebben. In drie
gevallen werd de zaak met een boete afgedaan.
Op 21 maart 2000 is voor het eerst in Nederland, en mogelijk zelfs voor
het eerst in de wereld, een piloot veroordeeld die op het punt stond te gaan
vliegen onder invloed, zo meldde het Haarlems Dagblad van 22 maart 2000
Een 55-jarige Amerikaanse piloot werd op 16 januari op Schiphol achter de
stuurknuppel van een Boeing  7 7 7 van United Airlines vandaan gehaald. Uit
een voorlopige blaastest bleek dat hij te veel drank op had. De Haarlemse
politierechter heeft hem een vliegverbod van zes maanden opgelegd en een
boete van 9.500 gulden.
Op 21 november 2000 zijn twee vluchten van United Airlines niet op
Schiphol geland wegens de alcoholcontroles op de luchthaven. Volgens een
woordvoerder van United Airlines weken de toestellen uit naar Brussel
omdat de procedures op Schiphol 'onduidelijk' waren. 'De piloten wilden
eerst opheldering over hoe en wanneer de controles worden uitgevoerd en
wat de normering is', aldus de zegsman:In Amerika is men gewend aan
controles zowel door de autoriteiten als door United Airlines zelf'
Het Nederlandse beleid wijkt dan ook af van het door de Verenigde Staten

gevoerde beleid dat uitgaat van zelfregulering door luchtvaartmaatschappij-
en en aanverwante bedrijven op basis van regelgeving van en getoetst door
de Amerikaanse Rijksluchtvaartdienst FAA.

Misbruik van alcohol door bemanningsleden van vliegtuigen leidt in het
Amerikaanse systeem niet tot strafrechtelijke gevolgen voor betrokken
bemanningsleden, hetgeen in Nederland uitdrukkelijk w61 het geval is.

5.10 Zorgplicht binnen bedrijven

Voor de beoordeling of het luchtvervoer op veilige wijze zal worden ver-
richt, moet de ondernemer ten genoegen van de Inspectie Verkeer en
Waterstaat onder meer aantonen dat een voldoende bekwaamheid van de
bemanningen is verzekerd, en dat een stelsel van aanwijzingen en gegevens
is verkregen, dat bij behoorlijke toepassing door gezagvoerder en overig
boordpersoneel leidt tot een veilige vluchtuitvoering. 319

Ter beoordeling daarvan stelt de ondernemer een zogenaamd Basic
Operating Manual (B.O.M.) ter beschikking aan de Inspectie Verkeer en
Waterstaat. In dit manual zijn vele zaken geregeld ten aanzien van die veili-

319. Art. 1.3 onder c WIv.
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ge vluchtuitvoering en daarmede samenhangend de bekwaamheid van de
bemanningen. In de B.O.M.'s van diverse Nederlandse luchtvaartmaatschap-
pijen staat vermeld dat het niet toegestaan is tijdens de diensturen en gedu-
rende een periode van 8 uren v66r aanvang van de dienst, alcoholische
dranken te gebruiken. Het is eveneens niet toegestaan. om in uniform in of
buiten diensttijd, bars te bezoeken of andere gelegenheden, waar primair
alcoholische dranken worden geserveerd.
Bovendien heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond, dat de periode
van acht uur tussen gebruik van alcoholhoudende drank en het verrichten
van werkzaamheden als boordpersoneel, die wordt gehanteerd in wetge-
ving van andere landen (bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika),  te
kort is.
Misbruik van alcohol, drugs en medicijnen vormt een risico voor de vlieg-
veiligheid en verdient daarom ook aandacht van de luchtvaartmaatschap-
pijen zelf. Luchtvaartmaatschappijen zullen zich blijvend moeten inzetten
voor verbetering en monitoren van de effecten op bewustzijn, kennis en
gedrag van het personeel. In het jaar 2005 vond overleg plaats tussen het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat en vertegenwoordigers van de
Nederlandse luchtvaartmaatschappijen over het toepassen van alcoholpre-
ventieve maatregelen, waaronder    ook de invoering van 'selftesting'.
Aanleiding was het Europese concept Europese operationele eisen voor de
afgifte van een Vergunning tot vluchtuitvoering'zo waarin zal een zorgplicht
wordt geintroduceerd voor vergunninghouders om haar personeel zoveel
mogelijk te ondersteunen en faciliteren bij het voldoen aan de vereiste
lichamelijke fitheid tijdens de vlucht.'11

Het overleg heeft tot de onderstaande bevindingen en afspraken geleid:
- Partijen erkennen het risico voor de vliegveiligheid van misbruik van

alcohol, drugs en medicijnen en de luchtvaartmaatschappijen spreken in
dit protocol af welke extra maatregelen zij willen treffen tot voorlichting
en bewustwording van deze gevaren.

-   De luchtvaartmaatschappijen vinden dat huidige alcoholpreventie maat-
regelen (niet die voor drugs en medicijnen) die zij nemen, al leiden tot
adequaat resultaat. Desalniettemin zeggen zij toe dat zij zich blijvend
inzetten voor verbetering van de informatie en ook blijvend zullen
monitoren wat de effecten op bewustzijn, kennis en gedrag van het per-
soneel zijn.

320. EU-OPS, Algemeen akkoord van de Transportraad, eind 2004.
321. Brief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan luchtvaartmaatschappijen, d.d. 15

april 2005· kenmerk DGTL/05·004118.
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-  Voor voorlichting en andere preventiemaatregelen ter voorkoming van
risicovol gebruik van medicijnen en/of drugs zullen de luchtvaart-
maatschappijen extra inzet plegen.

-     Overgaan  tot  'self testing' maatregelen wordt  door de luchtvaartmaat-
schappijen wordt niet reeel gevonden. Voor drugs en medicijngebruik is
nog geen sprake van een betrouwbare meetmethode om de historie van
het gebruik vast te stellen. Met betrekking tot'self testing' voor alcoholge-
bruik ziet de sector mogelijk nadelige effecten op het 'level playing field'
tussen Europese luchtvaartmaatschappijen. Sector denkt aan verant-
woordelijkheid tegemoet te komen door inspanningen bij aanname
selectie, de kwalitatief goede opleidingen met training op verantwoor-

delijkheidsbesef en interne maatschappij bewaking van het personeels-
gedrag. Een kostbare extra investering in de vorm van 'self testing' achten
de luchtvaartmaatschappijen daarom op (lit moment niet reEel. 322

Op  15  april 2004'13 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat de
Tweede Kamer ingelicht over haar voornemen om in overleg met de lucht-
vaartmaatschappijen nader te onderzoeken wat voor andere preventiemaat-
regelen mogelijk zijn ter voorkoming van risicovol gebruik van alcohol,
drugs of medicijnen door vliegend personeel. In deze brief heeft de staats-
secretaris medegedeeld voor haar vervolgaanpak de volgende uitgangspun-
ten te zullen hanteren:
-   Een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau in de luchtvaart.
-  Het neerleggen van verantwoordelijkheden bij de sector zelf, dit mede

gezien de eigen verantwoordelijkheid van de sector voor een veilige
vluchtuitvoering.

-   Alleen daar regels stellen waar dat noodzakelijk is voor de veiligheid om
tegelijkertijd maximale ruimte te laten voor de operator om tot econo-
misch verantwoorde exploitatie te komen.

Deze bevindingen hebben geleid tot het opstellen van een protocol door de
luchtvaartmaatschappijen. Aan de luchtvaartmaatschappijen die zich ver-
binden tot extra preventie-inspanning, is toegezegd dat daarmee rekening
wordt gehouden door de toezichthoudende instantie, de Inspectie Verkeer
en Waterstaat. Een elftal luchtvaartmaatschappijen heeft de afspraak onder-
tekend. Bij luchtvaartmaatschappijen die het Protocol niet ondertekenen zal
de Inspectie Verkeer en Waterstaat strenger controleren op preventie inspan-

322. Verslag vergadering over preventie alcohol en drugs, gehouden op 24 jUni 2005 op het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

323·  Kamerstukken // 2004,29 200 X| |  nr.  127.
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ningen ter voorkoming van alcohol en/of drugsgebruik in het kader van de

Vergunning tot vluchtuitvoering. 324

Met de luchtvaartmaatschappijen is ook overeengekomen dat de effecten
van de evaluatiemaatregelen ge6valueerd zullen worden. De wijze waarop
dat zal gebeuren vormt onderdeel van dit protocol. Verkeer en Waterstaat zal

als bijdrage aan deze evaluatie een belevingonderzoek instellen bij het per-
soneel van betrokken luchtvaartmaatschappijen. De nulmeting vindt plaats
in de eerste helft van 2006 en de evaluatie meting na 2 jaar.

De hiervoor geschetste aanpak heeft betrekking op vliegend personeel van

luchtvaartmaatschappijen. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
streeft ernaar om bij gebleken succes deze aanpak ook te overwegen voor
andere functies, zoals het vliegtuigonderhoudspersoneel in de luchtvaart.

EUROCONTROL Maastricht, verantwoordelijk voor luchtverkeersleiding in
de hogere luchtlagen boven Noord-Europa, is in tegenstelling tot de lucht-
vaartmaatschappijen wel tot invoering van selftesting overgegaan. Daar
worden verkeersleiders op vrijwillige basis getest op het gebruik van alco-
hol en drugs. Eenmaal per week worden verkeersleiders die op dienst gaan
op een onaangekondigd tijdstip gecontroleerd door beveiligingsbeambten,

die overigens geen opsporingsbevoegdheid bezitten. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van voorselectieapparatuur zoals die ook door de politie als selec-
tiemiddel worden toegepast. Is de uitslag positief, dan wordt de verkeers-
leider vervangen en wordt het afdelingshoofd geinformeerd. Weigert een
verkeersleider om mee te werken, dan volgt een verbod op het mogen uit-
voeren van werkzaamheden. Het systeem van selftesting bij Eurocontrol

bevindt zich nog in een beginstadium. Niet geregeld zijn nog sancties bij
positief resultaat, het bewaren van rapportages, de mogelijkheid om een
uitslag aan te vechten. 325

Het ondergaan van alcohol testing door een bedrijf kan onderdeel zijn van
een arbeidscontract, mits daarover instemming van beide partijen bestaat.

Bij nieuwe medewerkers kan de werkgever medewerking vragen in het

324· Brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan de voorzitter van de Tweede

Kamer, betreft 'Preventie maatregelen van luchtvaartmaatschappijen ter voorkoming van
risicovol gebruik van alcohol, drugs en medicijnen door vliegend personeel',
DGTL/05.008395, 22 december 2005.

325. Rules applicable at Maastricht UAC as from 20/12/04 on the prevention of alcohol and
psychoactive substances abuse, nr. 27/04, d.d. 15 december 2004
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kader van het arbeidscontract. Aanpassing van bestaande contracten vereist

instemming van beide partijen. Er blijft altijd een spanningsveld bestaan
tussen privacy wetgeving en de mogelijkheid tot afdwingen van veilig-

heidsmaatregelen. Denkbaar is dat luchtvaartmaatschappijen bij CAO de
mogelijkheid tot alcoholcontroles willen regelen.

6.              Conclusie

Het brevet is het bewijs dat de overheid ervan overtuigd is, dat de brevet-
houder voldoende kundigheid heeft getoond, overeenkomstig de interna-
tionale normen en maatstaven. Onderscheid wordt gemaakt tussen beroeps-

vliegbewijzen en priv6vliegbewijzen.
In dit hoofdstuk is vermeld dat de brevetten voor zweefvliegen en ballon-
varen zijn afgeschaft. De wijze waarop het ministerie van Verkeer en
Waterstaat deze luchtsporten wil dereguleren, verdient vanuit wetstech-
nisch perspectief niet de schoonheidsprijs. De bewijzen van bevoegdheid
voor deze luchtsporten mogen dan wel uit het Besluit bewijzen van
bevoegdheid zijn geschrapt, artikel 2.1 van de Wet luchtvaart stelt dat het
verboden is een luchtvaartuig te bedienen zonder het daarvoor geldige

bewijs van bevoegdheid of geldig bewijs van gelijkstelling. Een mogelijk
heid om de bevoegdheid tot uitgifte van bewijzen van bevoegdheid aan
koepelorganisaties te mandateren of te privatiseren wordt in de Wet lucht-
vaart niet gegeven.

Wat de effecten van deregulering binnen de recreatieve luchtvaart op de
vliegveiligheid zijn, daarover valt pas over enkele jaren een uitspraak te
doen. Binnen de Nederlandse ballonvaart zijn echter nu al de eerste uit-
wassen waarneembaar. CommerciEle belangen wegen in deze sector, zo lijkt
het, zwaarder dan vliegveiligheid. Indien het ballonvaren zich blijft ont-
wikkelen op de manier waarop het nu gebeurt, zal de overheid uiteindelijk
niet anders kunnen dan ingrijpen en deze materie opnieuw, mogelijk nog
strakker dan voorheen, reguleren.

Het heeft er alle schijn van dat de privatisering van de brevetten voor zweef-
vliegen en ba]lonvaren overhaast en tot stand is gekomen. Bezuinigingen en

reorganisaties aan de kant van IVW en het streven van de KNVvL om een
aantal overheidstaken in eigen beheer te kunnen gaan uitvoeren, hebben
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daarbij ongetwijfeld een rol gespeeld. IVW-jurist Scholtens wijst in de noti-
tie 'Deregulering kleine luchtvaart' op het feit dat bij realisering van een
voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de basisverordening
met betrekking tot brevettering en vluchtuitvoering 'voor die categorie8n
luchtvaartuigen die nu zijn uitgezonderd van de werking van de Wet lucht-
vaart zoals ballonnen die uitzondering ongedaan zal moeten gemaakt'. 316

Het spreekt voor zich dat de recreatieve luchtvartsector met dergelijke
opeenvolgende wijzigingen in regiems niet blij is.

Bij deregulering dient IVW zich daarom eerst af te vragen op welke wijze
vermindering van overheidsinspanningen bij de afgifte en verlenging van
bewijzen van bevoegdheid het beste gestalte kan krijgen. Er zijn meer
methoden om tot het gewenste resultaat te komen. Mandatering, waarover
ook Scholtens in zijn notitie'27 spreekt is een mogelijkheid, maar ook zou
kunnen worden gedacht aan de eerste afgifte van een bewijs van bevoegd-
heid te laten verrichten door VenW en de geldigheid van het brevet afhan-
kelijk te stellen van zekere ervaringseisen. De beoordeling (profcheck) en
wedergeldigverklaring (het opnieuw op het vereiste niveau brengen) is iets
dat aan de recreatieve luchtvaartsector overgelaten zou kunnen worden.

Ook al mag er in de Nederlandse wet- en regelgeving betreffende de lucht-
vaart onderscheid worden gemaakt tussen de eisen waaraan beroepsvliegers
respectievelijk privdvliegers moeten voldoen, de regels met betrekking tot
het gebruik van alcohol, medicijnen en drugs gelden voor zowel de
beroepsvlieger als de priv6vlieger. Nadat de Dienst Luchtvaart van het Korps
Rijkspolitie en het NLRGC in  1981  voor het eerst pleitten voor een wette-

lijke normering van alcohol, medicijn en drugsgebruik, heeft het nog bijna
twintig jaar geduurd voordat die regels er kwamen. De verklaring voor deze
traagheid moet worden gezocht in het feit dat de Rijksluchtvaartdienst er
aanvankelijk weinig voor voelde om alcoholnormen in de luchtvaartwetge-
ving op te nemen. Normering zou een bevestiging inhouden van de nood-
zaak om alcoholgebruik in de luchtvaart te reguleren. Aan de hoge beroeps-
moraal van beroepspiloten werd niet getwijfeld. Uit een door het NRLGC

opgestelde rapportage met de uitkomsten van een enquete onder zowel

beroepsvliegers als recreatieve vliegers mag de conclusie worden getrokken
dat in het begin van de jaren '80 het gebruik van alcohol eerder problema-
tischer is onder beroepsvliegers dan onder recreatieve vliegers. Sinds in de

326. Interne nota opgesteld ten behoeve van overleg met KNVvL en AOPA.
327· Idem.
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Wet luchtvaart normen m.b. t. alcoholgebruik in de luchtvaart zijn opgeno-
men, zijn op Schiphol al diverse beroepsvliegers tegen de lamp gelopen. In
Nederland staat de strafrechtelijke aanpak van overtreders van de alcohol,
medicijnen en drugsgebruik voorop. Over niet al te lange tijd kan ook nog
een Europese verordening tegemoet worden gezien (EU-OPS) waarin een
zorgplicht wordt geintroduceerd voor luchtvaartmaatschappijen. Deze
zorgplicht behelst onder meer het nemen van preventieve maatregelen
tegen risicovol alcoholgebruik door luchtvaartbemanningen. Het opstellen
van een 'gedragscode' door de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen heeft
een positieve bijdrage geleverd aan de luchtvaartveiligheid. De onderteke-
ning van een protocol door deze luchtvaart-maatschappijen kan als een pro-
actieve invulling van de komende zorgplicht warden gezien. Uit de onder-
tekening van dit protocol blijkt dat de luchtvaartmaatschappijen eigen ver-
antwoordelijkheid hebben genomen en zelf maatregelen hebben voorge-
steld na zich overtuigd te hebben van de te verwachten effecten van de extra

preventie. Ook de door hen voorgestelde evaluatie, 2 jaar na ondertekening,
zal bijdragen aan verbetering van de veiligheid. Met deze aanpak is geen
sprake van extra regelgeving noch doorbreking van het beleid inzake 'level
playing field' in Europa.

De vraag die zou kunnen worden gesteld, is of een vlieger met een alcohol-
of drugsprobleem niet beter kan behandeld kan worden dan hem  (of haar)
te straffen. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers  (VNV) is altijd
tegenstander geweest van routinecontroles op drankmisbruik. De VNV
beroept zich op een 'vrijwel waterdicht systeem van sociale controles tus-
sen collega's onderling, dat in de afgelopen jaren gevallen van drankmis-
bruik ruim voor en tijdens een vlucht praktisch tot nul heeft terugge-
bracht'.'28 De VNV heeft van af het begin van de discussie over de wense-
lijkheid van alcoholnormen in de luchtvaartregelgeving gewezen op het
betrekkelijke geringe effect van alcoholcontroles. Alcoholmisbruik komt
volgens  de VNV door de grote sociale controle onder vliegers nagenoeg niet
voor en de VNV verwacht dan ook meer resultaat van een voortdurende
goede voorlichting.

328. Dit zei voorzitter B. Baksteen van de VNV als reactie op de Amerikaanse alcoholmaatregel
in de Volkskrant in nov. 2001. Baksteen noemt routinecontroles op alcohol ondoelmatig,
omdat de test niet honderd procent betrouwbaar zal zijn: Mls maar 66n op de honderd
geteste vliegers een man ten onrechte een vliegverbod zou krijgen, zou niet alleen meteen
een moeilijkheid voor het invallerssysteem, maar vooral persoonlijke schade aan het imago
van de betrokkene ontstaan.
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Deze opmerking mag ongetwijfeld juist zijn ten aanzien van de beroeps-

luchtvaart, al zijn ook voor deze categorie vliegers voorbeelden bekend van
vliegers die aanstalten maakten om een verkeersvliegtuig te gaan besturen
terwijl zij onder invloed waren van alcohol, maar dit neemt niet weg dat
strafbaarstelling nodig was. Strafrechtelijk ingrijpen was in dat geval gebo-
den om te voorkomen dat de vlucht daadwerkelijk zou worden uitgevoerd.
Van sociale controle was in zulke gevallen geen sprake. In de recreatieve

luchtvaart ligt de situatie weer anders. Niet alleen ontbreekt hier een
beroepsmoraal, ook is de kans op 'betrapping' door een tweede vlieger
minder sterk aanwezig.
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Luchtverkeersregels

1        Inleiding

Evenals dit voor het verkeer op de weg geldt, moeten luchtvaartuigen zich
houden aan bepaalde luchtverkeersregels. De naleving van luchtverkeersre-
gels en het toezicht daarop vormt een essenti6le voorwaarde voor het
handhaven van de veiligheid in de lucht. Omdat vliegtuigen grote afstan-
den kunnen afleggen is het van belang dat de luchtverkeersregels hetzelfde
zijn in alle staten in principe hetzelfde zijn en dat op dezelfde wijze ver-
keersleiding aan de luchtvaartuigen wordt gegeven. In dit hoofdstuk wordt
het internationale kader van luchtverkeersregels besproken en wordt uit-
eengezet op welke wijze staten de naleving ervan, ook wanneer een lucht-
vaartuig zich buiten de eigen landsgrenzen bevindt, verzekeren. Aan de
orde komen enkele specifieke, in ieder geval voor Nederland toepasselijke
vraagstukken als: wat wordt verstaan onder algemene gevaarzetting?, heeft
een gezagvoerder een zelfstandig recht om in het belang van de vliegvei-
ligheid van deze regels af te wijken? En wie moet het Openbaar Ministerie
vervolgen als na een overtreding blijkt dat niet de gezagvoerder, maar de co-
piloot het vliegtuig heeft bestuurd?

2             Het luchtruim: indeling en classificatie

Aan de hand van de te verlenen luchtverkeersdiensten worden delen van het
luchtruim aangewezen en benoemd. De basis voor de indeling van het
luchtruim wordt gevormd door het stelsel van Flight Information Regions
(vluchtinformatiegebieden) (FIR's), waarvoor  het is vastgesteld dat Flight
Information Service en Alerting Service dienen te worden verleend. Flight
Information Regions grenzen altijd aan andere FIR's en omvatten aldus het
gehele routepatroon van de wereldluchtvaart. In verticale zin strekken zij
zich onbeperkt uit.
Binnen een FIR, en daarvan dus deel uitmakend, worden al naar behoefte
een of meer van de onderstaande gebieden ingesteld:
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- Controlled Airspace Guchtverkeersleidinggebieden):
• Control Areas (algemene luchtverkeersleidinggebieden);
• Terminal Control Areas (naderingsluchtverkeersleidingsgebieden);
• Airways (luchtwegen);
• Control Zones (plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden);
• Aerodrome Traffic Zones (luchtvaartterreinverkeersgebieden);

- Advisory Airspaces (vluchtadviseringsgebieden);
- Advisory Routes (vluchtadviseringsroutes);
- Aerodrome Flight Information Zones (luchtvaartterreininformatiegebie-

den).

In Nederland kent men bovendien Special Rules Zones (bijzondere lucht-
verkeersgebieden).  In alle vorengenoemde gebieden wordt vluchtinforma-
tie verstrekt en alarmering verzorgd overeenkomstig de daarvoor vastge-
stelde procedures.

2.1 Vluchtinformatiegebied Amsterdam

De Nederlandse regels met betrekking tot het luchtverkeer zijn van toepas-

sing op alle deelnemers aan het luchtverkeer binnen het vluchtinformatie-
gebied Amsterdam. Dit vluchtinformatiegebied omvat niet alleen het lucht-
ruim boven het Nederlandse grondgebied, maar strekt zich ook uit tot ver
over de Noordzee buiten de territoriale wateren.

De mogelijkheid bestaat dat een staat wat betreft de uitvoering van de lucht-
verkeersdienstverleningstaken met betrekking tot delen van het vluchtin-
formatiegebied Amsterdam bepaalde taken laat uitvoeren door de bevoegde
autoriteiten van aangrenzende staten, dan wel in de luchtruimte van aan-
grenzende staten de uitvoering van de luchtverkeersdienstverlening op zich
te nemen. Een voorbeeld van de eerstgenoemde mogelijkheid is het deel
van de luchtroute B29, waar Belgi6 de luchtverkeersleiding verzorgt binnen
het Nederlandse vluchtinformatiegebied,'2' terwijl het verlenen van luch-
verkeersdiensten tot een hoogte van 3000 voet boven het Nederlandse deel

329. Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van
Defensie, houdende wijziging van de Regeling luchtverkeersdienstverlening en de Regeling
van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie van 3 maart 1995, nr.
DGRLD/JBZ/95·002008, houdende aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening
door buitenlandse instanties (Stcrt. 2003,76). In deze regeling wordt eveneens de boven

Nederlands grondgebied gelegen zone bij de Duitse luchthaven Niederrhein aangewezen als
plaatselijk luchtverkeersleidinggebied en wordt het gebied behorende tot de Niederrhein
CTR aangewezen als gebied waar door een buitenlandse instantie, in casu de plaatselijke
luchtverkeersdienst van Niederrhein, luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven.
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van het Continentaal Plat binnen het Engelse vluchtinformatiegebied een
voorbeeld van de laatstgenoemde mogelijkheid is.
Dit gaat echter niet ten koste van de eigen nationale soevereiniteit. De ver-
antwoordelijkheden van de staat die luchtverkeersdienstverleningstaken
verschaft in het luchtruim boven een andere staat beperken zich tot techni-
sche en operationele aspecten aangaande het bespoedigen en onderhouden
van een veilige en ordelijke stroom luchtverkeer ('to expedite and maintain
a safe and orderly flow of air traffic') boven het desbetreffende grondge-
bied. Hierbij dient de staat zich te houden aan de eisen en richtlijnen van
de staat die de verantwoordelijkheid overdraagt. Deze laatste is verplicht tot
het opstellen van die faciliteiten, systemen en diensten voor gebruik door
de luchtverkeersdienstverlenende staat, waarvoor beide staten de noodzaak

aanwezig achten.

3          Luchtverkeersregels

Wereldwijd zijn de luchtverkeersregels ter bevordering van de veiligheid en
de regelmaat van het luchtverkeer gebaseerd op Annex 2 (Rules of the Air)
en Annex  11 (Air Traffic Services)  van het Verdrag van Chicago. Nederland
heeft net als andere staten haar luchtverkeersregels op deze Annexen geba-
seerd. Deze zijn hoofdzakelijk neergelegd in hoofdstuk 5 van de Wet lucht-
vaart  en het Luchtverkeersreglement  (LVR).
De volgende vliegvoorschriften kunnen worden onderscheiden:
- General Flight Rules (algemene vliegvoorschriften);
- Visual Flight Rules (VFR) (zichtvliegvoorschriften);
- Instrument Flight Rules (IFR) (instrumentvliegvoorschriften).
Het gebruik van luchtvaartuigen op de grond is altijd onderworpen aan de
algemene vliegvoorschriften. In de lucht moeten de algemene vliegvoor-
schriften worden gevolgd en bovendien, naar keuze van de gezagvoerder,

de zichtvliegvoorschriften of instrumentvliegvoorschriften.

4          Verkeersleiding

Op  grond van artikel  28  van het Verdrag van Chicago verplicht iedere  ver-

dragsluitende staat zich, voor zover zulks door hem uitvoerbaar is, op zijn
grondgebied luchtverkeersfaciliteiten ter beschikking te stellen. Hiertoe
behoren luchthavens, radiodiensten, meteorologische en andere diensten.
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Een staat is verplicht om, aan de hand van de bepalingen uit Annex  11, voor
die delen van het luchtruim en de hierin gelegen vliegvelden, waarvoor de
staat de verantwoordelijkheid draagt, vast te stellen of'Air Tmffic Services' die-
nen te worden verleend. Vervolgens dient de staat erop toe te zien, dat der-
gelijke Air Traffic Services worden ingesteld en uitgevoerd, overeenkomstig
de  bepalingen uit Annex 1 1. Indien hierover door staten onderling afspra-
ken zijn gemaakt, mag een staat de verantwoordelijkheid voor het instellen
en uitvoeren van AirTraffic Services overdragen aan een andere staat. Indien
een  staat de verantwoordelijkheid voor het verlenen van Air Traffic Services
op zijn grondgebied overdraagt aan een andere staat, dient dit te gebeuren
zonder afbreuk te doen aan de eigen nationale soevereiniteit. De verant-

woordelijkheden van de Air Traffic Service verschaffende staat beperken
zich tot technische en operationele aspecten aangaande het bespoedigen en
onderhouden van een veilige en ordelijke stroom luchtverkeer ('to expedite
and maintain a safe and orderly flow of air traffic') op het desbetreffende grondge-
bied. Hierbij dient de staat zich te houden aan de eisen en richtlijnen van
de staat, die de verantwoordelijkheid overdraagt. Deze laatste is verplicht tot
het opstellen van die faciliteiten, systemen en diensten voor gebruik door
de Air Traffic Service verlenende staat, waarvoor beide staten de noodzaak
aanwezig achten. Deze faciliteiten, systemen en diensten mogen niet her-
roepen of gewijzigd worden, zonder hier eerst de Air Traffic Service verle-
nende staat van op de hoogte te stellen.
Die delen van het luchtruim boven volle zee, of zonder vastgestelde soeve-
reiniteit, waar AirTraffic Services dienen te worden verleend, zullen volgens
regionale overeenkomsten aan staten worden toegewezen. Wanneer een
staat de verantwoordelijkheid voor een dergelijk luchtruim op zich neemt,
dient deze zorg te dragen voor een zorgvuldige instelling en uitvoering van
Air Traffic Services.
De voorschriften met betrekking tot de Air Traffic Services (luchtverkeers-
dienstverlening), zoals   die in Annex   11   behorende   bij het Verdrag   van
Chicago zijn vastgelegd, zijn in Nederland opgenomen in de Wet luchtvaart
en in het Luchtverkeersreglement, alsmede in besluiten en beschikkingen
ingevolge deze wet en het reglement.

4.1 Luchtverkeersdienstverlening boven volle zee

Artikel  12  van het Verdrag van Chicago bepaalt dat boven volle  zee  de  op
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grond van de in Annex 2 (Rules of the Air) vastgestelde luchtverkeersregels
gelden. Wanneer in een gebied boven volle zee tevens luchtverkeersdienst-
verlening door een verdragsluitende staat wordt gegeven, waarvan de staat
met betrekking tot een aantal in de Annex 2 genoemde onderwerpen afwij-
kende regels heeft gegeven, kan het voorkomen dat boven de volle zee naast

of in afwijking van Annex 2 ook de nationale luchtverkeersregels worden
gehanteerd."°

4.2 Opvolgen van instructies van de verkeersleiding

Tijdens de uitvoering van een vlucht waaraan verkeersleiding wordt gege-
ven, wordt de gezagvoerder bijgestaan door een verkeersleidingsdienst die
zorgt voor de separatie tussen de luchtvaartuigen. Voor het begin van een
vlucht moet daartoe bij de betrokken verkeersleidingsdienst een vliegplan
worden ingediend, dat de inlichtingen en gegevens bevat omtrent de uit te
voeren vlucht, en moet een verkeersklaring, in de wet kortweg 'klaring'
genoemd, zijn gevraagd en verkregen. Een verkeersklaring is een
machtiging aan de gezagvoerder van een luchtvaartuig om een vlucht uit te
voeren of te vervolgen onder door een verkeersleidingsdienst gestelde
voorwaarden.
Een verkeersklaring heeft alleen betrekking op aan ATC bekend verkeer en
kan nooit worden beschouwd als een machtiging om voorschriften en der-
gelijke, uitgevaardigd door andere bevoegde autoriteiten, te overtreden.
De gezagvoerder is er te allen tijde verantwoordelijk voor dat een ontvan-

gen verkeersklaring in het licht van die voorschriften kan worden uitge-
voerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan minimumhoogte boven terrein,
zuurstofgebruik, verboden gebieden, geluidsoverlast, etc.
Indien de verkeersklaring, om welke reden ook, niet aanvaardbaar is, kan de
vlieger een andere klaring vragen. Dit verzoek moet door de verantwoor-
delijke verkeersleider worden ingewilligd.
Een klaring dient door de verkeersleiding tijdig aan de vlieger te worden
verstrekt, zodanig dat deze nog voldoende tijd heeft om aan de voor-
waarden van de klaring te voldoen.
In het algemeen is de gezagvoerder gehouden zich te voegen naar de
instructies van de verkeersleiding. De verkeersleider mag normconform
gedrag verwachten en opvolging van de door de verkeersleiding gestelde
voorwaarden en gegeven opdrachten.

330· Zie ook Hoofdstuk 5: 'Toepassingsbereik van de Nederlandse luchtverkeersregels'.
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Het verkrijgen van een klaring en het nakomen van het vliegplan vormen
de kernverplichtingen bij een vlucht die onder verkeersleiding wordt uit-
gevoerd."' Aan de verkeersklaringen moet door de gezagvoerder worden
voldaan."2 Slechts wanneer de omstandigheden dit in het belang van vei-

ligheid dringend noodzakelijk maken, mag de gezagvoerder hiervan afwij-
ken, doch dan behoort de luchtverkeersleiding zo spoedig mogelijk te wor-
den ingelicht."'

4.3 Uitwijkregels

De gezagvoerder houdt zich dus in beginsel aan de voorgeschreven hoog-
te, snelheid en koers. Een van de redenen om hiervan af te wijken kan gele-
gen zijn in de situatie dat vliegtuigen elkaar zo dicht naderen dat gevaar
voor botsing bestaat. Het Luchtverkeersreglement noemt in paragraaf 2 een
aantal voorgeschreven uitwijkregels teneinde botsing te voorkomen.
Deze regels verplichten de gezagvoerder tijdens zichtomstandigheden om
een uitwijkmanoeuvre uit te voeren. Moderne verkeersvliegtuigen zijn
tegenwoordig verplicht uitgerust met een Aircmft Collision Avoidance System

(ACAS)-systeem (de Amerikanen spreken  over TCAS),  dat de gezagvoerder
onafhankelijk van installaties op de grond informatie en advies geeft over
mogelijk conflicterende luchtvaartuigen.'*- Het systeem kan instructies aan

331. Geut 1989, p. 14-18.

332. Art. 35, eerste lid LVR.
333· Art. 35, vierde lid LVR. Een vergelijke bepaling wordt gevonden in Hoofdstuk 3 (General

Rules) van Annex 2: 3.6.2.1 'an aircraft' (lees: de gezagvoerder) 'shall adhere to the current
jlight plan unless an emergency situation arises which necessitates immediate action by tbe
aircrofs, in which event as soon as circumstances permit, after such emergency authority is
exercised, the appropriate air tr«[jic services unit shall  be notified ofthe action taken and
that this action has been taken under emergency authority'. Zie ook: US District Court in
Texas 2 august 1985 crash of Delta TriStar Flight 191 at Dallas / Fort Worth, waarin de rechter
uitging van de volgende premise: 'According to federal aviation regulations the captain is
the  ultimate authority  in command  of an  aircraft,  free to disregard  instructions  by air trafic
control  if he deems them inappropriate.'

334· Met ingang van 1 januari 2003 moeten alle vliegtuigen die meer dan dertig passagiers mogen
vervoeren of een startgewicht hebben van minimaal 15.000 kg, voorzien zijn van ACAS 11

(Verdrag van Chicago, Annex 6 part I para 6.18.1). Alle vliegtuigen die meer dan negentien
passagiers mogen vervoeren ofeen startgewicht hebben van minimaa| 5700 kg moeten
perl januari 2005 voorzien zijn van ACAS 11 (Annex 6 part I para 6.18.2). Daarnaast
moeten met ingang van i januari 2003 alle vliegtuigen en helikopters voorzien zijn van een
transponder met hoogteaanduiding (Annex 6 part Il para 6.13.1). Het voeren van een trans-
ponder is bedoeld om de effectiviteit van het gebruik van ACAS en de luchtverkeersleiding te
verhogen. Vliegtuigen zonder transponder dienen geweerd te worden uit het luchtruim waar
vliegtuigen met ACAS zich bevinden. Uitzonderingen op de transponderverplichting kunnen
alleen worden gemaakt voor specifieke delen van het luchtruim waar geen verkeersvluchten
worden uitgevoerd (Annex 6 part Il para 6.13·2). Besluit van 20 oktober 2000 tot wijziging
van het Luchtverkeersreglement en de Regeling Toezicht Luchtvaart, Stb. 2000,501.
juridische Grondslag: art. 5·5, 5·11 en 5.12, Wet luchtvaart en art. 76, eerste lid, Luchtvaartwet.
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de vlieger geven voor ontwijkmanoeuvres in het verticale vlaksysteem. Het
voorziet de vlieger van een visueel plaatje en van 'aural guidance' (voice), dat
aangeeft hoe het conflicterende verkeer moet warden ontweken. Het ACAS
systeem geeft bij een conflicterende situatie meestal eerst een 'Traffic Advisory'

(TA) over de intercom in de cockpit en in beeld op een scherm. Dit alar-
meert de bemanning dat ander vliegverkeer in de buurt zit. Er kan dan
eventueel nog worden uitgekeken naar ander verkeer teneinde volgens het
'see and avoid' principe te handelen. Wanneer beide luchtvaartuigen elkaar zo
dicht genaderd zijn dat er botsingsgevaar dreigt, wordt in beide luchtvaar-
tuigen een instructie gegeven waarbij het ene vliegtuig wordt geinstrueerd
te klimmen en het andere te dalen. Zo'n melding noemt men een 'Resolution

Advisory' (kortweg    RA). Het cockpit personeel dient    deze RA altijd
onmiddellijk op te volgen. ACAS werkt alleen indien andere vliegtuigen
voorzien zijn van een werkende transponder (dit is een radarbeantwoor-
dingssysteem met informatie over de identiteit, snelheid, koers en eventu-
eel de hoogte  van een luchtvaartuig), die tevens hoogte-informatie  ver-
schaR."s

Ook in het geval de gezagvoerder bij opvolging van een RA afwijkt van de
oorspronkelijke klaring of opdracht van de verkeersleiding, kan hij gebruik
maken van de mogelijkheid zich te beroepen op overmacht. Wel zal de
gezagvoerder in zo'n situatie ook moeten kunnen bewijzen dat hij om die
reden (opvolging van de RA) is afgeweken van de aanwijzingen van de ver-
keersleiding. Deze bewijslast rust op de gezagvoerder Maar indien een RA
wordt gegeven en de gezagvoerder volgt deze op en daarmee een ongeval
voorkomt, dan zal een verschuiving van de strafrechtelijke aansprakelijk-
heid kunnen optreden in de richting van de verkeersleider.'36 Het zal dan

335· Een voorbeeld van een dergelijk voorval met een Nederlands luchtvaartuig deed zich voor
op 11 september 1998 een MDii van de KLM onderweg was van Cura ao naar Amsterdam.
Het vliegtuig bevond zich boven de Atlantisch Oceaan nabij het meldingspunt OMOKO op
flightleve| 350 (ongeveer 11 kilometer hoogte), toen het om 15.25 uur Nederlandse tijd vlie-
gend in de richting van Lands End (Zuidwest punt van Engeland), een waarschuwing kreeg
van de zogenaamde TCAS. In dit geval kreeg de gezagvoerder het advies te gaan klimmen
en de gezagvoerder van de Swissair flight 114 om te gaan dalen. Dit werd aldus uitgevoerd
en de TCAS gaf aan dat de minimale passeerafstand 4 tot 5 zeemijlen bedroeg (ongeveer 7,5
kilometer). Ongeveer tien minuten later zag de bemanning van het KLM vliegtuig een ander
vliegtuig: vlucht BA 2173 van British Airways. Ook hier werkte TCAS conform zijn doel en
werd het ontwijkadvies opgevolgd. De vliegtuigen passeerden elkaar op 2 tot 3 zeemijlen
horizontale afstand (ongeveer vier kilometer) De bemanningen hebben, zoals voorgeschre-
ven, het voorvalonmiddellijk ove de radio aan de (lerse) verkeersleiding gemeld. Na de lan-
ding is vervolgens een schriftelijke rapportage ingediend. Behandeling kamervragen,
Kamerstukken /11997-1998, 25600 VI, nr. 47

336. Schnitker 2002, p. 174-175·
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van de omstandigheden afhangen wie mogelijk nalatig is geweest en wie
zich kan disculperen."'

5             Toepassingsbereik van de Nederlandse luchtverkeersregels

Artikel 12 (Rules in the Air) van het Verdrag van Chicago luidt: 'Elke ver-
dragsluitende staat verbindt zich, maatregelen te treffen om te verzekeren
dat elk luchtvaartuig, dat over zijn territoir vliegt of zich binnen zijn terri-
toir beweegt en dat elk luchtvaartuig, dat zijn nationaliteitskenmerk draagt,
waar het zich ook bevindt, de aldaar van kracht zijnde regelingen en voor-
schriften inzake het vliegen en het zich bewegen van luchtvaartuigen in
acht zal nemen' Artikel   12  van het Verdrag van Chicago verplicht  de  ver-
dragsluitende staten derhalve de vervolging te verzekeren van allen die de
toepasselijke voorschriften overtreden.
Overeenkomstig artikel  12  van het Verdrag van Chicago  zijn  de bij of krach-
tens hoofdstuk  5  van de Wet luchtvaart gegeven regels (het luchtverkeer en
de in het Luchtverkeersreglement genoemde gedragsregels) van toepassing

verklaard op alle deelnemers aan het luchtverkeer binnen de rechtsmacht
van het vluchtinformatiegebied Amsterdam,""alsmede op alle Nederlandse
luchtvaartuigen, waar deze zich ook bevinden, tenzij deze regels onvere-
nigbaar zijn met de daar ter plaatse geldende regels of de regels die worden
gehanteerd door de ter plaatse voor de luchtverkeersdienstverlening ver-
antwoordelijke staat'. 339

De gezagvoerder van een Nederlands luchtvaartuig houdt zich buiten het
vluchtinformatiegebied Amsterdam in beginsel aan de Nederlandse lucht-
verkeersregels, tenzij het luchtvaartuig zich bevindt  in het luchtruim  van
een andere staat waar in overeenstemming met internationale afspraken
andere regels gelden. In dat geval houdt de gezagvoerder zich aan de lucht-
verkeersregels van die andere staat.'*° In feite draagt de gezagvoerder van

337· In het geval van de botsing boven het Bodenmeer tussen een Russische Tupolev 154 en een
Duitse Boeing 757 is afgeweken is van deze internationale afspraak. Terwijl de ACAS van het
Russische vliegtuig aangaf dat het toestel moest klimmen gaf de verkeersleider aan de
bemanning de opdracht om onmiddellijk te dalen. De bemanning van het Russische toestel
volgde de opdracht van de verkeersleider stipt op en kwam daardoor in botsing met de het
Duitse vliegtuig. Uit het onderzoeksrapport van het Duitse Bundesstelle for
Flugunfalluntersuchung BfU blijkt dat de piloten van beide vliegtuigen geen blaam treffen.
De verkeersleider hield geen rekening met het feit dat het TCAS ook opdracht gaf aan de
piloten om uit te wijken. Daardoor kwamen de vliegtuigen uiteindelijk toch in elkaars koers
terecht.

338. Art. 5.1, onder a WIv.
339· Art. 5.1, onder b WIv.
340· Zie voor het toepassingsbereik van het Duitse luchtrecht op Duitse luchtvaartuigen: W

Schwenk 1975·
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een Nederlands geregistreerd luchtvaartuig dat zich buiten het Nederlands
luchtruim bevindt, een dubbele verantwoordelijkheid. Een probleem zou
kunnen ontstaan als een Nederlands luchtvaartuig zich in het buitenland
gedraagt in strijd met de aldaar geldende luchtverkeersvoorschriften en die
gedraging niet onder de verbodsbepalingen van het Nederlandse
Luchtverkeersreglement zou vallen. Denkbaar is ook dat de gezagvoerder
een gedraging verricht die onder beide regimes een strafbaar feit oplevert.
De gezagvoeder kan in dat geval tweemaal voor hetzelfde feit gestraft wor-
den. Ruhwedel noemt  dit een onbevredigende nevenwerking van artikel  12
van het Verdrag van Chicago.'*' Dit lijkt echter theorie, want het
Nederlandse Luchtverkeersreglement is opgezet als een regeling die geheel

is aangepast aan hetgeen internationaal is overeengekomen.

Het Luchtverkeersreglement 1980 kende een artikel  2  dat de toepasselijk-
heid van het reglement buiten Nederland regelde. In dit artikel stond te
lezen: 'Buiten Nederland gelden de bepalingen van dit reglement niet voor
een Nederlands luchtvaartuig, indien  en voor zover deze bepalingen  in
strijd zijn met de wetgeving van het gebied, waar het luchtvaartuig zich
bevindt'. Dit artikel  is  bij de invoering van artikel 5.1 onder  b van  de Wet
Luchtvaart verdwenen uit het LVR. In het verleden spoorde het toepas-
singsbereik van het IYR niet met de bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht, volgens welke bepalingen de werking van de Nederlandse straf-
wet, daar waar het om overtredingen gaat, werd beperkt tot het
Nederlandse territoin '41 Later is via artikel  3  van het Wetboek van Strafrecht
het territorialiteitsprincipe waarop dat wetboek is gebaseerd, uitgebreid in
die zin dat in dat artikel de Nederlandse strafwet ook toepasselijk wordt ver-
klaard op een ieder die zich buiten Nederland aan boord van een Neder-
lands luchtvaartuig aan enig strafbaar feit schuldig maakt (misdrijven en
overtredingen).
Ervan uitgaande dat alle bij artikel 63 van het Luchtverkeersreglement straf-
baar gestelde feiten alleen kunnen worden begaan door de bestuurder van
een luchtvaartuig, is er geen probleem voor de vervolging van overtredin-
gen van het Luchtverkeersreglement gepleegd boven Nederland.

Op  grond van artikel  5.2 Wlv, in samenhang met artikel  l 1.11, eerste  lid
Wlv is het mogelijk om een Nederlandse gezagvoerder die in het buiten-
land de daar geldende regels overtreedt, in Nederland te vervolgen. Wat

341. E. Ruhwedel 1964, P· 91
342. Kamminga 1953, P· 76.
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betreft de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om in het buitenland
gepleegde luchtvaartovertredingen te vervolgen is artikel 4 van het Wetboek
van Strafvordering van belang, inhoudende:
"Strafbare feiten buiten het rechtsgebied van een rechtbank aan boord van
een  Nederlands (...) luchtvaartuig begaan, worden, ter bepaling  van  de
bevoegdheid des rechters, geacht te zijn begaan binnen het rijk ter plaatse
waar de eigenaar   van   het   ( . . .) luchtvaartuig woont   of de zetel   van   het
bedrijf is gevestigd,  (. . . ) " .

Incongruentie bestaat er wel tussen de definitie van 'Nederlands luchtvaar-
tuig' in de Wet luchtvaart en het Wetboek van Strafrecht. In de Wet lucht-
vaart wordt onder Nederlands luchtvaartuig' verstaan: 'een in Nederland
geregistreerd luchtvaartuig'.34' In artikel  86a van het Wetboek van Strafrecht
wordt onder 'Nederlandse luchtvaartuigen' verstaan:

a) luchtvaartuigen die zijn ingeschreven in Nederlandse luchtvaartuigre-
gisters;
b) luchtvaartuigen die zonder bemanning zijn verhuurd aan een huurder
die de hoofdzetel van zijn bedrijf of indien de huurder niet een zodanige
zetel heeft, zijn vaste verblijfplaats, in Nederland heeft.'"
In de praktijk betekent dit dat de Nederlandse bestuurder van een onder
artikel 86a onder b van het Wetboek van Strafrecht genoemd luchtvaartuig,
wanneer deze zich buiten Nederlands territoir bevindt, wel onder de wer-
king van het strafrecht valt, maar niet onder de werking van de Wet lucht-
vaart. Overtredingen van de artikelen 5.3 tot en met 5.9 van deWet lucht-
vaart of een van de artikelen uit het Luchtverkeersreglement die door be-
stuurders van in het buitenland geregistreerde luchtvaartuigen buiten
Nederlands territoir worden gepleegd, kunnen dus ook niet in Nederland
worden vervolgd.3.5

6 Algemene gevaarsbepaling

In de lucht zijn evenals op de weg zijn talloze situaties denkbaar die op
zichzelf niet in regels kunnen worden voorzien, maar eisen dat de gezag-
voerder zich primair laat leiden door het inzicht dat van hem verwacht mag
worden, teneinde gevaren die hij mogelijk voor anderen schept te vermij-
den.

343· Art. 1, onder q WIv.
344. Art 86a Sr.
345· Dat was bijvoorbeeld het geval toen de KLM nog vloog met in de Verenigde Staten gere-

gistreerde luchtvaartuigen.
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Daarom is in de Wet luchtvaart artikel 5.3 als een vangnetfunctie opgeno-
men. Dit artikel luidt: 'Het is verboden op zodanige wijze aan het lucht-
verkeer deel te nemen dan wel luchtverkeersleiding te geven dat daardoor
personen of zaken in gevaar worden of kunnen worden gebracht'.
Artikel  5.3 Wet luchtvaart  is in werking getreden  op  1  juli   1999  en  is  een

voorzetting van artikel 5 van de Wet Luchtverkeer (in werking getreden op
1  januari 1993) waarin dezelfde tekst was opgenomen. Een algemene

gevaarsbepaling    was ook opgenomen in artikel 13 onder    a    van    de
Luchtvaartwet dat voordien gold: ;Het is verboden de luchtvaart Uit te oefe-
nen op zodanige wijze, dat de luchtvaart wordt verstoord of in gevaar
gebracht;.

Het  toepassingsbereik van de algemene bepaling  is  in  1993  dus  in twee
opzichten verruimd. In de eerste plaats is de bepaling mede van toepassing
verklaard op 'het geven van luchtverkeersleiding'. In de tweede plaats is de
bepaling uitgebreid met de woorden'of kunnen worden'. De wetgever ging
over tot de laatste uitbreiding, omdat het er niet toe doet of door de gedra-

ging daadwerkelijk personen of zaken in gevaar zijn gebracht. Het gaat er
juist om gedragingen te voorkomen die zodanig zijn dat daardoor personen
of zaken in gevaar kunnen worden gebracht.'" Door deze wijziging is de
bepaling in overeenstemming gebracht met de vergelijkbare bepaling (arti-
kel 5) in de Wegenverkeerswet.

6.1 Concrete gedraging

In de oude situatie van artikel 13 onder a Lvw ontbraken dus de bewoor-
dingen 'of zaken in gevaar kunnen worden gebracht'. Betekent dit dat afwijkend
gedrag in de oude situatie niet onder artikel.  13 LVW kon vallen indien zich
geen concreet gevaar voor personen en zaken op de grond of in de lucht
voordeed?

Tot dit oordeel kwam wel de kantonrechter in Utrecht, die vonnis moest
vellen over de vraag of de luchtvaart in gevaar was gebracht door het uit-
voeren van een landing op het luchtvaartterrein Hilversum terwijl door
middel van tekens in het seinenvierkant was aangegeven dat het vliegveld
op dat moment gesloten was. Subsidiair was ten laste gelegd overtreding
van   artikel    13   lid    1    aanhef en onder a Luchtvaartwet. De kantonrechter
overwoog 'dat de verdachte van dit deel van de tenlastelegging moet wor-

346. Kamerstukken ll, 21993, nr. 9 p. 13-14
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den vrijgesproken nu er geen bewijsmiddelen zijn waaruit valt af te leiden
dat er sprake is geweest van een verstoring of in gevaar brengen van de vei-
ligheid'.

Een ommezwaai maakte de Haarlemse rechter, die in 1983 moest oordelen
over een laagvliegovertreding in omgeving van Nijkerk. Daar was een vlie-
ger  (in  1981)  met zijn sportvliegtuig onder de hoogspanningskabels, die
boven het Nijkerkernauw hangen, gevlogen. Op het bewuste moment
bevonden zich in de onmiddellijke nabijheid van het laagvliegende toestel
geen personen of zaken op het water. De kernvraag was nu of de vlieger
door zijn handelen, namelijk door onder hoogspanningskabels door te vlie-
gen, de veiligheid in de luchtvaart in gevaar wordt gebracht.'*7
De Officier van Justitie betoogde: 'Niet valt in te zien waarom de wetgever
een andere betekenis zou hebben willen toekennen aan de gevaarzetting in
de wegenverkeerswetgeving dan in de wetgeving betreffende het luchtver-
keen Ik meen dan ook dat aan de bewoording van de Luchtvaartwet dezelf-
de betekenis toekomt als aan de uitgebreidere bewoordingen van de
Wegenverkeerswet. Dus moet artikel 13 zo gelezen worden dat er staat: 'in
gevaar kan worden gebracht', analoog  aan de uitleg van artikel  25 WVW'.
De Offlcier van Justitie doelde daarbij op de vaste jurisprudentie in de
wegenverkeerstwetgeving, waarin naar voren komt dat de wetgever niet
alleen strafbaar heeft willen stellen het in gevaar brengen van het verkeer
dat juist ten tijde en ter plaatse aanwezig is, maar ook zodanig rijden het-
welk, alle omstandigheden in aanmerking genomen, door de wijze waarop
het geschiedt, het verkeer op de weg onvrij of onveilig maakt, hetgeen ook
kan geschieden daar waar verkeer geregeld plaats heeft, al bevinden zich
precies op het ogenblik dat en juist ter plaatse waar het rijden plaats vindt,
geen andere voertuigen of personen.

348

De kantonrechter volgde de redenering van het OM en veroordeelde de
laagvlieger tot een geldboete en een ontzegging van de vliegbevoegdheid.

6.2 Deelnemen aan het luchtverkeer

Artikel 5.3 Wlv verbiedt het op gevaarlijke wijze deelnemen aan het'lucht-
verkeer'. Artikel   1.1    lid   1   onder  1  van  de Wet luchtvaart definieert   'luchtver-
keer' als:'het geheel der verplaatsingen van luchtvaartuigen in de lucht of op
een luchtvaartterrein, alsmede het gebruik van het luchtruim door toestel-

347· Rb. Haarlem, 23 december 1983, parketnr. 000192/2 (niet gepubliceerd).
348. HR 15 juni 1936, Nj 1936, p. 1066.
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len die geen luchtvaartuigen zijn'. De rechtbank te Utrecht heeft zich gebo-

gen over de vraag of de man die een sprong met een parachute vanaf de
Domtoren in Utrecht had uitgevoerd, had deelgenomen aan het luchtver-
keer en wel op zodanige wijze dat daardoor personen of zaken in gevaar
werden gebracht, althans konden worden gebracht en of hij zich schuldig
heeft gemaakt aan overtreding  van het bepaalde in artikel  5.3  van  de Wet
luchtvaart.'*' Verdachte was met een valscherm, een toestel dat geen lucht-
vaartuig is, 'voor de kick' van de Domtoren te Utrecht gesprongen. Een
vrouw met een kind op de fiets heeft voor de verdachte moeten uitwijken.
Cruciaal hierin  is de vraag of'basejumping', zo wordt het parachutespringen
vanaf een gebouw genoemd, onder luchtverkeer is te scharen en of er per-
sonen of zaken in gevaar zijn gebracht.

De rechtbank overwoog dat verdachte door zo te handelen willens en
wetens het risico heeft aanvaard dat door zijn sprong personen die zich
rondom de Domtoren op de openbare weg bevonden op een tijdstip over-
dag in gevaar konden worden gebracht, niet in de laatste plaats doordat zij
plotseling geconfronteerd worden met een voor hen op dat moment onver-
hoeds opdoemend object. De rechtbank achtte bewezen dat de basejumper
heeft gehandeld in strijd met artikel  5.3  van de Wet luchtvaart.

De rechtbank onderkende dat een sprong van een gebouw wetstechnisch
niet onder parachutespringen valt. Dit dient immers, volgens de tekst van
artikel    15   van het Luchtverkeersreglement, vanuit een luchtvaartuig   te

geschieden. Parachutespringen wordt gereguleerd door een omvangrijk
stelsel van regelingen en brevetten. Maar aan het springen vanaf gebouwen
heeft de wetgever niet gedacht. Maar wat basejumping dan w61 is en welk
verbod er met de sprong is overtreden, daar geeft de rechtbank geen ant-
woord op. Het is duidelijk dat de rechtbank weinig anders kon dan  base-
jumping onder het laatste deel van de definitie van luchtverkeer te brengen
om een strafbaar feit over te houden.
KNVvL-jurist Braat vindt dat hier sprake is van extensieve interpretatie van
de definitie van luchtverkeen Volgens Braat zijn er meer situaties denkbaar
waarin mensen worden opgeschrikt door een uit de lucht vallend voor-
werp: 'te denken valt bijvoorbeeld aan het zogenaamde kite-surfing langs
het strand, dat in de opvatting van de rechtbank strafbaar is op basis van
artikel 5.3 Wet luchtvaart'.'so

349· Meervoudige kamer voor strafzaken van de rechtbank te Utrecht, uitspraak van 6 maart
2001, Parketnummer: 16/152849-00·Journaal Luchtrecht, mei 2002, p. 89-92.

350·Journaa/ Luchtrecht, mei 2002, p. 92.
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Opvallend genoeg geeft de Utrechtse rechtbank in haar uitspraak de kaders
aan wanneer naar haar oordeel een basejump wel veilig kan plaatshebben.
Dit is het geval wanneer door tijdige bekendmaking en door het treffen van
uitvoerige veiligheidsmaatregelen - te denken valt aan afsluiting van het
gebied - dergelijke situaties als hierboven omschreven als volstrekt uitge-
sloten kunnen worden beschouwd. Het enkel vertrouwen op eigen stuur-
manskunst - hoe goed ontwikkeld ook - en op de medewerking van 66n of
slechts enkele kompanen is daartoe bepaald onvoldoende. De rechtbank
vraagt zich wel af of een overheidsinstantie toestemming voor een derge-
lijk gebeuren zou verlenen, maar komt niet toe aan de vraag welke toe-
stemming dan wel nodig is.'51

6.3 Verwijtbaarheid

Het oorspronkelijke wetsvoorstel voor artikel 5 Wlv beoogde het veroorza-
ken van gevaar als misdrijf strafbaar te stellen. Dit had tot gevolg dat de
Memorie vanToelichting niet meer goed aansloot bij de wettelijke bepaling.
Daarin is als reden om een algemene gevaarsbepaling in de wet op te
nemen blijven staan:'Omdat niet alle situaties in regels gedekt kunnen wor-
den, is aanvullend artikel 5 opgenomen teneinde het verwijtbaar in gevaar

brengen van andere deelnemers aan het luchtverkeer en personen aan
boord of op de grond strafbaar te kunnen stellen. Hierbij moet bedacht
worden dat het in een bepaalde situatie zelfs verwijtbaar kan zijn wanneer
men zich aan de regels houdt' Met de bewoordingen "verwijtbaar" wordt
waarschijnlijk nog gedoeld op het schuldbestanddeel 'verwijtbaar' op mis-
drijfniveau. Nu artikel 5.3 Wlv een overtreding oplevert, wordt de schuld
van de overtreder verondersteld.

6.4 Het bereik van artikel 5.3 Wet luchtvaart

Op verzoek van het Veiligheidsplatform Schiphol onderzochten Van Dijk en
Otte of er goede gronden zijn artikel 5.3 Wet Luchtvaart als algemene
gevaarsbepaling voor het luchtverkeer te wijzigen of te laten vervallen. 352

Aanleiding was (de vrees voor) afname van interne meldingen rond poten-
tieel onveilige situaties na verschillende vervolgingen van vliegers en ver-
keersleiders door het Openbaar Ministerie die gebruik heeft gemaakt van
uitkomsten van interne veiligheidsonderzoeken van luchtvaartorganisaties.

351. De springer is niet in cassatie gegaan. Er hebben zich nadien geen nieuwe basejumpzaken

voorgedaan.
352. Kamerstukken li 2004-2005,29 977
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Zij kwamen daarbij   tot de conclusie  dat het bestaansrecht van artikel   5.3
WLv kwestieus is,'s, Zo zijn Van Dijk en Otte niet overtuigd van de nood-
zaak van een algemene gevaarsbepaling: 'In het luchtverkeer daarentegen
heeft ieder luchtvaartuig zijn eigen strikt bepaalde koers. Potenti6le risico-
situaties doen zich slechts bij hoge uitzondering voor.Voor die situaties vol-
staan de geschreven gedragsvoorschriften, waaronder de vele duizenden
interne technische veiligheidsregels.Voorts is in het luchtverkeer sprake van
een geringe anonimiteit. De verkeersleiding staat in nauw contact met de
vliegers, waardoor er in tegenstelling tot het wegverkeer minder eigenstan-
dig handelen mogelijk is dan in het wegverkeer. Er zijn tot in detail checks
en balances ingebouwd voordat vliegmanoeuvres mogen worden aange-
vangen, voortgezet en afgerond. (...) Zolang de stelplicht van de wetgever
dat het luchtverkeer "talloze" gevaarlijke situaties behelst die bestreden
moeten worden door artikel 5.3 Wet Luchtvaart niet met bewijzen wordt
geadstrueerd, mag gevoeglijk warden aangenomen dat zich in het lucht-
verkeer geen massale overtredingen van de voorschriften voordoen.
Daarmee wordt tegelijkertijd de stelling illusoir dat verkeersleiders en
gezagvoerders van vliegtuigen hun verantwoordelijkheid slecht zouden uit-
oefenen.'

Van Dijk en Otte focussen sterk op de professionele verkeersluchtvaart. Bij
de vliegmanoeuvres voor de verkeersluchtvaart moet men zich aan de
instrumentvliegvoor-schriften (IFR) houden, waarbinnen vrijwel geen
ruimte bestaat voor afwijkende situaties zonder dat de verkeersleiding hier-
van op de hoogte is. Dit is echter anders voor de recreatieve luchtvaart.
Daarvoor geldt dat de luchtvarenden zich dienen te houden aan de zicht-
vliegvoorschriften  (VFR), welk verkeer veelal buiten de gecontroleerde ver-
keersleidingsgebieden plaatsvindt. Overtredingen van de gedragsregels vin-
den met name in deze categorie plaats. Te denken valt bijvoorbeeld aan laag-
vliegen, al of niet boven mensenverzamelingen, wat in de praktijk van de
Luchtvaartpolitie een veelvoorkomende overtreding is.

Van Dijk en Otte zijn voorts van mening dat een vangnetfunctie van de alge-
mene gevaarsbepaling voor het luchtverkeer niet nodig is, omdat de
Nederlandse luchtvaartwetgeving veel gedetailleerder dan de wegenver-
keerswetging  is. De vraag  is of artikel   5.3 WLv alleen een vangnetfunctie
vervult en niet ook als een algemene norm kan worden gezien die het

353· Van Dijk en Otte 2003, P· 45

151



HOOFDSTUK 5

gevaarlijk vlieggedrag in het algemeen strafbaar stelt. De algemene norm
geldt in dat opzicht naast een aantal andere in het Luchtverkeersregelement
(LVR) opgenomen gedragsregels en overtreding daarvan strafbaar stelt, ook
zonder dat het extra criterium van art.  5.3 Wlv, de gevaarzetting, zich heeft

voorgedaan. Uit statistieken inzake de afdoening van luchtvaartovertredin-
gen van het parket van de Landelijk Co6rdinerend Offider van Justitie voor
luchtvaartzaken in Haarlem blijkt dat artikel 5.3 Wlv in veel gevallen naast
een overtreden norm uit het IYR ten laste wordt gelegd. Hieruit mag wor-
den   geconcludeerd dat artikel   5.3 Wlv vooral  als een grondnorm wordt
beschouwd, namelijk de gepositiveerde zorgplicht om geen gevaar in de
lucht te veroorzaken.

Hoofdregel in het materille strafrecht is dat bij misdrijven opzet en schuld
een bestanddeel van de delictsomschrijving vormt, en dat bij overtredingen
meestal geen subjectieve bestanddelen in het omschrijving van het strafba-
re gedrag voorkomen. Terecht merken Van Dijk en Otte op dat een vrijwil-
lige melding van een gezagvoerder over een onveilige situatie daarom al
snel onder artikel 5.3 valt. Aangezien artikel 5.3 geen subjectieve bestand-
delen bevat, behelst een dergelijke melding in wezen een (puntgave)
bekentenis met betrekking tot alle bestanddelen van artikel  5.3. Dat  zou vol-
gens Van Dijk en Otte anders zijn als het bestanddeel 'opzet' in de delict-
somschrijving van artikel   5.3   zou zijn opgenomen.   In dat geval   zou  het
enkel melden van een onveilige situatie een stuk minder belastend zijn. Het
is dan immers aan het Openbaar Ministerie om te bewijzen dat de ver-
dachte deze onveilige situatie opzettelijk in het leven heeft geroepen. Bij het
huidige artikel 5.3 hoeft het Openbaar Ministerie opzet noch schuld te
bewijzen. Bewijs van de (mogelijk) onveilige situatie volstaat. In hoofdstuk
12 wordt nader op het melden van voorvallen verder ingegaan.

7             Verantwoordelijkheid voor de veilige vluchtuitvoering

De Wet luchtvaart legt de verantwoordelijkheid voor de veilige vluchtuit-
voering bij de gezagvoerder. De gezagvoerder is, ongeacht of hij daadwer-

kelijk de stuurorganen bedient of niet, ervoor verantwoordelijk dat de uit-
voering van de vlucht geschiedt in overeenstemming met de bij of krach-
tens deze wet gestelde regels.m Als logische consequentie verbiedt de wet

354· Art. 1 onder d en art. 5.7, tweede lid WIv. Het betreft hier een letterlijke vertaling van para-
graaf 2.3.1 van Annex 2 bij het Verdrag van Chicago: 'The pilot  in  command  of an aircraft
shall, whether manipulating the controls or not,  be responsible for the operation  of the  air

craft in accordance with  the  rules  of the  air'.
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het uitvoeren van een vlucht zonder dat daarvoor een gezagvoerder is aan-
gewezen.

355

In opkomst zijn de onbemande vliegtuigen en helicopters, offcieel Mini
UAV's (Unmanned AerialVehicles). Kleine vliegtuigen uitgerust met camera's  die
flexibel inzetbaar zijn voor observatiedoeleinden en vanaf de grond radio-
grafisch bestuurd kunnen worden. Het Ministerie van Defensie schafte al de
Aladin aan, een mini tactisch onbemand spionagevliegtuig van Duitse

makelij die zal worden ingezet in Afghanistan. De huidige regelgeving in
Europa en in Nederland biedt nog onvoldoende mogelijkheden om onbe-
mande vliegtuigen en helikopters in te zetten voor dergelijke activiteiten.
Een Europese UAV Task Force bestaande uit vertegenwoordigers van de JAA
en EUROCONTROL publiceerde in juni 2004 een rapport waarin de impli-
caties van het gebruik van UAV's in het Europese luchtruim worden
beschreven. Het rapport geeft aan dat UAV's in beginsel in civiele gedeelten
van het luchtruim zouden kunnen opereren mits UAV's op dezelfde manier
opereren als andere vliegtuigen en net als andere luchtruimgebruikers hou-
den aan de luchtverkeersregels.'s6

De omschrijving van gezagvoerder in Wet luchtvaart ('degene, die de lei-
ding heeft bij en verantwoordelijk is voor de veilige uitvoering van de
vlucht') verdient de voorkeur boven de definitie van gezagvoerder in de
Luchtvaartwet   ('hij,   die een luchtvaartuig alleen bedient'),357 omdat   de
gezagvoerder in de huidige tijd niet meer de functie bekleedt van de com-
mandant die, geassisteerd door enkele aan hem toegevoegde bemannings-
leden, de enige is die het vliegtuig bestuurt, doch veeleer de manager is van
een team van bemanningsleden die ieder een opgelegde taak vervult op
grond van toebedeelde bevoegdheden en verplichtingen, overeenkomstig
de functie die aan boord wordt bekleedt. Met de zinsnede 'degene, die de
leiding heeft bij en verantwoordelijk is voor de veilige uitvoering van de
vlucht' geeft de Wet luchtvaart nagenoeg dezelfde omschrijving als de
Annexen bij het Verdrag van Chicago. De ICAO-definitie luidt: "The pilot des-
ignated by the opemtor, or in the case of geneml aviation, the owner, as being in command and

355· Art. 5.6 WIv.
356. W Charleton: 'UAVs slowly come closer. Mixing unmanned and manned aircraft challenges

current safety practices'.jane's Airport Review, november 2004, P' 12-13·
357· Art. 2 LVW.
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charged with the safe conduct of a flight: In de Annexen bij hetVerdrag van Chicago wordt de
gezagvoerder overigens aangeduid met 'pilot-in-command'.'58

De verantwoordelijkheid van de gezagvoerder voor een veilige vluchtuit-
voering is met name te vinden in bepalingen met betrekking tot:
- de verantwoordelijkheid voor de toestand van het luchtvaartuig en

bemanning, de vluchtvoorbereiding en het volbrengen van de vlucht;"9
- het recht van de gezagvoerder om dwingende bevelen te geven aan

bemanning en passagiers, welk recht speelt vooral een rol speelt als er
strafbare feiten aan boord zijn gepleegd of worden gepleegd;

-  de verplichting van de gezagvoerder voor het melden van een ongeval
of een ernstig incident.

7.1 Verhouding gezagvoerder en tweede vlieger

Met de aanduiding 'ongeacht of hij daadwerkelijk de stuurorganen bedient
of niet' gaat de Nederlandse wetgever gaat ervan uit dat de gezagvoerder
niet de enige persoon is die de stuurorganen bedient. Ook de tweede vlie-
ger moet in staat zijn het vliegtuig te besturen en doet dit ook regelmatig.
Maar ook dan blijft de gezagvoerder verantwoordelijk. Bij twee bevoegde

vliegers is een afspraak over wie als gezagvoerder gaat optreden verplicht.
Artikel 5.6 verbiedt het uitvoeren van een vlucht zonder dat een gezag-
voerder is aangewezen.

Voor verkeersvluchten, niet zijnde rondvluchten, is voorgeschreven dat een
ondernemer van een luchtvaartmaatschappij een Vluchthandboek samen-
stelt waarin onder meer wordt aangegeven hoe het stuurhutpersoneel is
samengesteld en wat de wijze van opvolging van de gezagsvoering is. Een
voorbeeld van de inhoud van een dergelijke aanwijzing luidt als volgt:

Captain
"In addition to complying with company and governmental rqulations, a Pilot in Command

(PiC) is responsible for operating his aircraft in a safe, efficient and professional manner. The

PiC is responsible for the conduct of the flight."

358. Zie bijvoorbeeld Annex 6, hoofdstuk 4: 'The pilot in command shall be responsible for the
operation and safety of the aeroplane and for the safety of all persons on board during flight
time'. In het Verdrag van Tokyo wordt de gezagvoerder aangeduid als 'aircraji commander'
gebruikt. De JAR-OPS hanteert kortweg 'commander'. Giemulla / Schmid 1990, p. 60-73

359· Zie bijvoorbeeld art. 96 lid i van de Regeling Toezicht Luchtvaart.
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En de functie van co-pilot:

Co-Pilot
"In addition to complying with company and governmental regulations, a co-pilot is responsible

for assisting the PiC to operate the aircraft in a safe, efficient and professional manner."

Met betrekking tot de feitelijke uitvoering van de vlucht worden een veel-
heid aan Crew Coordination Procedures  (ook wel Standard Operating Procedures of SOP's

genoemd) voorgeschreven, waarin niet zelden tot in detail staat voorge-
schreven welke vlieger op een bepaald moment welke handelingen dient te
verrichten:

'...All commands related to the handling of the aircraft given by the pilot flying Of PF is First

Officer these commands  should be regarded as advices), shall  be  carried  out  by  the  PNE . '360

De verantwoordelijkheid voor een veilige uitvoering ligt echter altijd bij de
gezagvoerder: 'responsibility of the Captain who regardles of his position (LH/RH seat) or
function (PF/PNF) is always the Pilot in Command!'

Er is dus een gezagsverhouding aan boord, met als hoogste autoriteit de
gezagvoerder, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gehele
vlucht uitvoering. De verantwoordelijkheid van de overige bemanningsle-
den is een afgeleide daarvan. Uiteraard dient de individuele taakstelling van

elk bemanningslid wel met de hoogst mogelijke deskundigheid en oplet-
tendheid met het oog op de veiligheid te worden uitgevoerd en heeft elk
bemanningslid, ook de co-pilot, daarin zijn individuele verantwoordelijk-
heid.w
En wie is er verantwoordelijk als een leerling solo vliegt en nog geen bewijs
van bevoegdheid heeft? Men zou kunnen zeggen dat de leerling die solo is
zich gedraagt als ware hij pilot-in-command. Ook is verdedigbaar dat de
instructeur de pilot-in-command is, ook al bevindt hij zich op de grond.

7.2 Gelijkheidsbeginsel

Indien de tweede vlieger strafbare feiten kunnen worden verweten, lijkt het
aannemelijk dat ook de gezagvoerder die immers verantwoordelijk is voor
de gehele vluchtuitvoering wordt vervolgd. Dit is in het verleden niet altijd
gebeurd. In de zaak betreffende schade die werd toegebracht door een laag-

360. PF staat voor 'Pilot F/ying', degene die daadwerkelijk de stuur organen bediend. PNF staat
voor 'Pilot Non F/ying', degene die daarbij assisteert.

361. Geut, 2003, P. 220-221.
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vliegende helicopter aan een autowasplaats tijdens nadering te Banja Luka
in Bosni8  op  1  mei  2001 '61 werd alleen de tweede vlieger vervolgd en niet
de gezagvoerder. Het betrof hier de nadering van een militaire helicopter
van het type Cougar naar een landingsplaats in Banja Luka op een zodanig
lage hoogte dat aan een nabij gelegen autowasplaats schade werd toege-
bracht. Daarvan werd door de eigenaar aangifte gedaan en er werd een
onderzoek door de Koninklijke Marechaussee uitgevoerd. Op grond van het
feit dat de tweede vlieger daadwerkelijk de stuurorganen bediende (pilot fly-
ing) werd deze gedagvaard voor de militaire kantonrechter te Arnhem.
Het verweer van de raadsman van verdachte richtte zich hoofdzakelijk op
het beroep op het gelijkheidsbeginsel die stelde dat een helikopter als de
Cougar volgens de militaire voorschriften wordt gevlogen met toepassing
van het 'crew-concept' waarbij de gezagvoerder verantwoordelijk is voor de
handelingen van zijn bemanning.
De Officier van Justitie was het niet met de raadman eens: 'Het crew-con-
cept is geen uitvinding van het strafrecht, maar van de luchtmacht. Het
strafrecht kijkt naar wie de meeste verantwoordelijkheid draagt voor wat
zich heeft afgespeeld. In dit geval is dat de vliegen Het Openbaar Ministerie
mag zelf kiezen wie het vervolgt'. De rechtbank was het met de offider van
justitie eens en veroordeelt de co-pilot tot een vrij hoge geldstraf waarvan
een gedeelte voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. In hoger
beroep overweegt het hof echter dat de officier van justitie ten onrechte
heeft afgezien van de vervolging van de gezagvoerder, omdat het Hof het
aannemelijk acht dat in het kader van het door de Koninklijke Luchtmacht
ontwikkelde 'crew-concept' in het bijzonder de gezagvoerder en de pilot
flying zo zeer gelijkwaardig zijn dat zij naar het oordeel van het Hof straf-

rechtelijk gelijk verantwoordelijk zijn.
Maar de omstandigheid dat derden wier gedraging evenzeer als die van ver-
dachte het voorwerp van strafvervolging zouden dienen te zijn, ten onrech-
te niet worden vervolgd, leidde niet tot niet ontvankelijkheid van het
Openbaar Ministerie  in zijn vervolging. Het Hof verklaarde verdachte straf-
baar, maar legde geen straf of maatregel op.

Ook in een strafzaak betreffende een ongeval met een helikopter die voor
de rechtbank in Alkmaar diende, koos het OM ervoor om alleen de tweede

vlieger te vervolgen en niet de gezagvoerder.'63 De helikopter crashte in het

362. Rb. Arnhem. Sector Kanton, Militaire Kantonrechter; parketnr.: 05/085108-01,
Joumaa/ Luchtrecht 2003, dec. 2003, P. 231-233·

363· Helikopter raakt te water tijdens nadering boorplatform nabij Den Helder. Rechtbank
Alkmaar, parketnr.: 14·025164-99· Gepubliceerd in: Joumaal Luchtrecht 2002- 9, p. 201-206.
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water toen de co-piloot een boorplatform in de Noordzee veel te laag en
met een hoge daalsnelheid naderde. Een passagier overleed door onderkoe-

ling in het koude waten
Ook hier werd in het verweer ook een beroep gedaan op het gelijkheids-
beginsel omdat alleen de co-pilot is vervolgd en niet de gezagvoerder.
De rechtbank overwoog te dien aanzien dat, hoewel het OM een eigen
beleidsvrijheid heeft in de beslissing al dan niet tot vervolging over te gaan,
het toch een onbevredigende omstandigheid is dat het OM ervoor heeft
gekozen de tweede vlieger te vervolgen en niet de gezagvoerden Maar gelet

op de positie en eigen verantwoordelijkheid van verdachte als 'pilot flying'
is de rechtbank van oordeel dat daarmee geen sprake is van schending van
het gelijkheidsbeginsel. De rechtbank kwam tot het oordeel dat het de geza-

menlijke verantwoordelijkheid was van de co-pilot en de gezagvoerder om
de nadering en de landing een deugdelijke manier uit te voeren.

7.3 Fysieke dader

Bij normadressaatschap gaat het om uitleg van de delictsomschrijving, om
een - in die omschrijving besloten liggende - precisering van het strafbaar

gestelde gedrag. Tot deze uispraak kwam de Hoge Raad in een zaak betref-
fende een spuitvlieger die spuitvluchten uitvoerde ten behoeve van een
landbouwspuitvliegbedrijf."* De vraag was of een onderneming, in wier
dienst de betreffende piloot zijn werkzaamheden verricht, in het kader van
het functioneel daderschap verantwoordelijk kan worden gesteld voor de
'fails et gestes' van de piloot? Anders gezegd: kan de aparte verantwoordelijk-
heid van de piloot in het kader van het functioneel daderschap van de
rechtspersoon overgaan op de rechtspersoon?

De vraag wie dader is een feitelijke vraag: is de normadressaat in het con-
crete geval aan te merken als overtreder van de norm? In de onderhavige
zaak ging het om de term 'toepassing' in artikel 4 lid 2 van het Besluit

luchtvaartuigtoepassingen bestrijdingsmiddelen: de norm is uitsluitend
gericht tot de feitelijke toepasser van de bestrijdingsmiddelen (de piloot en
niet het bedrijf waarbij  deze in dienst is). Dader  (in  de  zin van pleger)  is
dus degene die de delictsomschrijving vervult. Dat is niet anders als het gaat
om een'functionele' dader of een rechtspersoon als dader. Steeds is de vraag
of het gedrag van de'betrokkene' aan de delictsomschrijving beantwoordt.

36 . Hoge Raad (Strafkamer),2 juni 1992, nr. 90368E, Nj 1992/754, m.nt. Kn., DD 92.352.
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8             Overmacht

In een bepaalde situatie kan het noodzakelijk zijn dat de gezagvoerder om
de veilige vluchtuitvoering te waarborgen af moet wijken van de luchtver-

keersregels, een vliegplan of de aanwijzingen van de luchtverkeersleiders.

In paragraaf 2.3.1 van Annex  2  bij het Verdrag van Chicago wordt de gezag-
voerder de bevoegdheid gegeven om naar eigen inzicht van de gestelde
regels mag afwijken: 'The pilot-in-command of an aircraft (...) may depart from these

rules in circumstances that render such departure absolutely necessary in the interest of safety.'

Een letterlijke vertaling van deze bepaling was opgenomen in artikel 14,
vierde lid van het Luchtverkeersreglement-1980  (oud),  maar deze bepaling
is niet opnieuw opgenomen in de Wet luchtvaart en de laatste versie van het

Luchtverkeersreglement.
In plaats daarvan heeft de Nederlandse regering de overmachtclausule als
bedoeld in artikel 40 Wetboek van Strafrecht toegepast, met als motivatie
dat in het Nederlandse systeem de overmachtbepaling altijd het afwijken
van een normaal geldende verplichting regelt.

De VNV heeft bij de opstellers van de Wet luchtvaart steeds benadrukt dat
het hier om een bevoegdheid gaat om onder bepaalde omstandigheden van
de gestelde regels te kunnen afwijken.'Om die reden', stelde deVNV,'dient
de in ons Nederlandse rechtsstelsel opgenomen regelgeving, anders dan het

begrip overmacht dat slechts voorziet in een strafuitsluitingsgrond, het
ondubbelzinnig duidelijk te maken dat een dergelijke bevoegdheid aan de
gezagvoerder is toebedeeld'."s De door de regering beoogde analogie met
het strafrecht en wegenverkeersrecht zou volgens de VNV het eigen karak-
ter van het luchtrecht vervagen. Zij heeft zich dan ook tegen het schrappen
van deze bepaling uit de Nederlandse luchtverkeersregels krachtig verzet.

Volgens de Toelichting op de Wet luchtverkeer, de voorloper van de Wet
luchtvaart, is het echter onnodig om een letterlijke vertaling van dit princi-
pe in de Nederlandse verkeersregels op te nemen, omdat 'al volledig vol-
daan  wordt  aan het gestelde in Annex 2' . Bovendien vindt de wetgever  dat
het laten staan van een dergelijke bepaling'ten onrechte de indruk zou kun-
nen wekken dat met deze bepaling iets anders is bedoeld dan het begrip
'overmacht' zoals opgenomen in het Wetboek van Strafrecht'.

Natuurlijk was de wetgever zeer beducht voor mogelijke precedentwerking

365. Memorandum VNV van 5 januari 1990, over de juridische aspecten van het Ontwerp LVR

1990
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naar andere rechtsgebieden en wilde men daarom voor de naleving van
luchtverkeersregels geen uitzondering maken. In de huidige opzet is het
afwijken van de regels in principe strafbaar, maar de gezagvoerder die van
de geldende regels of instructies afwijkt, en met een te rechtvaardigen ver-

366klaring komt, zal geen straf krijgen.

In de Wet luchtvaart en in de onderliggende besluiten (Luchthaven-
indelingbesluit en Luchthavenverkeerbesluit) wordt niet expliciet ingegaan
op overmachtsituaties. In het vierde lid van respectievelijk artikel 4.2.1. en
artikel  4.2.2.  van het Luchthavenverkeerbesluit wordt  met  het  oog  op  de
toetsing van de geluidsbelasting in de handhavingspunten wel een voorzie-

ning geboden voor buitengewone weersomstandigheden.

9 Good Airmanship

Van een vlieginstructeur die al meer dan zes jaar in de clinch lag met ver-
keersleiders werd het brevet verschillende keren geschorst. Hij begon op
het vliegveld Eelde waar hij voortdurend het incasseringsvermogen van de
luchtverkeersleiders op de proef stelde door over de radiofrequenties het
liedje van de stripfiguur Fred Flintstone te neuriEn. Dit gaf hem de bijnaam

'Captain Flintstone'. Toen hij zich op Eelde onmogelijk had gemaakt, ver-
plaatste hij zijn vliegschool naar Maastricht, waar hij zijn pijlen opnieuw
tegen de luchtverkeersleiding richtte.
Met het oog hierop heeft de wetgever de mogelijkheid om bewijzen van
bevoegdheid te schorsen willen aanvullen.'6, Voorgesteld werd het eerste lid
van artikel 2.5 Wlv aan te vullen met een onderdeel d, luidende: 'bij de uit-
oefening van zijn bevoegdheid zich niet gedraagt zoals het een goed hou-
der van een bewijs van bevoegdheid betaamt.' In de memorie van toelich-
ting werd argumentatie daartoe aangedragen dat'in de praktijk gebleken is
dat niet alleen moet kunnen worden opgetreden tegen handelingen die de
veiligheid van het luchtverkeer in gevaar kunnen brengen, maar ook tegen

handelingen die hinder voor het luchtverkeer kunnen veroorzaken. Als
algemene oorzaak van het veroorzaken van hinder in het luchtverkeer kan
een vervagend normbesef worden genoemd dat ook in de luchtvaart zijn
weerslag vindt. Het is daarom van belang geen enkel risico te nemen en niet

366. Een beroep op overmacht slaagt niet altild. Zo werd een beroep op overmacht en noodtoe-
stand afgewezen in hoger beroep in de zaak voor de arrondissementsrechtbank Haarlem (23
dec. 1983, parketnr. 000192/2)

367. Wijziging van de Wet luchtvaart betreffende het veroorzaken van hinder. Koninklijke bood-
schap, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2001-2002,28 068, nr. 3.
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langer impliciet te vertrouwen op "good airmanship" bij iedere verkeersdeel-
nemer
Maar wat moet onder'good airmanship' worden verstaan? En wanneer gedraagt
iemand zich niet zoals het betaamt. Het artikel dat kennelijk te veel vragen
opriep is nooit in de Wet luchtvaart ingevoerd.

10                    Conclusie

Het kader voor de internationale luchtvaartverkeersregels en de luchtver-
keersdienstverlening wordt geheel bepaald door hetVerdrag van Chicago en
de Annexen  2  en  1 1. De Nederlandse luchtverkeersregels  die zijn opgeno-
men  in  de Wet Luchtvaart  en het Luchtverkeersreglement  (LVR),  zijn  in
overeenstemming met Annex  2  bij het Verdrag van Chicago. Het LVR omvat
vele impliciete bepalingen die zich lijken te richten tot een 'luchtvaartuig'.
Deze bepalingen zijn implidet omdat het niet het luchtvaartuig is dat  deel-
neemt aan het luchtverkeer, maar de individuele gezagvoerden

In  artikel   12  van het Verdrag van Chicago worden de verdragstaten gesom-
meerd hun nationale wetgeving zo veel mogelijk in overeenstemming te
brengen met de regels die zijn neergelegd in het Verdrag. Dat is ten aanzien
van de luchtverkeersregels vrijwel steeds het geval. Het stellen van gedrags-
regels die afwijken van wat elders in de wereld gebruikelijk is zou immers
tot onveilige situaties kunnen leiden.

De Nederlandse wetgever heeft op de volgende twee onderwerpen het
Verdrag van Chicago en de daarbij behorende Annex 2 ('Rules of the Air')
niet gevolgd: het zelfstandig recht om van de luchtverkeersregels te mogen
afwijken en de invulling van de algemene gevaarzetting.

In het Luchtverkeersregelement  1980 werd de gezagvoerder nog het zelf-
standig recht gegeven om in bepaalde situaties in het belang van de veilig-
heid af te wijken van de luchtverkeersregels. Daarmee sloot de Nederlandse

wetgever zich aan bij artikel  2.3.1 van Annex  2  bij het Verdrag van Chicago.
In het Luchtverkeersreglement  1990 is deze bepaling niet opnieuw opge-
nomen met als argument dat in voorkomende situaties een beroep gedaan
kan worden op overmacht. Nu zal het aantal gevallen waarin een gezag-
voerder van een commerci6le vlucht genoodzaakt zal zijn om van de lucht-
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verkeersregels af te wijken, niet zo groot zijn.Verkeersvliegtuigen volgen in
het algemeen de voorgeschreven routes en worden begeleid door de ver-
keersleiding en zullen niet zo vaak in situaties terechtkomen die noodzaakt
tot het afwijken van de luchtverkeersregels. Afwijken van de luchtverkeers-

regels komt eerder voor in de recreatieve luchtvaart. Een beroep op over-
macht zal hier zelden slagen: in deze sector vindt het bewust of onbedoeld

plegen van luchtvaartovertredingen het meest plaats. Laagvliegen en het
zonder toestemming doorvliegen van verkeersleidinggebieden en verboden
of beperkte gebieden zijn de meest voorkomende overtredingen.

Artikel  3.1.1 uit Annex  2 bij hetVerdrag van Chicago bepaalt: 'An aircraft shall

not be operated in a negligent or reckless manner so as to endanger life or property of others.'

Artikel 3.1.1 houdt een concrete gevaarzettingsbepaling  in die uitsluitend
ziet op culpoos gedrag. Artikel   5.3 Wet luchtvaart daarentegen bevat  geen
subjectieve bestanddelen en is er de oorzaak van dat vliegers en verkeers-
leiders geen onveilige situaties meer melden door zichzelf te beschuldigen.
Tegen deze achtergrond staat artikel 5.3 Wet Luchtvaart op gespannen voet
met het Verdrag van Chicago.

Naar de mening van van Van Dijke en Otte is dit artikel veel te ruim gefor-
muleerd en moet het worden ingeperkt. Ook de Vereniging van
Nederlandse Verkeersvliegers en het Gilde van Verkeersleiders hebben zulke

geluiden laten horen. Artikel  5.3 Wlv vormde  ook een belangrijk element
in de discussie over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart ter
implementatie van EG-richtlijn 2003/42 inzake de melding van voorvallen
in de burgerluchtvaart.'63
De Staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat, die heeft laten weten daar wel
gevoelig voor te zijn, heeft overwogen artikel 5.3 Wet luchtvaart om te bou-
wen tot een opzet- en schulddelict, zodat alleen nog het doleus of culpoos
veroorzaken van gevaar strafbaar wordt gesteld.'69 Op 15 augustus  2006
heeft de Staatssecretaris  in een brief aan de Tweede Kamer laten weten daar-
toe niet over te zullen gaan om reden dat de Aanwijzing van het Openbaar
Ministerie inzake opsporing en vervolging bij melding van voorvallen in de
burgerluchtvaart   (zie voor bespreking hoofdstuk 12) reeds bepaalt  dat
alleen vervolging wordt ingesteld indien sprake is van opzet of grove nala-
tigheid. Verder zou wijziging van artikel 5.3 Wlv met zich meebrengen dat

368. Zie hoofdstuk 12.
369. Persbencht Ministerie VenW, 7 dec. 2005·
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ook de mogelijkheden om bestuursrechtelijke handhavinginstrumenten als
bestuursdwang en last onder dwangsom toe te passen worden ingeperkt.
Deze moeten volgens de Staatssecretaris kunnen worden opgelegd zonder
dat eerst de mate van verwijtbaarheid dient te worden vastgesteld.
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De vluchtuitvoering

1           Inleiding

In de luchtvaart wordt onderscheid gemaakt bedrijfsmatige luchtvaart ener-
zijds en sportieve en recreatieve luchtvaart anderzijds. In internationaal ver-
band noemt en onderscheidt ICAO Annex 6 de volgende vormen van ver-
keersluchtvaart:
- 'Commercial airtransport', waartoe behoren de grote en de kleine verkeers-

luchtvaart;
-    'General Aviation', dat in principe de priv6-luchtvaart betreft en waaronder

voorts alle activiteiten met luchtvaartuigen vallen die geen vervoer
inhouden (zoals rondvluchten- en reclamesleepvluchten, spuitvliegen,
lesvluchten,  etc.)."°

In Nederland wordt tot General Aviation (ook) gerekend de commerci6le
kleine verkeersluchtvaart. Dat betekent dus dat in Nederland onder General
Aviation iets anders wordt verstaan dan in internationaal verband.

Onder sportieve- en recreatieve luchtvaart vallen de luchtsporten als motor-
vliegen, ultralichte vliegtuigen, zweefvliegen, scherm- en zeilvliegen, para-
chutespringen, ballonvaren en modelvliegsport. Andere belangrijke acti-
viteiten in deze sfeer zijn de amateur-vliegtuigbouw en de historische

luchtvaart. De waarde van sportieve- en recreatieve luchtvaart ligt in de
individuele beleving (actief en passief) van het vliegen en de sportieve,
educatieve en recreatieve functies die in veel gevallen leidt tot een beroep
in de luchtvaart. In Nederland zijn deze luchtvaartsectoren georganiseerd in
de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL),    de
Nederlandse Vereniging van Amateur-Vliegtuigbouwers (NVAV) en de
Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL), beide geassocieerd met
de KNVvL. De gemotoriseerde zakelijke en privd-luchtvaart sector wordt
mede vertegenwoordigd door de Aircraft Owners and Pilots Association
(AOPA), een afdeling  van de wereldorganisatie IAOPA. Europe Airsports
(EAS) is het samenwerkingsverband voor de Europese National Aero Clubs

370· Definitie Annex 6, deel 11 bij het Verdrag van Chicago.
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(wo. de KNVvL) om de ontwikkelingen op het gebied van de Europese
luchtvaartregelgeving te beinvloeden ten behoeve van de continuiteit van
deze luchtvaartsector. Zij vertegenwoordigen hiermee de vele luchtsporters
in Europa. 371

2          Luchtvervoersvergunning

Beroepsvervoer wordt uitsluitend verricht door luchtvaartmaatschappijen,
die daar een vergunning tot vluchtuitvoering voor hebben. Ingevolge arti-
kel 8, tweede lid, onder a, van de verordening (EEG) nr. 2407/92 betref-
fende de verlening, intrekking en schorsing van exploitatievergunningen
aan luchtvaartmaatschappijen, moeten de door een luchtvaartmaatschappij
gebruikte luchtvaartuigen naar keuze van de vergunningverlenende lidstaat
in zijn nationale register of binnen de Gemeenschap zijn geregistreerd.
Ingevolge artikel 1.175, onder c, sub 3, van de JAR-OPS 1 moet de aanvra-

ger van een AOC de luchtvaartuigen waarmee hij onder de AOC vluchten
wil uitvoeren, geregistreerd hebben in het land dat verantwoordelijk is voor
de afgifte van de AOC. In artikel 1.175, onder d. van de JAR-OPS 1 is hier-
op een uitzondering gegeven. Met wederzijdse toestemming van de staat
die de AOC afgeeft en de staat van registratie kan een AOC worden afgege-
ven aan een aanvrager wiens vhegtuig is geregistreerd in een andere staat
dan de staat die de AOC afgeeft. Deze wederzijdse toestemming ziet onder
meer op het toezicht op de operaties en de luchtwaardigheid dat op het
betreffende luchtvaartuig wordt uitgeoefend. Tot deze uitspraak kwam ook
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar uitspraak op
het hoger beroep in het geding tussen Aviation Management Maastricht
B.V en de Minister van Verkeer en Waterstaat. Aviation Management
Maastricht  B.V.,  die met  een  in de Verenigde Staten"1 geregistreerd vliegtuig
vanuit Nederland commerci6le vluchten wilde gaan uitvoeren, maar aan
wie een AOC geweigerd werd, omdat de Verenigde Staten niet bereid zijn
om het toezicht op de in hun land geregistreerde luchtvaartuigen over te
dragen aan een ander land, betoogde - zonder succes - dat de JAR-OPS 1
niet vereist dat de Nederlandse luchtvaartautoriteit het toezicht op de
luchtwaardigheid naar zich toe moet trekken."' Aviation Management
Maastricht B.V. doelde daarbij op de KLM, die jarenlang had gevlogen met
in de Verenigde Staten geregistreerde luchtvaartuigen, zonder dat het toe-

371. Schoevers 2000, p. 12-13.
372. Tussen de Verenigde Staten en Nederland bestaat geen overeenkomst als bedoeld in artikel

83bis van het Verdrag van Chicago.
373· Raad van State, zaaknr. 200202476/1, dd. 26 maart 2003. Gepubliceerd injoumaa/

Luchtrecht, 2003-4, P· 82-84
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zicht op de luchtwaardigheid en de operaties was overgedragen aan de
Nederlandse luchtvaartautoriteit.'74
Vervoer ten behoeve van politie, brandweer, ambulancediensten e.d. zijn

uitgezonderd van de vergunningplicht.

2.1 Historische luchtvaart

Een uitzondering op de regel, dat een vergunning voor beroepsvervoer
alleen aan een luchtvaartmaatschappij kan worden verleend is het verrich-
ten van vervoer tegen vergoeding tegen betaling met historische luchtvaar-
tuigen. Deze luchtvaartuigen zijn meestal eigendom van een vereniging of

stichting. Zij worden veelal door die vereniging of stichting onderhouden
en ge6xploiteerd met het oogmerk om de kosten te dekken. In 1997 heeft
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat  een nota over historische luchtvaart
uitgebracht, waarin strengere regels aan het vliegen met historische toe-
stellen in het vooruitzicht werd gesteld. Directe aanleiding was de min of
meer ongebreidelde groei van het aantal passagiers dat in Nederland mee-
vliegt in oude toestellen. De RLD werkte al aan de nota toen een DC-3 van
de Dutch Dakota Association   op 25 september 1996 verongelukte  in   de
Waddenzee. Doel van deze regels is het aan banden leggen van de groei die
de historische luchtvaart in de jaren daar voor had meegemaakt. De
Minister vanVerkeer enWaterstaat wilde een duidelijker onderscheid maken
tussen historische luchtvaart en commerciEle luchtvaart. Aan de laatste cate-
gorie werden  voor  1996 veel strengere eisen gesteld  dan aan historische
luchtvaart dat in de praktijk steeds meer een commercieel karakter begon
te krijgen. Aan historische vliegtuigen worden minder strenge lucht-
waardigheidseisen gesteld dan aan verkeersvliegtuigen, de verenigingen of
stichtingen die historische vliegtuigen in de lucht houden, mogen boven-
dien zelf het onderhoud plegen. Historische vliegtuigen zijn daardoor veel
kwetsbaarder. Het ongeval met de DC-3  in de Waddenzee heeft dat nog eens

bevestigd. Ook hebben de verenigingen van historische vliegtuigen geen
vervoersvergunning nodig. 375

374· Het betrof de periode 1981-1991. Op grond van de Regeling vergunning tot vluchtuitvoering
van 21 mei 1968, StCrt. 1968,102, gewijzigd bij Skrt. 1990,111 was 'tijdelijke' bijschrijving
van Amerikaans geregistreerde luchtvaartuigen op de AOC van de KLM niet verboden.
Bijgeschreven waren een aantal Amerikaans geregistreerde Boeing 747's

375· Haarlems Dagblod, 23 augustus 1997
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2.2 Vrijstelling

Artikel 4.1  van de Wet luchtvaart brengt met zich mee dat ook voor de uit-
voering van een vlucht met een vrije ballon of een luchtschip tegen ver-
goeding een AOC nodig is. De JAR-OPS of anderszins aanvaarde

(rechts)regels, voorzien op dit moment niet in regels voor vluchtuitvoering
met een vrije ballon of luchtschip. In het licht van het kabinetsstreven tot

deregulering en vermindering van administratieve lasten, streeft de
Nederlandse wetgever er ook niet naar om voor deze luchtvaartvormen een
AOC in het leven te roepen. Met toepassing van artikel 1.2, tweede lid, van
de Wet luchtvaart, wordt een vlucht met een vrije ballon of luchtschip tegen
vergoeding, daarom vrijgesteld van de verplichting om een AOC te hebben.

De vrijstelling tot het hebben van een vergunning tot vluchtuitvoering voor
ballonvaarders wekt verbazing.  In   1997  werd de vergunning  door  het
ministerie van Verkeer en Waterstaat ingevoerd "om paal en perk te kunnen
stellen aan de explosieve stijging van het aantal ballonvaarten in Nederland'.
Met dit vergunningenstelsel hoopte de RID de professionele ballonvaart te
zuiveren van amateurs die wel een vaartbewijs hebben, maar onvoldoende
ervaring hebben om veel passagiers mee te nemen. 376

Voor vluchtuitvoering die niet door een luchtvaartmaatschappij dan wel
niet tegen vergoeding wordt uitgevoerd, kunnen ingevolge artikel 4.6, eer-
ste lid, van de Wet luchtvaart regels worden gesteld. Een drietal categorieEn
vluchtuitvoering dient aan deze regels te voldoen. Ten eerste, een houder
van een vliegtuig of helikopter die privd een vlucht uitvoert. Ten tweede,

een onderneming (lie een vliegtuig of helikopter in eigendom of huur heeft
en dit of deze gebruikt, niet tegen vergoeding, voor het vervoer van perso-
nen of vracht ten behoeve van de activiteiten van de onderneming (ook
aangeduid als vervoer ten behoeve van eigen bedrijf).Ten derde, een vlucht
met een vliegtuig of een helikopter waarbij  dit of deze gebruikt wordt voor
speciale diensten zoals landbouw, fotografie, onderzoek, observatie en
patrouille, reddingsoperaties, reclame  etc. (ook aangeduid als luchtwerk).
Meestal worden dergelijke vluchten tegen vergoeding uitgevoerd, zodat
daarvoor ingevolge artikel 4.1  van de wet een AOC vereist is. Voor luchtwerk
wordt echter geen AOC geEist.

376. De Volkskrant, 27 augustus 1997
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Eigenlijk is er nog een vierde categorie die niet in de nota van toelichting
op het Besluit vluchtuitvoering wordt genoemd en dat is het tegen vergoe-

ding vervoeren van passagiers in een motorzweefvliegtuig of een micro
licht vliegtuig. Deze activiteit wordt onder meer uitgevoerd door leden van
vliegclubs. Het vervoer van passagiers tegen betaling in een zweefvliegtuig,
dat binnen zweefvliegverenigingen wordt toegepast om op deze wijze de
clubkas te spekken, valt buiten deze regeling om de eenvoudige reden het
Besluit vluchtuitvoering niet van toepassing is op zweefvliegtuigen.

3 Vervoer tegen vergoeding

Beroepsvervoer wordt in de regel verricht tegen een vergoeding. Onder

'beroepsmatig' kan in dit verband worden verstaan het op basis van een
arbeidsovereenkomst of een overeenkomst tot het verrichten van enkele
diensten (de zogenaamde freelance beroepsvliegers)."' Dat hoeft  niet  het
geval te zijn voor luchtwerk en eigen vervoer. Deze activiteiten kunnen ook
ten behoeve van de eigen onderneming of het eigen bedrijf worden ver-
richt.
Het particulier vervoer is uitsluitend vervoer van zichzelf, verwanten en
bekenden, alsmede van priv6-goederen. Het gaat om vervoer dat een eige-
naar of houder van een privdvliegtuig te eigen nutte of genoegen verricht.
Dit vervoer geschiedt naar zijn aard niet tegen vergoeding. Een opdracht zal
nimmer aan dit vervoer ten grondslag liggen en het zal buiten ieder werk-
verband worden verricht. Het vervoer geschiedt niet tegen vergoeding.
Wordt (tevens) reclame gemaakt, dan valt het onder luchtwerk en betreft
het een vergunningplichtige activiteit.

Tot  1987  werd aan sportvliegers vrijstelling,  dat wil zeggen een generieke
ontheffing, verleend van een luchtvervoersvergunning. Deze vrijstelling
gold voor het uitvoeren van niet-commerciEle vluchten welke een doel van
recreatieve aard dienen te hebben."' In artikel 1 onder e van de Regeling
Toezicht Luchtvaart werd voorheen het begrip 'commerciLle vlucht' als
volgt gedefinieerd: 'een vlucht met een winstgevend doel of een vlucht
welke door of in opdracht van een bedrijf met commerciae doelstellingen
wordt uitgevoerd'. Deze definitie bracht veel interpretatieproblemen. Het
gratis vervoer van enkele lezers van huis-aan-huisbladen die als prijswin-
naar van een prijsvraag naar voren waren gekomen, met het privdvliegtuig

377· Nota van Toelichting op art. 13 RTL
378. Beschikking van 6 aug. 1981, nr. LV/L24 116, Stcrt. 1981/156 (vervallen).
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van de uitgever van deze bladen, werd door de Hoge Raad beschouwd als
een niet-commerciale vlucht.'" Het doel van de vluchten mag voor de pas-
sagiers recreatief zijn, voor de vliegende uitgever was er tenminste een bij-
komend niet-recreatief doel, te weten het vervullen van de uit de puzzelac-
ties voortvloeiende verplichting om de uitgeloofde prijs uit te reiken (in de
vorm van een rondvlucht).  De  Hoge Raad overwoog echter dat 'de enkele

omstandigheid dat de verdachte met de onderhavige vluchten zijn eigen
zakelijke belangen diende - waarbij de rechtbank het oog heeft op zijn
belangen als eigenaar van huis-aan-huisbladen - niet meebrengt dat deze
rondvluchten, waarvan de vervoers- en verdere kosten niet geheel of
gedeeltelijk, dan wel direct of indirect werden doorberekend aan de passa-

-

giers, niet in aanmerking kwamen voor de kwalificatie "niet-commercieel
uit de hier bedoelde beschikking:'s° Anders oordeelde de Kantonrechter
van Middelburg inzake een vlucht die door een priv6-vlieger op persoon-
lijke titel en kosteloos werd uitgevoerd. De priv6vlieger, die tevens mededi-
recteur    was    van een luchtvaartmaatschappij, had vanaf het vliegveld
Midden-Zeeland vijf personen in een 66nmotorig vliegtuig naar Engeland
vervoerd. De rechter overwoog hier dat de vlucht, ongeacht of deze koste-
loos is geschied, uit zakelijke motieven is uitgevoerd en niet valt onder
voornoemde vrijstelling welke is verleend voor niet-commercille vluchten,
welke een recreatief doel dienen te hebben.m

Zoals hiervoor al werd opgemerkt bracht de definitie van 'commerciEle
vlucht' in de RTL veel interpretatieproblemen mee en is daarom door de
wetgever bij besluit van  13 juli  1987 tot Wijziging van de RTL, bewust ver-
wijderd.'81 Om te voorkomen dat daarna nog op onoorbare wijze beroeps-
vervoer wordt uitgeoefend, heeft de wetgever het particulier vervoer ener-
zijds beperkt tot vervoer met luchtvaartuigen met een startmassa van ten

hoogste  2000  kg. Voor diegenen die met een zwaarder luchtvaartuig parti-
culier vervoer willen verrichten is ontheffing van deze gewichtsgrens
mogelijk. De aanvrager dient dan aan te tonen dat hij niet beroepsmatig
activiteiten gaat verrichten. Anderzijds is onderscheid van het al of niet
tegen betaling mogen uitvoeren van vluchten aangebracht in de verschil-
lende bewijzen van bevoegdheid.

In Annex  1  bij het Verdrag van Chicago wordt ten aanzien van de bevoegd-
heid van een privdvlieger opgemerkt dat 'the privileges of the holder of a private pilot

379· HR, 22 maart 1994, nr. 95.811.
380. R.0.4.6.
381. Kantongerecht Middelburg, 25 maart 1992, Nj 1992, nr. 561.
382. Zie de toelichting op art. 1 RTL.
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shall be act, but not for remuneration, as pilot-in-command or co-pilot of any aeroplane enga-

ged in non-revenu flights: Deze tekst is letterlijk overgenomen in de Engelstalige
versie van JAR-FCL    1.1 1 0    en   in het Nederlandse Besluit bewijzen   van

bevoegdheid, waarin is vastgelegd dat een Recreational Pilot Licence (RPL) en
een Private Pilot Licence  (PPL) de bevoegdheid geeft, onder beperkingen  als
bedoeld in JAR-FCL 1.110, onderdeel b e n  1.1 1 5, 'niet tegen vergoeding',
als eerste of tweede bestuurder op te treden 'tijdens vluchten zonder
baat'.:383 Hierbij ziet 'niet tegen vergoeding' op de bestuurder en 'zonder

baat' op de vluchten. Bij het begrip 'vergoeding' wordt gedacht aan een
economische tegenprestatie, die door de dienstverrichter en degene ten
wiens behoeve de dienst wordt verricht, in onderling overleg wordt vast-
gesteld en waarvan het bedrag in verhouding moet staan tot de kostprijs
van het vervoer.'84 Het ontvangen van een vergoeding die betrekking heeft
op het geven van vlieginstructie wordt hier niet toe gerekend.

Het laten bijdragen in de kosten van een luchtvaartuig door de medepassa-
giers van de huurder van een vliegtuig wordt als 'een grijs gebied' gezien.
In de praktijk is het moeilijk vast te stellen of een vergoeding is betaald en
wat de kosten van een vlucht dan wel zijn. In de Verenigde Staten van
Amerika is een verdeling van de kosten toegestaan en verstaat de FAA onder
de kosten die gedeeld mogen worden de 'direct operating cost'. Daar vallen bij-
voorbeeld onder: brandstof en eventuele landingsgelden. Maar in de
Nederlandse situatie moet een priv6vlieger zelf alle kosten voor zijn reke-
ning nemen.

13               Conclusie

De luchtvaart omvat allerlei vormen, vari6rend van commerciEle verkeers-
luchtvaart tot recreatief vliegen in motorvliegtuigen, zweefvliegtuigen,
MLA's en ballonnen alsook parachutespringen. Een scherpe scheidslijn tuS-
sen deze luchtvaartvormen viel in het verleden moeilijk te trekken. Door de
Nederlandse overheid werd vooral gefocust op het bestrijden van mogelijke
concurrentievervalsing in het luchtvervoer. Tegenwoordig wordt er meer op
gelet of een vlieger in overeenstemming met zijn bevoegdheid een bepaal-
de vlucht mag uitvoeren. Hiermee sluit de Nederlandse overheid aan bij het
internationaal alom geaccepteerde onderscheid tussen beroepsvliegers

enerzijds en priv6vliegers anderzijds, welk onderscheid is gelegen in de al

383· Art. 2, eerste lid onder b van het Besluit Bewijzen van bevoegdheid.
384· Toelichting art. 2 Besluit.
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of niet beroepsmatige uitoefening van de luchtvaart. Dit heeft ertoe geleid
dat het vervoer tegen vergoeding voor zowel de historische luchtvaart als
de recreatieve luchtvaart strakker is ingekaderd.
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Gevaarlijke lading en amokmakende passagiers

1          Inleiding

Iedere dag worden grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen door de lucht
vervoerd. Van de 200 miljoen ton gevaarlijke stoffen die jaarlijks door
Nederland worden vervoerd gaat vijftig tot zeventig duizend ton op
Schiphol met een vliegtuig de lucht in."' Het vervoer van gevaarlijke stof-
fen zal, zo mag worden verondersteld, in de toekomst toenemen, zowel in
kwantiteit als in diversiteit. Maar ook de gevaarlijkheid van de stoffen zal
toenemen. Wanneer deze producten volgens de regels verpakt en vervoerd
worden, zijn zij volkomen veilig. Indien dit niet zo is, dan kunnen deze
stoffen gevaarlijk worden. Een verkeerde behandeling of gebrek aan disci-
pline kan tijdens de vlucht tot hoogst ongewenste situaties leiden. Er zijn
diverse voorbeelden waaruit blijkt dat gevaarlijke stoffen de inleidende oor-
zaak zijn geweest voor luchtvaartongevallen met verlies van luchtvaartuig
en levens.

Een bijzondere vorm van vrachtvervoer betreft het transport van dieren in
een vliegtuig. Gebrek aan kennis van de wijze waarop dit vervoer dient te
gebeuren en van de regels die hiervoor bestaan en de controle daarop
bedreigen niet alleen het welzijn van de dieren, zij kunnen ook van invloed
zijn op een veilige vluchtuitvoering.

Een relatief nieuw veiligheidsprobleem aan boord van een vliegtuig is de
amokmakende passagier. De enge ruimte en overmatig alcoholgebruik aan
boord van een luchtvaartuig kan een passagier zijn zelfbeheersing doen ver-
liezen, waardoor hij een gevaar wordt voor medepassagiers en vliegtuig. In
dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bevoegdheden die de gezagvoerder in
dergelijke situatie mag gebruiken en de vraag of de nationale wetgeving
voldoende mogelijkheden is om dit probleem effectief aan te pakken.

384. Inspectie Verkeer en Waterstaat, 2004.
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2             Vervoer van gevaarlijke stoffen

Het  vervoer van gevaarlijke stoffen  door de lucht  werd  voor 1 9 5 1 vrijwel
nergens toegestaan. Alleen de Verenigde Staten en Canada vormden hierop
een uitzondering.  In  1951  is  door  de IATA,"6 een privaatrechtelijke inter-
nationale organisatie voor luchtvaartmaatschappijen, een 'restricted articles

board' opgericht waarin specialisten op het gebied van vracht, veiligheid en
brandbestrijding werden vertegenwoordigd. Deze board kreeg als opdracht
mee het produceren van een set van internationale regels die het vervoer
van gevaarlijke stoGen door de lucht moesten mogelijk maken en die niet
alleen acceptabel waren voor alle bij haar aangesloten luchtvaartmaatschap-
pijen, maar ook voor de staten waar de luchtvaartmaatschappijen gevestigd
waren. De veiligheid van passagiers, bemanning en luchtvaartuig stonden

voorop. Dit betekende dat wanneer bepaalde producten niet veilig verpakt
konden worden, ze niet vervoerd mochten worden. Items die wel veilig
verpakt konden worden werden niet beschouwd als 'gevaarlijk', maar als
'restricted articles' waarvoor speciale verpakkingseisen en voorgeschreven
maximum hoeveelheden golden.

Slechts in vijftig landen waarvan de luchtvaartmaatschappijen lid zijn van
IATA, werd dit reglement toegepast."'Van een wijd internationaal normen-
stelsel voor het vervoer van gevaarlijke stoffen was dan ook geen sprake. Dit
betekende dat andere landen en niet aangesloten luchtvaartmaatschappijen
het IATA-reglement volkomen konden negeren. Mede naar aanleiding van
het zogenoemde Boston-ongeval'" werd de ICAO ertoe gedwongen om
zich meer met deze vorm van transport te bemoeien.

386. IATA is in 1945 is opgericht door een aantal luchtvaartmaatschappijen. Haar doel is het
nastreven van veilige, efficiente en economisch aantrekkelijke luchtvaartregelingen. Vrijwel
alle luchtvaartmaatschappijen met geregelde vluchten zijn vertegenwoordigd in de IATA.

387· In Nederland sinds 1967
388. OP 3 november 1973 verongelukte een Pan American Boeing 707 vrachtvliegtuig nabij

Boston. De driekoppige bemanning van het toestel dat op weg was van Kennedy Airport
naar Prestwick, besloot vanwege rookontwikkeling in de cockpit terug te vliegen naar Boston
om daar een technische landing uit te voeren. Het toestel verongelukte nog voor het Boston
had bereikt. Uit het onderzoek bleek dat het toestel was gevuld met zeven ton aan gevaar-

lijke stoffen, waarvan 60 pakjes met zwavelzuur. De flesjes waarin zich het zwavelzuur
bevond waren niet volgens de IATA aanwijzingen verpakt en waren gaan lekken. Door de
reactie van zwavelzuur op het zaagsel dat de flesjes omhulde ontstond een intense rookont-
wikkeling. Bij het aanbieden van deze lading aan TWA was niet opgegeven dat het om zwa-
velzuur ging, maar elektrische apparaten.
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Door de Raad van de ICAO werd besloten om een Dangerous Goods Panel op te
richten.'" De eerste vergadering van deze Gevaarlijke Stoffen Commissie
werd in 1 9 7 7 gehouden. Haar primaire  taak was  om  na  te  gaan in hoever-
re de vele nationale en internationale regelingen (speciaal met betrekking
tot de regels die bepaalde eisen stellen aan het transport van gevaarlijke stof-
fen) als basis konden dienen voor een nieuw op te zetten standaardregeling
die wereldwijd gebruikt kon worden in de transportwereld en belangrijker,
een regeling die ook universeel als de juiste zou worden geaccepteerd. Er
was overeengekomen tussen de verdragslanden dat alle adviezen van de
Gevaarlijke Stoffen Commissie uiterst serieus zouden warden behandeld en
dat men ze in principe zou accepteren.

In  1981  werd door de Raad'Annex  18' aan het Verdrag van Chicago toege-
voegd. Deze Annex genaamd 'The Safe Transport of Dangerous Goods by Air', bevat
de standaards en aanbevolen werkwijzen.
Terwijl de Annexen bij de Chicago Convention zich normaal gesproken
richten tot de contracterende staten, bevatten de hoofdstukken  7,8 en 9 van
Annex 18 verplichtingen voor respectievelijk de 'shipper'"0 en de 'operator',"'
De eerste januari  1984 werd de offici8le datum van inwerkingtreding en
alle regeringen stemden er mee in.

Hoofdstuk 7 van Annex 18 verplicht degene die de gevaarlijke stoffen voor
vervoer door de lucht aanbiedt, 'de shipper', ervoor te zorgen dat dit gebeurt
overeenkomstig de bepalingen van de betreffende Annexen en de Technical
Instructions '92 en dat hi j de 'operator' voorziet van een getekend vervoersdo-
cument dat de informatie bevat welke vereist zijn volgens de Technical
Instructions en waarin hij verklaart dat de gevaarlijke goederen volledig en
juist zijn aangeduid, geclassificeerd, gepakt, gemerkt, van een label voor-
zien en in de juiste conditie voor transport door de lucht in overeenstem-

ming met de relevante regels.
Met dit vervoersdocument doelt men op de Shipper's Certificate of
Dangerous Goods, waarin wordt aangegeven wat de aard en de hoeveelheid
van aanwezige gevaarlijke stoffen in de zending is.

389. Deze commissie bestaat Uit 12 internationale exper·ts die volledig thuis zijn in de wereld van
de gevaarlijke stoffen en alles wat daar verder bij komt kijken, zoals: scheikunde, radioacti.
viteit, verpakkingen, laden en lossen, wetgeving, vluchtervaring.

390. De verzenders.
391. De luchtvaartmaatschappij.
392. De 'shippers' zijn verantwoordelilk voor het verpakken, etiketteren en documenteren van de

zending.
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Hoofdstuk 8 bevat verplichtingen van de 'operator'. Deze mag de gevaar-
lijke goederen niet accepteren zonder de begeleiding van een volledige
Shipper's Declaration of Dangerous Goods en zonder een inspectie van zijn
kant overeenkomstig de procedure van acceptatie volgens de Technical
Instructions.
Hoofdstuk  9  legt in paragraaf 9.1 de operator van een luchtvaartuig  waar-
in gevaarlijke stoffen zullen worden vervoerd, de verplichting op om v66r
vertrek de gezagvoerder te voorzien van de schriftelijke informatie zoals

gespecificeerd in de Technical Instructions. Ook de hoofdstukken  11  en  12
bevatten normen die bijzondere aandacht verdienen, zoals, paragraaf 11.1
over de Inspectiesystemen. Hierin is bepaald dat staten de nodige procedu-
res in het leven zullen roepen voor inspectie, controle en dwangmaatrege-
len met het oog op de naleving van hun regels op het gebied van gevaar-
lijke goederen. Daarbij is het gewenst dat lidstaten samenwerken en elkaar
over en weer informatie verschaffen over schending van regels om verdere
overtreding in de toekomst te voorkomen. Verder moet iedere aangesloten
staat zelf de strafmaatstaf vaststellen die haar het beste goeddunkt.

Paragraaf 12.1. bepaalt dat staten procedures moeten instellen ter voorko-
ming en herhaling van ongevallen en incidenten in verband met gevaarlijke
stoffen. Hiertoe moeten de staten informatie verzamelen aangaande zulke

gevallen op hun grondgebied. Dit geldt ook voor gevaarlijke goederen
afkomstig uit een ander staat of voor goederen die bestemd zijn voor een
andere staat. Rapportering moet bovendien in overeenstemming zijn met
de gedetailleerde regeling van de technische instructies.

De hoofdregel is dat het transport van gevaarlijke stoffen door de lucht ver-
boden is, tenzij het transport wordt gerealiseerd volgens de regels van de
technische instructies (Technical Instructions for the Safe Transport of
Dangerous Goods  by Air), die verpakking, documenten en belading betref-
fen.

2.1 Beperking vervoer

Volgens artikel  35  van het Verdrag van Chicago bestaat er een beperking op
het vervoeren van goederen en wel:
a. geen oorlogsmunitie of oorlogstuig mag worden vervoerd binnen of
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boven het grondgebied van een staat in luchtvaartuigen gebruikt in de
internationale luchtvaart behalve met vergunning van de staat. Elke staat

legt in voorschriften vast, wat in de zin van dit artikel onder oorlogs-
munitie of oorlogstuig moet worden volstaan, daarbij met het oog op
de eenvormigheid behoorlijk aandacht schenkend aan de aanbevelin-

gen, welke de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) van
tijd tot tijd kan doen.

b. elke verdragsluitende staat behoudt zich het recht voor, om redenen van

openbare orde en veiligheid het vervoer binnen of boven het grondge-
bied van andere goederen dan onder a opgesomd, te regelen of te ver-
bieden, mits op dit punt geen onderscheid wordt gemaakt tussen zijn

eigen luchtvaartuigen en die van de andere staten en voorts mits geen
beperking wordt opgelegd welke het vervoer en gebruik in luchtvaar-
tuigen van toestellen, nodig voor het gebruik of de besturing van het
luchtvaartuig of de veiligheid van het personeel of de passagiers zou
kunnen aantasten.

3 Nederlandse situatie

Ook in Nederland vormt Annex 18 sinds  1  januari  1984 de grondslag voor
de nationale wetgeving op dit gebied."' Aanvankelijk was het vervoer van

gevaarlijke stoffen geregeld in artikel 97 van de Regeling Toezicht
Luchtvaart en de daarop gebaseerde regelingen."4 Het tweede lid van arti-
kel 97 bepaalde  dat het verboden  is  om  in een luchtvaartuig te vervoeren,
te doen vervoeren of ten vervoer aan te bieden gevaarlijke stoffen met uit-
zondering van:

•   stoffen die nodig zijn voor de uitvoering en veiligheid van de vlucht
• radioactieve stoffen, indien het bepaalde bij of krachtens de

Kernenergiewet in acht wordt genomen;
• gevaarlijke stoffen niet zijnde radioactieve stoffen, indien de door de

Minister van Verkeer en Waterstaat gegeven voorschriften in acht worden
genomen.

Tegenwoordig vormt titel   6.5   van   de Wet luchtvaart   en het daarop   geba-
seerde Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht de basis voor het

393· R. M. Schnitker 1990, p. 14-18.
394· Regeling Vervoer Gevaarlijke Stoffen door de lucht (1988)

175



HOOFDSTUK 7

vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht."5 Het vervoer van radioactie-
ve stoffen is onderworpen aan het bepaalde bij of krachtens de
Kernenergiewet.

396

De nieuwe wetgeving sluit nauw aan bij de Wet vervoer gevaarlijke stoffen,
dat dezelfde materie regelt voor het binnenlands transport. Basisartikel is
artikel  6.61,  dat een verbod geeft  op het vervoer van gevaarlijke stoffen
door de lucht met uitzondering van bij of krachtens AMvB aangewezen
gevaarlijke stoffen, wanneer aan bij of krachtens die AMvB is voldaan. Wat

gevaarlijke stoffen  zijn  is als deflnitie opgenomen in artikel   1.1   en  komt

vrijwel overeen met dezelfde definitie in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

'Vrijwel', omdat voor het vervoer door de lucht de regelgeving op enkele
punten afwijkingen vertoont met het binnenlands transport vanwege de

eigen aard van het luchtvervoer. Zo zijn gemagnetiseerde materialen en
zaken als invalidenwagens op batterijen voor het vervoer door de lucht aan-

gemerkt als gevaarlijke stoffen en kunnen voor dit soort zaken derhalve

beperkingen worden gesteld voor het vervoer door de lucht.

In de wet is, niet limitatief, een lijst van onderwerpen opgenomen, die in
een AMvB of op grond van die AMvB geregeld kunnen worden. Deze AMvB,
het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht, bevat slechts weinig
artikelen en delegeert veel door naar de ministeriae regeling. Een tweetal
artikelen van het besluit zijn van belang:
-     artikel  3,  dat de Technische Voorschriften van toepassing verklaart.  De

Technische Voorschriften, Technical Instructions, is een bijlage bij Annex
18,The safe transport of dangerous goods by air, bij het ICAO-verdrag;

-   artikel 9, dat het systeem van erkenningen uitwerkt.

In de wet is voorts nieuw opgenomen een meldingsplicht van voorvallen,
die zich bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht kunnen voor-
doen. Ook nieuw is de informatieplicht in geval van ongevallen aan de
hulpverlenende instanties. Een en ander is, met inbegrip van de uitwerking
van  'voorvallen' (alle incidenten en ongevallen), verder uitgewerkt  in  de
Regeling meldings- en informatieplicht vervoer gevaarlijke stoffen door de
lucht.

395· Op 16 maart 2003 is de wet van 12 oktober 2000, Stb. 468, tot wijziging van de Wet lucht
vaart met betrekking tot vervoer van gevaarlijke stoffen en van dieren door de lucht in wer-
king getreden. Op dezelfde datum zijn het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht,
besluit van 14 maart 2002, Stb. 180, en een aantal ministeri6le regelingen, gepubliceerd in
de Stcn. van 14 maart 2003, nr. 52, in werking getreden.

396. Stb. 1963,82.
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In aansluiting op de Wet vervoer gevaarlijke stoffen zijn ook de overtredin-
gen van titel 6.5  van de Wet luchtvaart een economisch delict. Uitzondering
hierop is alleen artikel    6.5 9,    dat het verbod bevat voor passagiers    en
bemanningsleden om gevaarlijke stoffen aan boord van een luchtvaartuig te
brengen. Overtreding van (lit artikel is als enige van deze titel in de Wet
luchtvaart strafbaar gesteld.

3.1 Notification to Captain

Voor het vertrek van een vlucht, waarbij gevaarlijke stoffen worden ver-
voerd, moet de eigenaar of houder van het luchtvaartuig de gezagvoerder
hierover schriftelijk inlichten, overeenkomstig het gestelde in de Technical
Instructions. Deze kennisgeving vindt plaats door middel van de 'Notification
to Captain' (NOTOC), de operationele papieren  voor het luchttransport,
waaronder het cargo manifest met data over de aard en het gewicht van de
zendingen.

Natuurlijke personen en rechtspersonen die betrokken zijn bij het aanbie-
den en vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, moeten door de
Minister van Verkeer en Waterstaat zijn erkend. Zonder een erkenning is  het
verboden om gevaarlijke stoffen ten vervoer aan te bieden."' De bevoegd-
heden die door middel van een erkenning worden onderscheiden zijn het:
-    ten vervoer aanbieden (A-erkenning);
-    doen of laten vervoeren (B-erkenning);
-    optreden in de hoedanigheid van grondafhandelaar (C-erkenning);
- vervoeren (D-erkenning);
-  optreden in opdracht van een derde als afzender en verpakker (E-erken-

Iling)."8

3.2 Shipper's declaration

Het aanbieden van een gevaarlijke  stof aan de luchtvaartmaatschappij wordt
in het systeem van de Wet luchtvaart dus gedaan door de afzender, en niet
door diens expediteur, consolidator of agent. Ook de'shipper's declaration' heeft
een wettelijke basis in de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.
Daarbij geldt de eis dat het document moet worden ondertekend door
degene die de gevaarlijke stoffen voor vervoer aanbiedt. Tot voor kort stel-

397· Art. 6.55 WIV.
398. Hiermee wordt aan verladers die gevaarlijke stoffen verzenden en hiervoor geen erkenning

hebben, wordt de mogelijkheid geboden dat zij hun lading kunnen laten verzorgen door
bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn.
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de ook de IATA de eis dat die declaration door de afzender moest worden
ingevuld en ondertekend. Door de luchtvaartmaatschappijen werden geen
shipper's declarations aanvaard die door een expediteur, consolidator of
agent waren ingevuld en ondertekend. In de 46e editie van de Dangerous Goods

Regulations hebben de luchtvervoerders deze eis laten vallen. Vreede waar-
schuwt Nederlandse expediteurs ervoor dat ook al stelt IATA nu niet langer
de eis dat afzenders zelf de shipper's dedaration ondertekenen, onder de
Nederlandse wet deze verplichting nog altijd rust op de afzender zelf.
Nederlandse afzenders en expediteurs zullen hier derhalve rekening mee
moeten houden. De expediteur die namens de afzender de shipper's decla-
ration tekent, handelt dus in strijd met de wet en kan een boete opgelegd
krijgen."'

3.3 Melding ongeval of incident

De Wet luchtvaart kent een meldingsplicht voor voorvallen met gevaarlijke
stoffen. Indien zich binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam een
luchtvaartongeval of ernstig incident voordoet, dient de luchtvaartmaat-
schappij - in voorkomend geval via de luchtverkeersleiding of de haven-
meester - de hulpverleners (waaronder de brandweer) onmiddellijk van
informatie te voorzien over de gevaarlijke lading die aan boord van het
luchtvaartuig wordt vervoerd. De informatie die geleverd moet worden,
betreft de informatie over de gevaarlijke lading zoals omschreven op de
hiervoor al genoemde 'Special Load  Notification  to Captain' (NOTOC).  Dat  wil
zeggen: gevarenklassen, VN-nummers, stofnamen en de plaats van de
gevaarlijke stoffen aan boord van het luchtvaartuig. Een afschrift van de
ondertekende NOTOC dient daartoe aanwezig te zijn op de grond op de
plaats van vertrek zodat na een ongeval de informatie over de gevaarlijke
stoffen tijdig beschikbaar is voor de rampenbestrijders.
Luchtvaartmaatschappijen dienen sinds  2001  in hull alarmregeling,  die  in
werking treedt na een vliegtuigongeval of ernstig incident, een bepaling op
te nemen, waarin staat dat de hulpverlenende instanties zo snel mogelijk
worden geinformeerd over de aanwezigheid van gevaarlijke stofTen aan
boord.

399. Vreede 2005.
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3.4 Toezicht

De Inspectie IVW is verantwoordelijk voor het toeZicht op het vervoer van
gevaarlijke stoffen. Als een inspecteur een overtreding constateert, kan hij
verschillende maatregelen nemen. Welke maatregel hij uiteindelijk neemt,
is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of er sprake is van herha-

ling. Er zijn drie soorten maatregelen: wanneer het gaat om een lichte over-
treding kan een inspecteur besluiten om een waarschuwing te geven. Hij

geeft dan aan welke overtreding er begaan is en hoe deze moet worden
opgeheven. De inspecteur maakt een aantekening van de overtreding. In
veel gevallen zal enige tijd later nogmaals gerichte controle plaatsvinden.

Bij veel overtredingen zal de inspecteur een proces-verbaal opmaken. De
zaak wordt dan afgehandeld volgens het strafrecht. Dit kan leiden tot een
boete of zelfs gevangenisstraf. Het proces-verbaal wordt naar de officier van
justitie gestuurd. Deze kan een schikkingsvoorstel doen in de vorm van een
boete. De officier van justitie kan ook besluiten om de zaak meteen voor de
rechter te brengen.
Wanneer een overtreding de algehele veiligheid in gevaar brengt, kan de
inspecteur het vervoer stilleggen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er sprake is
van beschadiging van de verpakking of lekkage. Het vervoer mag dan pas
weer hervat worden als de overtreding is opgeheven. De inspecteur kan
daarnaast ook een proces-verbaal opmaken.
Overtreding van de bepalingen met betrekking tot het vervoer van gevaar-

lijke stoffen wordt op grond van de Wet luchtvaart beschouwd als een eco-
nomisch delict, zodat zwaardere straffen kunnen worden opgelegd. 400

In Nederland zijn weinig gevallen bekend waarin het bedrijf of de persoon
die een schikkingsvoorstel kreeg opgelegd, de zaak liet voorkomen. De
geldsom wordt veelal zonder al te veel ophef betaald. En omdat het vrijwel
altijd om een rechtspersoon in de hoedanigheid van een N.V of een B.V.

401

gaat, worden er geen gevangenisstraffen opgelegd.

3.5 Militaire luchtvaartuigen

Het nationaal vervoer van gevaarlijke stoffen met militaire luchtvaartuigen,
het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen met militaire luchtvaar-
tuigen, het nationaal vervoer van ontplofbare stoffen met militaire lucht-

400. Schnitker 1990
401. Het betreft internationale afspraken tussen de partners en de NATO over standaardisatie

van militaire procedures en materieel.
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vaartuigen, het daartoe aanbieden of aannemen, alsmede het laden in of
lossen uit een dergelijk luchtvaartuig of tijdens het vervoer neerleggen van
bedoelde stoffen is slechts toegestaan voor zover de STANAGs*01 2487, 3854
en 4441 in acht worden genomen en is nader geregeld in het Besluit ver-
voer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen.403

Het toezicht op de opslag van munitie en explosieve stoffen op militaire
vliegvelden en het vervoer van gevaarlijke stoffen met militaire luchtvaar-
tuigen wordt uitgeoefend door het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke
Stoffen (KMCGS) van de Koninklijke Marechaussee.*M

4            Dierenvervoer

Bij het vervoer van dieren dient als het gaat om het toezicht op de naleving
van de regels dienaangaande onderscheid gemaakt te worden naar de vei-
ligheid van de vluchtuitvoering en het welzijn van de dieren. Det vervoer is
in hoofdzaak geregeld in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren"' Op
grond van de Wet luchtvaart (titel 6.6 Wlv)  kan de Minister van Verkeer en
Waterstaat met het oog op de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen tijdens
het vervoer van dieren daarin in overeenstemming met de Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij nadere regels stellen. De ministeriEle
regeling'Voorwaarden voor het vervoer van dieren in luchtvaartuigen' heeft
derhalve een aanvullend karakter. De hierin vervatte bepalingen hebben

betrekking op de constructie en indeling van het interieur van het lucht-
vaartuig en de belading hiervan.
Zieke of gewonde dieren mogen alleen worden vervoerd als daartegen, blij-
kens een verklaring van een dierenarts in dienst van de overheid, geen
bezwaar bestaat. De gezagvoerder moet hierover v66r het begin van de
vlucht op duidelijke wijze worden ingelicht.
Het vervoer van dieren, anders dan herkauwers, eenhoevigen of varkens is
alleen toegestaan als de IATA Live Animals Regulations in acht worden
genomen.
Voor het vervoer van herkauwers, eenhoevigen, varkens, en pluimvee
bestaan in Nederland aanvullende bepalingen. Zo moet er minstens 66n die-

renbegeleider aan boord zijn. Andere personen dan het stuurhutpersoneel
en personen betrokken bij het dierenvervoer mogen tijdens de vlucht niet

402. Bes|uit van 2 juni 2003, houdende regels inzake bepaald vervoer van gevaarlijke stoffen
door de lucht met militaire luchtvaartuigen.

403· Besluit aanwijzing KMCGS als ambtenaren in de zin van art. 11.1 en 11.3 Wlv, StCrt. 2003,
84.

404· Stb. 1992,585
405· Veenboer 2003, P· 3
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aan boord zijn. Met betrekking tot de dierenbegeleider is verder bepaald dat
er voor hem een passagiersstoel en de vereiste nooduitrusting aan boord
moeten zijn. Ook bestaan er eisen ten aanzien van zijn opleiding en trai-
ning.

Binnen Europa dient het Europese Verdrag voor de bescherming van dieren
gedurende internationaal vervoer (European Convention for the protection of animals

during international transport of  1968)  om het welzijn van dieren tijdens transport
te beschermen. Dit Verdrag is verdeeld in twee delen, algemene en speciale
voorzieningen. In voorbereiding is een voorstel voor een verordening inza-
ke de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhan-

gende activiteiten. Ook de IATA stelt richtlijnen op voor het vervoer van
dieren van alle soorten. Deze richtlijnen worden geregeld bijgesteld. Omdat
deze richtlijnen vrijwillig zijn, staat er geen sanctie op. Het CITES-verdrag
vereist dat levende dieren worden vervoerd in overeenstemming met de
IATA richtlijnen. Volgens Dieriks-Verschoor loopt dit in de praktijk op niets
uit.*06 Op nationaal niveau kennen we het Besluit dierenvervoer  1994 en de
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren."7 In hoofdstuk 4 van de
Regeling dierenvervoer, een uitvoeringsregeling van de Gezondheids- en

welzijnswet, staan regels voor het vervoer van dieren door de lucht.

5 Amokmakende passagiers

Luchtvaartmaatschappijen worden in toenemende mate geconfronteerd
met passagiers die zich tijdens een vlucht misdragen en/of zich niet aan de

geldende gedragsregels aan boord van een luchtvaartuig houden, ook wel
'unruly of clisruptive passengers' genaamd. Het kan daarbij gaan om licht wange-
drag, zoals het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, tot en
met dronkenschap en soms zelfs fysiek geweld. Deze gedragsontsporingen
worden toegeschreven aan zaken als het rookverbod, alcoholgebruik, over-
volle vliegtuigen, en toegenomen assertiviteit van passagiers. Dit gedrag kan
invloed hebben op de goede orde en discipline aan boord van een lucht-
vaartuig en kan zelfs de veiligheid van de overige passagiers en de vlucht-

uitvoering bedreigen. Wanneer bijvoorbeeld bij ernstige incidenten een van
de vliegers uit de cockpit moet komen om assistentie te verlenen, kan hij
zijn taken in de cockpit niet naar behoren utvoeren. Uit onderzoek is geble-
ken dat piloten die bij agressie-incidenten in de cabine assisteren, zodanig

406. Diederiks-Verschoor 2004, P· 223
407. Art. 58-60.
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zijn afgeleid van hun werk dat er meer fouten in de cockpit worden
gemaakt.*os Agressief gedrag aan boord van een vliegtuig kan zo onthoud-
baar worden dat een niet geplande landing moet worden gemaakt om de
herrieschopper(s) van boord te zetten en over te dragen aan de autoritei-
ten.

Aan het fenomeen agressief gedrag door passagiers aan boord van een
luchtvaartuig wordt de laatste jaren door de media, verenigingen van cab-
inepersoneel en luchtvaartmaatschappijen steeds meer aandacht besteed.
Voor ICAO was dit aanleiding om in  1997 de 'Study Group on Unruly Passengers '
op te richten.*09 Deze studiegroep moest oplossingen aandragen om het
probleem  van de unruly passenger te beteugelen. In september 2001 heeft
de Algemene Vergadering van ICAO een resolutie aangenomen waarin
modelwetgeving is opgenomen. Het is de bedoeling dat de verdragstaten
(Chicago) deze modelwetgeving incorporeren in hun eigen wetgeving tot
er een nieuw (of wellicht aangepast bestaand) internationaal instrument tot
stand is gekomen.Tot dat moment is het belangrijkste internationale instru-
ment om agressieve gedragingen aan boord van burgerluchtvaartuigen aan
te  pakken het Verdrag van Tokyo.41° Het verdrag is immers van toepassing  op
strafbare feiten en andere handelingen aan boord van burgerluchtvaartui-
gen, die de vliegveiligheid in gevaar brengen. Het verdrag geeft echter niet
aan welke gedragingen onder de noemer 'offence' vallen. Of een agressieve
gedraging onder het Verdrag van Tokyo (zie hoofdstuk  10)  valt,  is  dus
afhankelijk van de wetgeving van de staat van registratie en in zekere mate
ook van de wetgeving van de staat van landing.

Wanneer er sprake is van een ernstig misdrijf (volgens de wetgeving van de
staat van registratie) kan de gezagvoerder de passagier die zich hieraan heeft

schuldig gemaakt, na de landing overdragen aan de bevoegde autoriteiten
in de staat van landing. In het Nederlandse Wetboek van Strafvordering is in
artikel 539t bepaald dat de gezagvoerder van een luchtvaartuig, op voet van
artikel 9  van het Verdrag van Tokyo, iedere inzittende van het luchtvaartuig
van wie hij redelijkerwijs mag aannemen, dat deze aan boord een misdrijf
heeft begaan waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf
van vier jaren of meer is gesteld, aan de bevoegde autoriteiten van een
vreemde staat overdragen. Gaat het om een ernstig misdrijf, dan is de staat
van landing verplicht de passagier over te nemen. De ontvangende staat

408. Veenboer, 2003. P. 10.
409. Abeyratne 1999, p. 46-61.
410. Dit verdrag wordt later besproken in hoofdstuk 10 (Geweld tegen de luchtvaart).
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neemt, indien hij van mening is dat de omstandigheden dit wettigen, de
passagier in hechtenis of neemt andere maatregelen om de aanwezigheid
van die passagier te verzekeren. Deze staat is in gevallen waar sprake is van

een ernstig misdrijf verplicht een voorlopig onderzoek naar de feiten in te
stellen.

In een vonnis van de kantonrechter in Sneek (civiele kamer) was de vraag
gesteld of maatregelen die Martinair tegen een passagier had genomen,

namelijk hem op grond van artikel  9  van het Verdrag van Tokyo overdragen
aan de bevoegde autoriteiten van Sri Lanka, redelijk waren. In een tussen-

vonnis was Martinair gevraagd in een akte uitlating te doen over de gedra-
gingen van de agressieve persoon, om aan te tonen dat het in casu een ern-

stig strafbaar feit bedoeld in het Verdrag van Tokyo betrof. Martinair heeft

blijkens het eindvonnis de rechter hiervan niet kunnen overtuigen. Het
gedrag van de passagier werd door de rechtbank niet als dermate ernstig
beschouwd dat het voldeed aan de delictsomschrijving van artikel 285 lid
1   Sr  (bedreiging  met een misdrij f). Wat de kantonrechter  zich niet reali-
seerde is dat artikel 539t Sv vereist dat het moet gaan om een misdrijf
waarop een gevangenis van meer dan vier jaren is gesteld; op het misdrijf
van artikel 285 Sr is een straf gesteld van ten hoogste twee jaren.411

Stewardess en juriste Veenboer is van mening  dat de lat om een unruly pas-
senger rechtsgeldig over te kunnen dragen aan de bevoegdheden van een
ontvangende staat veel te hoog is gelegd. De minimale strafbaarheid van

vier jaren zou volgens haar moeten worden verlaagd, waardoor 'unruly pos-

sengers' in meer gevallen kunnen worden overgedragen aan de autoriteiten
van de ontvangende staat.41 2

5.1 Uitoefening van strafvordering

In het Wetboek van Strafvordering zijn enkele bepalingen opgenomen ter

uitvoering van het Verdrag van Tokyo. Die bepalingen geven de gezagvoer-
der van een luchtvaartuig de bevoegdheid om aan boord van het lucht-
vaartuig waarover hij  (of zij) het gezag voert bepaalde opsporingshande-
lingen te verrichten. De gezagvoerder is bevoegd een verdachte naar zijn
personalia en andere ter zake doende feiten te vragen*" en inlichtingen en
bewijzen te verzamelen die tot opheldering van de zaak kunnen leiden. 414

411. Kantongerecht Sneek, 9 mei 2001, 79055/ CV FORM 00-97
412.Veenboer, 2003, P. 10.
413· Art. 539b, lid 3 SV.
414· Art. 539C Sv.
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De gezagvoerder kan ook enkele bijzondere dwangmiddelen toepassen.415

De gezagvoerder kan een persoon staande houden*'* en in bepaalde geval-
len    (artikel 435 onder    4 Sv) buiten heterdaad aanhouden.*"    De

(Nederlandse) gezagvoerder heeft de bevoegdheid om verdachten van een
ernstig misdrijf waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld
over te dragen aan de buitenlandse bevoegde autoriteiten:"
De bevoegdheden van de gezagvoerder zijn aan een beperking onderwor-
pen, doordat het uitvoeren ervan is voorbehouden aan aanwijzingen door
de officier van justitie. 419

5.2 Regeling Toezicht Luchtvaart

Artikel 96 RTL vormt de basis voor ordemaatregelen die door de gezag-
voerder aan boord kunnen worden genomen om de goede orde en disci-
pline aan boord te handhaven en de veiligheid van de vlucht te waarbor-

gen. De gezagvoerder mag alle nodige maatregelen nemen die hij nodig
acht ter verzekering van de veiligheid van de vlucht. Hij mag alle redelijke

maatregelen nemen, vrijheidsbeperkende maatregelen daaronder begrepen,
om personen die de orde verstoren of de veiligheid in gevaar brengen, aan
de bevoegde autoriteiten over te dragen.

Alle personen aan boord van een luchtvaartuig zijn verplicht om aanwij-
zingen die door of namens de gezagvoerder worden gegeven tijdens de
vlucht, om de orde en discipline aan boord te handhaven en te voorkomen
dat de vliegveiligheid in gevaar wordt gebracht, op te volgen. Het niet
opvolgen van deze aanwijzingen levert een strafbaar feit op.
Dronken zijn aan boord van een luchtvaartuig is niet strafbaar gesteld.

Weigering van een dronken passagier is mogelijk op grond van artikel 97
RTL waarin een verbod wordt gegeven op het vervoeren van passagiers die
een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid of de gezondheid van ande-
re passagiers. Ook kan een dronken passagier worden geweigerd op grond
van de vervoersvoorwaarden, althans wanneer een luchtvaartmaatschappij
deze mogelijkheid daarin heeft opgenomen.

Roken aan boord van een luchtvaartuig is niet afzonderlijk strafbaar gesteld.
Wanneer echter een bemanningslid aan het begin van een vlucht omroept
dat roken aan boord niet is toegestaan, kan dit worden geinterpreteerd als

415· Tweede Afdeling, Toepasing van enige bijzondere dwangmiddelen.
416. Art. 539g Sv.
417· Art. 539h Sv.
418. Art. 539t Sv.
419. Art. 539b lid i Sv.
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het geven van een aanwijzing door of namens de gezagvoerder. De passa-
gier die daarna toch rookt, overtreedt artikel 96 lid 4 RTL, en is op grond
daarvan strafbaar.
Voor strafbare feiten die voortkomen uit de Regeling Toezicht Luchtvaart is

de rechtsmacht gevestigd in artikel 94 onder a en b van deze regeling. Dit
artikel verklaart de bepalingen over vluchtuitvoering van toepassing op
Nederlandse luchtvaartuigen, waar zij zich ook bevinden en voor zover

deze bepalingen niet in strijd zijn met de wetgeving van het gebied waar
het luchtvaartuig zich bevindt.

5.3             Weigering door luchtvaartmaatschappij

Luchtvaartmaatschappijen kunnen ook langs privaatrechtelijke weg maatre-
gelen nemen tegen amokmakende passagiers. Zo kunnen zij in de algeme-
ne voorwaarden waaronder zij overeenkomsten met passagiers aangaan
bepalingen opnemen die de passagier verplichten geen inbreuk te plegen
op de goede orde en veiligheid van het vliegtuig tijdens de vlucht en dat de
gezagvoerder gerechtigd is maatregelen te nemen als daarop inbreuk wordt
of dreigt te worden gemaakt. Daarnaast kan dan bepaald worden dat indien
een passagier zich niet aan deze voorwaarden houdt, de luchtvaartmaat-

schappijen dan (gedurende een bepaalde periode geen vervoersovereen-
komsten met deze passagier zal aangaan:2° Een aantal luchtmaatschappijen
waaronder de KLM, hanteert een zogenaamde 'zwarte lijst' waarop de
namen van passagiers worden vermeld die door de maatschappij geweerd
worden.421
Indien tijdens een vlucht een passagier de orde of veiligheid dreigt aan te
tasten of reeds heeft aangetast, levert dat (dreiging van) wanprestatie op
jegens de luchtvaartmaatschappij. De gezagvoerder kan dan aan de passagier
vragen, desnoods via schriftelijke waarschuwingen, daarmee te stoppen.
Indien aan dat (herhaalde) verzoek geen gevolg wordt gegeven of als de

veiligheid reeds in het geding is, dan kan de hiervoor genoemde (bijzon-
der) dwangmiddelen toepassen. Ook het achteraf verhalen van de schade
biedt uitkomst. De KLM hanteert als beleidsregel dat bij ernstige agressie-
gevallen een brief naar het woon- of zakenadres van de betreffende passa-
gier wordt gestuurd, met als doel herhaling in de toekomst te voorko-
men. 4ZZ

420. Notitie van C.j Kuiper aan de RLD-werkgroep Security handling, 14 november 1998.
421. 'KLM zet lastige passagiers vijf jaar op zwarte lijst', Eindhovens Dagblad. 2 juli 2006.p. 6
422. Persbericht KLM: 'Nieuw KLM-beleid tegen overlast veroorzakende en agressieve passa-

giers', 21 oktober 1998
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6.            Conclusie

Het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht staat in Nederland, zeker
na het rampzalige ongeval met de El Al Boeing 747 in de Bijlmermeer in
1993, sterk in de publieke belangstelling.*13 Kenmerkend voor gevaarlijke
stoffen is dat deze soms al in kleine hoeveelheden ernstige schade aan
luchtvaartuig, mens en omgeving kunnen toebrengen. Daardoor onder-
scheidt zich dit vervoer voor wat betreft de verpakking en belading in een
vliegtuig van conventionele goederen en daarin ligt ook de rechtvaardiging
van een continue speciale aandacht van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
In de jaren tachtig behoorde het toezicht op het vervoer van gevaarlijke
stoffen tot de dagelijkse bezigheden van de Luchtvaartpolitie. In een conve-
nant dat gesloten werd tussen de Dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie
(afdeling Luchtvaartonderzoeken), het Korps Controleurs Gevaarlijke
Stoffen en de Co6rdinerend Officier van Justitie voor Luchtvaartzaken, werd
aan deze politiedienst nog een primaire rol toebedeeld. Na de Bijlmerramp
heeft de Luchtvaartpolitie heeft zich van dit toezichtterrein goeddeels
teruggetrokken. Het feit dat onderzoeken op het terrein van het vervoer van
gevaarlijke stoffen vaak tijdrovend zijn (de overtreder bevindt zich in veel
gevallen in het buitenland) en dat voor het doen van dergelijke onderzoe-
ken specialistische kennis wordt gevergd, hebben aan dit besluit ten grond-
slag gelegen. Het toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen door de
lucht wordt hedentendage uitgeoefend door de Inspectie Verkeer en
Waterstaat, terwijl beleidsafstemming plaatsvindt met de 'milieuofficier'
van justite in Haarlem.

De grootste bedreiging voor de veiligheid aan boord van een luchtvaartuig
vormt misschien nog wel de passagier. Regelmatig staan er in de krant korte
berichten over passagiers die zich tegenover medepassagiers hebben mis-
dragen. Soms wordt zelfs geweld tegenover cabinepersoneel uitgeoefend.
Ook zijn er gevallen bekend waarin een gezagvoerder een tussenlanding op
ander vliegveld heeft moeten maken omdat de situatie aan boord'explosief'
werd.

De bijzondere omstandigheden die zich voordoen tijdens een vlucht op
grote hoogte boven een andere staat dan die van registratie van het vlieg-
tuig, of boven volle zee, in een vliegtuig vol met mensen van allerlei natio-

423· Zie voor het onderzoek naar de lading als onderdeel van deze enqu6te: Van Traa-Engelman
2000, p. 216-230.
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naliteiten, roepen tal van juridische vragen op, zeker voor de bemanning
van een luchtvaartuig, over de mogelijkheden van optreden tegen "unruly
passengers". Tijdens 33ste Algemene Vergadering  van ICAO, gehouden  in
september 2001, werden lidstaten, voor zover  dit  nog  niet was gebeurd.
opgeroepen zo snel mogelijk nationale wetgeving voor te bereiden om aan
deze vorm van agressie aan boord van vliegtuigen het hoofd te kunnen bie-
den. In de bij de resolutie gevoegde annex worden de contouren voor een
dergelijke (model)wetgeving door ICAO aangedragen. Het is de bedoeling
dat de lidstaten deze modelwetgeving incorporeren in hun eigen wetgeving
tot er wellicht een nieuw  (of een aanpassing van een reeds bestaand) inter-
nationaal instrument tot stand komt met betrekking tot'unruly passengers'.

Voorlopig ziet het daar niet naar uit. De modelwetgeving van ICAO is niet
ingevoerd in Nederland. Daar kan de rechtshandhaver goed uit de voeten
met de bestaande luchtvaart- en strafrechtwetgeving.
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Orde en veiligheid op luchtvaartterreinen

1        Inleiding

De vlucht met een luchtvaartuig begint en eindigt in de regel op een lucht-
vaartterrein (bepaalde luchtsporten kunnen en mogen ook daarbuiten wor-
den  uitgeoefend).  Op een luchtvaartterrein moet daarom met luchtvaartui-
gen veilig kunnen worden gestart en geland. Daarnaast vinden op het ter-
rein tal van activiteiten plaats, denk daarbij aan het taxi8n van luchtvaartui-
gen en de verplaatsing van personen en voertuigen, die tot gevaarlijke situ-
aties kunnen leiden als deze activiteiten niet goed begeleid worden.
De exploitant van een luchtvaartterrein is verantwoordelijk voor zowel de
interne veiligheid op een luchtvaartterrein als de externe veiligheid buiten
dit terrein.

In dit hoofdstuk zal worden nagegaan op welke wijze deze processen zijn
gereguleerd. Wanneer in dit kader wordt gesproken van een luchtvaartter-
rein, dan kunnen we verschillende soorten luchtvaartterreinen onderschei-
den, afhankelijk van het doel waarvoor een dergelijk terrein is aangewezen.

Allereerst zijn er de civiele luchtvaartterreinen, al dan niet ingericht voor
commercieel gebruik en militaire luchtvaartterreinen waarvan er enkele
structureel burgermedegebruik kennen. Een operationeel onderscheid is
dat luchtvaartterreinen 'controlled' (gecontroleerd) en 'uncontrolled' (ongecon-
troleerd) kunnen zijn. Een gecontroleerd vliegveld is voorzien van een
'aerodrome control tower', welke 'aerodrome control service' biedt aan op
zijn minst 'aerodrome traffic'. Niet gecontroleerde velden, er is dan geen
verkeersleiding aanwezig, worden in Nederland ook wel de'groene velden'
genoemd. Op zich is dit enigszins verwarrend omdat naast gras ook ver-
harde landingsbanen aanwezig kunnen zijn. In de VS geeft men dit onder-
scheid aan met 'towered airport' of 'non-towered airport'.
Waar in deVS over het algemeen altijd over 'airport' wordt gesproken, bezigt
de ICAO over het algemeen het woord 'aerodrome' voor luchtvaartterrein.
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2             Inrichting en gebruik

Het is verboden binnen Nederland met een luchtvaartuig Op te stijgen of te
landen anders dan op een luchtvaartterrein. Voor de inrichting en gebruik
van een luchtvaartterrein  is een aanwijzingsbesluit benodigd. Annex   14
Aerodromes, behorende bij het Verdrag van Chicago vormt de basis voor de
normering van gebruik en inrichting van burgerluchtvaartterreinen. De
Luchtvaartwet kent hiertoe procedurevoorschriften die moeten worden
doorlopen. Deze procedure beoogt allerlei belangen te waarborgen van bij-
voorbeeld grondeigenaren, omwonenden en die van het milieu.
Binnen de aanwijzing wordt onder andere de baanrichting/ligging bepaald
alsmede de aan- en uitvliegroutes. Ook kan men bij het aanwijzingsbesluit
beperkingen opnemen voor het gebruik van soorten luchtvaartuigen en
bepaalde vormen van luchtvaart. Voorts worden in het aanwijzingsbesluit
de geluidscontouren en -zones vastgesteld.

3            Toezicht op de goede orde en veiligheid

De basis voor de handhaving van de orde en veiligheid is neergelegd in de
Regeling Toezicht Luchtvaart. De Minister van Verkeer en Waterstaat wijst de
exploitant aan. In het RTL wordt bovendien omschreven waar exploitant en
havenmeester verantwoordelijk voor zijn, welke verplichtingen zij hebben
en welke bevoegdheden zij mogen toepassen. In de artikelen  1 1 9  tot en met
133  van de  RTL is vastgelegd dat de exploitant verantwoordelijk is voor de
aanleg en het in stand houden van het gehele luchtvaartterrein. Hij moet
ervoor zorgen dat de mensen en middelen aanwezig zijn om op een veili-
ge manier van het luchtvaartterrein gebruik te kunnen maken. Daarnaast is
de exploitant van een luchtvaartterrein verplicht maatregelen te nemen
voor een behoorlijk toezicht op de veiligheid en de goede orde op het
luchtvaartterrein:u Hi j benoemt daartoe een in zijn dienst staand persoon
tot  havenmeester.*ls Wel moet de Minister van Verkeer en Waterstaat instem-
men met die benoeming. Hoewel de functies van exploitant en van haven-
meester in 66n persoon verenigd kunnen worden,416 komt dit in de praktijk
nauwelijks voor. Het toezicht omvat overigens niet de luchtverkeersdienst-
verlening.

424. Art. 133, lid i RTL.
425. Art. 134, lid i RTL
426. Art. 134, lid 4 RTL
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De taak van de havenmeester is duidelijk omschreven: hij is belast met de
dagelijkse uitvoering van het toezicht op het luchtvaartterrein en in het bij-
zonder op de veiligheid en de goede orde daarop.*21 Zo moet de haven-

meester er zorg voor dragen dat het landingsterrein en het platform niet
onveilig worden gemaakt door enig roerend goed*zs en dat in het seinvier-
kant steeds de benodigde tekens worden geplaatst:19 Teneinde de overheid
in de gelegenheid te stellen een adequaat toezicht op luchtvaartactiviteiten
te kunnen uitoefenen moet de havenmeester een zogenaamd luchthavenre-

gister aanleggen en bijhouden. Hierin worden start- en landingstijd, even-
als herkomst, bestemming en aard van de vlucht geregistreerd:,0 De haven-
meester moet inzage in deze gegevens verlenen aan nader aan te wijzen
ambtenaren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en aan ambtena-
ren van het Korps landelijke politiediensten, als die daar om verzoeken.431

Wat kan een havenmeester doen als er een veiligheidsprobleem dreigt? V66r
1994 werd de havenmeester door de Minister vanVerkeer enWaterstaat aan-
gewezen als toezichthouder en zelfs als opsporingsambtenaar. Niet dat ze er
veel mee deden, maar ze hadden wel de mogelijkheid om politiEle taken uit
te voeren. In het verleden moest de havenmeester advies aan de Minister
uitbrengen als zich op 'zijn' luchthaven een bedrijf vestigde dat rondvluch-
ten wilde uitvoeren en daarvoor een ontheffing aanvroeg. Nu is de haven-
meester niet eens meer als toezichthouder aangewezen.

432

Hij kan dus ook niet meer terugvallen op een reeks van bevoegdheden die
in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht worden genoemd. In
feite is de bevoegdheid om het opstijgen van luchtvaartuigen te verbieden
of beletten nog de enige bevoegdheid die de havenmeester resteert. Een
drastisch middel waar slechts zelden van gebruik wordt gemaakt.

4           De PPR-status

Bij de vluchtvoorbereiding dient de gezagvoerder van de vlucht na te gaan
of het luchtvaartterrein waarvan hij gebruik wil maken, beschikbaar is.
Artikel 4, eerste lid van de regelen ten aanzien van de uitrusting bij vluch-
ten, niet zijnde verkeersvluchten, een uitvoeringsregeling van de Regeling
Toezicht Luchtvaart, luidt:

427· Art. 135 RTL.
428. Art. 139 en 140 RTL.
429. Art. 138 RTL.
430· Art. 142, lid 9 RTL.
431. Art 142, lid 8, RTL.
432. Zie ook C. Munk en R.Schnitker: De havenmeester en zijn gereedschapskist,joumaal

Luchtrecht 2004-4 P· 49-91
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'Voor de aanvang van de vlucht moet de gezagvoerder voor zover hem dit
redelijkerwijze mogelijk is zich ervan hebben vergewist, dat de voor de
vlucht van belang zijnde luchtvaartterreinen en hulpmiddelen op de grond
geschikt zijn voor de veilige uitvoering van de vlucht en behoorlijk voor dit
doel functioneren.'

Bij die vluchtvoorbereiding kan de gezagvoerder nagaan of het vliegveld

van bestemming een zogenaamde PPR-status heeft. PPR betekent 'Prior
Permission Required' en wordt door exploitanten van luchthavens gebruikt om
aan te geven dat vooraf toestemming is vereist om van dat vliegveld gebruik
te mogen maken. De PPR bepaling moet overigens niet verward moet wor-
den met de toestemming van de verkeersleider om te mogen landen. Een
reden om voorafgaande toestemming te verlangen kan gelegen zijn in
beperkte openstelling van het vliegveld wegens operationele omstandighe-
den, bijvoorbeeld wegens onderhoud aan de baan. Maar ook als de beschik-
bare geluidsruimte kritisch wordt, en ongelimiteerde openstelling tot over-
schrijding van de geluidsgrenzen zal leiden, kan de exploitant besluiten om
de PPR-status in te voeren.

Een probleem is echter dat de PPR-status geen wettelijke basis heeft en tot
ongewenste situaties kan leiden indien een vlieger zich bewust of onbewust
vooraf niet op de hoogte stelt van het bestaan van een eventuele PPR-status

op een vliegveld.4" Naar de mening van de Nederlandse Vereniging van
Luchthavens (NVL) zou een oplossing gevonden kunnen worden in een
koppeling van de PPR-status aan artikel 3 van het Algemeen
Luchthavenreglement    1998. Dit artikel 3 schrijft het volgende   voor:
'Gebruikers van het luchtvaartterrein, toeleveranciers, organisaties die op
het luchtvaartterrein voor de exploitant werkzaamheden verrichten, alsme-

de organisaties die op het luchtvaartterrein zelfstandig grondafhandelings-
diensten verrichten, zijn verplicht te voldoen aan de eisen die door de
exploitant zijn gesteld ten aanzien van orde en veiligheid op, alsmede het

veilig gebruik van het luchtvaartterrein.'
Door deze koppeling zou de betekenis van artikel 3 LVR worden uitgebreid,
waarvan de luchtvarenden dan natuurlijk wel op de hoogte gesteld moeten
worden. De overheid moet dit volgens de NVL'onderbouwd uitdragen'. De
NVL realiseert zich dat artikel 3 uitsluitend toeziet op 'orde en veiligheid'
en'het veilig gebruik van het luchtvaartterrein' en derhalve geen oplossing

433· Ook de Raad voor de Transportveiligheid komt tot deze conclusie in haar rapport RvTV
1999019, november 2001.
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biedt voor het beheersen van de geluidsruimte. Daarvoor moet een van
rijkswege ingestelde PPR-regeling een oplossing bieden. 434

5            De verhouding exploitant - havenmeester

De havenmeester is in de hiifrarchische opzet van een luchthaven onderge-
schikt aan de exploitant. Het vierde lid van artikel 134 RTL stelt dat de
havenmeester zijn taak verricht onverminderd de verantwoordelijkheid van
de exploitant. Dit heeft tot gevolg dat daar waar de havenmeester specifiek
bepaalde taken zijn opgedragen  (art.  1 3 5  t/m  1 4 3  RTL),  hij  voor  het  niet

(naar behoren) uitoefenen hiervan weliswaar zelf aansprakelijk is, maar
deze aansprakelijkheid nooit in de plaats treedt van die van de exploitant.
De aansprakelijkheid van exploitant en havenmeester is een hoofdelijke.435

De havenmeester mag niet in dienst van anderen zijn. Wat betreft de hand-
having van de veiligheid en de goede orde is de havenmeester niet aan de
exploitant,  maar aan de Minister van Verkeer en Waterstaat verantwoording
verschuldigd. Indien de havenmeester bijvoorbeeld van oordeel is dat het
vliegveld onveilig is geworden informeert hij de minister.4,6 Het verschil
tussen een exploitant en een havenmeester is, dat de exploitant het raam-
werk moet maken en verplicht is het toezicht te regelen, terwijl de haven-
meester voor de uitvoering van het toezicht verantwoordelijk is.

Door de functiescheiding tussen exploitant en havenmeester ontstaat een

balans tussen verschillende belangen: de commerciEle exploitatie van het
luchtvaartterrein en het normconform gebruik van het luchtvaartterrein.
Deze belangen kunnen conflicteren, zoals o.m. blijkt uit het volgende voor-
val: de havenmeester van het luchtvaartterrein Maastricht verbood het
opstijgen van een vliegtuig vol met eendagskuikens nadat hem gebleken
was dat de exploitant op onjuiste gronden aan een luchtvaartmaatschappij
toestemming had verleend om na sluitingstijd te vertrekken. De exploitant
had de havenmeester voorgehouden dat het late vertrek was gelegen in een
technische oorzaak, hetgeen volgens de beschikking op grond waarvan
nachtelijke vluchten waren toegestaan, een geldige reden was om na slui-
tingstijd te mogen vertrekken. De werkelijke reden was dat als het toestel op
tijd zou vertrekken het 's nachts in Nigeria zou arriveren en daar dan niet

434· Nota PPR Regeling van de havenmeesters van Hilversum en Teuge, d.d. 25 febr. 2003
435· Brief plv. DG, C.A. Stants, aan directeur Luchthaven Rotterdam. 22 april 1983 ons kenmerk:

LV/L22013·

436. Art. 141 RTL
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gelost kon worden. Dat zou een grote sterfte onder de kuikens hebben ver-
oorzaakt.437

In de praktijk werkt dit systeem van 'checks and balances' naar tevredenheid. De
functie van havenmeester komt echter te vervallen als in 2007 de Rijkswet

Regeling Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) van kracht
wordt. In de nieuwe opzet worden de genoemde taken en verantwoorde-
lijkheden van de havenmeester verenigd in de persoon van de exploitant.
Voor de hand ligt de veronderstelling dat het risico ontstaat dat de com-
merciEle exploitatie van het luchtvaartterrein ten koste gaat van de veilig-
heid en goede orde. Op de nationale en regionale luchthavens waar door-
gaans verkeersleiding aanwezig is, die een eigen rol vervult in de veiligheid
op het luchtvaartterrein, is de havenmeester veelal het hoofd van een ope-
rationele dienst. Op het moment dat de formele functie'havenmeester' ver-
valt, wordt de functie 'hoofd operationele dienst' niet aangetast. De nu aan
de havenmeester toegeschreven bevoegdheden gaan dan waarschijnlijk over
op het hoofd operationele dienst. De gebruikers van grote luchtvaartterrei-
nen zal een dergelijk wijziging nauwelijks opvallen.

Bij de kleine(re) General Aviation -vliegvelden in Nederland is het belang
vaak anders. Mede door de grootte van de organisatie, het in dienst hebben

van personeel, dan wel het werken met vrijwilligers, kan een goed veran-
kerde functie havenmeester duidelijkheid aan alle betrokkenen bieden. Zijn
verantwoordelijkheid en de door hem aan assistent-havenmeesters gedele-
geerde bevoegdheden bieden de gebruikers zekerheid. Voorwaarde is dan
wel, dat ook duidelijk is wat de gevolgen zijn als een gebruiker zich niet
houdt aan de gestelde voorwaarden. Over het algemeen is er dan ook een
duidelijke behoefte aan een havenmeester met een goed gedefinieerd en
werkbaar instrumentarium.

6 Algemeen luchthavenreglement

Op basis van het Algemeen Luchthavenreglement, een ministeri6le regeling
op  basis van artikel 1 3 2, eerste  lid  RTL,  zijn de gebruikers  van het lucht-
vaartterrein, toeleveranciers, organisaties die op het luchtvaartterrein werk-
zaamheden verrichten, alsmede organisaties die op het luchtvaartterrein
zelfstandig grondafhandelingsdiensten verrichten, verplicht te voldoen aan

437· HR 10 februari 1987, Nr. 80.801, Kuikenvluchtarrest. De Limburger van 6 maart 1985 en het
Limburgs  Dagblad  van 7 maart  1985
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de eisen die door de exploitant zijn gesteld ten aanzien van de orde en vei-
ligheid van het luchtvaartterrein.*" De exploitant kan een Aanvullend
Luchthavenreglement met spec:ifieke op zijn luchtvaartterrein toegesneden
regels opstellen dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat wordt vast-
gesteld.*" Zowel het Algemeen als het Aanvullend Luchthavenreglement
bevatten een strafbepaling waarin aangegeven wordt welke overtreding van
de voorschriften uit deze reglementen worden aangemerkt als een strafbaar
feit.*4° De exploitant gaat na of de door hem uitgevaardigde voorschriften
ter beheersing van de orde en de veiligheid worden nageleefd. Als een par-
tij zich niet aan de voorschriften houdt, spreekt de exploitant die partij aan.
Mocht dit ook na herhaalde pogingen niet het gewenste resultaat opleveren,
dan houden de bevoegdheden van de exploitant om naleving af te dwingen
op. Een volgende stap kan zijn dat hij opsporingsautoriteiten hierover
inlicht, zodat tot opsporing en vervolging door het Openbaar Ministerie
zou kunnen worden overgegaan.
Dit laat onverlet dat de exploitant derden kan aanspreken op grond van
onrechtmatige daad. Een aantal exploitanten, waaronder Schiphol en
Eindhoven, hebben in privaatrechtelijke afspraken met gebruikers van het
luchtvaartterrein gesteld op welke wijze deze gebruikers zich dienen te
gedragen. Een van de sancties op die op niet naleving is gesteld is het
intrekken van de luchthavenpas die toegang tot het luchtvaartterrein biedt.
Een maatregel die in de praktijk effectiever en sneller werkt dan een straf-
rechtelijke sanctie.441

7 Militaire vliegvelden

De militaire luchtvaartterreinen volgen de zogenaamde STANAG-voor-
schriften. Veel van de vereisten in de STANAGs op het gebied van de mili-
taire luchtvaart komen echter weer uit de ICAO-richtlijnen. In het bijzon-
der  volgen de STANAGs Annex   14  bij het verdrag van Chicago wat betreft
de indeling in brandrisicoklassen, de vereiste bluscapaciteit, opkomsttijd,
materieel en oefening. Het onderscheid tussen STANAG-voorschriften en
ICAO-bepalingen wordt in de praktijk steeds rninder.

438. Skg.  2003,173
439. Dat is gebeurt voor de luchtvaartterreinen Eelde, Maastricht, Midden-Zeeland, Rotterdam,

Schiphol, Teuge en Texel.

440· Voor het Algemeen Luchthavenreglement is dit artikel 262.
441. De luchthaven Schiphol kent een sanctioneringscommissie dat zich over dergelijke maatre-

gelen uitspreekt.
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7.1 Burgernledegebruik

Het Ministerie van Defensie verleent medegebruik aan burgervliegtuigen
op (bijna) alle militaire luchtvaartterreinen in Nederland. In hoofdzaak zijn
er drie categorieen te onderscheiden binnen dit medegebruik:
- commercieel (structureel en incidenteel)

recreatief
- algemeen maatschappelijk belang

De categorie commercieel burgermedegebruik kent twee vormen, namelijk

medegebruik met burgerexploitant (structureel) en medegebruik zonder

exploitant (incidenteel). Onder burgerexploitant wordt hierbij verstaan  de
natuurlijke persoon of rechtspersoon door wiens tussenkomst burgerme-

degebruik op Commerciae basis plaatsvindt."1 Het marinevliegkamp De
Kooy en de vliegbases Eindhoven en Twente hebben een burgerexploitant.
Al het civiele commerci6le verkeer maakt gebruik van de faciliteiten van het
militaire luchtvaartterrein, zoals de start-/landingsbaan, verkeersleiding,
etc., maar wordt afgehandeld door de burgerexploitant. De overige militai-
re vliegvelden kennen geen burgerexploitant. Het vliegverkeer wordt dan
afgehandeld door een van de krijgsmachtonderdelen.

Recreatief medegebruik gebeurt door tussenkomst van een aanwezige

vliegclub. Op de vliegvelden De Kooy, Eindhoven en Twente zijn motor-
vliegdubs actief. Op bijna alle vliegvelden zijn zweefvliegclubs actie£ Op
enkele vliegbases is sprake van vliegen met ultra lichte vliegtuigen, histori-
sche toestellen en modelvliegtuigen. Vluchten in het algemeen maatschap-

pelijk belang warden ,indien mogelijk, door de burgerexploitant en anders
door de luchtmacht/marine afgehandeld. Dit zijn bijvoorbeeld donor-
vluchten, politievluchten, ambulancevluchten, maar ook vluchten die door
de Kustwacht worden uitgevoerd.

7.2 Ontheffing op het gebruiksverbod

Het uitvoeren van vliegtuigbewegingen met civiele vliegtuigen vanaf een
aangewezen militair luchtvaartterrein is in strijd met de aanwijzing tot
militair luchtvaartterrein."3 Daarom mag een civiel luchtvaartuig niet lan-
den of opstijgen vanaf een militair luchtvaartterrein. De Minister van

442. Het betreft hier geen 'exploitant' in de zin van art. 1, lid 1, aanhef en onder d van de
Luchtvaartwet. Zie Ook de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch, 20 december 2000.

«3· Art. 18 LVW
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Defensie kan een ontheffing van dit verbod verlenen. Dit kan op twee
manieren. De eerste manier is op basis van artikel  33  van de Luchtvaartwet,
waarbij een burgerexploitant ontheffing krijgt van om binnen gestelde
randvoorwaarden civiele vliegtuigen toe te laten en vluchten af te handelen

op een militair luchtvaartterrein. Ontheffingen worden meestal voor een
periode van meerdere jaren afgegeven.

De tweede manier is op basis van artikel 34 Luchtvaartwet, waarbij de ont-
heffing rechtstreeks aan de gezagvoerder van het luchtvaartuig of de lucht-
vaartmaatschappij dan wel eigenaar van het luchtvaartuig wordt gegeven.
Op basis van artikel 34 van de Luchtvaartwet is de ontheffing eveneens

geregeld voor vluchten met een algemeen maatschappelijk belang en voor
de recreatieve vliegclubs. Een artikel 34 ontheffing kan voor 66n vlucht gel-
den, maar kan ook voor een langere periode geldig zijn. De KNVvL heeft
als overkoepelend orgaan voor de recreatieve luchtvaart van de Minister van
Defensie een ontheffing voor een langere periode gekregen voor het
gebruik van een aantal militaire vliegvelden voor luchtsporttoepassingen.

444

Bij de ontheffing kunnen beperkingen worden gegeven, zoals ten aanzien
van de geluidsbelasting en de openingstijden. Omdat een dergelijke ont-
heffing betrekking heeft op burgerluchtvaartuigen, wordt de beschikking
tot ontheffing mede genomen door de Minister van Verkeer en Waterstaat.
Laatstgenoemde beoordeelt of het gebruik van het terrein door burgerlijke
luchtvaartuigen op grond van de voor de burgerlijke luchtvaart geldende
veiligheidseisen kan worden toegestaan.

Van toepassing op het burgermedegebruik zijn: de Algemene en bijzonde-
re voorwaarden betreffende het medegebruik van militaire luchtvaartterrei-
nen door derden"s en het Voorschrift (Defensie)bepalingen Recreatieve

Luchtvaart  (VDRL).  Het VDRL van de Koninklijke Luchtmacht (nr. B2004)
betreft een verzameling van relevante interne defensievoorschriften (niet
gepubliceerd in de Staatscourant).

444· Beschikking Gebruik militaire luchtvaartterreinen door K.N.V.v.L en aangesloten verenigin-
gen, van 24 september 1969, nr. 208.566/3-A

445· Beschikkingvan 8 mei 1967/nr. 202.620/ilk, gewijzigd bij beschikking van 26 november
1980, nr. CWL. 80/028.

197



HOOFDSTUK 8

7.3 Orde en veiligheid op het civiele gedeelte van militaire lucht-

vaartterreinen

De toepassing van het RTL is uitdrukkelijk uitgezonderd op militaire lucht-
vaartterreinen.446 Dit heeft o.a. te maken met het feit dat de militaire orga-
nisatiestructuur rond het gebruik van militaire vliegvelden, in vergelijking
met die van de burger vliegvelden, principieel anders is. De condusie moet
dan zijn dat op het burgerareaal op de militaire vliegvelden Eindhoven,
Twente en Den Helder uitsluitend het militair gezag van toepassing is en dat

de exploitant van de burgerarealen geen verantwoordelijkheden en
bevoegdheden m.b. t. de handhaving van de veiligheid en de goede orde
toekomt."'Zij kunnen de veiligheid en de goede orde op hun terrein alleen
in goede banen leiden door het uitoefenen van'vaderlijk gezag' en het stel-
len van eigen gedragsregels. Zo heeft Eindhoven Airport, de burgerexploi-
tant van het militaire vliegveld Eindhoven, een'Luchthavenreglement' inge-
voerd dat in belangrijke mate is afgeleid van de publiekrechtelijke evenknie
die op burgerluchthavens geldt. Alleen kan Eindhoven Airport haar regle-
ment uitsluitend langs privaatrechtelijke weg afdwingen.448

Alhoewel Minister van Verkeer en Waterstaat Netelenbos in november  1999

nog heeft bevestigd dat zij het burgermedegebruik op de militaire lucht-
vaartterreinen rekent tot haar verantwoordelijkheid (zie de
Hoofdlijnennotitie Structuurschema Regionale en Kleine Luchthavens

SRKL),  bleef het aantal werkbezoeken  dat haar luchtvaartdienst  in  het  ver-
leden jaarlijks aan het luchtvaartterrein Eindhoven bracht, toch beperkt tot
momentopnamen die geenszins vergelijkbaar zijn met het hedendaagse
toezicht op de burgerluchtvaartterreinen. De toenmalige directeur-generaal
van  de  RID Week  was daar duidelijk  oven Hij schreef eind  1998  aan  de
directie van Eindhoven Airport: 'de huidige wettelijke kaders bieden even-
eens de RLD onvoldoende ruimte om ten aanzien van de burgerluchtvaart
de veiligheid en orde op alsmede het veilig gebruik van militaire lucht-
vaartterreinen op vergelijkbare wijze als voor burgerluchtvaartterreinen in
te vullen'. Een weinig bevredigend antwoord dat ertoe heeft geleid dat

446. Art. 2 RTL.
447· Het Besluit aanwijzing toezichthouders luchtvaart (Stcrt. 2002, nr. 54), dat (assistent-)

havenmeesters de bevoegdheid geeft om de opstijging van luchtvaartuigen te verbieden of
te beletten, houdt in dat opzicht een juridische inconsequentie in. In artikel 3 van dit besluit
wordt namelijk in het rijtje van luchtvaartterreinen met een (assistent-) havenmeester ook
'Eindhoven' genoemd. Zolang de aanwijzing van een havenmeester op een militair vliegveld
niet via de weg van art. 134 RTL kan plaatsvinden heeft de aanwijzing van 'Eindhoven' als
toezichthouder daarom geen effect.

448. Schnitker 2002, p. 196
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Eindhoven Airport daarna de ministeries van Defensie en Verkeer en
Waterstaat regelmatig heeft gewezen op het feit dat de regulering van de

burgerluchtvaart op Eindhoven uit de pas loopt met dat wat geldt op bur-
gerluchtvaartterreinen en dat deze situatie dringend verbetering behoeft.
Dit is  voor de Minister vanVerkeer enWaterstaat aanleiding geweest om een
interdepartementale projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van
Defensie en Verkeer en Waterstaat, in te stellen die als opdracht heeft mee-
gekregen'het vaststellen van een gezamenlijke regeling ten behoeve van het

burgermedegebruik van militaire luchtvaartterreinen, waarin de wederzijd-
se bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van de inrichting
en uitrusting, alsmede de veiligheid en goede orde op en het veilig gebruik
van deze terreinen  door de burgerluchtvaart eenduidig zijn vastgelegd'.

8          Certificering

Vanaf 27 november 2003 dienen staten hun luchtvaartterreinen, die
gebruikt worden voor internationale vliegoperaties, te certificeren volgens
de  certificatiecriteria uit Annex  14 en andere relevante ICAO documenten
(bijvoorbeeld Manual  on  Certification of Aerodromes). Certificatie van luchtvaart-
terreinen draagt bij aan een verhoogde veiligheid, aangezien de onderne-
mer van het luchtvaartterrein op deze wijze genoodzaakt is zich te houden
aan de Standards and Recommended Practices (SARPS) uit Annex    14
Aerodromes. De meest effectieve methode om te controleren of bij  de ope-
ratie van 6n op luchtvaartterreinen aan alle eisen en richtlijnen uit Annex
14 wordt voldaan, is het in werking stellen van een onafhankelijk toezicht-
orgaan. In Annex 14 wordt tevens aanbevolen om een luchtvaartterrein pas
voor certificatie in aanmerking te laten komen, wanneer het beschikt over
een'Safety Management System' (SMS), dat de algemene veiligheid op het lucht-
vaartterrein bevordert. Richtlijnen en aanbevelingen aangaande dit Safety

Management System zijn opgenomen in bovengenoemde Manual. Het
Safety Management System is vanaf 24 november 2005 in Nederland ver-

plicht. In 2005 kregen de luchtvaartterreinen Hoogeveen Schiphol en
Rotterdam door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een certificaat uit-

gereikt.
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8.1 Monopoliepositie?

De Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL) heeft zich de vraag
gesteld of door de wettelijke regeling een monopoliepositie voor de over-
heid is gecreeerd. Dat lijkt volgens Rischen het geval, die daarbij aantekent
dat dit 'echter niet betekent dat daarmee een strijd met de mededingings-
regelingen wordt gecreaerd',"' Rischen stelt  dat  "in dit kader dient bezien te wor-

den of er sprake is van diensten van algemeen belang". Hiermee worden - al dan niet
verhandelbare - dienstverlenende activiteiten bedoeld die door de overheid
als van algemeen belang worden beschouwd en waarvoor derhalve speci-
fieke verplichtingen inzake openbare dienstverlening gelden. De uitdruk-
king openbare dienst heeft een dubbele betekenis. Soms wordt ermee het

orgaan aangeduid dat de dienst produceert en soms wordt ermee de func-
tie van algemeen belang bedoeld waarmee dit orgaan is belast.

Teneinde de vervulling van de functie in het algemeen belang te stimule-
ren of mogelijk te maken, kunnen door de overheid aan het orgaan dat de
dienst produceert specifieke openbare dienstverplichtingen worden opge-
legd, bijvoorbeeld op het gebied van het vervoer over land, het lucht- of
spoorwegvervoer of de energie.

Het verlenen van certificering aan luchtvaartterreinen is volgens Rischen te
beschouwen als een dienst van algemeen belang. Er lijkt geen verplichting
te bestaan voor de overheid om het verrichten van deze dienst door een
ander te laten geschieden. Begrijpelijk is, dat juist vanwege het aspect van
de veiligheid in de luchtvaart de overheid deze taak zelf wenst te behouden,
waartoe zij ook gerechtigd is. ICAO stelt in de definitie van 'Aerodrome
Certificatie' immers, dat een dergelijk certificaat wordt uitgegeven door de
'appropriate authority', waartoe de overheid zichzelf kan rekenen. Dit
Vooralsnog zijn wij in dit stadium dan ook de mening toegedaan. dat in
beginsel de overheid de taken tot het afgeven van certificaten aan zich kan
houden.

Bij brief van 14 november 2003 bood de Minister van Economische Zaken
een nota aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan met het
Kabinetsstandpunt over het gebruik van certificatie en accreditatie in het
kader van het Overheidsbeleid.*so

449· Memo inzake certificering van luchtvaartterreinen, Rischen & Nijhuis advocaten,
Rotterdam. 4 februari 2004·

450. TK, 2003-2004, 29 304, nr. 1.
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De overheid is een overeenkomst aangegaan met de zogenaamde Raad van
Accreditatie, waarbij certificerende instellingen zijn aangesloten.*" Ten
behoeve van de overheid beoordeelt of accrediteert de Raad van Accreditatie
een certificerende instelling en de Raad van Accreditatie ziet daarbij toe op
het goed (blijven) functioneren van die certificerende instelling. De
Stichting Raad van Accreditatie is opgericht als toezichthouder op instellin-
gen in de publieke en private sector die de kwaliteit beoordelen van pro-
ducten, vakbekwaamheid. kwaliteitssystemen, werkprocessen, testen en
meetinstrumentaria.
In de nota van het Kabinet wordt wel aandacht besteed aan de vraag of een
certificerende instelling is te beschouwen als een bestuursorgaan. Daarover
stelt het Kabinet, dat ervan wordt gegaan, dat dat het geval is, als het gaat
om een publiekrechtelijke bevoegdheid om rechten en verplichtingen van
andere rechtssubjecten te bepalen. In de regel wordt dit vereenzelvigd met
de bevoegdheid publiekrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.
In de nota komt evenwel niet aan de orde de vraag of een bestuursorgaan
zelf te beschouwen kan zijn als een certificerende instelling. Het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat, Divisie Luchtvaart staat niet als zodanig bij de
Raad van Accreditatie ingeschreven en wat dat betreft lijkt de vraag dan ook

gerechtvaardigd of IVW in het licht bezien van het overheidsbeleid met
betrekking tot certificatie zelf wel beschouwd kan worden als een instelling
die tot certificatie van luchthavens kan en mag overgaan, ook al is in de
Regeling Certificatie Luchtvaartterreinen opgenomen dat de Minister dege-
ne is, die het certificaat afgeeft.*S:

8.2 Certificering burgermedegebruik van militaire luchtvaartter-

reinen

Voor militaire luchtvaartterreinen met burgermedegebruik is in voorberei-
ding het besluit 'Regels burgermedegebruik militaire luchtvaartterreinen',
een algemene maatregel van bestuur van zowel de Staatssecretaris van
Defensie en de Minister van Verkeer en Waterstaat, die gebaseerd wordt op
het artikel 76, eerste lid, onder c, van de Luchtvaartwet. Het conceptbesluit
toont sterke gelijkenis met artikel   132  van  de RTL, waarin de basis wordt
gelegd voor de certificering van luchtvaartterreinen. Dit past in het streven
van de overheid om op een nieuwe wijze toezicht op de veiligheid van

451 De Raad van Accreditatie is in Nederland de gezaghebbende accreditatie-instantie. De RvA is
een stichting waarin alle partijen die belang hebben bij accreditatie zijn vertegenwoordigd,
zoals wergevers- en werknemersorganisaties, overheden en consumentenorganisaties. Zie:
Evers 2002, p. 29.

452. Art. 6, lid 1 Regeling Certifcatie Luchtvaarttereinen.
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luchtvaartterreinen tot stand te brengen. Aangezien - zoals hiervoor gecon-
stateerd - de RTL niet van toepassing is op het burgermedegebruik van
militaire luchtvaartterreinen, is een afzonderlijk voorziening getroffen om
het certificeringsysteem ook op terreinen als Eindhoven Airport te kunnen
toepassen. Op grond van het besluit 'Regels burgermedegebruik militaire
luchtvaartterreinen' kan de Minister van Verkeer en Waterstaat bovendien
regels stellen inzake een door de burgerexploitant op te zetten veiligheids-

managementsysteem. Daarmee moet de burgerexploitant aantonen dat'van
het betrokken luchtvaartterrein op veilige wijze gebruik kan worden
gemaakt'. Aangenomen moet worden dat het hier gaat om het burgerareaal
en niet om het gehele (militaire) luchtvaartterrein. Slaagt de burgerexploi-
tant hierin, dan wordt een certificaat afgegeven.

9 Externe veiligheid

Met de Bijlmerramp in het achterhoofd speelt de discussie over de veilig-
heid rond luchthavens een steeds belangrijkere rol. Het risico externe vei-
ligheid wordt beschreven als de kans per jaar dat een persoon op een plaats
buiten het luchtvaartterrein ten gevolge van een ongeval met een opstijgend
of landend vliegtuig overlijdt. Volgend op de ramp met de El-Al Boeing  747
in  1992 in de Bijlmermeer heeft de overheid hiervoor modellen laten ont-
wikkelen.4" De twee belangrijkste risicomaten in de externe veiligheid zijn
het 'Individueel Risico' en het 'Groepsrisico'. Het Individueel Risico (IR) is
de kans per jaar dat een persoon die op een bepaalde locatie in het gebied
rond de luchthaven verblijft, loopt om te overlijden door een neerstortend
vliegtuig. Omdat die kans van plaats tot plaats verschilt, kunnen deze risi-
co's in de vorm van risico contouren worden weergegeven op een topo-
grafische kaart. Het Individueel Risico wordt bepaald voor een locatie onge-
acht of op die plaats ook daadwerkelijk iemand woont of verblijft. Het is
daarbij niet van belang of het ongeval alleen deze ene persoon treft of ook
nog andere omwonenden.

Bij het Groepsrisico gaat het juist om de kans per jaar dat een groep van
meerdere personen onder de omwonenden slachtoffer wordt. Groepsrisico
wordt gewoonlijk bepaald voor het gehele gebied rond de luchthaven, en
niet voor een bepaalde plaats. Daarbij spelen de bevolkingsdichtheid en
waar de bevolking zich bevindt ten opzichte van luchtverkeersroutes en

453· Luchtruimgebruik in goede banen. Een nieuwe aanpak voor de groeiende vraag naar lucht-
vervoer op Schiphol, Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart
(NIVR), Delft oktober 2002, p.41.

202



ORDE EN VEILIGHEID OP LUCHTVAARTTERREINEN

start- en landingsbanen, een belangrijke rol. Wanneer rond de luchthaven
niemand woont is het Groepsrisico per definitie nul. In de Wet luchtvaart is
voor Schiphol een calculeerbare norm opgenomen voor dit risico.*54 Het
gaat daarbij overigens blijkens de artikelen  8.5  lid  3   en  8.7,  tweede  lid
onder a Wet luchtvaart in eerste instantie om normering ten behoeve van
de externe veiligheid, die geldt in het zogenaamde 'beperkingengebied'
rondom de luchthaven Schiphol (dus buiten het terrein van de luchthaven
zelf).    Uitwerking    van deze normering heeft plaatsgevonden    in    het
Luchthavenindelingenbesluit in overeenstemming met het overgangsrecht
in artikel XI lid 1 sub a Wlv. Artikel 2.2.1 van het

Luchthavenindelingenbesluit voorziet in een bijlage, waarbij in de vorm
van een contour het individuele risico op een dodelijk ongeval is bepaald
op   10-6   (de  kans  op een dodelijk slachtoffer  per jaar bedraagt   dus
1:1000.000).85

De grenswaarde voor het externe-veiligheidsrisico is in het luchthavenver-
keerbesluit in de vorm van het totale risicogewicht in tonnen per gebruiks-
jaar vastgelegd.*36 Indien na afloop van het gebruiksjaar wordt vastgesteld
dat sprake is van een overschrijding van de grenswaarde, zal door de inspec-
teur-generaal een maatregel worden voorgeschreven, die naar zijn oordeel
er toe bijdraagt dat de grenswaarde voor het externe-veiligheidsrisico in het
komende gebruiksjaar niet zal worden overschreden.

9.1 Groepsrisico rondom Schiphol

Ten aanzien van het groepsrisico heeft de wetgever in de Wlv geen norme-
ring voor de externe veiligheid rondom Schiphol vastgesteld. De hiervoor
geldende norm zou blijkens het overgangsrecht van deze wet nog moeten
worden ontwikkeld aan de hand van een zogenaamd statistisch-causaal
model, waarbij zowel de interne veiligheid als de externe veiligheid
(groepsrisico voor mensen op de grond) zou worden betrokken. Met inter-
ne veiligheid wordt bedoeld een verbetering van maatregelen aan de bron,

454· Externe veiligheid moet niet worden verward met interne veiligheid: Dit betreft de veiligheid
van van de betrokkenen bij de luchtvaart (passagiers en personeel). Het werkgebied omvat
ontwerp, bouw, operatie en onderhoud van vliegtuigen. veiligheid van luchtverkeersleiding
maakt deel uit van de interne veiligheid. Besluiten van verkeersleiders bepalen voor een deel
de operationele veiligheid van de luchtvaart.

455· De benaming individueel risico is inmiddels achterhaald. In het ontwerp van het Besluit
kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen milieubeheer, dat in 2004 in werking is getre-
den, wordt gesproken van het plaatsgebonden risico.

456. Art. 4.1.1 Luchthavenverkeersbesluit.
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waarmee de wetgever vermoedelijk heeft beoogd een optimalisering van
het gebruik van de luchthaven zelf. 41,

Dit model zou in 2005 klaar moeten zijn en worden toegevoegd aan -
onder andere - het Luchthavenindelingenbesluit in die zin dat het met dit
model berekende groepsrisico een standstill norm zou moeten opleveren;
deze norm zou niet groter magen zijn dan het met behulp van hetzelfde
model herberekende groepsrisico in  1990  (art. XI  lid  5 Wlv).45'

De ontwikkeling van het bovenbedoelde statistisch-causal model werd in
november 2003 aangepast. In hun brieven aan de Tweede Kamer van 4
november 2003 lichtten de Staatssecretaris vanVROM en de Staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat  toe  dat de ontwikkeling  van een model dat uitgaat
van bedoeld standstill-principe niet mogelijk was. De reden daarvoor was
in de eerste plaats dat de koppeling tussen een standstill-norm voor het
groepsrisico en een causaal model 'onvoldoende geschikt is om te komen
tot een op het luchthavenverkeer toegesneden maat voor het bepalen van
het groepsrisico'. Een tweede reden was de onuitvoerbaarheid van een
groepsrisico-standsti]1 in 2010 op het niveau van 1990, vanwege 'de eco-
nomische en ruimtelijke ontwikkelingen sinds  1990'.

Omdat beide bewindslieden hiermee een wettelijke taak terzijde schoven
met het oogmerk alternatief beleid te ontwikkelen voor het groepsrisico,
waren zij tegelijkertijd genoodzaakt aan de Tweede Kamer een wijziging
van de Wlv voor te stellen, waarbij de betreffende wettelijke verplichting -
tot opstelling van een op een standstill-principe gebaseerd model in 2005
- zou worden losgelaten.*" Dit wetsvoorstel zal aan de lopende wijziging
van de Wlv (in verband met de invoering van een evaluatieverplichting van
het vijfbanenstelsel van de luchthaven Schiphol) worden toegevoegd en ligt

457· Het idee van een causale modellering is voor het eerst door de toenmalige Minister van
VenW aan de Tweede Kamer geopperd in de brief van 19 december 2000 (niet-dossierstuk,
nr. vw00001451) Daarbij behoorde een (niet elektronisch beschikbaar gesteld) plan van aan
pak voor de ontwikkeling van een demonstratiemodel. Vermoedelijk is hierin het begrip
interne veiligheid nader geduid.

458. Artikel XI lid 5 WIv is toegevoegd bij het amendement Van Gijzel e.a. van 18 oktober 2001,
Kamerstukken 1/ 27603, nr. 62. In de toelichting van dit amendement is vermeld dat in de
PKB Schiphol en Omgeving was aangegeven dat het groepsrisico externe veiligheid onder
deel zou uitmaken van het externe veiligheidsrisico. Omdat een uitsluitend statistische
benadering van het groepsrisico geen stimulansen zou bieden voor de luchtvaartsector om
rekening te houden met mensen op de grond, wilden de indieners van het amendement een
statistisch-causaal model ontwikkeld zien. Blijkens de tekst van het amendement diende dit
model uiterlijk in 2005 klaar te zijn

459· Kamerstukken //23 552, nr. 83 en Kamerstukken //26959, nr. 53
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thans ter advisering voor bij de Raad van State.4" De opstelling van een sta-
tistisch-causaal model ten behoeve van het groepsrisico is hiermee overi-

gens niet van de baan. Dit blijkt onder meer uit de uitspraak van de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (in een civiel kort
geding) van 4 februari 2004, die zich op verzoek van de Vereniging
Milieudefensie moest buigen over de onrechtmatigheid van een dreigende

niet-naleving door de staat van artikel XI lid 5 van de Wlv.46' In dat verband
stelde de staat dat de ontwikkeling van een statistisch-causaal model voor
de interne en externe veiligheid met betrekking tot het groepsrisico van

mensen op de grond naar verwachting in 2007 gereed zal zijn, zij het dat
de koppeling met het eerdergenoemde standstill-principe daarbij zal wor-
den losgelaten en dat daarvoor op korte termijn een wetswijziging wordt
voorbereid. De Voorzieningenrechter nam met dit standpunt genoegen,
maar wees wel de vordering van eiser toe om gedaagde te veroordelen de

aanhangige ontwikkeling van het statistisch causaal model (onder loslaten
van het standstill-uitgangspunt) met voortvarendheid voort te zetten en

eiser daarover per kwartaal schriftelijk te informeren, totdat de bedoelde

wetswijziging in werking is getreden.

In de brief aan de Tweede Kamer van 9 februari 2004 schrijft de
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat dat de bovengenoemde uitspraak
geen gevolgen heeft voor het in gang gezette beleid met betrekking tot het
groepsrisico van de Luchthaven Schiphol en dat deze uitspraak zelfs als een
steun aan dat beleid kan worden gezien.

462

10                   Voorbereiding op vliegtuigongevallen

In Annex  14  van het Verdrag van Chicago worden de eisen en aanbevelin-
gen met betrekking tot vliegtuigongevallenbestrijding gesteld. In artikel
129 van de RTL wordt de exploitant opgedragen dat 'voldoende materieel
en middelen, alsmede voldoende deskundig en bedreven personeel aanwe-
Zig is of kan zijn voor a. het redden van mensenlevens en b. het voorkomen,
beperken en bestrijden van brand ten gevolge van ongevallen met lucht-
vaartuigen op of in de onmiddellijke omgeving van het luchtvaartterrein'.
Lid 5 van dat artikel geeft aan dat door de Minister nadere voorschriften
kunnen worden gesteld. Deze nadere voorschriften staan in de ministeri6le

460. Kamerstukken /12004 29 395, nr. 5.
461. Voorzieningenrechter Rb Den Haag d.d. 4 februari 2004, zaaknr. KG 03/143, gepu-

bliceerd op WWW<http://www.rechtspraak.nl, onder WN-nr. A02967>
462. Kamerstukken // 2004 26 595, nr. 62.
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regeling Brandweerregeling burgerluchtvaartterreinen. Annex 14 vormt  de

grondslag voor de 'Brandweerregeling burgerluchtvaarterreinen'. De rege-
ling kent een onderverdeling in brandrisicoklasse. Deze onderverdeling
hangt afvan de lengte en breedte van het vliegtuig. De brandrisicoklasse van
een vliegtuig is direct gerelateerd aan de in theorie benodigde bluscapa-
citeit voor dat vliegtuig. Voor de militaire vliegvelden, inclusief die met bur-
germedegebruik, liggen de eisen m.b.t. vliegtuigongevallenbestrijding vast
in het Luchtverkeersvoorschrift. De Koninklijke Luchtmacht kent een ver-
dere uitwerking daarvan in het Brandweervoorschrift en het Voorschrift

vliegveiligheid, de Koninklijke Marine in annexen aan het
Luchtverkeersvoorschrift. Deze volgen Annex   14  van  de  ICAO  voor  wat
betreft de indeling in brandrisicoklassen, de vereiste bluscapaciteit,
opkomsttijd, materieel en oefening. De verbindendheid van deze voor-
schriften berust op de verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie
voor de militaire luchtvaartterreinen, in combinatie met zijn dubbelfunctie
van 'exploitant' van militaire velden.

De vliegtuigbrandbestrijding is gebaseerd op de gedachte van de zelfred-
zaamheid van de inzittenden. De maatregelen in het kader van de lucht-
vaartwetgeving beperken zich slechts tot enkele minuten na het ongeval en

zijn alleen gericht op vliegtuigbrandbestrijding. De eisen zijn internationaal
en nationaal niet afhankelijk van het aantal inzittenden van een vliegtuig.

Op het (militaire) luchtvaartterrein is verder van toepassing    1)    de

Brandweerwet, 2) de Wet rampen en zware ongevallen en 3) het Besluit

rampenbestrijdingsplannen luchtvaartterreinen  (Stb.  2001  402).

11             Conclusie

Het ontwikkelen en goed laten functioneren van een luchthaven met ver-
schillende vervoersstromen brengt bijzondere verantwoordelijkheden met
zich mee en vraagt een zorgvuldige afweging tussen veiligheid, milieu en
economie. Uit dit hoofdstuk blijkt dat een luchthaven meer is dan een plek
voor start- en landingsbanen. Een luchthaven ontwikkelt, exploiteert en
voert het beheer over het luchthaventerrein. De luchthaven levert alle beno-
digde fysieke infrastructuur op de luchthaven, zoals de terminal, de start-
en landingsbanen en het wegenstelsel. Op het terrein accommodeert de
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exploitant vliegtuigmaatschappijen met diensten en faciliteiten voor passa-

giers, bedrijven, werknemers en bezoekers. In het handhaven van de veilig-
heid neemt de exploitant een belangrijke plaats in. In de eerste plaats ziet
de exploitant toe op de naleving van de regels die door de overheid zijn

gesteld. Zo is de luchthaven verantwoordelijk voor orde en veiligheid op
het luchtvaartterrein. Preventief werkt ook de aansprakelijkheid van de
exploitant voor schade bij ongevallen door gebrekkige infrastructuur of
onvoldoende toezicht op de processen die op het luchtvaartterrein plaats-
vinden. Het feit dat veel partijen (overheid, luchtvaartmaatschappijen,
afhandelaars) op een beperkte ruimte activiteiten ontplooien vraagt om
voortdurende aandacht.

De exploitant van een luchtvaartterrein bedient zich in de dagelijkse prak-
tijk van een havendienst bestaande uit een of meer havenmeesters. De
havenmeester had in het verleden een uitgebreid instrumentarium aan
bevoegdheden ter beschikking. Zo was hij opsporingsambtenaar en toe-
zichthouden Nu heeft hij nog slechts de bevoegdheid om te het opstijgen
van een vliegtuig te beletten. De havenmeester dreigt zelfs geheel uit de
luchtvaartwetgeving verdwijnen. Dit past in de opzet om via certificering
de verantwoordelijkheid voor een hoog niveau aan naleving van interna-
tionale en nationale voorschriften m.b. t. de orde en veiligheid op een lucht-
vaartterrein te bewerkstelligen uitsluitend bij de exploitant te leggen. Dat
deze zich bedient van een afdeling die toezicht op de goede orde en vei-

ligheid van het luchtvaartterrein is dan een kwestie van interne organisatie.

De orde en veiligheid en het toezicht daarop is op militaire vliegvelden met

burgermedegebruik is in vergelijking met de burgervliegvelden principieel
anders vanwege het feit dat de Regeling Toezicht Luchtvaart niet van toe-
passing is op militaire luchtvaartterreinen. Op militaire vliegvelden is
bovendien ICAO Annex  14  niet van toepassing, maar gelden de STANAG-

eisen, al gaan deze steeds meer op die uit Annex 14 lijken. Het luchtvaart-
toezicht  dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat op militaire vliegvelden met
burgermedegebruik uitoefent blijft dan ook veelal beperkt tot de luchtvaar-
tuigen zelf en niet de inrichting van het terrein zelf. Omgekeerd hoeft de
militaire autoriteit voor toelating van geregeld burgerluchtverkeer geen
verantwoording hoeft af te leggen aan de burgerautoriteit (het Ministerie
van  Verkeer en Waterstaat). Duidelijk  is   dat   hier een lacune in toezicht
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bestaat en dat deze situatie in tegenspraak is met de grondbeginselen van de
veiligheidswetgeving voor de burgerluchtvaart.46, Deze zou kunnen worden
opgelost als de regering een keuze maakt door de verantwoordelijkheid
voor het toezicht op de burgerluchtvaart op militaire vliegvelden of bij de
Minister van Verkeer en Waterstaat 6f bij de Ministerie van Defensie neer te
leggen.

Bij de veiligheid op en rond luchtvaartterreinen spelen drie begrippen een
rol: interne veiligheid, externe veiligheid en groepsrisico. De interne vei-
ligheid betreft de veiligheid op het luchtvaartterrein zelf. De externe veilig-
heid betreft de risico's die personen lopen in de directe omgeving van het
vliegveld. De begrippen interne veiligheid en externe veiligheid worden
vaak door elkaar gehaald, zelfs door lokale overheden die moeten beslissen
over het verlenen van een vergunning voor nieuwbouw op een luchtvaart-
terrein. Van de drie begrippen heeft'groepsrisico', anders dan veel mensen
denken, niets met veiligheid te maken. Feitelijk is 'groepsrisico' een verta-
ling van het internationale begrip 'social risk'. En dat is het risico op lang-
durige ontwrichting van (een aanzienlijk deel van) de samenleving. Dan
moet worden gedacht aan rampen als het ontploffen van een kerncentrale.
Helaas is in de vertaling de essentie van dat begrip verloren gegaan. Het
groepsrisico is geen maat voor veiligheid en kan daarnaast niet beinvloed
worden.
De interne veiligheid van de luchtvaart is bijzonder hoog. Daardoor is er
ook geen probleem met de externe veiligheid. Het risico is nooit nul, maar
de gevolgen blijven beperkt tot gemiddeld minder dan vijf externe slacht-

offers per jaar in de hele westerse wereld. De enige mogelijke aanpak om
dat zo te houden of zelfs te verbeteren is de interne veiligheid (nog verder)
verhogen. Dat wordt om voor de hand liggende redenen echter al maximaal
nagestreefd.

463. Brief Directie Luchtvaartinspectie d.d. 19 maart 1998 inzake projectgroep BML
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Beveiliging van passagiers en vliegtuigen

1          Inleiding

Het voorkomen dat er op luchthavens en aan boord van een vliegtuig ter-
roristische daden kunnen worden gepleegd begint met een effectieve bevei-

liging op de grond. Het belang van beveiliging van personen en goederen
in de luchtvaart staat tegenwoordig hoog op de agenda van politici, beleid-
smakers en bedrijfsleven. Sin(is 11 september 2001 is er sprake geweest van
een enorme vooruitgang op het gebied van de beveiliging van de burger-
luchtvaart. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de beveiliging van de
burgerluchtvaart zich vanaf de jaren zeventig heeft ontwikkeld, de wijze
waarop dit is gereguleerd in de Nederlandse wetgeving is gereguleerd en
hoe zich dit verhoudt tot internationale regelgeving op dit vlak. De ont-
wikkelingen staan echter niet stil. In dit hoofdstuk zal eveneens aandacht
worden besteed aan het meevliegen van zogenaamde'Air Marshals' aan boord
van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en het verstrekken van privacy-

gevoelige gegevens over passagiers aan de Verenigde Staten van Amerika.

2               Annex 17

In het kader van de International Civil Aviation Organization (ICAO) zijn op
het terrein van de (preventieve) beveiliging van de burgerluchtvaart nor-
men en aanbevolen werkwijzen vastgelegd in Annex 17 (Security-
Safeguarding International Civil Aviation against Acts of Unlawful
Interference)  bij het Verdrag van Chicago.464 Deze Annex bevat (technische)
eisen ten aanzien van security-maatregelen op luchthavens die overheden,
behoudens de al eerder genoemde mogelijkheid van afwijking op grond
van artikel 38 van het verdrag, moeten treffen teneinde wederrechtelijke
gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart te verijdelen.
Annex 17 verplicht staten een aantal voorzieningen te treffen, zoals afscher-
ming van en toegangscontrole tot het operationele gedeelte van het lucht-
vaartterrein, de systematische controle van vertrekkende passagiers van

464· International standards and recommended practices SECURITY safeguarding international
civil aviation, March 1997
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burgerlijke commerci8le vluchten en hun handbagage op wapens en explo-
sieven e.d. en iedere verdragstaat moet zich er bovendien van vergewissen
dat de exploitant van een luchtvaartterrein, dat is opengesteld voor inter-
nationaal luchtverkeer, een plan opstelt waarin deze aangeeft op welke
wijze deze het luchtverkeer beschermt tegen terroristische activiteiten.465

Annex 17 verplicht iedere bij ICAO aangesloten staat een nationaal beveili-
gingsprogramma voor de burgerluchtvaart op te stellen dat de veiligheid
van de burgerluchtvaart waarborgt. Het programma dient in ieder geval van
toepassing te zijn op al het internationale civiele luchtvervoen De binnen-
landse vluchten ('domestic flights') mogen naar goeddunken van de staat

onderwerp van het beveiligingsprogramma zijn.

Na de aanslagen op de Twin Towers (New York) en het Pentagon

(Washington)  op  de 1 1 e september  200 l i s Annex 1 7 verregaand aange-
past. Nieuwe standaarden werden verplicht, bijvoorbeeld met betrekking
tot de versterking en vergrendeling van cockpitdeuren en het luchtvracht-
vervoer. Ook opleiding en kwaliteitseisen met betrekking tot controle wer-
den aangescherpt. Sinds 31  augustus 2004 voert ICAO in het kader van het
Universal Audit Programme (USAP) audits uit naar de wijze waarop de ver-

dragstaten Annex 17 hebben geimplementeerd in hun nationale wetgeving.
In het geval tekortkomingen worden vastgesteld worden door ICAO aanbe-
velingen gedaan die tot verbetering moeten leiden.466

3 Security clauses

In aansluiting op Annex 1746' beveelt de ICAO aan, in luchtvaartovereen-
komsten tussen staten betreffende het uitvoeren van internationale vluch-
ten tussen hen een zogenaamde "security clause" op te nemen.468 Dit is o.m.
gebeurd in de luchtvaartovereenkomst tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Verenigde Staten.469 Beide partijen zijn hierin overeen-

465. Zie voor een beschrijving van de inhoud van Annex 17 en D. Phipps 1991, p. 65-66.
466. 'ICAO audits reveal need for national security oversight systems', ICAOJournal 2004, nr. 7,

p. 9-11.
467. ICAO Assembly Resolution A27-7 consolidated statement ofcontinuing ICAO policies rela-

ted to the safeguarding of international civil aviation against acts of unlawful interference,
Appendix G.

468. Zie ook Harris 1988, p. 6.
469. Protocol relating to Netherlands-United States Air Transport Agreement of 1957,

Washington, 31 maart 1978, Trb. 1978, 55,1979,108, gewijzigd juni 1986, Stat. 1986,111,
d.d. 13 juni 1986.
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gekomen dat zij alle nodige informatie en alle noodzakelijke bijstand zul-
len verlenen bij het beschermen van passagiers, bemanningen, vliegtuigen
en luchthavens tegen onwettige acties. Partijen zeggen elkaar toe elkaars
veiligheidsmaatregelen te eerbiedigen en om adequate veiligheidsmaatre-
gelen te nemen. Hierbij wordt vooral gedacht aan de uitvoering en opvol-
ging van voorschriften van de ICAO. Ieder verzoek van een partij om speci-
fieke maatregelen te treffen om een bijzondere dreigingssituatie het hoofd
te bieden zal positief door de andere partij worden overwogen.

Verder komen beide partijen overeen om snel overleg te plegen ingeval er
twijfel bestaat over omvang en doelmatigheid van het toegepaste complex

veiligheidsmaatregelen. Uitdrukkelijk wordt de mogelijkheid genoemd dat
de  vliegvergunning  van de luchtvaartmaatschappijen  van de andere partij
kan worden ingetrokken of aan bepaalde voorwaarden gebonden, als
binnen 15 dagen geen overeenstemming wordt bereikt in het geval dat een
partij zich niet aan de overeengekomen veiligheidsmaatregelen houdt. Als
zich voor het verstrijken van die termijn een onmiddellijke buitengewone

dreiging voor de veiligheid van passagiers, bemanning en vliegtuig mocht
voordoen (bijvoorbeeld door vliegtuigkaping),   is een partij gerechtigd
onmiddellijk dergelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om aan deze situ-
atie het hoofd te bieden (artikel 9).
Het Koninkrijk der Nederlanden heeft in diverse overeenkomsten met
andere staten dergelijke'Security clauses' opgenomen.

470

De Verenigde Staten sloten afzonderlijke 'hijacking agreements' met wel meer
dan 30 andere staten, waaronder Verenigd Koninkrijk en Canada.*"   Deze
afspraken houden voor staten de verplichting in om op te treden tegen ter-
roristische aanva]len en om de internationale strafrechtelijke verdragen
tegen vliegtuigkaping en sabotage na te leven. Andere voorbeelden van bila-
terale verdragen zijn o.m. de verdragen tegen luchtpiraterij die de
Sovjetunie sloot    met    Iran (1963), Bulgarije    (1969) en Afghanistan
(1971)/n

4 HCAC Document 30

Op Europees niveau stelden de bij de European Civil Aviation Conference

470· Zie bijvoorbeeld art. 15 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Macao
inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden, 's-Gravenhage.

471.  P.  Bremer I l l  1987 en I. Howie  1988,  p.  7-8.

472. Voor meer voorbeelden van bilaterale overeenkomsten: Philipp, 1977 en McWhinney 1987, p
67-71.
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(ECAC) betrokken landen een eigen beleidsdocument op: Manual of ECAC
recommendations and resolutions relating to facilitation and securitymatters.*" In dit zoge-

heten'Document 30' (Doc. 30) zijn de eisen van Annex 17 gedetailleerder
uitgewerkt en is een aantal aanvullende richtlijnen opgenomen. Doc. 30
heeft gelet op het statuut van de ECAC geen bindend karakter. Dat is ook de
reden waarom de Europese  Raad  op 14 september  2001. drie dagen  na
9/ 1 1, heeft besloten dat  de EU bevoegdheden zou krijgen  op  het  vlak van
de luchtvaartbeveiliging. Dit besluit heeft geleid tot Verordening
2320/2002 'tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied
van de beveiliging van de luchtvaart'.*74 Een belangrijke overweging voor de
totstandkoming van de verordening was dat de bescherming van de burger
in de Europese Gemeenschap in de burgerluchtvaart te allen tijde diende te
worden verzekerd door wederrechtelijke daden te voorkomen. Deze veror-

dening, die inhoudelijk overeenkomt met  Doc.  30,  is met ingang  van  19
januari 2003 van kracht. De verordening heeft rechtstreekse werking in 25
Europese landen.  De Raad heeft eveneens  op 14 september 2001 besloten
om de Commissie de bevoegdheid te geven om rechtstreeks kwaliteitscon-
troles uit te voeren in de lidstaten.475

5              Beveiliging van de luchtvaart in Nederland

Hoewel na de Tweede Wereldoorlog kapingen elders in de wereld al hadden

plaatsgevonden, worden in Nederland pas beveiligingsmaatregelen getrof-
fen vanaf 1968. In verband met de gespannen situatie in het Midden Oosten
werden El Al-vliegtuigen extra bewaakt door personeel van de Dienst
Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie. Deze dienst had hiertoe de beschik-
king verkregen over enkele gepantserde terreinvoertuigen. Nadat op 6 sep-
tember   1970,  in de luchtvaartgeschiedenis bekend staand  als 'de zwarte

september', twee vliegtuigen die vanaf Schiphol waren vertrokken werden

gekaapt, besloot de Nederlandse regering om passagiers voortaan uit vei-
ligheidsoverwegingen lijfelijk te doen visiteren. Deze veiligheidsfouillering

gebeurde aanvankelijk door politiemensen van de Dienst Luchtvaart van het

korps Rijkspolitie, aangevuld met vrouwelijke douaniers en bijgestaan door
vrouwelijke agenten van gemeentepolitiekorpsen uit o.a. Den Haag en
Nijmegen. Deze vrouwelijke agenten werden al snel opgevolgd door speci-
aal daarvoor in dienst genomen burgervrouwen die werden geleverd door

473· ECAC Doc. 30, seventh edition, December 1997·
474. PbEG 2002, L355, P· 1-22.
475· Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comitd over de Beveiliging van vervoermo-

daliteiten, PbEG C 65· 17 maart 2006, p. 33
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Hoogenboom's Bewakingsdienst. Na enkele maanden werden eveneens

mannelijke visiteurs ingehuurd bij voornoemde bewakingsdienst. In het
begin werden slechts bepaalde vluchten met een verhoogd veiligheidsrisi-
co gecontroleerd, maar de Dienst Luchtvaart pleitte al spoedig voor het con-
troleren van alle toestellen, wat een sterke wissel trok op het personeel van
de Dienst Luchtvaart. Zelfs politievliegers en rechercheurs die normaliter
waren belast met heel andere taken, werden ingezet bij de beveiliging.
Hierin komt verandering als gedetacheerd politiepersoneel uit den lande
hun plaatsen innemen, een situatie die tot ver in de jaren '80 blijft
bestaan.476

De Dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie, die op de luchthaven Schiphol het
feitelijke beveiligingswerk deed, kreeg op deze luchthaven te maken met tal
van andere diensten die beveiligingswerkzaamheden uitvoerden. De
Koninklijke Marechaussee deed net als nu de normale grensbewaking en de
gemeentepolitie van Haarlemmermeer verzorgde de bewaking aan de bui-
tenkant van het luchtvaartterrein. Daarnaast beschikte de luchthaven
Schiphol beschikte over een eigen particuliere bewakingsdienst, waarvan de
personeelsleden als bijzondere opsporingsambtenaren politie-uniformen
droegen en bewapend waren. Deze'luchthavenpolitie' hield zich bezig met
de beveiliging van vliegveldobjecten en platforms. Ook de KLM beschikte
over een eigen bedrijfsbeveiliging. Op Schiphol waren in het verleden de
competentieproblemen dan ook niet van de lucht.4,7

Op de luchthaven Rotterdam was de situatie enigszins vergelijkbaar. Ook
daar werd de feitelijke beveiliging uitgevoerd door de Dienst Luchtvaart van
de Rijkspolitie op een luchthaven die tot het territoir van de gemeentepo-
litie Rotterdam behoorde en beschikte de luchthaven Rotterdam over een
eigen 'luchthavenpolitie', hetgeen niets anders was dan een beveiligings-
dienst waarvan het personeel bewapend was. Vreemd genoeg was het per-
soneel tevens belast met het marshallen van vliegtuigen. Op de luchthaven
Maastricht werd de beveiliging uitgeoefend door de Douane en op het bur-
gergedeelte van het militaire vliegveld Eindhoven door de gemeentepolitie
van Veldhoven. Voor de beveiligingstaak van de burgerluchtvaart op het
militaire vliegveld Twente was de Koninklijke Marechaussee aangewezen.
Incidentele charters op Eelde werden weer beveiligd door de Rijkspolitie.

476. In 1987 wordt de zgn. Uniformdienst opgericht, die in hoofdzaak wordt belast met de bevei-
ligingstaak. Deze dienst wordt eveneens belast met reguliere politietaken op Schiphol. RP
Magazine, 27e jaargang, nr. 12 van aug. 1986, p. 7

477· Klerks 1989, p. 65
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De uitvoering van de beveiligingstaak door de Dienst Luchtvaart van de
Rijkspolitie geschiedde in een detachement dat werd samengesteld uit poli-
tiemensen uit het hele land, die telkens vier weken dienst moesten doen.
Onder de politiemensen bestond hier grote weerstand tegen. Om deze
reden probeerde het Ministerie van Justitie  in  1986 een permanent  deta-
chement te vormen. Dit mislukte wegens een gebrek aan kandidaten.
Uiteindelijk heeft de Minister van Justitie besloten om de beveiliging van
alle burgerluchthavens in handen te geven van de Koninklijke
Marechaussee.478

Zowel op Schiphol als Zestienhoven werd bij de controle op passagiers
gebruik gemaakt van materiele voorzieningen die door de luchthaven ter
beschikking worden gesteld. In  1974 werd tussen de Minister van Justitie
en de NV Luchthaven Schiphol een akkoord gesloten over de verdeling van
de kosten. Afgesproken werd dat Schiphol de vereiste materiEle voorzienin-
gen, waaronder detectieapparatuur en bouwkundige aanpassingen voor
haar rekening zou nemen, terwijl de overheid de personele voorzieningen
zou bekostigen.

Ook al was met het oog op de (preventieve) beveiliging van de internatio-
nale burgerluchtvaart in Nederland vanaf het begin van de zeventiger jaren
geleidelijk een beveiligingsinfrastructuur gegroeid, die beantwoordde aan
de overwegend technische normen en methoden van Annex  17  bil  het
Verdrag van Chicago  en Doc.  30  van de European Civil Aviation Conference,
zij waren niet in de Nederlandse wetgeving geincorporeerd en derhalve
voldeed Nederland  ook  niet  aan de verplichtingen krachtens artikel  38  van

het Verdrag van Chicago.

De rechtsgrond voor het uitvoeren van de werkzaamheden door het perso-
neel van een particuliere beveiligingsorganisatie was gelegen in de volgen-
de constructie. Ter uitvoering van de beveiligingstaak had de staat der
Nederlanden, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, op civiel-
rechtelijke basis een contract gesloten met Hoogenboom's Bewakingsdienst
BV, gevestigd te Amsterdam. Wanneer de eigenaren hun bewakingsdienst
later van de hand doen, wordt Seceurop BV als rechtsopvolger partij bij
deze overeenkomst. Het bedrijf had tot taak het visiteren van personen en
controleren van goederen op de luchthavens Schiphol en Zestienhoven. 479

478. Idem.
479· Art. 7 overeenkomst.
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Seceurop BV is een particulier beveiligingsbedrijf als bedoeld in artikel  17
lid 1 juncto lid 2 sub a van het Uitvoeringsbesluit van de Wet op de
Weerkorpsen en kon aldus worden aangemerkt als een weerkorps waarop
de ontheffing van artikel 1 lid 3 van de Wet op de Weerkorpsen van tOe-
passing is. De wijziging van de Wet op de Weerkorpsen ter zake van de par-
ticuliere beveiligingsorganisaties*80 voorzag in nadere bepalingen ter zake
van beveiligingsorganisaties. In het bijzonder van belang is artikel 6 dat aan
particuliere beveiligingsorganisaties een zelfstandige status verleent.4,1

Het beveiligingsbedrijf Seceurop trad op onder toezicht en de verantwoor-
482 Dedelijkheid van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie.

Commandant Dienst Luchtvaart kon ingevolge artikel 2 van het hierboven
genoemde contract met Seceurop BV aanwijzingen verstrekken aan het
beveiligingspersoneel van Seceurop met betrekking tot de wijze waarop de

bevoegdheden worden uitgeoefend. Hetzelfde geldt op grond van artikel 2
van de Beschikking particuliere beveiligingsorganisaties. Tevens kan de
Minister van Justitie voorschriften verbinden aan de toelating van een par-
ticuliere beveiligingsorganisatie op grond van artikel    18   lid   2   van   het

Uitvoeringsbesluit van de Wet op de Weerkorpsen.

6               Rechtsgrond voor de beveiliging na 1 oktober 1991

Het nieuwe artikel 37a lid 1 sub b onder 1° van de Luchtvaartwet wijst aan
als bewakingspersoon: particuliere beveiligingsorganisaties die krachtens de
Wet op de Weerkorpsen zijn toegelaten. De Minister van Justitie heeft in een
afzonderlijke ministeri6le beschikking"' als bewakingspersoneel aangewe-
zen de politieambtenaren, ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee en
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, die daarvoor ook al de beveili-
gingstaak uitvoerden op de Nederlandse luchthavens."* Tot het bewakings-
personeel wordt verder ook gerekend de personen in dienst van een krach-
tens de Wet op de Weerkorpsen toegelaten particuliere beveiligingsorgani-
sane."' Voorts  is met ingang  van  1   oktober  1991 van kracht geworden  de

480. Wet van 7 november 1991 tot wijziging van de Wet op de Weerkorpsen, Stb. 594·
481. Memorie van Toelichting, Kamerstukken // '89-'90, 21 426, nr. 3, P.3
482. Tot 1991 was Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie belast met de beveiliging van de

burgerluchtvaart.
483· OP grond van art. 37 a LVW.
484· Beschikking aanwijzing bewakingspersoneel van 15 juli 1991, Algemeen Politieblad nr. 19 van

28 september 1991, p. 24.
485· Art. 372 LVW.
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Beschikking aanwijzing bewakingspersoneel luchtvaartterreinen.*:6 Artikel
1 sub a van deze beschikking heeft tevens als bewakingspersoneel voor de
luchthaven Schiphol aangewezen de ambtenaren van de Koninklijke
Marechaussee.*87 Hiermee is een nadere regeling gegeven van het in artikel
52 lid 3 van de Wet wapens en munitie bepaalde.

De  artikelen  37g  en  37i van de Luchtvaartwet geven nadere regels omtrent
de uitoefening van controle door het bewakingspersoneel. Zowel ingevolge
de ook hiervoor al vermelde contractuele afspraken, welke naar aanleiding
van de wijzigingen  per  1  oktober 1991 waarschijnlijk onveranderd  zijn
gebleven,4:' het Uitvoeringsbesluit van  de Wet op de Weerkorpsen"' en de
Beschikking particuliere beveiligingsorganisaties, als ingevolge de gewijzig-
de Luchtvaartwet, kunnen nu aan bewakingspersoneel aanwijzingen wor-
den gegeven over de wijze waarop de taken worden uitgeoefend. Artikel 9
de gewijzigde Wet op de Weerkorpsen geeft de Minister van Justitie de
mogelijkheid nadere regels te stellen ten aanzien van particuliere beveili-
gingsorganisaties. Deze mogelijkheid tot het geven van aanwijzingen stelt
de Minister van Justitie in staat politieke verantwoordelijkheid te dragen
voor het optreden van deze diensten. De voorschriften die zijn verbonden
aan een vergunning, die verstrekt is aan een particuliere beveiligingsorga-
nisatie, via de Wet Economische Delicten worden gehandhaafd.4'0 Wanneer
de aan een vergunning verbonden voorschriften niet warden nageleefd kan
de vergunning eveneens worden ingetrokken. 491

Er zijn echter verschillende soorten vluchten waarbij een dergelijke contro-
le niet plaatsvindt en ook niet hoeft te plaats te vinden. Gedacht moet wor-
den aan vluchten van zakenlieden die met hun eigen vliegtuig of met een
vliegtuig van hun bedrijf reizen. Verder zijn er vluchten van organisaties die
zelf een vliegtuig huren voor een bepaalde reis die slechts openstaat voor

492leden van de organisatie, bijvoorbeeld een voetbalteam.

486. Op grond van art. 32a, eerste lid, onder b, sub 2 LVW. Op 18 november 1993 vervangen door
de gelijknamige Beschikking met nr. 410580/593/1 B

487. De aanwijzingsbevoegdheid van de Minister van justitie voor de taken van de Koninklijke
Marechaussee is wettelijk vastgelegd in art. 6 van de Politiewet 1993·

488. De Minister van justitie schrijft in zijn brief van i juli 1991 aan Seceurop BV, kenmerk
136400/91/Pol., dat hij er van uit gaat, dat activiteiten met betrekking tot de visitatie- en
controle werkzaamheden op de luchthavens overeenkomstig de huidige contractuele afspra-
ken zullen worden voortgezet.

489 Art. 18 lid 2 Uitvoeringsbesluit Wet op de weerkorpsen.
490. Art. Il WED.
491. Art.10 Wet op de weerkorpsen.
492. Vrijstellingsregeling general aviation, op grond van art.37 g, vierde lid, Stcrt. 1991,173, P· 12.
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6.1 Veiligheidsfouillering

Iedere luchtreiziger weet dat wanneer het doorlooppoortje piept, hierop
doorgaans fouillering"' door het aanwezige beveiligingspersoneel Volgt.494
De verplichting voor luchtreizigers om zich te laten fouilleren werd tot de
invoering van de Afdeling 3A (Beveiliging op luchtvaartterreinen)  in  1991
uitsluitend gebaseerd op artikel  52  lid  3  van  de Wet wapens en munitie,
waarin opsporingsambtenaren de bevoegdheid wordt gegeven om een per-
soon die zich bevindt op een voor aankomst en vertrek van reizigers
bestemd gedeelte van een luchtvaartterrein te allen tijde aan zijn of haar
kleding te onderzoeken. Daarnaast geeft dit artikel deze bevoegdheid tevens
aan 'andere daartoe door onze Minister aangewezen personen'. In de
memorie van antwoord bij dit wetsvoorstel*95 wordt erop gewezen 'dat het
de bedoeling is, dat op grond van die bepaling (de bepaling die thans ver-
vat  is in artikel 5 2, vierde  lid, van de Wet wapens en munitie) functionaris-
sen van particuliere beveiligingsdiensten zullen worden aangewezen.

'496

Blijkens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat tot de tekst van
het huidige vierde lid van artikel 52 van de Wet wapens en munitie heeft

geleid, is op grond van deze bepaling 'fouillering mogelijk zonder verden-
king van een strafbaar feit'. 'Dit is', aldus de memorie van toelichting, 'een
controlebevoegdheid'.  Over  wat deze controlebevoegdheid inhield wordt
het volgende opgemerkt: 'Deze gaat op zich zelf bijzonder ver, maar sluit
geheel  aan  bij de huidige praktijk' (bedoeld wordt: de praktijk  in   1976-
1977).49' Ook thans worden luchtvaartpassagiers  aan hun kleding onder-
zocht, vaak met hulp van elektronische apparatuur. Dit geschiedt momen-
teel zonder wettelijke grondslag op basis van vrijwilligheid. Zou iemand
weigeren mede te werken, wat overigens nooit voorkomt, dan kan hij hier-
toe niet worden gedwongen, maar hij wordt dan niet in een luchtvaartuig
toegelaten. Hoewel dit systeem in de praktijk bevredigend functioneert,

493· Het woord 'fouilleren' is een niet in Strafvordering voorkomende term. Wei komen we in het
Wetboek van Strafvordering omschrijvingen tegen als 'aan zijn kleding onderzoeken' (art.
56, lid 2 Sv) en 'aan zijn lichaam onderzoeken' (art. 56, lid 1 Sv). Laatstgenoemde omschrij-
ving pleegt men samen te vatten met het begrip 'fouilleren'.

494· Niet te verwarren met de veiligheidsfouillering die een politieambtenaar bij het uitoefenen
van zowel de preventieve als de strafvorderlijke politietaak mag uitoefenen (Art. 8, lid 3
Politiewet). Het woord 'fouilleren' is een niet in Strafvordering voorkomende term. Art. 37h
LVW, dat aangeeft wat de controle van personen omvat, spreekt over onderzoek aan de kle-
ding.

495· Kamerstukken // 1979-1980,14 413, nr. 5, P· 32
496. Memorie van antwoord, Kamerstukken // 1979-1980,14 413, nr. 5, P. 32
497· Memorie van toelichting, Kamerstukken 11 1976-1977,14413, nrs.1-3, P· 39
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lijkt op den duur een wettelijke bevoegdheid toch juister. Het behoeft ove-

rigens geen betoog dat het onwettig aan boord van een vliegtuig meene-
men van wapens dusdanige gevaren oplevert dat ruime bevoegdheden tot
het voorkomen daarvan gerechtvaardigd zijn.'498

Het  vierde  lid van artikel  52  van  de Wet wapens en munitie houdt overi-
gens wel een belangrijke beperking in: de te fouilleren persoon moet zich
bevinden 'op een voor aankomst en vertrek van reizigers bestemd gedeelte
van een luchtvaartterrein te allen tijde aan zijn kleding en reisbagage te
onderzoeken'. Ingevolge   art. 1, eerste lid onder g, Luchtvaartwet   moet
onder een luchtvaartterrein worden verstaan een aangewezen terrein inge-
richt voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen. Het Gerechtshof te
Amsterdam heeft geoordeeld dat de Wet wapens en munitie geen grondslag
biedt voor fouillering als een verdachte zich niet bevindt op een voor aan-
komst en vertrek van reizigers bestemd gedeelte (maar in de openbare
ruimten) van een luchtvaartterrein.499 Ruime bevoegdheden ten aanzien van

personen in de openbare ruimtes van de luchthaven ontbreken dus; in
voorkomende situaties zal dan moet worden teruggevallen op de bevoegd-
heid uit de Politiewet of bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering
en zal aan de daarvoor geldende criteria moeten worden voldaan. 500

Voor  het van kracht worden  van dit artikel  (1985)  werd de rechtsgrond
voor het uitvoeren van dergelijke controles gezocht in de volgende twee
elementen: de vrijwilligheid aan de kant van de passagiers en de eigenaars-
bevoegdheid van de exploitant ten aanzien van het luchtvaartterrein.s°' Ook
de luchtvaartmaatschappijen, weigerden steevast de passagier die geen
medewerking wenste te verlenen aan een fouillering te vervoeren en ver-
wezen daarbij naar hun algemene vervoersvoorwaarden.502 Al met al vorm-
de de privaatrechtelijke grondslag voor de veiligheidsfouillering een uiterst
zwakke basis, die in de praktijk nog wel eens tot problemen leidde. De vraag
of een luchtreiziger zich een onderzoek aan kleding en/of lichaam moest
laten welgevallen werd door vliegtuigpassagiers nog wel eens in twijfel
getrokken. De Minister van Justitie deed daar nogal laconiek over: 'Niemand

498. Memorie van Antwoord, Kamerstukken 11 1979-1980,14413, nr. 3, P· 39·
499. Hoge Raad, 00713/04 LN AR 2104·
500. In voorbereiding is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie, waarin

voorgesteld wordt om het gehele luchtvaartterrein aan te wijzen als terrein waar permanent
kan worden gefouilleerd. TK, 30 543, nr. 5.

501. Weigeren van de controle impliceerde verhindering van de toegang tot het luchtvaartuig.
502. Op een vliegticket van de KLM komt o.a. de volgende tekst voor 'De vervoerder mag weige

ren  (...) een persoon te vervoeren, of iedere passagier tijdens de reis te verwijderen, wanneer
de vervoerder (...) mocht beslissen dat zo'n actie nodig is uit veiligheidsoverwegingen'.
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kan worden gedwongen zich te laten fouilleren. Over degene die geen
animo heeft te worden gefouilleerd zeg ik: "hij wende zich en ga huis-
waarts'. Hij heeft dan wel enig inconvenient, namelijk dat hij de vliegreis
niet kan afmaken, maar dat is zijn keuze'.503 In feite was sprake van een Iliet-

juridische dwang, een andere keus had niet als hij zijn internationale
bestemming tijdig wilde bereiken. Een passagier die weigerde zich aan een
veiligheidsfouillering te onderwerpen kwam daar, na voor de keus gesteld
te worden teruggaan of alsnog gedwee meedoen, kwam meestal op zijn
aanvankelijke beslissing terug. Bezwaarlijk kan dan volgehouden worden
dat fouillering plaatsvindt op basis van vrijwilligheid. Bovendien konden
zich in de praktijk nog andere problemen voordoen. Weigering om een pas-
sagier aan boord van het vliegtuig toe te laten, kon ertoe leiden dat de pas-

sagier buiten zinnen geraakte, hetgeen weer aanleiding kon zijn om de pas-
sagier als'verdachte' voor verhoor mee te nemen naar het bureau van poli-
tie. Deze constructie was op zijn minst discutabel te noemen. De verrui-
ming van de onderzoeksmogelijkheden op het punt van de fouillering en
reisbagage op luchtvaartterreinen die noodzakelijk werd geacht ter bescher-
ming van het vliegverkeer, so* betekende zonder meer een hechtere juridi-
sche basis dan daarvoon

De controletaak staat thans omschreven in de Luchtvaartwet (Regels bevei-
liging luchtvaartterreinen).95 De controletaak houdt tevens in de bevoegd-
heid om deze controles uit te voeren. Het onderzoek aan het lichaam in het
kader van een preventieve veiligheidscontrole kan echter niet als een con-
trolebevoegdheid worden beschouwd. Slechts indien er een concrete ver-
denking is, er moet sprake zijn van ernstige bezwaren tegen een verdachte,
kan de (hulp)officier van justitie met gebruikmaking van artikel 56, eerste

lid, van het Wetboek van Strafvordering een dergelijk onderzoek uitvoeren.

Tijdens de behandeling van de Regels beveiliging luchtvaartterreinen is de

vraag opgeworpen of de luchthavenexploitant uit hoofde van het private
recht bevoegd was bezoekers de toegang tot de luchthaven te weigeren,
tenzij zij bereid waren zich te onderwerpen aan controlemaatregelen, die

op grondrechten, meer in het bijzonder het recht op de onaantastbaarheid
van het lichaam, inbreuk kunnen maken. Daarop is door het parlement toen
ontkennend op geantwoord. Met betrekking tot gevallen waarin fouilleren

plaatsvindt in een situatie van feitelijke onvrijwilligheid, weigeren van con-

503· Antwoord Minister van justitie n.a.v. vragen uit de Tweede Kamer.

504· Nota naar aanleiding van het eindverslag, TK '84-'85,14 413, nr. 9, p. 23.
505· Art. 37g, eerste tot en met derde lid LVW.
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trole impliceert verhindering van de toegang tot het luchtvaartuig,m is bij
de behandeling van het wetsvoorstel de vraag gerezen of het bepaalde niet
in strijd is met artikel 8  lid 2  van het Europees Verdrag tot bescherming van
de  rechten van  de mens  en de fundamentele vrijheden (EVRM). Hierover is
het volgende opgemerkt: 'Nu de controle van de ene particulier plaatsvindt
door een andere particulier, is de betreffende bepaling van het EVRM in
beginsel niet van toepassing. Het feit dat de overheid opdrachtgever is van
de met de veiligheidscontrole belaste particuliere beveiligingsorganisatie en
de kosten daarvan betaalt, doet daaraan niets af.'"' De vrijheid van burgers
om, in het kader van hun transacties met de anderen, voorwaarden als hier
bedoeld te stellen, is evenwel niet onbegrensd; dat is althans de implicatie
van het arrest van de Hoge Raad van 9 januari  1997,  NJB p. 928. Daarin
wordt gesteld dat aangenomen moet worden dat het bepaalde in artikel 8
EVRM ook werking heeft tussen burgers. Ook met betrekking tot de en de
grondwet gewaarborgde de grondrechten wordt aangenomen dat zij wer-
king kunnen hebben in de relaties tussen burgers onderling. In dat geval
zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan het bepaalde in de artikelen
10 en 11 van de Grondwet.

7 Uitvoering beveiliging een overheidstaak?

In het oorspronkelijke voorstel van wet tot aanvulling van de Luchtvaartwet
met regels omtrent de beveiliging van luchtvaartterreinen werd de verant-
woordelijkheid voor de uitvoering de beveiligingstaak neergelegd bij de
luchthavenexploitant. De Ministers van Verkeer en Waterstaat (Smit-508

Kroes) en Justitie (Korthals Altes) vonden dat de bewaking en controle van
passagiers en bagage in de loop der tijd onderdeel was geworden van de
normale bedrijfsvoering en niet langer plaats vonden vanwege een directe
en onmiddellijke bedreiging. Beide ministers waren van mening dat de
beveiligingsmaatregelen veeleer plaats vinden als een praktische voorzorgs-
maatregel, die los van enige verdenking wordt toegepast op iedere passa-
gier als voorwaarde voor de toegang tot een luchtvaartuig.s°g Zij vinden het
dan ook niet langer gerechtvaardigd dat de daaruit voortvloeiende lasten
door de overheid worden gedragen. De regering wilde de kosten voor deze
maatregelen, toen zo'n 20 miljoen gulden per jaar, voor rekening laten

506. Art 37b Lvw.
507· Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken / '89-'90,20 306, nr. 2472, p. 4-5
508. Kamerstukken /11987/88, 20306, nrs. 1-2.
509.  Kamerstukken  //  1987/88,20306,  nr.  3.
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komen van de passagiers zelf. Het voorstel van wet bood daartoe een
basis. 510

Dit wetsvoorstel ondervond veel kritiek. De toenmalige commandant van
de Dienst Luchtvaart der Rijkspolitie Gerritsen, die het verre van fraai vond
dat deze ontwerpwetgeving tot stand was gekomen zonder overleg met de
Commissie Beveiliging Burgerluchtvaart, was het volstrekt oneens met het
voornemen van de regering de luchthaven Schiphol in de toekomst de
kosten voor de beveiliging van de passagiers te laten betalen. 'Ik vind het
principieel onjuist dat de ene burger een andere burger moet huren om
zich te beschermen tegen terroristische aanslagen. Het is de taak van de
overheid de burgers bescherming te bieden tegen het harde terrorisme
zoals zich dat heeft een manifesteert in de aanslagen op de luchthavens van
Wenen en Rome in december van het vorig jaar (1995) en de vliegtuigka-
pingen'. Gerritsen stelde verder dat'het terrorisme zich richt tegen de poli-
tiek van landen en niet is gericht tegen de luchtvaart. De luchtvaartmaat-
schappijen worden door de terroristen gezien als een representant van een
land omdat de vracht daarvan gedragen wordt. Maar de luchtvaartmaat-
schappijen zijn niet verantwoordelijk voor de politiek van hun regerin-
gen'.Sit Gerritsen, die vond dat de Ministers van Justitie en Verkeer en
Waterstaat met dit wetsvoorstel een staatsrechtelijke misstap zouden
begaan, schreef hen dat met dit wetsvoorstel de veiligheid van de burger-
luchtvaart niet wordt gediend, integendeel!"2 Gerritsen haalde in deze brief
een citaat aan van de Minister van Justitie Korthals Altes was opgenomen in
een in november 1985 verschenen jubileumboek    van het korps
Rijkspolitie, waarin de Minister Korthals Altes toegaf dat het wetsvoorstel
'niet meer dan een bezuinigingstruc is':,3

Veel ernstiger vond Gerritsen het dat tegelijkertijd een belangrijk stuk van
de verantwoordelijkheid van de overheid grotendeels werd afgewenteld
wordt op de exploitant van het luchtvaartterrein. Immers: wie betaalt

bepaalt! Afgezien van de vraag of de exploitant van een luchtvaartterrein zo
maar opgedragen kan worden individuele onderzoeken van passagiers en
handbagage te verrichten, die - gezien het geraffineerd te werk gaan van
terroristen - niet zelden uitmonden in veiligheidsfouilleringen (artikel 10,
eerste   lid en artikel   11   van de Grondwet   van het Koninkrijk   der
Nederlanden), veel ernstiger zullen de afstemmingsproblemen zijn tussen

510. Bij Koninklijke boodschap van 5 november 1987·
511. ANP225 4 BIN 124.
512. Brief van 5 juni 1986, kenmerk 0928.
513· Politie(k), Korps Rijkspolitie 40 jaar, uitgave van de Stichting Evenementen Korps

Rijkspolitie, 1985, P· 26.
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de  diverse  bij de beveiliging  van de burgerluchtvaart betrokken organen".
Gerritsen vreesde dat het wetsvoorstel in de praktijk zou gaan betekenen dat
meer organisaties betrokken zullen zijn bij de beveiliging van de passagiers,
waardoor de kans op misverstanden en gezagsproblemen alleen maar zul-
len toenemen."- Gerritsen vond dat de overheid alle verantwoordelijkheid
in eigen hand moest houden en dat'als de overheid dan toch van de gebrui-

kers geld wil zien' dit door middel van heffingen verkregen zal moeten
worden.sls Ook de luchthaven Schiphol, die weigerde voor de kosten van
het beveiligingspersoneel op te draaien en een verzwakking van haar con-
currentiepositie vreesde, wees dit wetsvoorstel af.n, Hetzelfde deden de

luchtvaartmaatschappijen.

De kritiek werd door de beide verantwoordelijke ministers van de hand
gewezen. Het gaat volgens hen om maatregelen met een algemene voor-
waarde voor toegang tot de internationale burgerluchtvaart om beveili-

gingsmaatregelen zoals die ook door banken, winkels en soms ook door
particulieren moeten worden getroffen. Met de toepassing van het profijt-
beginsel in de luchtvaartwet wordt vooruit gelopen op een beleidsnota over
de politiekosten bij publieksevenementen:,7 Het voorstel werd in augustus

1986 bij de Raad van State ingediend. Deze kwam met een vernietigend
oordeel. De kritiek van de Raad richtte zich niet alleen op de strekking van
het voorstel, maar ook op de door het Ministerie van Justitie gevolgde pro-
cedure. Deze was naar het oordeel van de Raad te beperkt geweest. De kri-
tiek van de Raad dat aan luchthavens taken werden opgedragen die sped-
fiek tot taak van de overheid zouden behoren, werd door de regering van
de hand gewezen. Het gaat hier om maatregelen met een algemeen pre-
ventief karakten Volgens de regering ging het in dezen om een algemene
voorwaarde voor toegang tot de internationale burgerluchtvaart, om bevei-

ligingsmaatregelen zoals die ook door banken, winkels en soms ook door
particulieren moeten worden getroffen.s" Bij deze maatregelen gaat het niet
om taken op het terrein van de handhaving van de openbare orde of de
directe bestrijding van terrorisme. Daarvoor blijft de overheid verantwoor-

delijk. Met het oog hierop worden aan de Minister van Justitie onder meer
aanwijzingsbevoegdheden met betrekking tot de door de luchthavens te
treffen maatregelen verleend.

514. Zie ook het interview met E.E. Gerritsen in RP Magazine, 27e jaargang / nr. 12 van aug.

1986,4- 7·
515· ANP225 4 BIN 124
516. NRC, 17 september 1985·
517 De Volkskrant, 14 maart 1991
518. Stcn. 216, 9 nov. 1987·
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De Tweede Kamer ging uiteindelijk, zij het met een geringe meerderheid,
toch akkoord met het wetsvoorstel."' Maar met de aanvaarding van het
wetsvoorstel door de Tweede Kamer is de discussie over de verantwoorde-

lijkheid voor de bewaking en controle geenszins betindigd. Deze nogal
principiele discussie kwam pas goed op gang in de Eerste Kamer door een
nota van de hoogleraren Van Buuren, Van Dijk en Van der Grinten. In deze
nota, die zij in opdracht van de luchthaven Schiphol hadden opgesteld,
werd de Eerste Kamer geadviseerd het wetsvoorstel te verwerpen, omdat de

exploitanten de veronderstelde bevoegdheden vanwege de openbare
bestemming van de luchthavens niet hebben van de Nederlandse wetge-
vingstraditie zich verzet tegen een ongeclausuleerde verlening van de
bevoegdheden. Naar hun inzicht was er sprake van onbehoorlijke wetge-
ving

Vragen naar de juridische juistheid van de uitgangspunten van het wets-
voorstel werden blijkens het voorlopig verslag in velerlei vorm gesteld. In
de kern draait het daarbij om vragen als: is het juist dat de exploitanten tot
de luchtreizigers in een zodanige relatie staan dat zij de voorwaarde kun-
nen stellen dat slechts degenen die zich aan een controle door de exploitant
op de aanwezigheid van wapens onderwerpen, toegang hebben tot het voor
reizigers bestemde deel van de luchthaven en tot de vliegtuigen; verzetten

de bepalingen van het EVRM alsmede de openbare bestemming van de
luchthavens zich niet tegen de uitoefening door de exploitanten beoogde
taken?Sio

Op  13  november 1990 bleek tijdens dat de Eerste Kamer in het bijzonder
bezwaar had tegen de overdracht van de rijksverantwoordelijkheid voor het
onderzoek aan kleding en reisbagage aan het personeel van de luchthaven-
exploitant. Naar het oordeel van de Senaat behoren deze maatregelen ter

beveiliging van een luchtvaartterrein, voor zover deze inbreuk maken op de
persoonlijke levenssfeer van de burger, te worden uitgevoerd door, althans
onder verantwoordelijkheid van de overheid. Daar zich geen meerderheid
voor het wetsvoorstel leek af te tekenen verzocht de Minister van Justitie de
verdere behandeling van dit wetsvoorstel aan te houden. Het standpunt

noopte tot een nieuw wetsvoorstel waarin de uitoefening van de controles

geschiedt door de overheid. Onderdelen uit het eerdere wetsvoorstel waar-

mee de Eerste Kamer zich wel kon verenigen, zijn gehandhaafd.n' Dit wets-

519 De fracties van PvdA, SGP en D66 toonden zich tegenstanders van het wetsvoorstel.
520. Schnitker 1991, p. 132
521. Stcrt. 1990,230, 26 november 1990, p. 3
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voorstel.'11 dat  naar  zijn  aard een novelle  op het wetsvoorstel 20 306Sll

vormt, vindt vervolgens snel zijn weg door beide Kamers. De door de aan-
neming van beide wetsvoorstellen tot stand gekomen wettelijke regeling 524

vormt tot op heden de basis voor de beveiliging van de burgerluchtvaart op
Nederlandse luchthavens. Principieel veranderde er niets: de overheid blijft
verantwoordelijk voor de uitvoering van de beveiligingscontrole, die zij laat
uitvoeren door een particuliere beveiligingsorganisatie. onder toezicht van
de Koninklijke Marechaussee. Wel werd een oplossing gevonden voor het
afwentelen van de daarmee gemoeid gaande kosten. Vanaf 1  oktober  1991
moeten alle luchtvaartmaatschappijen een bedrag per passagier aan de over-
heid afdragen, als bijdrage in de kosten tot het in stand houden van de
beveiligingsmaatregelen. De heffing geldt voor alle passagiers die vanaf een
Nederlandse luchthaven met een internationale vlucht vertrekken met een
ticket, uitgegeven in of buiten Nederland.ns Het tarief van de heffing werd
aan het begin van ieder kalenderjaar door de Minister van Justitie vastge-
steld.

526

8             Beveiliging taak luchthavenexploit:Int

Op   12  mei   1998  werd  bij de Tweede Kamer opnieuw een wetsvoorstel
ingediend dat moest leiden tot de overdracht van de controleplicht aan de
luchthavenexploitant,ni nota bene op aandringen van Schiphol, die zich in
1991 nog fervent tegenstander toonde  van een dergelijke overdracht.  De

wijziging van de regeling beveiliging is per 1 april 2003 van kracht gewor-
den. Met ingang van deze datum is de beveiligingstaak overgedragen aan de

exploitant van een luchtvaartterrein als het gaat om de beveiliging van pas-
sagiers en hun bagage en de luchtvaartmaatschappijen voor vracht.
De veranderingen vloeien voort uit voorstellen van de ICAO. Volgens de
ICAO kunnen de nu gescheiden activiteiten beter worden samengevoegd
tot een geintegreerd bedrijfsproces. Bij die opvatting sluit de Nederlandse
overheid zich nu aan. De wetwijziging is eveneens noodzakelijk om de hui-
dige regels in overeenstemming te brengen met de sterke uitbreiding van

522. Skrt. 1991, 55, P.9 en Stcn., 1991, 59, P.8
523. Mem v. Toelichting, Kamerstukken /121 947, nr. 3, P· 1.
524. Wet van 6 juli 1991, Stb. 310, TK 1990-1991, 21 947
525· Art. 37j - 37n LVW. Uitgezonderd van de heffing zijn kinderen jonger dan twee jaar en tran-

sit/transfer passagiers die de luchthaven niet of niet langer dan 24 uur verlaten.
526. Op grond van de Uitvoeringsregeling beveiligingsheffing van ii september

1991/148031/91/POL, Stcrt. 179 van 16 september 1991. De vaststelling van het tariefvindt
plaats bij beschikking.

527· Kamerstukken l/ 1998/1999 - 26607.
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internationale regels voor de beveiliging van de burgerluchtvaart. Deze wij-
zigingen betreffen de controle op alle ruimbagage, op vracht en op catering.

Ook in het nieuwe systeem blijft de Minister van Justitie uiteindelijk ver-
antwoordelijk voor de beveiliging van de burgerluchtvaart. De verantwoor-
delijkheid van de Minister van Justitie uit zich door het:
- opstellen, co6rdineren van de invoering van en het handhaven van wet-

en regelgeving op het gebied van de beveiliging van de burgerlucht-
vaart;

-  vaststellen van een nationaal beveiligingsplan voor de burgerluchtvaart
en toezicht houden op de uitvoering van dit plan;

-  vaststellen en uitvoeren van een nationaal kwaliteitscontroleprogramma
voor de beveiliging van de burgerluchtvaart;

-  goedkeuren van en toezicht houden op de uitvoering van de beveili-
gingsplannen van exploitanten van luchtvaartterreinen en luchtvaart-
maatschappijen;

- vaststellen van een nationaal trainingsprogramma voor de beveiliging
van de burgerluchtvaart en toezicht houden op de uitvoering van dit
plan;

- gezagsmatig aansturen van de Koninklijke Marechaussee voor wat
betreft haar beveiligings- en toezichtstaken in het kader van de beveili-
ging van de burgerluchtvaart;

- continu afstemmen van de beveiligingsmaatregelen op de dreiging door
middel van risicoanalyses;

-  uitwisselen van informatie met andere landen en internationale organi-
saties zoals de ICAO, ECAC en de Europese Commissie, over de beveili-
gingsmaatregelen die in het kader van de burgerluchtvaart worden
getroffen;

-  opstellen en handhaven van beveiligingsvoorschriften voor zogenaamde
kleine luchtvaartterreinen.

Als bevoegde autoriteit kan de Minister van Justitie direct betrokkenen aan-

wijzingen geven die nodig zijn voor de beveiliging van de burgerluchtvaart.
Private partijen, waaronder de exploitant van een luchthaven en de lucht-
vaartmaatschappijen, zijn ook direct betrokkenen. In aansluiting op hun
particulier belang als commerciEle organisatie hebben zij een eigen verant-
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woordelijkheid. De eindverantwoordelijkheid blijft evenwel een publiek-
rechtelijke, die bij de Minister van Justitie ligt.518

De algemene verantwoordelijkheid van de Minister van Verkeer en
Waterstaat voor de luchtvaart en voor een efficiEnt, ordelijk en veilig ver-
loop van het luchtverkeer en een veilige vluchtuitvoering brengt medebe-
trokkenheid met zich mee. Dit is het geval bij het stellen van nadere regels
met betrekking tot de voorzieningen die zijn vereist ter beveiliging van de
burgerluchtvaart en het goedkeuren van de beveiligingsplannen van exploi-
tanten van luchtvaartterreinen en luchtvaartmaatschappijen die vanuit
Nederland diensten verlenen. Hiermee wordt onder meer bereikt dat de
eisen op het gebied van de beveiliging en de eisen voor de veiligheid van
het vliegen met elkaar worden geintegreerd, teneinde een ordelijke, veilige
en doelmatige afwikkeling van het luchtverkeer te bevorderen.

De Minister van Justitie is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole op
de beveiliging van de burgerluchtvaart. De Minister van Justitie geeft invul-
ling aan deze verantwoordelijkheid door het opstellen van een Nationaal
Kwaliteitsprogramma. Het Nationaal Kwaliteitsprogramma omvat en eer-
stelijns en een tweedelijns toezicht. Het eerstelijns toezicht ziet toe op de
uitvoering van het Nationaal Beveiligingsplan. Het tweedelijns toezicht ziet
toe op de wijze waarop de gehele keten van de beveiliging van de burger-
luchtvaart is ingericht en de mate waarin deze systematiek in werking is.
De Koninklijke Marechaussee van het Ministerie van Defensie is belast met
het eerstelijns toezicht. De Minster van Justitie kan daartoe aanwijzingen
geven. De Inspectie Beveiliging Burgerluchtvaart van het Ministerie van
Justitie is belast met het tweedelijns toezicht.

8.1 Verplichtingen van de exploitant

Op grond van de Luchtvaartwet is het de verantwoordelijkheid van de
exploitant van de luchthaven om ten aanzien van de beveiliging van de bur-
gerluchtvaart de nodige voorzieningen te treffen om te voorkomen dat per-
sonen of bagage aan boord van een luchtvaartuig gaan zonder dat deze zijn
onderworpen aan een controle overeenkomstig de Luchtvaartwet. Aan deze
taak wordt uitvoering gegeven door onder andere controles van passagiers
en handbagage, personeel en goederen, ruimbagage, hoog risicovluchten

528. Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart, Kamerstukken it 2004-2005,24 804, nr. 27,  P· 2.
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en controles op toegang tot beschermd gebied. Daarnaast heeft de exploi-
tant de volgende taken:
-   het uitvoeren van beveiligingstaken en veiligheidscontroles zoals vastge-

steld bij of krachtens Europese regelgeving en de Luchtvaartwet;
-  het zorg dragen voor de afscherming van en de toegangscontrole tot de

beschermde gebieden van de luchthaven;
-   het uitgeven en innemen van passen die toegang geven tot de bescherm-

de gebieden van de luchthaven;
-  het onmiddellijk melden aan de Koninklijke Marechaussee van situaties

waarin de naleving van de beveiligingsvoorschriften gevaar dreigt te
lopen;

-  het opstellen en zonodig aanpassen van een beveiligingsplan voor het
luchtvaartterrein;

-  het uit eigen beweging informeren van de Ministers van Justitie en van
Verkeer en Waterstaat indien het beveiligingsplan niet kan worden uit-
gevoerd of daarin wijzigingen worden aangebracht;

-  het zodanig inrichten van een luchtvaartterrein en het treffen van zoda-
nige voorzieningen dat een plaats beschikbaar is voor het afzonderen
van een luchtvaartuig, beveiligingspersoneel snel en op eenvoudige
wijze de verschillende delen van het luchtvaartterrein kan bereiken en
toezicht kan houden op daar aanwezige personen, en redelijkerwijs
voorkomen wordt dat onbevoegden een geparkeerd luchtvaartuig betre-
den.

Het staat de exploitant in beginsel vrij deze taken zo te organiseren dat de
garanties voor naleving van het besluit zo kosteneffectief mogelijk zijn en
de bedrijfsvoering niet meer belemmeren dan nodig is. Dat sluit ook aan bij
de  hoofddoelstelling  van de wetswijziging. Het opstellen van een beveili-
gingsplan dwingt de exploitant om hiervoor een heldere visie te ontwikke-
len. De Luchtvaartwet vereist goedkeuring van het plan en werkt zo als een
vorm van preventief toezicht.
Het Besluit beveiliging burgerluchtvaart houdt voorschriften in die aange-
ven op welke wijze de controle van passagiers, ruimbagage en vracht feite-
lijk dient te worden uitgevoerd.519 Het betreft o. m. het onderzoek aan de
kleding (fouillering), nader onderzoek van handbagage en de omgang  met
passagiers die zich tegen de uitvoering van de controle verzetten. Op de
passagier rust weliswaar een publiekrechtelijke verplichting om controle-

529. Besluit van 9 december 2002, Stb. 2003,1, houdende voorschriften voor uitvoering van de
controle van personen, bagage en vracht door beveiligingspersoneel en luchtvaartmaat-
schappijen op luchtvaartterreinen.
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maatregelen te gedogen, maar de beveiligingsmedewerker heeft geen bij-
zondere bevoegdheid om tegen een weigerachtige passagier op te treden.
In dat geval is de particuliere beveiligingsmedewerker verplicht om de
Koninklijke Marechaussee op de hoogte te stellen.

Op enkele militaire luchtvaartterreinen (Eindhoven, Twente en De Kooy)
worden delen uitsluitend gebruikt ten behoeve van de burgerluchtvaart. De
rechtspersonen aan wie het burger medegebruik van deze vliegvelden is
verleend, worden bij Koninklijk Besluit als exploitant van een luchtvaartter-
rein aangemerkt.

Een belangrijke vraag is of er in de voorgestelde situatie wezenlijke beden-
kingen bestaan tegen de overdracht van de uitvoering van de controletaak
aan de exploitant van het luchtvaartterrein. Aan laatstbedoelde vraag zijn
verschillende aspecten te onderkennen:
a) is de controle ter beveiliging van de burgerluchtvaart een onoverdraag-
bare overheidstaak of kan worden aanvaard dat het betrokken bedrijf die
controle verricht (en daartoe zelfs wordt verplicht) ?
b) is te verwachten dat bedoelde overdracht van de controletaak onaan-
vaardbare gevolgen meebrengt voor de rechtspositie van degenen die daar-
aan worden onderworpen?

De laatste vraag wordt door in de memorie van toelichting op het wets-
voorstel ontkennend beantwoord. De regering is blijkens dit voorstel van
oordeel, dat evenals dit thans het geval is, de bevoegdheden die ter contro-
le kunnen worden uitgeoefend en die door de betrokkenen dienen te wor-
den geduld, regeling dienen te vinden in de wet, daarbij rekening houden-
de met de inbreuken die deze kunnen vormen op overigens gewaarborgde
rechten. Met betrekking tot de eerste vraag wordt opgemerkt dat de taken
van de overheid geen tijdloos gegeven zijn, waarbij ter illustratie wordt ver-
wezen naar de privatisering van overheidsfuncties. De vraag of een over-
dracht van overheidstaken aanvaardbaar is, wordt beantwoord door na te
gaan welke overwegingen zich daartegen mogelijk verzetten.

De overheid is verantwoordelijk voor een toereikende beveiliging van de
burgerluchtvaart. Dat legitimeert wetgeving die ertoe strekt de overheid de
mogelijkheid te bieden zelf op te treden, maar ook wetgeving die vormen
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van bedrijfsvoering en dienstverlening die naar hun aard risico's meebren-

gen voor het belang dat de overheid zich aantrekt, reguleert door de betrok-
kenen verplichtingen op te leggen en een vorm van toezicht te organiseren

op de juiste uitvoering ervan. Tussenvormen zijn uiteraard ook denkbaar.
Waar de overheid op grond van haar verantwoordelijkheid reeds een taak
heeft,  is de overdracht daarvan niet aanvaardbaar wanneer moet worden
verwacht dat de toestand die dient te worden behouden of gerealiseerd niet
zal voortduren, respectievelijk niet zal ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld het
geval zijn, wanneer de private partij aan wie de taak kan worden overge-

dragen daarbij onvoldoende belang hebben of wanneer weliswaar een op
zichzelf aannemelijke taakuitoefening mag worden verwacht, maar het
gevaar dreigt van veronachtzaming van wezenlijke belangen of rechten van
derden. Van andere orde, maar zeker niet van minder belang  is het bezwaar
dat een taakoverdracht ertoe zou leiden dat de democratische controle niet
voldoende kan worden verzekerd. 'De exploitant van een luchtvaartterrein
heeft'. zo stellen beide bewindsheden, 'bij integratie  van de beveiliging  in

het geheel van bedrijfsprocessen een eigen belang bij de overdracht van de
controletaak aan hem. Evenmin zijn er andere gronden waarop de beoogde
taakoverdracht kan worden afgewezen'.

Op de vraag waarom de uitvoering van de controletaken bij wijze van ver-
plichting aan de luchthavens wordt overgedragen, wordt eveneens ant-
woord gegeven: 'Uit de internationale verplichting van Nederland vloeit
voort dat de voorzieningen van de beveiliging van de burgerluchtvaart toe-
reikend, bestendig en niet vrijblijvend in het internationale rechtssysteem
verankerd zijn. Hoewel het op ziclizelf wellicht theoretisch mogelijk zou
zijn dat resultaat met andere middelen dan wetgeving te bereiken, biedt dit
instrument niettemin de beste garantie dat de regeling en de daarop
berustende praktijk aan de geldende eisen voldoen'.

8.2 Achtergrondonderzoek personen

Functies die geheel of gedeeltelijk binnen de beschermde gebieden van een
luchthaven dienen te worden verricht, zijn aangemerkt als vertrouwens-
functies omdat deze de mogelijkheid bieden de veiligheid of andere
gewichtige belangen van de staat te schaden. Alle luchthavenpersoneel,
inclusief tijdelijke medewerkers, dat dergelijke functies wil vervullen, wordt
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onderworpen aan een achtergrondcontrole. Hiertoe behoren winkelperso-
neel, schoonmaak- en bagagekeldermedewerkers, maar ook afhandelaars,
technisch personeel, etc. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(AIVI)) verricht de controle door middel van een veiligheidsonderzoek op
grond van  de Wet veiligheids onderzoeken  (Wvo):,° Het veiligheidsonder-
zoek omvat een onderzoek naar de justitiae gegevens van betrokkene en
diens partner, alsmede een onderzoek naar de persoonlijke gedragingen en

omstandigheden in verband met de veiligheid van de staat. In het bijzon-
der wordt gelet op strafbare feiten die zijn genoemd in de Beleidsregel ver-
trouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken op de burgerluchthavens.
Indien geen bezwaren uit het onderzoek naar voren komen, geeft de
Koninklijke Marechaussee namens de AIVD een verklaring van geen
bezwaar afgegeven. In andere gevallen wordt de verklaring geweigerd.

531

Daarnaast verzamelt en verwerkt de AIVD dreigingsinformatie die betrek-
king heeft op de burgerluchtvaart, met inbegrip van - maar niet beperkt tot
- informatie over internationale en binnenlandse terroristengroeperingen
en politiek gemotiveerde gewelddadige groeperingen. Naar aanleiding van
deze risicoanalyses dient de Minister ervoor te zorgen dat passende beveili-
gingsmaatregelen worden genomen door luchthavens, luchtvaartmaat-
schappijen en andere betrokken autoriteiten teneinde deze dreiging het
hoofd te bieden.

8.3 Correlatie tussen beveiliging en overige criminaliteit

Veel publieke en private partijen vervullen op de luchthaven een rol in de
beveiliging en de controle daarop. De Commissie Toegangsbeheer Schiphol
is van mening dat er een correlatie is tussen de beveiliging van de luchtha-
ven en de bestrijding van overige criminaliteit. De internationale regelge-
ving op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart richt zich
exdusief op de toegangen en controles van personen en door hen meege-
brachte voorwerpen. De commissie beveelt een geintegreerde aanpak aan,
zodanig dat via een gezamenlijke risicoanalyse de beheersmaatregelen kun-
nen worden geoptimaliseerd. Een integrale risicobenadering heeft volgens
deze commissie als voordeel dat de risico's in onderlinge samenhang en
met oog voor effecten en neveneffecten kunnen worden beoordeeld. 532

530. Stb. 1996,525.
531. Veiligheid en beveiliging door 66n deur, rapportage over het toegangsbeheer en het passen

systeem mede in relatie tot het tegengaan van(veelvoorkomende) criminaliteit, Commissie
Toegangsbeheer Schiphol, Den Haag, 15 juni 2005, P· 18

532. Veiligheid en beveiliging door 66n deur, rapportage over het toegangsbeheer en het passen
systeem mede in relatie tot het tegengaan van (veelvoorkomende) criminaliteit, juni 2005
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9 Verplichtingen luchtvaartmaatschappijen

Niet alleen de exploitant heeft in het kader van de beveiliging van de bur-
gerluchtvaart een wettelijk opgedragen taak gekregen, dit geldt ook voor de
luchtvaartmaatschappijen."' De luchtvaartmaatschappijen dragen op grond
van de Luchtvaartwet"* de verantwoordelijkheid voor:
-   het onderwerpen van luchtvaartuigen aan beveiligingsdoorzoekingen en

-controles;
-   het voorkomen dat ongecontroleerde ruimbagage, luchtvracht (inclusief

post) en andere goederen aan boord gaan van een luchtvaartuig;
-  het voorkomen dat ruimbagage aan boord van een luchtvaartuig wordt

gebracht die niet toebehoort aan de aan boord zijnde passagiers;

-  het opstellen en zonodig aanpassen van een beveiligingplan;
-  het onmiddellijk melden aan de Koninklijke Marechaussee van situaties

waarin de naleving van de beveiligingsvoorschriften gevaar dreigt te
lopen.

Bij  wijziging  van  de Wet luchtvaart  in  2001  is de controle van vracht  ver-
der aangescherpt. Bij  wijziging van  de Wet luchtvaart in  2001  is  de con-535

trole van vracht verder aangescherpt.Bij wijziging van de Wet luchtvaart in
2001  is de controle van vracht verder aangescherpt. Artikel 37j schrijft  de
luchtvaartmaatschappij voor de vracht te controleren. Hoe dat moet bepaalt
artikel  37k: de identiteit  van de aanbieder onderzoeken, de lading stelsel-
matig onderzoeken met detectieapparatuur of andere technische hulp-
middelen en het controleren van de luchtvrachtbrief en de verzamelstaat
(Cargo Manifest). Artikel  37j,  lid  2  sub  a  van  de wet bepaalt dat vracht,
bestemd om van het ene vliegtuig op het andere te worden overgelaten,
niet hoeft te worden gecontroleerd, voor zover de vracht is voorzien van
bescherming tegen bemoeienis door ongeautoriseerde personen. Deze
bepaling ziet dus alleen toe op overslagvracht die per vliegtuig wordt aan-
gevoerd, niet op zogenaamde getruckte vracht (CMR vracht) vanuit het
buitenland. Artikel 371 biedt echter een verdere regeling. Controle hoeft niet
plaats te vinden als de vracht met onbeschadigde verpakking wordt aange-

boden door een bij de Koninklijke Marechaussee geregistreerde persoon
(en indien deze zelf niet geregistreerd is moet de vracht afkomstig zijn van
een wel geregistreerde) of van een buitenlandse verlader/expediteur die

533· 'Beveiliging vliegvelden wordt zaak van maatschappilen'. Stcn. 1998,220, p. 5
534· Art. 37j -370 LVW
535· Stb. april 2002.
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behoort tot een categorie die bij ministeriEle regeling is vastgesteld. De

luchtvaartmaatschappijen mogen dus alleen vracht accepteren en vervoeren
indien er sprake is van een geregistreerde, erkende vervoersketen vanaf de
verlader. Anders dient de zending onderworpen te worden aan een aantal

fysieke veiligheidscontroles. Dat betekent o. m. dat de luchtvaartmaatschap-
pij de afhandelaar opdracht geeft om de lading te scannen. Genoemde arti-
kelen worden verder uitgewerkt in de Regeling uitvoering beveiliging bur-
gerluchtvaart.

536

Nadat de wijziging van de Wet luchtvaart ten aanzien van de controle van
vracht had plaatsgevonden, werd op 16 december 2002 de Verordening tot

vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging
van de burgerluchtvaart vastgesteld. In deze verordening zijn de aanbeve-
lingen uit ECAC Document  30 tot gemeenschappelijke basisnormen verhe-
ven. Afdeling 6 van deze lijst met aanbevelingen bevat bepalingen inzake de
controle van vracht. Hoofdregel is in dit geval dat de luchtvaartmaatschap-

pij de vracht moet controleren. Hiervan wordt de luchtvaartmaatschappij
ontheven als die vracht afkomstig is van een ander in de transportketen die

zich vrijwillig aan de regels onderwerpt. De daarbij behorende registratie-
plicht opent de mogelijkheid van controle op de naleving van de regels. Een
tweede uitzondering  in  Doc. 30 betreft vracht die aangeleverd wordt  door
een niet-geregistreerde. Volgens   Doc. 30 hoeft de luchtvaartmaatschappij
niet verder te controleren als de vracht door iemand anders in de logistie-
ke keten, die wel geregistreerd is, conform de voorschriften is verpakt 6n
die verpakking bij aanlevering aan de luchtvaartmaatschappij onbeschadigd
is.

Getruckte vracht uit het buitenland zou dus op grond van deze verordening
onder bepaalde voorden (geregistreerde in de keten, ongeschonden ver-
pakking) zonder controle worden aangenomen. Op basis van de
Nederlandse Wel luchtvaart mag dit niet. Vreede, die wijst op de volgorde
van de verschillende regelingen, is van mening dat de argeloze praktijkman
die de Nederlandse wetgeving leest zonder de Europese Verordening en
Document 30 erbij te halen, hopeloos in verwarring raakt.S,7

536. Skrt. 2003,249
537· Vreede 2003, P. 119-122.
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10 Nationaal Beveiligingsplan voor de burgerluchtvaart

Een verplichting die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 5, eerste lid van de
EU    Verordening 23 20/2002     is dat Nederland een Nationaal
Beveiligingsplan voor de Burgerluchtvaart moet hebben, teneinde te verze-
keren dat de gemeenschappelijke normen en de maatregelen zoals deze zijn
neergelegd in artikel 4. lid 1 en 2 worden toegepast. Het Nederlandse
beveiligingsplan geeft een totaaloverzicht van alle juridisch bindende ver-
plichtingen die rusten op alle belanghebbenden die een positie innemen in
het proces van de beveiliging van de burgerluchtvaart. Het vormt in die zin
een weergave van zowel nationale, internationale als communautaire ver-
plichtingen. Voorts geeft het beveiligingsplan burgerluchtvaart de taken en

verplichtingen weer die zijn neergelegd in verdragen, wetten en regelingen.

11 Air Marshals

Het voorkomen dat er een dreiging aan boord van en vliegtuig ontstaat
heeft de hoogste prioriteit. Dat betekent dat de beveiliging aan boord van
een vliegtuig begint met een effectieve security op de grond. Ondanks een

goede beveiliging op de grond, is een dreiging aan boord niet volledig uit
te sluiten. Daarom dienen ook maatregelen aan boord te worden genomen.
In het kader van terroristenbestrijding hebben diverse overheden, waaron-
der Nederland, besloten zogenaamde'Air Marshals' (luchtagenten) aan boord
van luchtvaartuigen toe te laten. De inzet van Air Marshals zal, zo verwacht
men, bijdragen aan het veiligheidsgevoel van passagiers en bemanning.
Bovendien zal daadwerkelijk de 'weerbaarheid' aan boord van een lucht-
vaartuig worden verhoogd. Hierdoor zullen potentiae kapers worden afge-
schrikt. 5,8
Kort na 11/9 heeft de Amerikaanse FAA het Air Marshal programma in de
VS zeer sterk uitgebreid. De VS kondigden eind 2003 aan dat buitenlandse
luchtvaartmaatschappijen bewapende bewakers mee moeten laten vliegen
op vluchten naar de VS om aanslagen te voorkomen.
Luchtvaartmaatschappijen die dat weigeren kan de toegang tot het
Amerikaanse luchtruim ontzegd worden. Tot invoering van de Amerikaanse

eisen is het  (nog) niet gekomen. Veel EU-lidstaten houden reserves, zo ook
de meeste luchtvaartmaatschappijen en pilotenorganisaties. De Europese

539

Commissie heeft in een brief aan ICAO laten weten dat zij het belangrijk

538. Bestuursmededelingen VNV, Op de hoogte..., oktober 2001, p. 2.
539· Geen consensus over sky marshals', Stcn. 2004,11, p. 3
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vindt dat er een internationale regeling komt voor de inzet van bewapende
'Air Marshals'.w In Nederland is in 2004 een proef van zes maanden

gehouden  met het laten meevliegen van 'luchtagenten', een speciale  een-
heid van de Koninklijke Marechaussee, met Nederlandse luchtvaartmaat-
schappijen.14'De uitkomsten van dit programma hebben zowel de overheid
als de luchtvaartsector doen overtuigen dat deze maatregel een zinvolle bij-
drage levert aan de beveiliging van de burgerluchtvaart.

Om beveiligingstaken ook aan boord van luchtvaartuigen mogelijk temaken
moet de Politiewet gewijzigd moeten worden. Hiervoor is een wijziging
van artikel 6, eerste lid, onder c, van de Politiewet nodig.541 Met het oog op
de inzet van Air Marshals, is een wijziging van artikel 6 van de Politiewet
1993 in behandeling bij de Eerste Kamer, welke erin voorziet expliciet tot
uitdrukking te brengen dat de Koninklijke Marechaussee tevens bevoegd is
op te treden aan boord van Nederlandse luchtvaartuigen indien deze zich
niet op het luchtvaartterrein bevinden.5,3 De inzet van Air Marshals
geschiedt op aanwijzing van de Minister van Justitie. De luchtvaartmaat-
schappij kan thans niet worden verplicht Air Marshals aan boord te nemen.
De inzet van Air Marshals gedurende het proefprogramma heeft dan ook op
basis van vrijwillige medewerking van de luchtvaartmaatschappij plaatsge-
had. Vrijwillige medewerking vormt ook het uitgangspunt bij de toepassing
van deze beveiligingsmaatregel in de toekomst. Terwijl het belang van
beveiliging van de burgerluchtvaart ertoe noopt dat Air Marshals worden
ingezet, kan zich echter de situatie voordoen dat de luchtvaartmaatschappij
haar medewerking, om welke reden dan ook, niet verleent. Teneinde te
voorkomen dat een adequaat niveau van beveiliging door deze publiek-pri-
vate impasse niet kan worden verzekerd, is het nodig te voorzien in de
mogelijkheid een luchtvaartmaatschappij te verplichten Air Marshals aan
boord toe te laten. Het onderhavige wetsvoorstel voorziet daarin. De Air
Marshals moeten in de visie van de VNV in dienst zijn bij de overheid en
voorts ongewapend zijn. Voorts huldigt de VNV het standpunt dat de uit-
eindelijke verantwoordelijkheid aan boord in handen blijft van de gezag-
voerden

540. EC wil internationale regeling 'air marshals'. Stcn. 2004,135· P.1
541, De proefperiode met Air Marshals is nadien geevalueerd en geconstateerd is dat ten aanzien

van de operationele aspeaen van de inzet geen bezwaren naar voren zijn gekomen.
542. Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006,30 041, nr. 6, p. 11
543· Kamerstukken / 2005/06, 30 041, nr. A
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De gedachte om Air Marshals mee te laten vliegen op Nederlandse vliegtui-
gen is niet nieuw. In de beginjaren zeventig vlogen ambtenaren van
Rijkspolitie, Douane en Koninklijke Marechaussee als Air Marshal mee aan
boord van KLM-toestellen.S" Het betrof alleen de meest bedreigde vluch-
ten. Het was de KLM die erom had verzocht; het Ministerie van Justitie had
het verzoek ingewilligd. Deze ambtenaren droegen destijds geen wapens.

12                Overdracht van passagiersinformatie

Na    de terroristische aanslagen    van    11    september    2001    willen    de
Amerikaanse autoriteiten beter weten wie hun land binnenkomt. Op 4
januari 2003 had het Amerikaanse Department of Justice een wettelijke
regeling vastgesteld volgens welke luchtvaartmaatschappijen die verbindin-
gen naar of vanuit de Verenigde Staten verzorgen of die over hun grondge-
bied vliegen, de Amerikaanse autoriteiten elektronische toegang moeten
verlenen tot de gegevens in hun boekings- en vertrekcontrolesystemen,
genaamd 'Passaiger Name Records'  (PNR).  De te overhandigen informatie moet
ondermeer bevatten de complete naam, geboortedatum, geslacht, nationa-
liteit, paspoortnummer, plaats van uitgifte, plaats van inwoning alsmede
andere informatie  die  door de Amerikaanse 'Attorney General' nodig wordt
bevonden: 'ten behoeve van de identificatie van de vervoerde personen, ter

bekrachtiging van de immigratiewetgeving, en om de openbare veiligheid
te waarborgen'. Dit geldt overigens niet alleen voor passagiers, maar ook

voor bemanningsleden van de vliegtuigen. 545

De passagiersgegevens moeten tenminste 15 minuten na vertrek  van  de
vlucht op weg naar deVerenigde Staten zijn verzonden naar de Amerikaanse
autoriteiten. Voor uit de Verenigde Staten vertrekkende vliegtuigen geldt dat
ook 15 minuten voor vertrek de gegevens aan de autoriteiten moeten zijn
overhandigd. Alle gegevens moeten volledig (o.a. verblijfadres(sen) in de
VS) en correct zijn. Indien toch onjuist wordt gehandeld wordt de lucht-
vaartmaatschappij een boete opgelegd van duizend dollar per overtreding.
Indien op de passagierslijst personen staan die verdacht zijn, dan kan zelfs
de toegang tot het luchtruim van de VS worden geweigerd. Dat overkwam
vlucht KL 685 Flight op 8 april 2005.546

544· 'Waarom agenten meevlogen in een KLM-uniform', Po/itie Magazine, februari  2002,  p.  21.
545· Mendes de Leon 2006, p. 320.
546. Mendes de Leon, 2006, p. 324

235



HOOFDSTUK 9

De gegevens worden in deVerenigde Staten opgeslagen in een centrale data-
base. In feite krijgen de Verenigde Staten echter niet alleen de gevraagde
gegevens, maar ook toegang tot de geautomatiseerde passagierssystemen
van de vervoersbedrijven (luchtvaartmaatschappijen, scheepvaartbedrij-
ven). De daaruit verkregen gegevens kunnen verder worden geleid  naar
andere Amerikaanse 'federal  agencies'.

12.1   Privacy

De vervoersbedrijven hebben hun bezwaar geuit aangaande de gevoelige
commerciEle informatie die bij een 'PNR' hoort. Technisch is het mogelijk
om bepaalde informatie af te schermen en daar wordt ook gebruik van

gemaakt. In Nederland heeft het College Bescherming Persoonsgegevens de
Nederlandse luchtvaartmaatschappijen die op Amerika vliegen (KLM en
Martinair) gewezen op de verplichting om hun passagiers te wijzen op de

gevraagde verstrekking van persoonsgegevens aan de Amerikaanse auto-
riteiten. 547

Daar zij van mening was dat die bepalingen in strijd konden zijn met de
wetgeving van de Gemeenschap en van de lidstaten inzake gegevenbe-

scherming, voerde de Commissie onderhandelingen met de Amerikaanse

autoriteiten. Bij de besprekingen over dit onderwerp kwam destijds aan de
orde dat in Europese landen privacy wetgeving van kracht is die het niet
mogelijk maakt om bepaalde gegevens te verzamelen en over te dragen aan
anderen. Artikel  6 van Richtlijn 95 /46/ECS*: schrijft de lidstaten voor dat zij

passende garanties bieden dat persoonsgegevens niet worden verwerkt op
een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden.54' En daar ligt een pro-
bleem. De Verenigde Staten hebben echter geen privacy wetgeving  en de VS
hebben ook niet de intentie om dergelijke wetgeving te introduceren.

Persoonlijke gegevens die door Amerikaanse instanties warden verzameld
kunnen dan ook vrijelijk worden doorgegeven aan allerlei instanties in de
VS of aan andere landen. Om mogelijke vragen over de verhouding van
nieuwe maatregelen tot het privacyrecht weg te nemen gaven de Europese
Commissie en de Amerikaanse douane een gezamenlijke verklaring uit, het
zogenaamde Joint Statement  van 18 februari 2003.SS° De Commissie  gaf

547. Storm van 's Gravesande, 2003, nr. 4, P· 77
548. Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende

de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgege-
vens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEB L 281, p. 31)

549· Corduant 2003, nr. 8, p. 166.
550· WWW<http://europa.eu.int/comm/external_relations/us/intro/pnr-joint03-1702.htm>.

236



BEVEILIGING VAN PASSAGIERS EN VLIEGTUIGEN

hierin te kennen dat er voldoende waarborgen waren dat de privacy van

passagiers voldoende beschermd bleef en dat er voldoende vertrouwen
bestond in de Amerikaanse douane. In de bijlage bij het Joint Statement was
echter afgesproken dat de Amerikaanse de databestanden in het kader van
de terrorismebestrijding en de bestrijding van andere criminaliteit mocht
doorgeven aan andere diensten. Sommige gegevens zouden 50 jaar bewaard

mogen worden. Niet verwonderlijk was dan ook dat het Europees
Parlement de Commissie in maart 2003 met een resolutie op de vingers
tikte."' Daarin werd opgeroepen de toegang tot de reserveringssystemen
op te schorten.'51 Deze resolutie was aanleiding voor nieuwe onderhande-
lingen tussen de Europese Commissie en de Amerikaanse autoriteiten. Op
16 december 2003 werd een akkoord bereikt over het uitwisselen van pas-
sagiersgegevens tussen

Op  16 december 2003 hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een
akkoord bereikt over het uitwisselen van passagiersgegevens. EU-commis-
saris Bolkestein heeft namens Europese Commissie met de Amerikaanse
autoriteiten afgesproken dat bepaalde gegevens mogen worden doorgege-
ven. De Commissie stelde echter wel grenzen aan de gegevensoverdracht.
Zo mogen de Amerikanen niet alle informatie over een reiziger opvragen,
maar wel gegevens als naam, adres en vluchtdatum. Hoewel de V.S. al het

mogelijke wil weten over de reizigers naar dat land in verband met de
nationale veiligheid, moet ook rekening worden gehouden met privacy van
de  passagier. De gegevens mogen  dan  ook niet langer  dan  3,5 jaar worden
bewaard, terwijl de V.S. aanvankelijk voor 50 jaar hadden gepleit.553

Daarna stelde de Commissie  op   14  mei  2004 een beschikkingss*  vast  vol-
gens welke het Bureau voor douane en grensbescherming van de Verenigde
Staten (United States Bureau of Customs and Border Protection, CBP) een passend
beschermingsniveau biedt voor PNR-gegevens die vanuit de Gemeenschap

551. Resolutie van het Europees Parlement over de overdracht van persoonsgegevens door lucht-
vaarmaatschappijen bij transatlantische vluchten: de stand van zaken bij de onderhandelin-
gen met de VS, PE. 336.423/79·

552. EP tegen verstrekking van passagiersgegevens, Stcn. 2003,196, p. 5
553· WWW<http://www.luchtvaartnieuws.nl, 17 december 2003>.
554· Beschikking 2004/535/EG van de Commissie van 14 mei 2004 betreffende de passende

bescherming van persoonsgegevens in het Passenger Name Record van vliegtuigpassagiers
die aan het Bureau of Customs and Border Protection van de Verenigde Staten worden
doorgegeven (PbEG L 235, P· 11)
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worden doorgegeven. Op 17 mei 2004 stelde de Raad een besluitsss vast tot
goedkeuring van de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese

Gemeenschap en de Verenigde Staten inzake de verwerking en overdracht
van PNR-gegevens door op het grondgebied van de lidstaten van de
Gemeenschap gevestigde luchtvaartmaatschappijen aan het CBR Die over-
eenkomst is op 28 mei 2004 te Washington ondertekend en is op die dag
in werking getreden.
Sinds 4 oktober 2005 is daar nog bijgekomen dat alle niet-Amerikanen die
het vliegtuig nemen naar de VS al bij de incheckbalie precies moeten aan-
geven waar hun eerste overnachting op Arnerikaanse bodem plaatsvindt.
Wie deze gegevens niet bij de hand heeft, mag niet instappen.

556

Het Europese Parlement, dat vindt dat de beslissing van de Europese
Commissie en de Europese Raad om vliegtuigmaatschappijen te verplichten
passagiersgegevens  door te spelen  aan  de VS haaks staat  op de Europese  pri-
vacyregelgeving, heeft deze beslissing aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen voorgelegd. Advocaat-generaal I.6ger komt in
zijn advies tot de conclusie dat het besluit van de Europese Commissie en
de Europese Raad een deugdelijke juridische basis mist. Aangezien het bij
de overdracht van passagiersgegevens zowel gaat over privacybescherming,
als over de bestrijding van terrorisme en criminaliteit, oordeelt L6ger dat
artikel 95"' niet de juiste rechtsgrondslag is voor het besluit tot goedkeu-
ring van de sluiting van de overeenkomst, zodat het Hof het besluit moet
vernietigen.s*s Het Hof concludeert in zijn arrest van 30 mei 2006 dat de
beschikking inderdaad niet binnen de werkingssfeer van de richtlijn valt,
aangezien zij betrekking heeft op een verwerking van persoonsgegevens die
daarvan is uitgesloten. Het Hof verklaarde de beschikking nietig.:59  Het Hof
besliste dat de gevolgen van de beschikking om redenen van rechtszeker-
heid en ter bescherming van de betrokkenen tot 30 september 2006 blij-
ven gehandhaaft.ao

555· Besluit 2004/496/EG van de Raad van 17 mei 2004 betreffende de sluiting van een overeen-
komst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake de
verwerking en overdracht van PNR-gegevens door luchtvaartmaatschappijen aan het Bureau
of Customs and Border Protection van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de
Verenigde Staten van Amerika (PbEG L 183, P· 83; rectificatie PbEG 2005, L 255, P· 168).

556. Eindhovens Dogblad, 25 okt.2005. Nederlands Dagblad, 23 nov. 2005.
557· Dit artikel betreft de vaststelling van maatregelen inzake de onderlinge aanpassing van de

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking
van de interne markt betreffen.

558. Skrt. 2005, nr. 228, p. 5
559· Arrest van het Hof van justitie in de gevoegde zaken C-317/04 en C-318/04. Zie ook: P.

Kreijger. 'Uitwisseling passagiersgegevens mist juiste basis', Stcn. 2006,104, P· 5·
560. Overweging 74
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13                Conclusie

Sinds 1 9 7 1 worden  in de luchtvaart op internationaal   vlak al bindende
afspraken gemaakt om criminaliteit en terrorisme te bestrijden. Naar aan-
leiding van een aantal vliegtuigkapingen aan het eind van de jaren '60 heeft
de ICAO besloten het Verdrag van Chicago  aan te vullen met Annex   1 7.  In
deze Annex werd vastgelegd dat alle passagiers van burgerlijke commerci8-
le vluchten systematisch gecontroleerd moeten worden. Deze maatregel is
sedert   1 9 7 2 van kracht.  Ook op Europees  vlak  werd  in het kader  van   de

Europese Burgerluchtvaartorganisatie ECAC een beleid inzake luchtvaart-
beveiliging ontwikkeld en uitgewerkt, uiteraard als afgeleide van de inter-
nationale normen zoals die door de ICAO waren vastgesteld. Dit heeft
geleid tot een Europees luchtbeveiligingshandboek, het zogenaamde
'Documexit 30', dat beveiligingsvoorschriften bevat die weliswaar als toonaan-

gevend gelden, maar niet bindend zijn.

De incorporatie van veiligheidsmaatregelen genoemd in Annex  17 bij het
Verdrag van Chicago  en  die  in  ECAC  Doc. 3 0 heeft  pas in Nederland  in   1 9 9 1

door wijziging van de Luchtvaartwet plaatsgehad. Daarvoor bestond in
Nederland een beveiligingsinfrastructuur die gebaseerd was op voorname-
lijk nationale publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke afspraken. In de prak-
tijk werd wel voldaan aan de inhoud van Annex  17  en ECAC Document 30.

De aanslagen op de TwinTowers in NewYork en het Pentagon in Washington
op  9  september  2001 hebben aangetoond dat preventieve veiligheidsmaat-
regelen (toch) niet altijd voldoende te zijn. Spoedig na deze rampzalige dag
werd in het hoofdkwartier van de ICAO een conferentie gehouden waaraan

vrijwel alle verdragstaten deel hebben genomen en waar besloten werd om
een 'global aviation security action plan' op te stellen, waarin de strategie

voor verbetering van de beveiliging van de luchtvaart werd neergelegd.
561

In een snel tempo zijn daarna wereldwijd een groot aantal maatregelen
getroffen. Het betreft onder meer:
-   maatregelen om te voorkomen dat wapens of als wapens te gebruiken

voorwerpen aan boord komen;
-   maatregelen die de onbevoegde toegang tot de cockpit beletten;
-  maatregelen op kleine luchthavens: het sluiten van hangars en gebou-

wen op het luchthaventerrein, het natrekken van gegevens van vliegtui-

561. Historic conference agrees on strategy for strengthening aviation security, ICAO Journal
2002, nr. 2, p. 5 en 27.
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gen, extra aandacht voor passagiers van rondvluchten en overige com-
merciEle vluchten, het doorlichten van het bestand met brevethouders.

Beveiliging is een'hot issue' geworden:61 Aan beide kanten van de Atlantische
Oceaan is voorts hoge prioriteit verleend aan de controle van ruimbagage.
In Europa besloot de ECAC dat haar lidstaten uiterlijk eind 2002 in staat

moesten zijn om alle ruimbagage aan een controle op verdachte voorwer-
pen te onderwerpen (100% bagage screening).561 Dit betekende voor de
luchthavens aanschaf van technisch verfijnde en daardoor zeer kostbare

apparatuur. 90% van de ECAC-staten haalden de termijn. Enkele kleine
luchthavens volgden spoedig daarna. In de Verenigde Staten werd door de
nieuwe US Aviation Security Act de tijdslijn waarbinnen de  100% hold bag
screening ingevoerd moest zijn van  10 jaar terug gebracht tot 6*n jaans„

Ook Nederland heeft na  11  september 2001 een pakket van maatregelen
voor de nabije toekomst opgesteld (Actieplan terrorismebestrijding en vei-
ligheid).565 Daarin wordt aangekondigd dat geinvesteerd zal gaan worden in
uitbreiding van mogelijkheden van biometrie, waarbij lichaamskenmerken
een instrument vormen bij het identificeren en toelaten van personen. In
Nederland is bovendien een Expertisecentrum Security Luchtvaart opge-
richt. Het Expertisecentrum werkt nauw samen met de beleidsdirectie van
het directoraat-generaal Luchtvaart (van het ministerie van Verkeer en

Waterstaat), het Ministerie van Justitie en de Koninklijke Marechaussee. Het
centrum werkt regelgeving en procedures uit zodat het toezicht en de con-
trole op die aspecten van beveiliging in de luchtvaart, waarvoor de Minister
van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk is, verbeteren.

Opmerkelijk is ook de rol van de Verenigde Staten, welke steeds meer vei-

ligheidseisen stelt aan de luchtvaartmaatschappijen die van zijn luchtruim
gebruik willen maken. Sinds kort moeten de passagiers voor vertrek zelfs de

postcodes en andere details van de verblijfplaats in Arnerika worden opge-
geven. In de praktijk is het al voorgekomen dat vliegtuigen kunnen in volle
vlucht worden teruggestuurd, bijvoorbeeld als een naam alleen maar een
verdachte overeenkomst vertoont met vermeende terroristen. Een van de
nieuwste maatregelen is ook een verbod voor passagiers om hun koffers

562.Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comita over de Beveiliging van vervoerm
daliteiten, PbEU C 65, 17 maart 2006, p. 30.

563. Art. 37f INW bepaalt dat de exploitant ruimbagage kAn screenen. KAn, dus een verplichting
is dat niet.

564. Pi||ing, 2002, p. 38-40.
565· Kamerstukken IL 27 925· nr. 10.
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zorgvuldig op slot te doen. Juist een maatregel, waarvan men zou denken
dat het daarmee onverlaten moeilijk wordt gemaakt ongewenste zaken in
een koffer te stoppen. Burlage schrijft in de Telegraaf van 6 november 2005

('Wie controleert de controleurs'): "Het wordt steeds doller met de veilig-
heidseisen in de VS. De maatregelen die worden gesteld, lijken steeds meer
tegen dan voor luchtreizigers te worden genomen. De directies van lucht-
vaartmaatschappijen kunnen de doldwaze acties van de veiligheidsauto-
riteiten in de VS al enige tijd niet meer volgen."

Het doorgeven van passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen aan
de Verenigde Staten kan juridisch alleen door de beugel als een helder wet-

telijk kader komt dat de privacy waarborgt. Op dit moment is de privacy-
bescherming niet gewaarborgd. Uit een evaluatie die is opgesteld door
Europese deskundigen blijkt dat de VS de privacyafspraken die zij met de
Europese Unie hadden gesloten in 2004 en 2005 regelmatig hebben
geschonden:" De Europese Commissie pleit voor een internationaal
akkoord over het gebruik van passagiersgegevens. Dit akkoord zou moeten
worden gesloten binnen de International Civil Aviation Organization
(ICAO). Zo'n internationaal verdrag is volgens de Commissie nodig omdat
ook andere staten zoals Canada en Australie inzage willen in Europese pas-
sagiersgegevens.

567

Niemand zal willen ontkennen dat al deze maatregelen worden genomen
in het belang van en veilige luchtvaart. De kosten al deze veiligheidsmaat-
regelen zijn hoog. Kosten die door de luchtvaartsector, althans in
Nederland, zelf gedragen moeten worden. Garantie dat de beveiligings-
maatregelen voor de volle  100% een terroristische aanslag zal worden voor-
komen is niet te geven.

566.'VS schonden afspraken over privacy', Stcrt. 2006,122, p. 3·
567. Zie de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada inzake

de verwerking van op voorhand af te geven passagiersgegevens van passagiers, PbEU 2006,
L 82, p. 15-19
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Geweld tegen de luchtvaart

1          Inleiding

De luchtvaart kende in de beginjaren geen onrustverwekkende delinquen-
tie. Doch na de Tweede Wereldoorlog begonnen de kapingen van vliegtui-
gen voor te komen en de zogenaamde luchtpiraterijus nam steeds meer
opzienbarende afmetingen aan:69 In luchtvaartkringen werd bijzonder hef-
tig gereageerd. Tevens werd aangedrongen de bestraffing van de daders niet
meer uitsluitend van nationale wetgevingen en lokale autoriteiten te laten
afhangen. Het is vooral aan de inzet van de internationale burgerlucht-
vaartorganisatie ICAO te danken geweest dat een drietal strafrechtelijke ver-
dragen ter bestrijding van het luchtvaartterrorisme tot stand is gekomen.
Een belangrijk vraagstuk was hoe de soevereiniteit van de staat van de vlag
van het vliegtuig kon worden geeerbiedigd en tevens hoe de veiligheid van
de internationale burgerluchtvaart gewaarborgd kon worden. Bovendien
kon de mogelijkheid zich voordoen dat er geen toepasselijke strafwet was

(bijvoorbeeld voor strafbare feiten gepleegd boven de volle  zee).

Ter bestrijding van geweldpleging tegen de burgerluchtvaart bestaan er drie

verdragen, te weten:

-     Verdrag van Tokyo (1963) inzake strafbare feiten en bepaalde handelin-
gen begaan aan boord van luchtvaartuigen;

568. Onder de term luchtpiraterij wordt doorgaans zowel de wederrechtelijke overmeesteringen
van luchtvaartuigen (kaping) als de wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid
van de burgerluchtvaart (de sabotagehandelingen ofde gewapende aanslagen op luchtvaar-
tuigen of hulpmiddelen op de grond) begrepen. In de Nederlandse wet wordt een definitie
van het begrip 'vliegtuigkaping' of'luchtpiraterij' niet aangetroffen; het kapingsartikel in het
Wetboek van Strafrecht (art. 385a) geeft slechts een delictsomschrijving, zonder het
begrip te definieren.

569 Ook de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM moet het ontgelden. In november 1973
wordt de KLM Boeing 747 'Mississipi', die op weg was naar Tokyo, gekaapt. Na omzwervin-
gen door het nabile Oosten werden de passagiers op Malta vrijgelaten. De kapers kregen
een vrijgeleide naar Dubai. In september 1976 werd de KLM DC-9 'City of Madrid' na een
landing in Nice gekaapt. Na enige omzwervingen wordt de kaping opgeheven in Larnaca.
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-   Verdrag van Den Haag (1970) tot bestrijding van het wederrechtelijk in

zijn macht brengen van luchtvaartuigen;
-    Verdrag van Montreal   (1971) tot bestrijding van wederrechtelijke

gedragingen gericht tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart.

2                   Hoofdlijnen van het Verdrag van Tokyo

Het Verdrag van Tokyo,"° oftewel het Verdrag inzake strafbare feiten en
bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, is tot
stand gekomen  op een internationale conferentie,  die  in   1963 in Tokyo
werd gehouden onder auspiciEn van de ICAO."' De bedoeling van Tokyo
was strafrechtelijk optreden tegen strafbare feiten en andere misdragingen,
al dan niet strafbare feiten zijnde, die de goede orde en discipline aan boord
in gevaar brengen aan boord van luchtvaartuigen mogelijk te maken. Het
verdrag is na ratificatie door twaalf staten op 4 december  1969 in werking

getreden.
572

Het verdrag is van toepassing op zowel stral'Dare feiten als handelingen, al
dan niet opleverend een strafbaar feit, die de veiligheid van het luchtvaar-
tuig of van personen en goederen aan boord daarvan in gevaar brengen of
inbreuk maken op de goede orde en discipline aan boord:,3 In het Verdrag
van Tokyo wordt ook de onwettige overmeestering van luchtvaartuigen
(vliegtuigkaping) behandeld, zij het summier.
Het verdrag is echter niet van toepassing op luchtvaartuigen die gebruikt
worden door de strijdkrachten, de douane of de politie. In hoofdstuk 2 is
reeds opgemerkt dat'het gebruik' van het luchtvaartuig bepalend is en niet
de eigendom of de registratie. Het verdrag is eveneens niet van toepassing
op strafbare feiten van politieke, godsdienstige of raciale aard, tenzij de
vliegveiligheid of nader in het verdrag vastgelegde overheidsbelangen in
het geding zijn.

De inhoud van het verdrag kan naar drie verschillende invalshoeken

gerangschikt worden:

570. Convention on Offences and Certain Acts Committed on Board of Aircraft, (Tokyo 1963),

Trb. 1964, nr. 186 en 115·
571. Voor meer informatie over deze conferentie: McWhinney 1987, p. 36 en Ghosh, 1985, P. 30-31
572. Art. 21 lid i van het verdrag.
573· Art. 1.
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a. Jurisdictie

De toepassing van het verdrag wordt geografisch nergens beperkt. Het ver-
drag is daarom van toepassing op:
- luchtvaartuigen die zich in de lucht bevinden; of
- luchtvaartuigen boven volle zee in een gebied dat niet tot het grondge-
bied van een staat behoort.

Een jurisdictielacune (Hoofdstuk II van het Verdrag)  doet zich voor als op
een misdraging aan boord van een luchtvaartuig begaan geen enkele straf-
wet van toepassing is en dientengevolge geen enkele rechter bevoegd is tot
kennisneming. Iedere deelnemende staat wordt daarom verplicht er voor
zorg te dragen dat aan boord van in die staat geregistreerde luchtvaartuigen
de eigen nationale strafwet van toepassing is en dat een rechter wordt aan-
gewezen die bevoegd is tot kennisneming van inbreuken op die strafwet.

Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de staat van registratie aan het verdrag geen
exclusieve bevoegdheid ontleent. Strafrechtelijke competentie op grond van
de nationale wet blijft gehandhaafd. Hierbij kan men denken aan de natio-
nale wet van de dader of aan de wet van de overvlogen staat. 574

b. De bevoegdheden van de gezagvoerder

Hoofdstuk III van het verdrag is gewijd aan de bevoegdheden van de gezag-
voerder, die van tweeLrlei aard zijn. De gezagvoerder mag, onder de
omstandigheden die in het verdrag zijn omschreven, alle redelijke maatre-

gelen nemen welke nodig zijn:

-     om  de veiligheid van het luchtvaartuig  of van de inzittenden of goede-
ren te handhaven;

-   de orde en discipline aan boord te handhaven;
-   om iemand die aan boord een ernstig misdrijf heeft begaan, over te

leveren aan de autoriteiten van de staat waar het luchtvaartuig na de ont-
dekking van het delict zal landen, ook al zijn deze maatregelen niet voor
de veiligheid, of voor de ordehandhaving noodzakelijk.

Wat als een strafbaar feit zal moeten worden beschouwd, wordt aan het
eigen oordeel van de gezagvoerder overgelaten. Om een persoon in zijn

574· Art. 3.
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vrijheid te beperken, mag de gezagvoerder de hulp van andere leden van
het boordpersoneel vorderen of hen daartoe machtigen. Aan passagiers mag
hij  alleen om hulp verzoeken of hen daartoe machtigen. Hulp vorderen van
passagiers is niet geoorloofd. Leden van het boordpersoneel en passagiers

mogen ook zonder machtiging van de gezagvoerder redelijke voorzorgs-
maatregelen nemen, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen
dat dit noodzakelijk is voor de veiligheid van het luchtvaartuig of van per-
sonen of goederen aan boord. De gezagvoerder moet bij het nemen van
dwangmaatregelen de eis van redelijkheid in acht nemen. Hierbij moet in
ieder geval worden voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidia-
riteit. Met andere woorden: de te nemen maatregel moet in een redelijke
verhouding staan tot het te dienen belang en wanneer het beoogde resul-

taat op verschillende wijzen kan worden bereikt moeten die maatregel
moet worden gekozen, die de minste bezwaren oplevert voor de betrokke-
ne. 575

Indien aan een persoon aan boord vrijheidsbeperking is opgelegd, behoort
de gezagvoerder de betrokken autoriteiten zo spoedig mogelijk, zo moge-
lijk v66r de landing, hiervan op de hoogte te stellen, evenals de reden voor
vrijheidsbeperking. De gezagvoerder is gerechtigd personen aan de bevoeg-
de autoriteiten over te dragen, als hij redelijkerwijs mag aannemen, dat
dezen aan boord handelingen hebben verricht, die volgens het strafrecht
van de staat van inschrijving een ernstig misdrijf vormen. Hij dient dit
onverwijld, zo mogelijk voor de landing, aan de betrokken autoriteiten te
melden onder opgave van de reden. Hij dient de autoriteiten alle bewijzen
en inlichtingen te verschaffen, waarover hij krachtens de wetten van de staat

van inschrijving beschikt.

De gezagvoerder oefent de in het verdrag toegekende bevoegdheden uit'in
de vlucht'. Een luchtvaartuig wordt geacht in de vlucht te zijn vanaf het
ogenblik, waarop motorvermogen wordt aangewend om op te stijgen tot
het ogenblik, waarop de uitloop na de landing is ge6indigd. Het verdrag
geeft naast deze definitie ook nog een meer praktisch criterium: het al dan
niet gesloten zijn van de deuren van het toestel.
Noch de gezagvoerder, noch enig lid van het boordpersoneel, passagier,

eigenaar, exploitant, noch de persoon voor wiens rekening de vlucht werd
uitgevoerd, kan aansprakelijk worden gesteld in enig geding naar aanlei-

575· Art. 6.
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ding van de behandeling ondergaan door de personen tegen wie de maat-

regelen waren gericht.

c. Bevoegdheden en verplichtingen van de verdragstaten

In de derde plaats legt het verdrag in Hoofdstuk V de deelnemende staten

een aantal verplichtingen op die corresponderen met de bevoegdheden van
de gezagvoerder.
Zo zijn de staten verplicht de gevaarlijke en onhandelbare personen, die
door de gezagvoerder van boord worden gezet, en de dader van een ernstig
misdrijf over te nemen. Indien een luchtvaartuig tijdens de vlucht wordt
gekaapt of dreigt te worden gekaapt, dienen de verdragstaten al het moge-
lijke te doen om de wettige gezagvoerder in zijn positie te herstellen of te
handhaven:76

Tevens voorziet het verdrag in een aantal regels met betrekking tot de
behandeling van de gewezen inzittende of de verdachte van een ernstig
misdrijf, die op het grondgebied van de verdragsstaat is beland na het van

boord gaan of overdracht, dan wel nadat hij zich schuldig heeft gemaakt
aan het kapen van een luchtvaartuig  of een poging daartoe. Ten slotte bevat

het verdrag een aantal voorschriften inzake internationale rechtshulp. Zo is
de landingsstaat verplicht, na overdracht van een inzittende, terstond een
voorlopig onderzoek naar de feiten in te stellen, eventueel met gebruikma-

king van een vrijheidsbeperkende maatregel, althans voor zover de natio-
nale wet van de staat dit toelaat. Tevens is de landingsstaat verplicht de uit-
komsten van het voorlopig onderzoek te berichten aan de staat, waar het
luchtvaartuig is geregistreerd, en aan de staat, waarvan de verdachte de
nationaliteit bezit.

Worden de bevindingen van de gezagvoerder gegrond bevonden, dan kan
de staat de verdachte uitleveren of zelf strafvervolging instellen. Ook kan de
staat, waar de landing heeft plaatsgevonden, de verdachte terugzenden naar
de  staat van waar het vliegtuig is vertrokken of naar de staat waarvan de ver-
dachte onderdaan of ingezetene is. Uitdrukkelijk wordt in het tweede lid

576. Art. 11.
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van  artikel 16 bepaald  dat op grond  van dit verdrag geen verplichting  tot
uitlevering bestaat.177

3             De uitwerking van het Verdrag van Tokyo in de Nederlandse
ivet

Ten tijde van het indienen (18 maart  1970) van het wetsontwerp tot straf-

baarstelling van het kapen van vliegtuigen en andere gedragingen die het
luchtverkeer in gevaar brengen (Wet van 31 maart 1971 Stb. 166), werd er
door het Juridisch Comit6 van de ICAO gewerkt aan het opstellen van een
ontwerp van een nieuw verdrag (het latere Verdrag van Den Haag,  zie hier-
na),  waarin de vliegtuigkaping  als een internationaal delict zou worden
aangemerkt. Nederland diende vooruitlopend op dit verdrag genoemd
wetsontwerp in om zo spoedig mogelijk over adequate mogelijkheden te
beschikken om tot bestraffing van kapers van luchtvaartuigen over te kun-
nen gaan zolang er nog geen speciaal verdrag zou zijn. Daarmee werd ook
voldaan   aan   een   eind 1969 aangenomen resolutie   van de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties,  die o.m. door Nederland was voorge-
steld.

578

De inhoud van het ontwerp van wet werd zoveel mogelijk aangepast aan de
tekst van het ontwerpverdrag zoals opgesteld door een subcommissie van
het Juridisch Comit6 van de ICAO. Die tekst bevatte onder andere de vol-
gende punten:
-   uitbreiding van de jurisdictie;
-   een verplichting tot het voorzien in strenge straffen;
-   een verplichting tot uitleveringsmogelijkheid;
-  een verplichting tot het zo spoedig mogelijk vrijgeven van luchtvaar-

tuig, inzittenden en lading (die al in het Verdrag van Tokyo werd
genoemd).

577. Het Verdrag van Tokyo is op 14 september 1963 te Tokyo tot stand gekomen. Op 13 februari
1968 werden twee wetsontwerpen ter overweging aangeboden aan het parlement: een
Rijkswet tot goedkeuring van het door Nederland op 9 juni 1967 ondertekende Verdrag van
Tokyo, alsmede een ontwerp ter uitvoering van voormeld verdrag, beide vergezeld van een
Memorie van Toelichting, waarin het belang van een internationale regeling met betrekking
tot het optreden tegen strafbare feiten en andere handelingen aan boord van luchtvaartui-
gen werd uiteengezet. De ontwerpen werden, nadat een viertal wijzigingen van onderge-
schikte betekenis waren aangebracht in het ontwerp van de uitvoeringswet, door de Tweede
Kamer goedgekeurd op 26 maart 1969 en vervolgens door de Eerste Kamer op 13 mei 1969
aangenomen. Op 12 februari 1970 trad voor Nederland het Verdrag van Tokyo in werking en
in verband daarmee tevens de wet van 16 mei 1969, houdende een aantal wettelijke voor
zieningen ter uitvoering van het verdrag.

578. Algemeen Politieblad 1970, P. 155.
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Het gevolg van dit alles was dat er een nieuw begrip in het Wetboek van
Strafrecht werd geintroduceerd, te weten de term'vreesaanjaging' in artikel
385bis. (dat tegenwoordig  als 385a wordt aangeduid).
De artikelen 162, 1628 163, 166, 167, 168,169,328 en 352 staan in ver-
band met het belang van de veiligheid en de ongestoorde voortgang van het
luchtverkeen Zij strekken ertoe om het in gevaar brengen van de luchtvaart
en het opzettelijk en wederrechtelijk dan wel door schuld vernietigen,
beschadigen of onbruikbaar maken van luchtvaartuigen of hulpmiddelen
die voor de veiligheid van de luchtvaart worden gebruikt, strafbaar te stel-
len.

- Jurisdictie

Artikel  3  van het Verdrag van Tokyo heeft ten doel het voorkomen van  een
negatief jurisdictieconflict door de nationale wet van toepassing te verkla-
ren op luchtvaartuigen, die in de verdragsluitende staat zijn ingeschreven.
Aan deze eis van het Verdrag van Tokyo voldeed de Nederlandse wet reeds
doordat de artikelen 2 en 3 van het Wetboek van Strafrecht bepalen dat de
Nederlandse strafwet toepasselijk is op een ieder die zich binnen Nederland
of daarbuiten aan boord van een Nederlands luchtvaartuig aan een strafbaar
feit schuldig maakt. Bij  de wet van  10  juli  1952, Stb. 408, werd aan artikel
3 van het Wetboek van Strafrecht 'luchtvaartuig' toegevoegd. Artikel 2 van
het Wetboek van Strafrecht maakt de Nederlandse strafwet van toepassing
op strafbare feiten, die op Nederlands grondgebied of in het luchtruim
daarboven zijn gepleegd. Vervolgens zijn, krachtens artikel 3 van het
Wetboek van Strafrecht, de bepalingen van de nieuwe wet van toepassing

op een ieder die zich aan boord van een Nederlands luchtvaartuig schuldig
maakt  aan een strafbaar feit. Bovendien bepaalt artikel  5  lid  1  onder  2,  dat
de strafwet toepasselijk is op de Nederlander die zich in het buitenland
schuldig maakt aan een feit dat in de Nederlandse wet als een misdrijf
wordt beschouwd, mits op het betreffende feit in de wet van het land waar
het begaan werd straf is gesteld.

- Bevoegdheden van de gezagvoerder

Omdat de regeling in Hoofdstuk III van het verdrag door de Nederlandse
overheid als tamelijk summier werd beschouwd, werd het wenselijk geacht
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de bevoegdheden van de gezagvoerder nader te omschrijven in de nationa-
le wet. Het meest voor de hand liggend was aansluiting te zoeken bij Titel
VIA van het Vierde boek van het Wetboek van Strafvordering
(Strafvordering buiten het rechtsgebied  van een rechtbank), waarin   de

strafvordering aan boord van een Nederlands schip wordt geregeld en de
gezagvoerder van het schip met een aantal bevoegdheden wordt bekleed.
Aan het eerste lid van artikel 136a Wetboek van Strafvordering (het beteke-

nissenartikel) werd een alinea toegevoegd, luidende:
'onder gezagvoerder  van een luchtvaartuig (wordt verstaan): elke gezag-
voerder van een Nederlands burgerlijk luchtvaartuig of degene die deze
vervangt'.
Wat direct opvalt is dat deze definitie ruimer is dan die uit het verdrag,
waarbij niet alleen militaire luchtvaartuigen worden uitgezonderd, maar
ook die welke door politie of douane worden gebruikt."'
Titel VIA werd zodanig aangevuld, dat de daarin voorkomende bepalingen
in het vervolg ook de strafvordering aan boord van een Nederlands lucht-
vaartuig zouden bestrijken en de gezagvoerder met ongeveer dezelfde
bevoegdheden zou worden bekleed als de in deze titel reeds genoemde per-
sonen. Dit had evenwel tot resultaat, dat er enkele discrepanties ontstonden
tussen het Verdrag van Tokyo en de uitwerking daarvan in de Nederlandse
wet. Daar titel VIA slechts betrekking heeft op de strafvordering buiten   het

rechtsgebied van een rechtbank, is de Nederlandse uitwerking enger dan
die in het verdrag, artikel 5 eerste lid van het verdrag bepaalt immers dat de
regels omtrent de bevoegdheden van de gezagvoerder ook van toepassing
zijn, wanneer het luchtvaartuig zich tijdens een internationale vlucht boven

het grondgebied van de staat van registratie bevindt. Anderzijds is de rege-
ling van Titel VIA ruimer dan die in het verdrag, daar de gezagvoerder ook
tot optreden bevoegd is tijdens een nationale vlucht boven volle zee, welke
mogelijkheid in het verdrag niet geboden wordt. 580

Ten aanzien van misdragingen aan boord van een Nederlands luchtvaartuig
dat zich boven Nederlands grondgebied bevindt, die onmiddellijk gevaar
voor de veiligheid opleveren zodat niet kan worden gewacht totdat het
luchtvaartuig buiten het rechtsgebied van de rechtbank is gekomen (bij-
voorbeeld boven de territoriale zee of na overschrijding van de landsgrens),
biedt de Regeling Toezicht Luchtvaart uitkomst. Artikel  96 lid  1, dat werd
aangepast  aan de regeling  van het Verdrag van Tokyo, geeft de gezagvoerder
het recht de nodige maatregelen te nemen ter waarborging van de veilig-

579· Art. i lid 4 Tokyo.
580. Voor een bespreking het rechtsregime van vliegtuigen boven de volle zee: Schermers 1985,

P. 175
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heid van de vlucht of ter verzekering van de orde en discipline aan boord.

Lid 3 bepaalt dat een passagier verplicht is tijdens de vlucht door of namens
de gezagvoerder gegeven aanwijzingen op te volgen.
De bevoegdheden welke de gezagvoerder, de leden van de bemanning en
de passagiers aan titel VIA ontlenen, kunnen slechts worden uitgeoefend,
voor zover het volkenrecht en het interregionale recht dit toelaten, aldus
artikel 539a derde lid Wetboek van Strafvordering. In geval van een conflict
tussen het nationale recht en het verdrag, prevaleert derhalve de regeling
van het verdrag.

581

De beperkingen welke het verdrag oplegt aan de regeling krachtens TitelVIA

zijn de volgende. In de eerste plaats worden de gevallen waarin de gezag-
voerder zijn bevoegdheden, met name het gebruik van dwangmiddelen,
kan uitoefenen nader bepaald en aan twee voorwaarden onderworpen. Zo
moet hij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de betrokken per-
soon naar Nederlands recht een ernstig delict heeft begaan om gebruik te
kunnen maken van zijn recht tot overdracht van de persoon in kwestie aan
de bevoegde autoriteiten.S'l In artikel 539 Sv. is deze term zo uitgewerkt dat
onder ernstig delict client te worden verstaan 'een misdrijf waarop naar de

wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is
gesteld'. In de tweede plaats moet de gezagvoerder bij het nemen van
dwangmaatregelen de eis van redelijkheid in acht nemen. Volgens de
memorie van toelichting op het wetsontwerp tot goedkeuring van het ver-
drag van Tokyo moet daarbij in ieder geval zijn voldaan aan de eisen van

proportionaliteit en subsidiariteit.
Daarnaast wordt er door het verdrag een beperking aangebracht in de duur
van de vrijheidsbeperkende maatregel. Volgens artikel 7 van het verdrag
moet deze behoudens uitzonderingen worden opgeheven zodra het vlieg-
tuig een landing maakt, hetgeen de toepassing   van de artikelen    539k

(ophouden voor verhoor) en 539m (overlevering aan Ov.) beinvloed.
Artikel 5391 (vordering tot bewaring of invrijheidsstelling) is aangepast aan
de speciale omstandigheden van strafvordering aan boord van een vliegtuig
en aan beperkingen,  die het verdrag hieromtrent stelt."' In verband met  de
nieuwe bevoegdheden waarmee de gezagvoerder van een burger luchtvaar-

tuig  voortaan werd bekleed, werden de artikelen 183 (gelijkstelling  met
ambtenaar)   en   184 (niet voldoen aan ambtelijk bevel) Wetboek  van
Strafrecht, die enkele misdrijven tegen het openbaar gezag behelzen, uitge-
breid.

581. Dit is het recht dat de betrekkingen tussen de landen van het Koninkrijk regelt, zie de
Memorie van Toelichting p. 3.

582. Art. 9 Tokyo.
583. Zie derde lid van 5391.
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- De bevoegdheden en verplichtingen van Nederland

Artikel  13  van het verdrag verplicht iedere deelnemende staat een voorlo-
pig onderzoek naar de feiten in te stellen wanneer een inzittende van een

luchtvaartuig krachtens artikel 9 lid 1 wordt overgedragen. Er zijn twee
mogelijkheden onderscheiden. Indien op de gewraakte gedragingen de
Nederlandse strafwet van toepassing is en er sprake is van een delict volgens
Nederlands recht kan het opsporingsonderzoek respectievelijk de vrijheids-
beperking krachtens artikel  13  lid  2  van het verdrag geschieden volgens  de
normale regeling van het Wetboek van Strafvordering. Indien daarentegen
het voorgaande niet het geval is, is een bijzondere regeling gecreeerd die
aanhaakt aan de bestaande algemene regeling van internationale rechtshulp
zoals neergelegd  in de artikelen  552h  Sv. en verder (Titel  X). De Tweede
Afdeling van deze titel bevat bepalingen met betrekking tot feiten begaan
aan boord van luchtvaartuigen. In verband met de verplichting ingevolge
artikel  13  lid  2  van het verdrag  om de verdachte binnen het bereik  van  de
justitie te houden werd de Uitleveringswet aangevuld.58* Ten slotte voorziet
artikel 552s Sv. in een uitwerking van artikel 2 van het verdrag, waarin de
staten niet tot optreden worden gemaand ten aanzien van inbreuken op
strafbepalingen, die van politieke aard zijn of gebaseerd zijn op discrimi-
natie naar ras of godsdienst. In het Nederlandse artikel wordt een onder-
scheid gemaakt in die zin dat lid 1 bepaalt dat terzake van een overtreding
van een discriminatoire strafbepaling geen onderzoek zal worden ingesteld,
terwijl lid 2 dit niet geheel uitsluit voor strafbepalingen van politieke aard.
Een onderzoek kan volgens lid 2 evenwel slechts plaatsvinden na
machtiging van de Minister van Justitie, na overleg met de Minister van
Buitenlandse Zaken.

Door deze bepalingen is een regeling geschapen om de gevolgen van kapin-
gen zo veel mogelijk ongedaan te maken. Tegen kapingen zelf wordt op
grond van het Verdrag van Tokyo niet opgetreden. Om in deze behoefte te
voorzien heeft de ICAO het initiatief genomen tot het sluiten van een twee-
tal nieuwe verdragen, de verdragen van Den Haag en Montreal die hierna
worden behandeld.

584· Zie de artikelen 13 en 16 van deze wet.
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4            Verdrag van Den Haag

Het Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen
van luchtvaartuigen, ook wel het Haagse kapingsverdrags,S genoemd, legt
aan staten de verplichting op zware straffen te stellen op het delict'vliegtuig-

kaping'.
Het Verdrag van Den Haag geeft een omschrijving van het strafbare feit
'kaping'. De daad moet de volgende elementen omvatten:
-  de daad moet wederrechtelijk zijn geweest;
-  er dient geweld, bedreiging met geweld, of enige andere vorm van

vreesaanjaging te hebben plaatsgehad;
-  de daad moet aan boord van een luchtvaartuig zijn verricht;
-  de daad moet in de vlucht hebben plaatsgevonden;
-   de daad bestaat in het in zijn macht brengen of houden van het lucht-

vaartuig.
Ook medeplichtigheid of poging tot kaping wordt strafbaar gesteld.

De inhoud van het verdrag heeft een vierledige strekking:

I. Jtlrisdictie

Het Verdrag van Den Haag is slechts van toepassing indien de plaats van
opstijgen of de plaats van de feitelijke landing van het luchtvaartuig, aan
boord waarvan het strafbare feit is gepleegd, gelegen is buiten het grond-
gebied van de staat waar dit luchtvaartuig is ingeschreven. Voor de toepas-

sing van dit Verdrag maakt het geen verschil of het luchtvaartuig een inter-
nationale of een binnenlandse vlucht uitvoert. De rechtsmacht heeft niet
alleen betrekking op vliegtuigkaping, maar ook op geweldshandelingen
tegen passagiers of bemanning door de verdachte begaan in samenhang
met vliegtuigkaping. Het Verdrag van Den Haag is, evenals het Verdrag van
Tokyo, niet van toepassing op luchtvaartuigen gebruikt door de strijd-
krachten, de douane of de politie.586

585. Convention for the Suppresion of Unlawful Seizure of Aircraft, (Den Haag 1970). Het
Verdrag is te 's-Gravenhage ondertekend op 16 december 1970. Het is op 27 augustus 1973
voor het Koninkrijk der Nederlanden bekrachtigd en op 26 september 1973 is het verdrag
voor Nederland, tezamen met het Verdrag van Montreal (zie hierna), in werking getreden.
Trb.  1971,  n r.  50

586. Art. 3 lid 2.
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Artikel 4 lid  1  van het verdrag verplicht de deelnemende staten in een aan-
tal nader aangeduide gevallen hun jurisdictie ten aanzien van vliegtuigka-
ping te vestigen. Deze gevallen zijn:
a. wanneer het strafbare feit is gepleegd aan boord van een luchtvaartuig,
dat in de betrokken staat is geregistreerd;
b. wanneer het luchtvaartuig aan boord waarvan het strafbare feit is

gepleegd landt op het grondgebied van een verdragsstaat met de dader nog
aan boord;
c. wanneer het strafbare feit is gepleegd aan boord van een luchtvaartuig dat
zonder bemanning is verhuurd aan een in de betrokken staat thuishorende
huurder.
Het tweede lid van het artikel vestigt een semi-universele jurisdictie. in die
zin dat ongeacht de nationaliteit van de dader en het luchtvaartuig, en
ongeacht de plaats waar het strafbare feit is begaan, opgetreden kan wor-
den. Zij het onder de beperking dat de vermoedelijke dader zich op het
grondgebied van de betrokken staat moet bevinden en deze de dader niet

uitlevert aan een van de krachtens lid 1 bevoegde staten.

II. Vervolging en berechting

Het Verdrag van Den Haag wijst de staten aan die bevoegd zijn om tot ver-
volging en berechting over te gaan. Dit zijn:

- de staat van inschrijving, wanneer het strafbare feit is gepleegd aan
boord van een luchtvaartuig, dat in de betrokken staat is geregistreerd;

-   de staat van landing, wanneer het luchtvaartuig, aan boord waarvan het
strafbare feit is gepleegd, landt op het grondgebied van eenVerdragsstaat
met de dader nog aan boord;

-  de staat van vestiging, wanneer het strafbare feit is gepleegd aan boord
van een luchtvaartuig dat zonder bemanning is verhuurd aan een in de
betrokken staat thuishorende huurden

Ongeacht de nationaliteit van de dader en het luchtvaartuig en ongeacht de
plaats, waar het strafbare feit is begaan, kan worden opgetreden, zij het
onder de beperking dat de vermoedelijke dader zich op het grondgebied
van de betrokken staat moet bevinden en deze hem niet uitlevert aan een
van de bevoegde staten. De staat is in alle gevallen verplicht om de zaak voor
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vervolging aan zijn bevoegde autoriteiten over te dragen. Deze beslissen op
dezelfde wijze als in geval van een gewoon strafbaar feit van ernstige aard.
Er is geen vervolgingsplicht.

Artikel 2 van het verdrag legt aan staten de verplichting op zware straffen
te stellen op het delict vliegtuigkaping, zoals dat in artikel 1 wordt gefor-
muleerd; overigens onder de beperkingen 'tijdens de vlucht' en 'aan boord
van'."i In dit verdrag wordt een luchtvaartuig beschouwd in de vlucht' te
zijn vanaf het moment dat de deuren zijn gesloten tot het moment dat er
66n deur wordt geopend. In geval van een noodlanding wordt de vlucht
geacht voort te duren, totdat de bevoegde autoriteiten de verantwoorde-
lijkheid voor het luchtvaartuig en voor de personen en goederen aan boord
overnemen.

III. Uitleveringsmogelijkheden

Artikel 7 van het verdrag verplicht de deelnemende staten, waar een ver-
dachte van vliegtuigkaping wordt aangetroffen, hetzij uit te leveren, hetzij
zelf te vervolgen ('aut dedere aut iudicare'), waarbij overigens op het opportu-
niteitsbeginsel geen inbreuk wordt gemaakt. De bevoegde autoriteiten
moeten de zaak behandelen als elk gewoon ernstig misdrijf. Het strafbare
feit wordt geacht in elk tussen de verdragsluitende staten bestaand uitleve-
ringsverdrag te zijn begrepen als een uitleveringsdelict.588 Dit maakt het
delict vliegtuigkaping tot een uitleverbaar misdrijf. Dit betekent dat het niet
nodig is bestaande uitleveringsverdragen tussen staten, die partij zijn bij het
verdrag van Den Haag aan te vu]len met het delict vliegtuigkaping. Het
tweede lid van artikel 8 is gericht tot staten die, zoals Nederland, slechts uit-
leveren op grond van een verdrag. Als tot deze staten een verzoek tot Uitle-
vering wordt gericht aan een staat, waarmee zij geen uitleveringsverdrag
hebben gesloten, kan het verdrag dienen als de wettelijke basis.

IV. Verplichting tot het zo spoedig mogelijk vrijgeven van vliegtuig,
inzittenden en lading

Deze verplichting werd reeds opgenomen in het Verdrag van Tokyo.'" Daar
het verdrag kennelijk voor een groot aantal staten onaanvaardbaar bleek te

587. Deze beperkingen gelden ook voor poging, medeplichtigheid en medeplichtigheid aan
poging.

588. Art. 8.
589. Art. 11.
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zijn, gezien het aantal ratificaties in  1971, was het wenselijk deze verplich-
ting te herhalen. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de verplichting
extra kracht bij te zetten door een strengere formulering. Artikel 9 lid 1
spreekt van alle passende maatregelen om het gezag te herstellen; lid 2
bepaalt dat het luchtvaartuig en de lading onverwijld moeten worden

teruggegeven aan de rechthebbenden.

6            Verdrag van Montreal

Het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen
de veiligheid van de burgerluchtvaarts", ook wel Sabotageverdrag

genoemd, is grotendeels gebaseerd op het Verdrag  van  Den Haag, zodat  een

groot aantal bepalingen in beide verdragen identiek zijn."' In feite vormt
het Verdrag van Montreal een nadere uitwerking van het Verdrag van Den
Haag. In artikel 4 van het verdrag, worden in samenhang met het delict
'vliegtuigkaping' ook andere daden van geweld tegen passagiers en beman-

ning genoemd.
In Nederland is door de wet van 31 maart 1971, Stb. 177, die enkele bepa-
lingen in het Wetboek van Strafrecht gericht tegen sabotage van de scheep-
vaart zodanig heeft aangevuld dat deze nu ook van toepassing zijn op sabo-
tage van de luchtvaart, op dit verdrag reeds vooruitgelopen.

Een paar verschilpunten met het Verdrag van Den Haag zijn de volgende:

a. Strafbare feiten

Artikel 1 geeft een omschrijving van de strafbare feiten, waarop het verdrag
betrekking heeft. Allen kunnen gevaar opleveren voor de veiligheid van de

590. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation,
Montreal 1971). Het verdrag is op 23 september 1971 te New York ondertekend en op 27
augustus 1973 voor het Koninkrijk der Nederlanden bekrachtigd. Op 12 juni 1972 werden aan
de Tweede Kamer ter overweging aangeboden, de ontwerpen van (rijks)wet ter goedkeuring
van het op 16 september 1970 te Den Haag tot stand gekomen verdrag tot bestrijding van
het wederrechtelilk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen en van het op 23 september
1971 te Montreal tot stand gekomen verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragin-
gen gericht tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart, alsmede een ontwerp van wet ter
uitvoering van beide verdragen. Nadat de wetsontwerpen op 10 mei 1973 door het
Nederlandse parlement werden aanvaard en achtereenvolgens op 29 mei 1973 in het
Staatsblad werden gepubliceerd, zijn de Verdragen van Den Haag en Montreal op 26 sep-
tember 1973 voor Nederland in werking getreden, evenals de uitvoeringswet. Trb. 1971, nr.
218.

591. Mok 1973, P· 837-8 9·
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luchtvaart; echter zijn zij slechts strafbaar indien wederrechtelijk en met
opzet gepleegd.
Ook in dit verdrag wordt de beperking 'in vlucht' gebezigd; het begrip 'in
bedrijf' wordt door het Verdrag van Montreal geintroduceerd en in artikel
2 nader gedefinieerd.

Volgens het Verdrag van Montreal worden strafbaar gesteld:
- een daad van geweld begaan tegen een persoon aan boord van een

luchtvaartuig tijdens de vlucht, indien de daad de veiligheid van dit
luchtvaartuig in gevaar kan brengen;

-   een luchtvaartuig in bedrijf vernielen of hieraan schade toebrengen die
het onbruikbaar maakt voor de vlucht of die de veiligheid van dit lucht-
vaartuig in gevaar kan brengen;

-  in een lucht:vaartuig in bedrijf een voorwerp of substantie plaatsen of
doen plaatsen, waarvan waarschijnlijk is dat deze het luchtvaartuig zal
vernielen of schade toebrengen die het onbruikbaar maakt voor de
vlucht of hieraan schade veroorzaakt die de veiligheid van dit lucht-
vaartuig in gevaar kan brengen;

-  hulpmiddelen ten behoeve van de luchtvaart (bijvoorbeeld navigatieba-

kens) vernielen of beschadigen, dan wel hun werking hinderen;
- gegevens doorgeven, waarvan men weet dat zij onjuist zijn, waarbij de

veiligheid van het luchtvaartuig in gevaar wordt gebracht (bijvoorbeeld
het doen van een valse bommelding; er moet dan wel gevaar zijn ont-
staan).

In tegenstelling  tot het Verdrag van Tokyo  en het Verdrag  van Den Haag  kan
de dader zich wel of niet aan boord bevinden.

b. Jurisdictie

Kernbepaling is ook hier weer de jurisdictieregeling in artikel 5. Het
bepaalde in het eerste lid van dat artikel komt overeen met artikel 4 lid 1
van het Verdrag van Den Haag, met dit verschil dat nog (onder a) is toege-

voegd: 'indien het strafbare feit is gepleegd op het grondgebied van die
staat'. Die toevoeging is slechts van belang voor die staten, die het territo-
rialiteitsbeginsel niet zouden hanteren. Het tweede lid bevat evenals het
tweede lid van artikel 4 van het Verdrag van Den Haag een bepaling over
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vestiging van universele jurisdictie. Ook hier zijn dezelfde beperkingen
opgenomen als in het Verdrag van Den Haag. De verplichting tot het vesti-

gen van semi-universele jurisdictie geldt echter niet voor alle in artikel 1 lid
1 opgenomen strafbare feiten, doch slechts voor de eerste drie daarvan, als-
mede poging hiertoe en medeplichtigheid hieraan. Op de in artikel 1 eer-
ste lid onder d. en e. genoemde strafbare feiten zijn alleen de jurisdictiebe-
palingen van artikel 5 lid 1 van toepassing. Artikel 8 kent de bevoegdheid
dat staten die voor uitlevering een verdrag eisen, dit verdrag als uitleve-
ringsverdrag aanmerken.

Artikel 10, dat enkele preventieve maatregelen voorschrijft, zoals artikel 9
van het Verdrag  van Den Haag, is nogal afwijkend geformuleerd. Het eerste
lid is gericht op het voorkomen van sabotagehandelingen (zoals in artikel
1 geformuleerd) en is in zijn algemeenheid ruimer dan het overeenkom-
stige artikel 9 lid 1 van het Haagse verdrag. Daar staat tegenover dat in het
Verdrag van Den Haag van 'passende' maatregelen wordt gesproken en in
het Verdrag van Montreal slechts van 'redelijke' maatregelen; terwijl slechts
een streven daarnaar verplicht wordt gesteld. Het tweede lid van artikel 10
is in wezen gelijk aan artikel  9  lid  2  van het Verdrag van Den Haag. Artikel
12 ten slotte voegt nog een verplichting toe aan het arsenaal instrumenten
van rechtshulp, zoals reeds opgenomen in artikel   10  van het Verdrag  van
Den Haag en in artikel  11  van het Verdrag van Montreal: wanneer een ver-
dragsstaat reden heeft te veronderstellen dat een van de strafbare feiten,
waarop het verdrag betrekking heeft, zal worden begaan, brengt deze de in
zijn bezit zijnde gegevens ter kennis van die staten die, zou een strafbaar feit
worden begaan, rechtsmacht zouden hebben krachtens artikel 5 lid 1 van
het verdrag.

Evenals het Verdrag van Den Haag is ook het Verdrag van Montreal niet van
toepassing op luchtvaartuigen, die door de strijdkrachten, de douane of de
politie worden gebruikt (artikel  4  lid   1) .

7                   De uitwerking van de Verdragen van Den Haag en Montreal in
Nederlandse wetgeving

Omdat  de Wet  van  31   maart   1971   (Stb.  166) tot strafbaarstelling  van  het

kapen van vliegtuigen en andere gedragingen die het luchtverkeer in gevaar
brengen vooruit liep op de Verdragen van Den Haag en Montreal hoefde de
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Nederlandse wetgeving nog slechts op een beperkt aantal punten aan de
nieuwe verdragsregelingen te worden aangepast. 592

Ondanks dat deze wet bepalingen bevatte die gebaseerd waren op het ont-
werp-Verdrag van Den Haag, dat in grote lijnen werd overgenomen, bleek
het niettemin nodig een aantal aanvullingen en wijzigingen in de
Nederlandse wet aan te brengen, die in vier categorie6n ingedeeld kunnen
warden:

I. Nieuwe strafbare feiten

Het Verdrag van Den Haag geeft ten aanzien van de in dit verdrag genoem-
de strafbare feiten geen aanleiding tot verruiming van de Nederlandse straf-

wet  vanwege de invoering van artikel 3 85bis Wetboek van Strafrecht  door
de Wet van  31  maart  1971. De formulering van dat artikel (dat tegenwoor-
dig als 385a wordt aangeduid) is zelfs ruimer dan het overeenkomstige
artikel 1 van het verdrag, doordat het element "aan boord van een lucht-
vaartuig tijdens de vlucht" werd weggelaten. Ook poging tot en mede-
plichtigheid  aan dit delict zijn ingevolge artikel 78 Wetboek van Strafrecht
volgens het Nederlandse strafrecht strafbaar. Artikel  1 van het Verdrag van
Montreal verplicht de deelnemende staten vijf categorieEn van gedragingen
strafbaar te stellen:

a. daden van geweld tegen een persoon aan boord van een luchtvaartuig tij-
dens de vlucht;
b. vernielen of beschadigen van een luchtvaartuig;
c. plaatsen van een bom of ander ontploffingsmiddel aan board van een
luchtvaartuig in bedrijf;
d. aanslagen op hulpmiddelen ten behoeve van het luchtverkeer (navigatie-
middelen);
e. het doorgeven van onjuiste gegevens.

De  wet  van 3 1 maart 1 9 7 1 bleek  drie  van  de vijf gevallen reeds te dekken,
te weten de strafbare feiten genoemd onder b, c en d van artikel 1 van het
verdrag. Het vernielen of beschadigen van een luchtvaartuig wordt strafbaar

gesteld in artikel 168 Wetboek van Strafrecht dat zelfs ruimer is dan het ver-
drag omdat de beperking 'in bedrijf' niet is opgenomen. Het in artikel 1
onder c bepaalde, dat zich eveneens richt op de vernieling en beschadiging

592, Algemeen Politieblad 1970, p. 155.
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van luchtvaartuigen maar dan op bepaalde voorbereidende handelingen,
zoals het aan boord plaatsen van voorwerpen of substanties die vernieling
of beschadiging kunnen veroorzaken, en weinig zelfstandige betekenis
heeft, zal steeds als een poging tot vernieling of beschadiging kunnen wor-
den opgevat en valt eveneens onder artikel  168. Ten slotte wordt het onder
d. strafbaar gestelde, namelijk het beschadigen of vernielen van hulp-
middelen ten behoeve van de luchtvaart reeds door de artikelen  162 en  166
Wetboek van Strafrecht bestreken. Slechts de strafbare feiten genoemd
onder a. en e. behoefden verdere uitwerking in de Nederlandse wet.
Daartoe werden twee nieuwe artikelen geformuleerd te weten de artikelen
385b en 385c Sr. Artikel 385b Sr., dat mede ter uitvoering van artikel 41id
1 van het Verdrag van Den Haag werd geintroduceerd, stelt daden van
geweld, opzettelijk begaan tegen iemand die zich aan boord van een lucht-
vaartuig bevindt, strafbaar waarbij, indien gevaar voor de veiligheid van het
luchtvaartuig te duchten is een maximale gevangenisstraf van negen jaar
wordt bedreigd, welke tot vijftien jaar wordt verhoogd indien iemand ten

gevolge van dat feit het leven verliest.
Artikel  3 8 5 c Sr.,  dat ter uitvoering van artikel   1   lid   1   onder  e  van het Verdrag
van Montreal is opgenomen betreft het opzettelijk doorgeven van gegevens
waarvan hij die dat doet weet of ernstige reden heeft om te vermoeden, dat
zij onjuist zijn en gevaar (kunnen) opleveren voor een luchtvaartuig in de
vlucht.

II. Uitbreiding van de jurisdictie

Bij de behandeling van het ontwerp van wet van  31  maart  1971  Stb.  166,
waarbij artikel 385bis in het Wetboek van Strafrecht werd opgenomen is de
wenselijkheid van het scheppen van universele jurisdictie, d.w.z. het vesti-

gen van een eigen rechtsmacht voor het feit ongeacht waar het is gepleegd
en ongeacht de nationaliteit van de dader, voor het delict van vliegtuigka-
ping reeds aan de orde gekomen.s" Men stelde zich toen op het standpunt,
dat daarvoor een volkenrechtelijke basis niet gemist kon worden. Deze basis

wordt nu door de verdragen van Den Haag en Montreal geleverd. Bij de uit-
werking deden zich allerlei moeilijkheden voor. Allereerst was voor de
Nederlandse strafbepalingen dikwijls een ruimere formulering"* gekozen
terwijl de meeste sabotagehandelingen waren ondergebracht bij de scheep-
vaartdelicten. Vervolgens was de universele jurisdictie volgens de beide  ver-

593· Zie voor het bereik van de strafwet naar plaats: De Hullu 2003, P. 142-154514·
594· Vergelijk bijvoorbeeld artikel 385a met artikel i van het Verdrag van Den Haag.
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dragen niet absoluut maar onderworpen aan bepaalde beperkingen. In de
derde plaats geldt het universaliteitsbeginsel van het Verdrag van Montreal
niet voor alle in artikel 1 genoemde strafbare feiten en ten slotte wordt de
werkingssfeer van beide verdragen beperkt door de 'internationale elemen-
ten'. Om aan al deze complicaties en beperkingen het hoofd te bieden, is de
volgende oplossing gevonden: aan artikel 4 Wetboek van Strafrecht werd
een nieuw onderdeel 7 toegevoegd, betreffende de toepasselijkheid van de
Nederlandse strafwet op luchtvaartdelicten buiten Nederland begaan.

Een beperking op de universele jurisdictie is dat de verdachte zich in
Nederland moet bevinden (artikel  4 lid  2  Den  Haag  en  5  lid 2 Montreal).
Een staat behoeft geen jurisdictie te vestigen als er geen enkel aankno-

pingspunt is; dat zou zelfs niet juist zijn gezien het beginsel 'ne bis in idem'
dat een veroordeling in de staat waar de verdachte zich wel bevindt wellicht
zou belemmeren. Men kan zich afvragen op welk moment de verdachte
zich in Nederland moet bevinden. De memorie van toelichting verwijst
naar artikel 2 van het Wetboek van Strafvordering en neemt als tijdstip aan
het moment waarop de vervolging wordt ingesteld.
Een tweede beperking op de universaliteit vloeit voort uit het feit dat het
Verdrag van Den Haag in de omschrijving van het strafbare feit van vlieg-
tuigkaping de woorden'aan boord van een luchtvaartuig tijdens de vlucht'
heeft opgenomen.
De voorwaarde 'wanneer de plaats van opstijgen of van de feitelijke lan-
ding....enz.', staat voor het internationale element overeenkomstig artikel 3
lid  3  van het Verdrag van Den  Haag.
Het Verdrag van Den Haag, noch het Wetboek van Strafrecht geeft aan in
hoeverre de rechtsmacht van een vreemde staat zich uitstrekt over personen
aan boord van een vliegtuig, dat zich op een vliegveld van een andere staat
bevindt. Analoog aan het zeerechts,5 redenerende is het gerechtvaardigd
hier de stelling aan te nemen, dat zulk een achterhalen van strafbare feiten
ook kan geschieden op een luchthaven, daar deze zich, evenals de meeste
zeehavens binnen de landsgrenzen bevindt. Een zeer belangrijke voor-

waarde bij dit alles is echter, dat het een misdrijf moet betreffen dat ver-
band houdt met het land waar het betreffende vliegtuig aan de grond
staat. 596

Een andere beperking kan men vinden in artikel 4 lid 2 Verdrag van Den

595· Het gaat hier om de 'right ofhot pursuit'. Zie ook H.G. Schermers 1985, P· 177·
596. Aldus Diederiks-Verschoor, in haar brief van 25 mei 1982 aan de Commandant Dienst

Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie.
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Haag en artikel 5 lid 2 Verdrag van Montreal in de zinsnede ' . . .  en deze staat

hem niet uitlevert ingevolge artikel 8 aan een van de staten genoemd in het
eerste lid'. In de Nederlandse wet sluiten vervolging en uitlevering elkaar
uit zodat deze beperking geen nadere uitwerking behoeft (zie artikel 9
Uitleveringswet).  In de onderdelen  a,  c  en  d  zijn de gevallen opgenomen,
waarin de bedoelde strafbare feiten worden begaan tegen een Nederlands

luchtvaartuig. Dit berust op (het jurisdictie-) artikel  5 van het Verdrag van
Montreal waar de staten worden verplicht jurisdictie te vestigen indien het
feit is gepleegd tegen of aan boord van een luchtvaartuig dat in die staat is

geregistreerd. In het laatste geval maakt artikel 3  van het Wetboek van straf-
recht de Nederlandse wet al toepasselijk, de meeste strafbare feiten worden
echter in het kader van dit verdrag niet aan boord van een vliegtuig begaan
maar juist tegen zo'n luchtvaartuig of tegen personen aan boord. Ten slotte

zij nog vermeld dat zowel het Verdrag van Den Haag als het Verdrag van
Montreal (in navolging van oudere luchtvaartverdragen zoals die van
Chicago en Tokyo).  niet van toepassing  zijn op luchtvaartuigen gebruikt
door de strijdkrachten, de douane of de politie. Het in artikel 4Wetboek van
strafrecht opnemen van deze speciale uitzondering werd niet nodig geacht
in verband met de werking van artikel 8 van hetWetboek van Strafrecht: "de

toepasselijkheid van de artikelen 2-7 wordt beperkt door de uitzonderin-
gen  in het volkenrecht erkend".

III. Andere wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht

Van de wijziging van artikel 4 heeft men gebruik gemaakt om in de gehe-
le titel de woorden 'Rijk in Europa' te vervangen door 'Nederland'. Het
nieuwe artikel 86a voert een drietal definities in.
In de eerste plaats wordt het begrip 'Nederlands luchtvaartuig' gedefini-
eerd. Onder Nederlandse luchtvaartuigen wordt verstaan;59

a. luchtvaartuigen die zijn ingeschreven in Nederlandse luchtvaartre-

gisters."s Hierbij worden de registers bedoeld in artikel   33   van  de  Wet

Luchtvaartwet;
b. luchtvaartuigen die zonder bemanning zijn verhuurd aan een huurder
die de hoofdzetel van zijn bedrijf of, indien de huurder niet een zodanige
zetel heeft zijn vaste verblijfplaats, in Nederland heeft.

Deze aanvulling was noodzakelijk in verband met de Verdragen van Den
Haag en Montreal (de artikelen 4 lid  1  Den Haag en 5 lid  1  Montreal) . Het

597. Vgl. artikel i onder b. Luchtvaartwet.
598. Een vliegtuig kan niet rechtmatig geregistreerd worden in meer dan 66n staat. Het is echter

weI mogelijk een vliegtuig te registreren in een staat nadat de registratie geschrapt werd in
een andere staat.
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gevolg echter is dat de Nederlandse strafwet van toepassing zal zijn op alle
strafbare feiten, dus niet alleen vliegtuigkaping en sabotage, begaan aan
boord van dergelijke luchtvaartuigen.
Artikel 86a bevat in het tweede en derde lid de definities van de begrippen
'in vlucht' en'in bedrijf', die aan de verdragen zijn ontleend. In artikel 385
is het opzettelijk in de macht van zeerovers brengen van een Nederlands

vaartuig geschrapt.  Door de Wet van 16 maart  1967,  Stb.  152, werd artikel
385, dat voordien slechts betrekking   had op vaartuigen, uitgebreid   tot
luchtvaartuigen, omdat voor de totstandkoming van het Verdrag van Den
Haag slechts voor kaping door zeerovers een volkenrechtelijke basis voor
universele jurisdictie bestond. Bij de totstandkoming van artikel 385bis
(thans  385a)  werd de vraag gesteld  of de luchtvaartuigen uit artikel  385

(thans  385a)  nu weer geschrapt konden worden. Evenwel was dat toen niet

mogelijk omdat aan artikel 385bis (thans 385a) bij gebreke van een vol-
kenrechtelijke basis nog geen universele werking kon warden toegekend.
Door de totstandkoming van het Verdrag van Den Haag is zo'n basis wel
aanwezig  en de toekenning  van de universele werking aan artikel   385bis

(thans artikel 385a) maakt de vermelding van luchtvaartuigen in artikel
385 overbodig, aldus de memorie van Toelichting.

IK Uitlevering

Artikel 8 van hetVerdrag van Den Haag en het overeenkomstige artikel 8 van

het Verdrag van Montreal, waarbij aan landen die uitlevering afhankelijk
stellen van het bestaan van een verdrag (zoals Nederland),"' de mogelijk-
heid wordt geboden de luchtpiraterijverdragen zelf als grondslag voor uit-
levering te beschouwen maakte het noodzakelijk de daarin omschreven
keuze uitdrukkelijk in de wet vast te stellen. Daarom werd in de
Uitleveringswet een nieuw artikel S l a ingevoegd. Nederland  kan  nu  ver-
dachten van gedragingen van luchtpiraterij en sabotage uitleveren aan ande-
re staten, die partij zijn bij het betrokken verdrag, zonder dat met deze sta-
ten een uitleveringsverdrag is gesloten.

600

599. Zie artikel 2 Uitleveringswet jo. artikel 4 van de Grondwet.
600. De voorwaarden waarop de uitlevering geschiedt kan de om uitlevering verzochte staat zelf

bepalen. Deze voorwaarden zullen in de eerste plaats die van de Uitleveringswet zijn zono-
dig aangevuld met die van het Europees Uitleveringsverdrag, dat gekozen werd omdat dit
modern is en door een relatief groot aantal staten is aanvaard (zie de Memorie van
Toelichting).
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8                   Protocol bij het Verdrag van Montreal

In de internationale verdragen ter zake van de bestrijding van terrorisme
tegen de luchtvaart zitten lacunes. Zo vallen onder andere aanslagen op
luchthavens niet onder de drie verdragen. Incidenten zoals bomexplosies
op de luchthavens Frankfurt enTokyo en op die van Rome enWenen in juni
1985 hebben de wereld verontrust.601 Een subcommissie van het Legal
Committee van ICAO kwam van 20 tot 30 januari 1987 bijeen om een
nieuw instrument te ontwikkelen in de strijd tegen aanslagen op interna-
tionale luchthavens.602 In aanvang heeft nog de vraag gespeeld of niet een
geheel nieuw verdrag ontworpen moest worden."' Omdat er naar het oor-
deel van de subcommissie geen sprake was van een totaal afwijkend pro-
bleem is gekozen voor een technische aanpassing van het Verdrag van
Montreal en wel in de vorm van een Protocol.*04 Het Protocol completeert
derhalve laatstgenoemd verdrag. Deze keuze werd met weinig discussie605

in de vergaderingen van het Legal Committee en de daarop volgende diplo-
matieke conferentie in februari  1988 aanvaard.'06
Van belang is de toevoeging aan het Verdrag van Montreal van een paragraaf
1 bis inhoudende de volgende delictsomschrijving:
'Any person commits an offence if he unlawfully and intentionally, using any device, substance

or weapon;

(a) performs an act of violence against a person at an airport serving international civil avia-
tion which causes or is likely to cause serious injury or death; or

(b) destroys or seriously damages the facilities of an airport serving international civil aviation

or aircraft not in service located thereon or disrupts the services of the airport, if such an act
endangers or is likely  to endanger safety at that airport' (artikel II Protocol).

Uit deze omschrijving volgt dat hieronder begrepen warden overige delict-
somschrijvingen uit het strafrecht, terwijl de reikwijdte van het delia
beperkt wordt tot het territorium van het vliegveld. Geen meerderheid

werd behaald op het voorstel om de uitlevering van de dader(s) verplicht
te stellen. Artikel VI bepaalt dat het Protocol van kracht wordt dertig dagen

601. Edwards 1988, p. 11-14.
602. Kang 1989 en Domogala 1985, P· 265-266; en Edwards 1988, p. 11-14 Voorts: Cheng, 1988,

p. 25-52 en Ott 1986,  p. 32-33
603· Van Dam 1988, p. 189-205·
604· Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International

Civil Aviation, ondertekend te Montreal op 24 februari 1988.
605· Report of the rapporteur on the subject of development of an instrument for the suppres-

sion of unlawful acts of violence at airports serving international civil aviation, Working
paper LC/SC-VIA-WP/3 5/12/86.

606. 'Diplomatic Conference adopts Protocol on airport violence'. ICAO Bulletin, March  1988,  P
10-11.
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na ratificatie door tien staten. Hieraan werd voldaan op  7  juli 1989, zodat
het Protocol van kracht werd op 6 augustus 1989."' Tussen het initiatief en
het van kracht worden liggen nog geen drie jaar.608

Het Ministerie van Justitie had liever gezien dat een afzonderlijk verdrag
was opgesteld met een eigen, op de speciale kenmerken van de te bestrij-
den gedragingen toegesneden internationaal strafrechtelijke benadering 609

Dat is misschien ook wel de reden waarom de bekrachtiging geen prioriteit
kreeg. Tijdens de behandeling van de 'Regels beveiliging luchtvaartterrei-
nen'  (zie het volgende hoofdstuk)  in de Tweede Kamer (voorjaar   1991).
antwoordde Minister van Justitie naar de stand van zaken met betrekking
tot de bekrachtiging van het Protocol bij het Verdrag van Montreal .610

'Vinden de feiten waarop het verdrag betrekking heeft, in Nederland plaats,
dan biedt het Nederlandse strafrecht voldoende aanknopingspunten. Het
Verdrag strekt er toe van het delict een universeel delict te maken. Dat bete-
kent dat Nederland zich er toe zou verplichten het feit in Nederland ver-
volgbaar te doen zijn, ongeacht door wie en ongeacht waar het feit is
gepleegd. Gezien de ruime omschrijving van het aantal strafbare feiten dat
onder de werking van hetVerdrag valt, zal onder meer in ogenschouw moe-
ten worden genomen hoe de feitelijke ontwikkelingen op het terrein waar-
op het verdrag betrekking heeft, zich zullen ontwikkelen'."' Nederland
heeft het Protocol pas op  30 mei 1995 goedgekeurd..2

9 Conventie betreffende het merken van kneedbommen met als
doel ontdekking

Op  21   december 1988 stortte boven het Schotse plaatsje Lockerbie  een
Amerikaanse Boeing  747. de Panam  103, neen Direct reeds rees de verden-

king dat er een bom, gemaakt van de in Tsjecho-Slowakije vervaardigde
Semtex, aan boord zou zijn gebracht. Een soortgelijk incident vond plaats

607 /CAO Bulletin, August 1989,  p.  27.
608. Zie voor een historisch overzicht: Faller 1987 P· 219-228 en Faller 1988, p. 295-301.

609. Nota met als opschrift: enkele beschouwingen naar aanleiding van de voorstellen te komen
tot een: 'instrument for the suppression of unlawful acts of violence at airports serving inter-
national air transportation', kenmerk SCH/373/CP, zonder naamsvermelding, ongedateerd.

610. Naar aanleiding van het artikel van Schnitker 'Lacunes in verdragen ter bescherming van
luchtvaart' (Nederland heeft Protocol bij Verdrag van Montreal nog niet geratificeerd) in:
Algemeen Politieblad van 16 febr. 1991, nr. 4), P· 13-14

611. Ontwerp antwoord Minister van Justitie eerste termijn wetsvoorstel regels beveiliging lucht-
vaartterreinen, 21 februari 1991. Zie: Schnitker 1991, p. 16

612. Goedkeuringswet Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op lucht
havens voor de internationale burgerluchtvaart, Rijkswet van 30 maart 1995· De tekst en de
Nederlandse vertaling van het Protocol zijn geplaatst in het Trb.1988, nr. 88.
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met een Frans verkeersvliegtuig, de UTA 772 op 19 september 1989 boven

Niger. In beide geva]len kwamen vele mensen om.
Deze gebeurtenissen werden  op 30 januari  1989  door de ICAO-Council
besproken en resulteerden in de toezegging  aan het Verenigd Koninkrijk en
de Verenigde Staten van Amerika om te gaan werken aan een nieuw juri-
disch instrument om terroristische aanslagen door middel van springstof-
fen op burger luchtvaartuigen te kunnen bestrijden. De Legal Committee
kwam met een ontwerpverdrag (Convention on the Marking of Plastic Explosives for
the Purpose of Detection), waarbij de aanbevelingen  van een ad-hocwerkgroep,
bestaande uit explosieven-specialisten, nader werden uitgewerkt.6" Een
ieder was het er over eens dat het bestaande Verdrag van Montreal en het
additioneel Protocol de aanslagen op luchtvaartuigen in voldoende mate
dekken en dat het nieuwe verdrag zich moet toespitsen op de preventie van
het gebruik van kneedbommen door terroristen. De Council belegde in een
internationale conferentie  van 12 februari  tot  1  maart  1991 te Montreal,
waar het voorstel unaniem werd aangenomen. 614

Het verdrag strekt ertoe de staten die partij bij het verdrag zijn te verplich-
ten passende maatregelen te nemen om te verzekeren dat kneedspringstof-
fen naar behoren worden gemerkt, ter voorkoming van terroristische daden

gericht op de vernietiging van luchtvaartuigen, andere vervoermiddelen en
overige doelwitten. Hoewel het verdrag is tot stand gekomen onder auspi-
ci8n van de ICAO, heeft het dus niet uitsluitend betrekking op (de veilig-
heid van) de internationale burgerluchtvaart. Wel zijn kneedspringstoffen
(plastic explosives) uitermate bedreigend voor de veiligheid van de inter-
nationale burgerluchtvaart, omdat deze niet detecteerbaar zijn en reeds een
kleine hoeveelheid daarvan verwoestende gevolgen heeft voor een lucht-
vaartuig, Door het merken van kneedspringstoffen, zoals het verdrag voor-
schrijft, wordt de kans op opsporing van dit soort van explosieven - in het
bijzonder bij controles op luchthavens - aanzienlijk vergroot. Het merken
geschiedt door de toevoeging van bepaalde chemische stoffen aan de
springstof. Het verdrag voorziet in een verplichting voor de partijen tot het
verbieden van het vervaardigen van niet-gemerkte springstoffen op hun
grondgebied, alsmede van het vervoeren daarvan naar of vanuit hun grond-
gebied. Voorts dienen bestaande voorraden van niet-gemerkte springstoffen
- met inachtneming van een overgangsperiode van drie jaren - te worden
gemerkt of vernietigd. Voor bestaande voorraden van niet-gemerkte spring-

613. Resolutie A27-8
614. Van Dam 1991, p. 167-177; D. Hughes 1991, p. 63 en Schneider 1989, p. 220.
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stoffen, die worden beheerd in het kader van militaire taken of politietaken,
geldt een bijzonder regime. Dit komt er op neer dat voor deze voorraden
een overgangsperiode van vijftien jaar geldt. Daarnaast geldt voor de pro-
ductie van officiEle militaire instrumenten waarbij gebruik wordt gemaakt
van niet-gemerkte springstoffen een overgangsperiode van drie jaar. Voor
bestaande officiale militaire instrumenten die niet-gemerkte springstoffen
bevatten, alsmede voor dergelijke instrumenten die binnen genoemde over-
gangsperiode van drie jaar zijn geproduceerd, geldt dat deze van de ver-
nietigingsplicht zijn uitgezonderd. Ten slotte geldt ook het verbod van het
vervoeren van niet-gemerkte springstoffen naar of vanuit het grondgebied
van de staten. Het verdrag is door het Koninkrijk der Nederlanden

bekrachtigd op 4 juni  1998.

10 Overige verdragen tegen terrorisnie

De aanslagen van  11  september 2001  in de VS hebben ertoe geleid dat in
internationaal en nationaal verband is nagegaan of het strafrecht voldoende
is toegesneden op terrorisme. In het verband van de Europese Unie is op
13   juni   2002 het Kaderbesluit terrorismebestrijding vastgesteld:IS   Dit
kaderbesluit is van toepassing op elke terroristische handeling die opzette-

lijk wordt begaan en een land of een internationale organisatie ernstig kan
schaden. Deze handelingen moeten zijn gepleegd met het oogmerk de
bevolking te intimideren en de politieke, economische en sociale structu-
ren van het land op ernstige wijze ter veranderen of te vernietigen. In het
kaderbesluit wordt een terroristische groepering omschreven als een sinds
enige tijd bestaande gestructureerde vereniging van minstens twee perso-
nen, die in overleg optreden. Bovendien zijn instigatie, hulp, aanstoking en
poging tot het plegen van een terroristische handeling strafbaar. Om
genoemde terroristische handelingen te bestraffen moeten de lidstaten in
hun nationale wetgeving voorzien in doeltreffende, evenredige en afschrik-
kende sancties die aanleiding kunnen geven tot uitlevering. Ter uitvoering
van dit besluit zijn in Nederland de artikelen  10 en  140a van het Wetboek
van Strafrecht aangepast.6,6

Daarnaast heeft Nederland  het  op 15 december  1997  te  New York  tot-
standgekomen Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaansla-

gen goedgekeurd. Het verdrag is een uitvloeisel van de Verklaring inzake

615. PbEU C 321 van 28 december 2004
616. Kamerstukken 1/ 28463
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maatregelen tot uitbanning van internationaal terrorisme, bijlage bij reso-
lutie 49/60 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) van
9  december  1994, en resolutie  51/210  van de Algemene Vergadering  van
17   december   1996,   met als bijlage de Aanvullende Verklaring   bij   de
Verklaring van  1994.

11               Conclusie

Het is vooral aan de inzet van de internationale burgerluchtvaartorganisatie
ICAO te danken geweest dat een drietal strafrechtelijke verdragen ter
bestrijding van het luchtvaartterrorisme tot stand is gekomen. Een belang-

rijk vraagstuk was hoe de soevereiniteit van de staat van de vlag van het
vliegtuig ge8erbiedigd kon worden en tevens hoe de veiligheid van de
internationale burgerluchtvaart kon worden gewaarborgd. Bovendien kon
de mogelijkheid zich voordoen dat er geen toepasselijke strafwet was, bij-
voorbeeld voor strafbare feiten gepleegd boven de volle zee.

Het  Verdrag van Tokyo   van 1 4 september   1 9 6 3   was het eerste verdrag   dat
aan deze oogmerken moest voldoen. Het verdrag bestaat uit vier delen. Een
eerste groep bepalingen heeft betrekking op het toepassingsveld van de
conventie, een tweede reeks artikelen op de bevoegdheidsverdeling tussen

de verschillende jurisdicties, de daarop volgende bepalingen op de ver-
hoogde bevoegdheid van de gezagvoerder ten aanzien van misdaden die
gepleegd worden aan boord tijdens de vlucht, en uiteindelijk worden de
specifieke verplichtingen van de verdragstaten genoemd. Het verdrag is van
toepassing op twee soorten handelingen. In de eerste plaats is het verdrag

van toepassing op daden die inbreuk maken op het strafrecht en vervolgens
op daden die de veiligheid van het vliegtuig of personen of goederen aan
boord daarvan in gevaar brengen of kunnen brengen of die de goede orde
aan boord verstoren. Toch voldoet hetVerdrag vanTokyo niet volledig omdat
het conflict tussen het territorialiteitsbeginsel en de bevoegdheid volgens
andere beginselen blijft bestaan. Het destijds toenemende aantal kapingen
heeft de ICAO aangezet om nog meer specifieke regels tot stand te brengen.
Dit  leidde  tot de sluiting  van het Verdrag  van  Den  Haag  op 16 december
1970. Dit verdrag beoogde het treffen van maatregelen ter bestrijding  van

het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen (de kaping).
Daar in dit verdrag toch nog enige leemten aanwezig zijn - het bestrijdt
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eigenlijk alleen maar vormen van geweld tegen vliegtuigen tijdens de
vlucht - heeft men nog een derde verdrag opgesteld dat gericht is op alle
gedragingen tegen de burgerluchtvaart (sabotagedaden). Dit derde verdrag
kwam tot stand te Montreal op 23 september  1971. Het juridisch systeem

van hetVerdrag van Montreal biedt grote gelijkenis met hetVerdrag van Den
Haag en is eigenlijk als een aanvulling op dit verdrag te beschouwen.

Het gegeven dat de bestrijding van luchtpiraterij op het internationale
niveau in drie verschillende verdragen en een additioneel protocol is
behandeld is dan misschien wel historisch te verklaren, het komt de duide-
lijkheid en doelmatigheid niet ten goede. Bovendien blijft de nationale wet-

gever volkomen vrij in het bepalen van de uitvoeringsvoorwaarden en
modaliteiten. Er wordt uitlevering of verwijzing bedongen naar de natio-
nale instanties voor strafrechtelijke vervolging, maar juist daardoor weet

men nog niet bij voorbaat of de veroordeling wel zal plaats hebben en - zo
zij  plaatsvindt - of zij  ook ten uitvoer zal worden gelegd. Een andere opmer-
king heeft eveneens betrekking op de uitvoering. De luchtvaartverdragen
bevatten geen sancties tegen een verdragspartij die haar verplichtingen niet
naleeft om politieke redenen of wegens grove nalatigheid.6" Een ander
bezwaar betreft de verscheidenheid van bevoegde jurisdicties. De verschil-
lende staten waar procedures kunnen worden uitgevoerd worden opge-
somd maar er is geen prioriteit.

Sommige staten hebben in het verleden een veilige thuishaven geboden aan
kapers en saboteurs."8 Eerst toen een Amerikaans toestel boven Lockerbie

werd opgeblazen zijn er sancties (tegen Libie) ingesteld.
In  Nederland is de vraag gesteld waarom er niet een aparte titel met lucht-

617· Al kan de Veiligheidsraad weI sankties tegen een weigerachtige staat treffen. Dit deed de vei-
ligheidsraad door het aannemen van Resolutie 748, waarin een vliegverbod van en op Libie

werd ingesteld en voorts een volledig wapenembargo vanweg het feit dat Libie weigert te
voldoen aan Resolutie 731: het niet meewerken aan het vaststellen van de verantwoordelijk-
heid van het verongelukken van vliegtuigen boven Lockerbie en Niger. Libia spande op 3

maart 1992 een geding aan tegen de VS en het Verenigd Koninkrijk. Het verzocht het
Internationaal Gerechtshofte verklaren dat de Conventie van Montreal het enige verdrag is
dat van toepassing is op het tussen partijen gerezen geschil. De Veiligheidsraad negeerde
echter het 'out dec/ere out iudicare'-beginsel. Wat de onderhavige luchtvaartincidenten
onderscheidde van andere is de duidelijke betrokkenheid van de Libische regering. Op
grond van deze bijzondere omstandigheden kan geen vertrouwen worden gekoesterd in
berechting in Libia zelfen dient deze elders plaats te vinden. Het werkelijke gaat dan ook
niet over de toepassing of uitlegging van de Conventie van Montreal en de al-dan-niet-toe
passelijkheid van het beginsel 'aut dedere aut iudicare'. M.a.w. het gaat hier niet om indivi-
duele aansprakelijkheid voor terroristische acties (het onderwerp van de Conventie van

Montreal) maar om staatsaansprakelijkheid ervoor. Kooijmans 1992, p. 847-851
618. FitzGerald 1982, p. 75· Zo ook Abeyratne 1993, P· 262.
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vaartmisdrijven, zowel vliegtuigkaping als sabotagehandelingen omvattend

is ingevoegd, in plaats van de vele artikelen die nu verspreid in de wetboe-
ken van Strafrecht en Strafvordering, alsmede in de Uitleveringswet zijn
opgenomen. De Minister van Justitie gaf als antwoord, dat de gevolgde
systematiek goed aansloot bij de huidige indeling van de Nederlandse wet,
een afzonderlijke titel zou onnodige herhaling van vrijwel identieke bepa-

lingen betekenen.
Het nut van het bestaan van de luchtvaartverdragen zelf wordt wel eens in
twijfel getrokken. Zo betoogde het eerste Kamerlid Van Wijk tijdens de par-
lementaire behandeling van de wet van  10 mei 1973-'9  dat de verdragen
(van Den Haag en Montreal) 'in hun aanhef de veiligheid vooropstellen,
maar dat zij verder niet of nauwelijks iets met de bevordering van veilig-
heid te maken hebben, omdat zij zich vrijwel beperken tot juridische con-
structies, zoals de formulering van strafbare feiten en de veiligstelling van
de berechting'.
De belangrijkste bijdrage die deze verdragen leveren is wel het vaststellen
van regels inzake universele rechtsmacht. Daarnaast omvatten deze verdra-
gen rechten en plichten van de gezagvoerder met betrekking tot de strafba-
re feiten en andere handelingen die aan boord zijn gepleegd.

619. Handelingen 172173, p. 127·
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Handhaving van veiligheidsvoorschriften

1          Inleiding

In het belang van een veilige uitoefening van de burgerluchtvaart is het
noodzakelijk dat de wet- en regelgeving op het gebied van de luchtvaart in
de praktijk daadwerkelijk wordt nageleefd.'20 Volgens het Verdrag van
Chicago behoort de zorg voor de (naleving van de) veiligheid in luchtvaart
tot de taak van de nationale overheid: de nationale luchtvaartautoriteiten
moeten zorg dragen voor 'continued surveillance' en toetsen de 'continued compe-

tences'. Aan de ICAO zelf zijn geen handhavingsbevoegdheden toegekend.

Op welke wijze de Nederlandse overheid in de handhaving van de lucht-
vaartvoorschriften heeft voorzien zal in dit hoofdstuk wordt beschreven.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds het toezicht dat wordt
uitgeoefend door de Inspectie Verkeer en Waterstaat en anderzijds de opspo-
ringsactiviteiten die door de Luchtvaartpolitie van het Korps Landelijke
Politiediensten worden uitgeoefend. Het toezicht en de opsporing vormen
samen met sancties en maatregelen de harde kern van de publiekrechtelijke
handhaving van de luchtvaartvoorschriften.

2          Toezicht op de veilige uitoefening van de burgerluchtvaart

Na   de   Bijlmerramp   in   1992   en de parlementaire enqu6te   over   de
Bijlmerrramp groeide eind jaren negentig het inzicht dat toezicht alleen

maar effectief kan zijn als het onafhankelijk gepositioneerd is. Daarbij wilde
men binnen de Rijksluchtvaartdienst een strikte scheiding aanbrengen tus-
sen uitvoering, beleid en handhaving. Belangrijk was in ieder geval, ook
politiek gezien, de beslissing om overal binnen de rijksdienst het toezicht
strikt te scheiden van organisatieonderdelen die verantwoordelijk zijn voor
beleidsvorming en beleidsuitvoering. Dit leidde ertoe dat de
Rijksluchtvaartdienst in  1999 werd gereorganiseerd. De reorganisatie heeft
geleid  tot het ontstaan  van drie aparte organisaties:

620. Handhavingsstrategie Luchtvaart, Handleiding tot samenwerking, Uitgave van Korps
Landelijke Politiediensten, Inspectie Verkeer en Waterstaat en Openbaar Ministerie
Handhavingsstrategie Luchtvaart concept 15112004, P. 7
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1.  de Handhavingsdienst Luchtvaart   (HDL), die vanaf  1   mei   2000  werd
belast met de handhavingstaken op het gebied van de burgerluchtvaart;
2. de Nederlandse Luchtvaart Autoriteit (NIA), die per 1 juni 2000 met de
uitvoering van het luchtvaartbeleid werd belast, en
3. de Directie Luchtvaartbeleid  (DLB), die per 30 juni 2000 de beleidskern
voor het luchtvaartbeleid vormde:2'

De directies HDL en NIA zijn op 1 juli 2001 opgegaan in de Inspectie
Verkeer en Waterstaat  (IVW).  De IVW oefent zowel (post)toelatingsinspec-
ties als handhavingstoezicht uit. Over het verschil tussen (post)toelating en
handhaving blijkt in de praktijk grote onduidelijkheid te bestaan:n

Onder'toelating' wordt in dit verband verstaan de activiteiten waarmee de
IVW toetst of een bedrij£ persoon of product voldoet aan de gestelde voor-
waarden om bepaalde handelingen in de luchtvaart te mogen verrichten of
om  gebruikt te worden (erkenning). Via post-toelatingsinspecties  of inte-
grale inspecties toetst de Inspectie Verkeer en Waterstaat of de bedrijven  nog
steeds voldoen aan de eisen van de vergunning of de erkenning. Door
voortdurend te toetsen of de toelating terecht is gegeven en verlengd kan
worden houdt de«11 toezicht op de uitvoering en de naleving van het lucht-
vaartbeleid, de (internationale) luchtvaartregelgeving en het veiligheidsbe-
leid.

De afspraken die in ICAO -verband zijn gemaakt over het uitvoeren van
inspecties zijn globaal geformuleerd en bevatten nauwelijks eenduidige
aanwijzingen. In ICAO's 'Manual of procedures for operations inspection, certification and

continued surveillance' worden aanbevelingen gedaan over het minimale aantal
inspecties dat dient plaats te vinden. ICAO vermeldt overigens wel dat de
gesuggereerde frequenties slechts een indicatie vormen en afhankelijk zijn
van de reikwijdte en diversificatie van het vluchtprogramma van operators
en beperkt worden door de beschikbare stafleden van luchtvaartinspecties,
of die van andere organisaties aan wie de feitelijke inspecties zijn opgedra-
gen. Inspectieautoriteiten krijgen derhalve de mogelijkheid tot uitbesteding
van werkzaamheden: ofwel tweedelijns toezicht ofwel gedelegeerd toe-
zicht. Ook de Joint Aviation Regulations bieden geen houvast. In de toe-

621. 'Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart', brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de
voorzitter van de Tweede Kamer, Kamerstukken //, 24 804, nr. 24, P· 2.

622. Dit verschil wordt geaccentueerd omdat de posttoelatingsinspecties doorbelast worden aan
de bedrijven en de handhavingsinspecties niet. De kosten voor de toelatings- en posttoela-
tingsinspecties worden doorbelast aan de bedrijven en personen.
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lichtingen op de Joint Aviation Regulations (JAR's) worden in sommige

gevallen aanbevelingen gedaan over de wijze waarop invulling moet wor-
den gegegeven aan de inspectiewerkzaamheden. 623

In Nederland is gekozen voor het periodiek verlengen van de erkenning,
waarbij de benodigde inspecties over de gehele geldigheidstermijn worden
verspreid.624 De integrale inspecties worden daarbij vooraf aangekondigd  en

vastgelegd. Voor de integrale inspecties van de onderhoudsbedrijven geldt
bijvoorbeeld dat alle erkende organisaties minstens twee jaar op alle erken-
ningsvoorwaarden worden geinspecteerd. Dat is in JAA-verband afgespro-
ken en overgenomen in de EASA-verordeningen. Andere activiteiten in het
kader van posttoelating zijn het verlenen van een vergunning tot vluchtuit-
voering (Air Operator's Certificate), het verlenen of verlengen van een ver-
gunning tot luchtvervoer en de kwalificatie of registratie van een oplei-
dings- en trainingsfaciliteit.

In tegenstelling tot hand-havingtoezicht warvoor geen kosten in rekening
worden gebracht,'kopen' bij de toelating en erkenning de bedrijven als het
ware een bijbehorend inspectieprogramma. 625

3 Bilaterale overeenkomsten

Zoals in hoofdstuk 2 al is genoemd hebben de deelnemende staten gelijk-
tijdig met de sluiting van hetVerdrag van Chicago op 7 december 1944 een
tweetal overeenkomsten gesloten: (1) het 'International Air Services Transit

Agreement' en (2) het 'International Air Transport Agreement'. In deze overeenkom-
sten worden vijf vrijheden omschreven die betrekking hebben op het recht
om in beginsel over het grondgebied van de aangesloten staten te vliegen,
op het recht eventueel een 'technische' tussenlanding te maken en op het
vervoeren van passagiers, vracht en post. Daarnaast erkent het Verdrag van
Chicago het recht van de staten om bepaalde voorschriften vast te stellen in
verband met de te vliegen routes en dergelijke. Deze afspraken tussen sta-
ten over de wederzijdse toelating van luchtvaartuigen worden neergelegd
in bilaterale overeenkomsten. 626

Bilaterale overeenkomsten bepalen de markttoegang van luchtvaartmaat-

schappijen van betrokken bilaterale partners op basis van reaprociteit.

624. Zie bijvoorbeeld de JAR-145 en JAR-147
625. Advies, Commissie Tarieven Divisie Luchtvaart, Inspectie Verkeer en Waterstaat, 8 juli 2004.
626. Ministerie van Financien, Maat houden; een kader voor doorberekening van toelatings- en

handhavingskosten, Den Haag, 1996, p. 16
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Afhankelijk van de economische politiek en luchtvaartpolitiek van de
betrokken landen is deze markttoegang strikter dan wel meer open gedef-
inieerd. Deze overeenkomsten bevatten vaak gedetailleerde bepalingen over
de te vliegen routes, de in te zetten capaciteit, de frequenties, de tarieven en

de luchtvaartmaatschappijen die gebruik mogen maken van de markttoe-

gang. Bilateralisme is ook het uitgangspunt van de Nederlandse luchtvaart-
wetgeving: luchtvervoer naar, via of uit Nederland is verboden, tenzij ver-
gunning is verleend of bij internationale overeenkomst anders wordt
bepaald. Dit houdt in dat luchtvaartmaatschappijen voor het mogen uitvoe-
ren van luchtvervoer een vergunning nodig hebben en dat het vervoer zich
afspeelt binnen een kader van tussen staten gesloten bilaterale luchtvaart-
overeenkomsten. Nederland is partij bij zo'n 120 bilaterale luchtvaartover-
eenkomsten. De nationale regelingen en voorschriften met betrekking tot
het gebruik van luchtvaartuigen binnen het grondgebied moeten toegepast
worden zonder onderscheid naar nationaliteit. Ook de luchthavens die de
staat voor zijn eigen luchtvaartuigen laat gebruiken moeten onder gelijke
voorwaarden opengesteld zijn voor de luchtvaartuigen van andere verdrag-
sluitende partijen en de opgelegde heffingen mogen niet hoger zijn dan de
heffingen die gelden voor het eigen luchtverkeer. De door iedere staat aan-

gewezen luchtvaartmaatschappijen (designated airlines) moeten de vlieg-
diensten tussen de beide staten aanbieden en uitvoeren conform de bepa-

lingen van de bilaterale luchtvaartovereenkomst.

Ofschoon bilaterale overeenkomsten telkens tussen twee staten worden
gesloten, bevatten zij clausules die min of meer standaard zijn in sommige
of zelfs de meeste bilaterale overeenkomsten. De overeenkomsten bevatten
tegenwoordig ook clausules die het overheidstoezicht op veiligheid en
beveiliging betreffen. Deze bilaterale luchtvaartovereenkomsten verwijzen
naar de bepalingen van het Verdrag van Chicago. De bepalingen uit deze
overeenkomsten mogen niet in strijd zijn met die van het - oudere en alge-
menere - Verdrag van Chicago. Aangezien deze overeenkomsten tussen twee

staten worden gesloten hebben zij de status van een verdrag en behoeven
zij,  althans in Nederland, parlementaire goedkeuring alvorens in werking  te
treden. Hetzelfde geldt uiteraard voor wijzigingen in bedoelde overeen-
komsten.
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4          Handhavingstoezicht

Op grond van de Luchtvaartwet kan de Minister van Verkeer en Waterstaat
toezichthouders aanwijzen. Toezichthouder is 'een persoon, die bij of
krachtens een wettelijk voorschrift belast is met het houden van toezicht op
de  naleving  van het bepaalde  bij of krachtens enig wettelijk voorschrift':27
De huidige tekst van artikel 73 eerste lid, onderdeel a luidt: 'Onze Minister van

Verkeer en Waterstaat kan: ambtwaren aanwijzm, die voor zover het betreft de burgerluchtvaart
belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde'.

Het toezicht betreft dus de gehele Luchtvaartwet en wordt niet, zoals tot de
wetswijziging van 12 oktober 2000*28 het geval was, ingeperkt tot de 'voor
de burgerluchtvaart aangewezen luchtvaartterreinen'.61' En zekere inper-
king is wel gehandhaafd voor het uitoefenen van toezicht op militaire
luchtvaartterreinen. De burgerlijke toezichthouder is slechts bevoegd om
die gedeelten van militaire fabrieken, werkplaatsen en aanhorigheden te
betreden, waar zich burgerluchtvaartuigen bevinden en voor zover een en
ander geschiedt in overeenstemming met de door de militaire autoriteiten

gegeven richtlijnen. 630
Ook de Wet luchtvaart de mogelijkheid opgenomen dat de Minister van
Verkeer en Waterstaat toezichthoudende ambtenaren aanwijst.6" Met het
toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet luchtvaart bepaal-

de, zijn belast (opsporings)ambtenaren aangewezen bij artikel 141 Sv,611 en
ambtenaren die, voor zover het de burgerluchtvaart betreft, worden aange-
wezen door de Minister van Verkeer en Waterstaat:" Deze bepaling is pas
later in de wet toegevoegd.63* Het oude artikel 48 van de wet, toen nog Wet
Luchtverkeer geheten,"S bepaalde dat alleen algemene opsporingsambtena-

627. Art. 5:11 Awb.
628. Stb. 2000,468.
629 In Afdeling IV (Toezicht op luchtvaartmaterieel) van de Regeling Toezicht Luchtvaart werd in

artikel 87 (inmiddels vervallen) aangegeven dat 'op de bouw van luchtvaartuigen, waarvoor

een bewijs van luchtwaardigheid is aangevraagd, overheidstoezicht wordt uitgeoefend'. Op
grond van deze bepaling had echter geen specifieke aanwijzing van toezichthouders plaats
gevonden, zodat teruggevallen moet worden op eerder genoemd artike| 73 van de

Luchtvaartwet, op grond waarvan de bevoegdheidstoedeling (de redactie van art. 73, eerste
lid, sub a luidde: 'ambtenaren aanwijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van
de wettelijke bepalingen inzake voor het burgerluchtvaartverkeer aangewezen luchtvaartter-
reinen'.) niet anders dan beperkt kon blijven tot luchtvaartterreinen.

630. Art. 73, tweede lid, LVW en art. 11.2, lid 2.
631. Art. 11.1 W|v.
632. Art. 11.1 onder a.
633· Art. 11.1 onder b. en art. 11.3, eerste lid WIv
634. Stb. 1999, 322.
635· De wet werd op i juli 1999 omgedoopt in 'Wet luchtvaart'.
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ren in de zin van artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) met
toezicht konden worden belast. De wetgever hield er rekening mee dat dit
in de meeste gevallen ambtenaren van de Dienst Luchtvaart van het Korps
Rijkspolitie (de huidige Luchtvaartpolitie van het KLPD) zouden zijn:'- De
behoefte om daarnaast ook nog ambtenaren uit eigen gelederen als toe-
zichthouders  aan te wijzen  was  er toen kennelijk  niet  (meer).
De aanwijzing van een toezichthouder kan beperkt blijven tot het toezicht

op bepaalde van een of enkele in die aanwijzing genoemde hoofdstukken

of artikelen die bij of krachtens de Wet luchtvaart worden gesteld.6" Het
betreft hier 'bijzondere' toezichthoudende ambtenaren.
Buiten de Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart om heeft de Minister van
Economische Zaken de mogelijkheid om ambtenaren van de Inspectie
Verkeer en Waterstaat als toezichthoudende ambtenaren Mijnwet continen-
taal plat aan te wijzen, voor zover het gaat om de afgifte dan wel de ver-
lenging van de vergunning ten aanzien van de aanleg en het gebruik van

helikopterdekken:'s

5              Beperkingen in het toezicht

Het toezicht door de in artikel 141 Sv genoemde ambtenaren strekt zich
niet uit tot het vervoer van gevaarlijke stoffen met militaire luchtvaartui-
gen.«" Het toezicht hierop wordt overgelaten aan de ambtenaren die hier-
toe door de Minister van Defensie worden aangewezen:*° De bijzondere
ambtenaren die door de Minister van Verkeer en Waterstaat worden aange-
wezen oefenen dit toezicht alleen uit ten aanzien van de burgerluchtvaart.
Op militaire luchtvaartterreinen mogen zij alleen toezicht uitoefenen voor
zover dit betrekking heeft op het zogenaamde medegebruik door de bur-
gerluchtvaart."'
De toezichthoudende ambtenaren kunnen hun bevoegdheid inzage te vor-
deren van zakelijke gegevens niet uitoefenen op taxi-, start- en landingsba-
nen van een luchtvaartterrein.

636. Zie toelichting op art. 48 (oud).
637· Art. 11.1, eerste lid, sub b.
638. Stcrt. 21 augustus 2001, nr. 160, p. 10.
639. Art. 11.1, eerste lid onder a WIv.
640. Art. 11.1, eerste lid onder c WIv.
641. De militaire luchtvaartterreinen Eindhoven, Twente en Den Helder kennen structureel bur-

ger medegebruik.
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6 Toezichthouders luchtvaart

Ingevolge artikel 11.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart zijn met het toezicht

op de naleving van het bij of krachtens de Wet luchtvaart bepaalde belast de
in artikel  141  van het Wetboek van Strafvordering bedoelde ambtenaren,642
alsmede voor zover het betreft de burgerluchtvaart, de door de Minister van
Verkeer en Waterstaat aangewezen ambtenaren."' In artikel  71  jo.  73  van de
Luchtvaartwet is een vergelijkbare regeling opgenomen.

Door middel van het 'Besluit aanwijzing toezichthouders luchtvaart'"* zijn
de bepaalde ambtenaren van de Inspectie en de ambtenaren van de Dienst
Luchtvaartpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten,"s aangewezen
als toezichthouders op grond van de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet.
Beide instanties zijn derhalve belast met het toezicht op de naleving van de

bij of krachtens de luchtvaartwetgeving gestelde regels.

De toezichthouders worden tegenwoordig functioneel aangewezen. In het
verleden gebeurde dit op naam van de toezichthouder met als nadeel dat
het besluit na personeelsmutaties moest worden aangepast. Dat gebeurde

overigens maar sporadisch waardoor de inhoud van het besluit snel achter-

liep bij de praktijk.
De aanwijzing van de ambtenaren van de Luchtvaartpolitie is er op uit-
drukkelijk verzoek van deze dienst pas in 1986 ingekomen. Daarvoor waren

nog enkel ambtenaren van de Rijksluchtvaartdienst aangewezen,"e zodat

politieambtenaren op grond van de Luchtvaartwet niet de bevoegdheid
hadden om ter controle van bijvoorbeeld het terrein of de gebouwen van
een spuitvliegbedrijf binnen te treden. De onderafdeling
Luchtvaartonderzoeken Eelde van de Rijkspolitie Dienst Luchtvaart schreef
in een rapport aan de commandant van deze afdeling: 'Alhoewel dit in de
praktijk niet dikwijls tot problemen zal leiden bestaat de mogelijkheid, dat
met name personeelsleden van de Afdeling Luchtvaartonderzoeken bij een
controlebezoek van een luchtvaartterrein of een luchtvaartbedrijf de toe-

642. Het toezicht strekt zich  niet uit tot het bepaalde bij of krachtens titel 6.5 (vervoer van gevaar-
lijke stoffen) en de artikelen 10.7 en 10.8 Wlv (vervoer van gevaarlijke stoffen i.r.t. militaire
operaties).

643. De aanwijzing als toezichthouder kan inhouden dat de betrokken ambtenaar slechts belast
is met het toezicht op de naleving van 66n of enkele in de aanwijzing genoemde hoofdstuk
ken of artikelen van de Wet Luchtvaart.

644· Besluit van 4 maart 2003 (Skrt 2002,54)·
645· Art.1 Besluit aanwijzing toezichthouders luchtvaart, 4 maart 2002,

HDL/02.610004/Handhavingsdienst Luchtvaart.
646. Bij Beschikking van 6 juli 1979, nr. AZ/L 23121 Rijksluchtvaartdienst.
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gang wordt geweigerd, in welk geval zij aan de weigering gehoor zullen
moeten geven. Ook op grond van het Wetboek van Strafvordering is een
politieambtenaar niet bevoegd om ter controle plaatsen te betreden, waar-
van hen de toegang door of vanwege de rechthebbende wordt geweigerd.
Deze bevoegdheid is hen enkel toegekend ter aanhouding of inbeslagne-

ming of ter controle van enkele genoemde strafbare feiten van het Wetboek
van Strafrecht en de GRUTHOK-gevallen'.64' De aanwijzing kwam er op  17
maart 1986 nadat de commandant  van de Dienst Luchtvaart   van   de
Rijkspolitie daar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat om had ver-
zocht."8

7            De vluchtinspecteur

Een bijzonder 'terrein' van toezicht betreft het toezicht op de vluchtuitvoe-
ring dat wordt uitgeoefend door de vluchtinspecteur. In hoofdstuk 4 van de
Wet luchtvaart zijn regels ten aanzien van de vluchtuitvoering opgenomen.
In  de wet wordt geen definitie gegeven van 'vluchtuitvoering', omdat ken-
nelijk duidelijk is wat hiermee bedoeld wordt. Wel is er een definitie van
'vlucht' in artikel 1 van de wet en vluchtuitvoering slaat in ieder geval op
het uitvoeren van een vlucht met een luchtvaartuig (starten, vliegen en lan-
den  met een luchtvaartuig).  Maar  er  komt  meer bij kijken alvorens  een
vlucht met een luchtvaartuig veilig kan worden uitgevoerd. Zo moet de
gezagvoerder er zich van overtuigen dat het luchtvaartuig luchtwaardig is,
hetgeen niet alleen moet blijken uit de aanwezigheid van een geldig bewijs
van luchtwaardigheid, maar hij dient het toestel ook aan een uiterlijke
inspectie te onderwerpen. De gezagvoerder dient na te gaan of de weer-
somstandigheden tijdens de vlucht en op de plaats van bestemming moe-
ten zodanig zijn dat de start, de vlucht en de landing veilig kunnen worden

uitgevoerd. De belading van het luchtvaartuig mag de besturing niet nega-
tief beinvloeden en er moet voldoende brandstof aan boord zijn voor het
uitvoeren van de vlucht plus voor een uitwijkhaven. De gezagvoeder dient
zich ervan te overtuigen dat de uitrusting aan boord voldoet aan de wette-

lijke vereisten. Met de vluchtuitvoering wordt dan ook bedoeld het proces
van voorbereiding, uitvoering en afronding van een vlucht, waarbij de vei-
ligheid in alle fasen het leidende beginsel is.

De IVW-vluchtinspecteur houdt onder meer toezicht op vliegtuigbeman-

647. Rapport LVO DLRP Eelde: 82.0119.0134·01.
648. Rijksluchtvaartdienst, nr.: LV/L 21429.
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ningen in dienst van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen tijdens de
vluchtvoorbereiding, de vluchtuitvoering en de vluchtafhandeling. In een
ministeriEle regeling is vastgelegd wat de 'spelregels' zijn bij dit toezicht.
Het betreft de Regeling inzake personen aan boord van een luchtvaartuig
tijdens de vlucht voor de uitoefening van het overheids-toezicht. Hierin
worden randvoorwaarden genoemd, waaronder vluchtinspecteurs moeten
worden toegelaten, 'teneinde het overheidstoezicht op de naleving van
regels voor vluchtuitvoering mogelijk te maken'. Zo moet de luchtvaart-
maatschappij (de eigenaar of houder van het luchtvaartuig) bij tijdige ken-
nisgeving de vluchtinspecteur een plaats beschikbaar stellen in de stuurhut.
Deze verplichting geldt niet, zo vermeldt de toelichting op dit besluit,
indien de gezagvoerder, in verband met bijzondere omstandigheden de vei-
ligheid van de vlucht betreffende, het betreden van deze ruimte niet ver-
antwoord acht. In de gevallen waarin geen extra plaats in de cockpit aan-
wezig is (zoals bij kleinere verkeersvliegtuigen),  moet de luchtvaartmaat-
schappij de vluchtinspecteur een plaats in de cabine bieden. Met betrekking
tot de gezagsverhoud-ing aan boord moeten de vluchtinspecteurs als
bemanningsleden met een bijzondere status worden beschouwd.

Het betreft hier inspecties aan boord van een luchtvaartuig. Artikel 102 van
de Regeling Toezicht Luchtvaart (RTL) betreft de aanwijzing van personen
die belast zijn met het overheidstoezicht op de naleving van hoofdstuk V
van de RTL, houdende bepalingen omtrent vluchtuitvoering."' Door de
ambtenaren Cluster Toezicht en Operatie en de ambtenaren van het cluster

Vliegveiligheid en het Cluster Grondveiligheid en Vluchtondersteuning
wordt toezicht gehouden op de vluchtvoorbereiding, de vlucht en de
vluchtafhandeling door Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, zowel in
Nederland als daarbuiten. Hoofdstuk V van de Wet luchtvaart bevat bepa-
lingen omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. De amb-
tenaren van de Inspectie Verkeer en Luchtvaart vervullen toezichthoudende
taken op het gebied van gevaarlijke stoffen gedurende de vluchtvoorberei-
ding en -afhandeling, zoals toezicht op consistentie tussen lading (gevaar-

lijke stoffen) en documenten, controle van segregatiebepalingen (belading
van cargo), controle van certificaten van bemanningen en toezicht  op  de

649 Regeling inzake personen aan boord van een luchtvaartuig tijdens de vlucht voor de uitoefe
ning van overheidstoezicht - 1988. Regeling van 27 juni 1988 / 4 LI/1946
Rijksluchtvaartdienst / Stcrt. 1988,127; gewijzigd bij besluit van 21 oktober 1996 (Stcn.
1996, 214) en gewijzigd bij regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 23 maart
1998 / nr. DGRLD/JBZ/L 98.210136 / Stcn 1998, 61 (30 maart 1998). Deze regeling is geba
seerd op grond van het eerste lid van artikel 102 van de Regeling Toezicht Luchtvaart (RTL),
een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Luchtvaartwet.
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toelating van gevaarlijke stoffen onder bijzondere voorwaarden. Daarnaast
wordt door middel van boordinspecties toezicht uitgeoefend op aan boord
blijvende gevaarlijke stoffen in geval van transitvluchten.

Belast met het overheidstoezicht op de vluchtuitvoering zijn:-s°
a. de ambtenaren van het Cluster Toezicht en Operatie van de Unit

Operaties en vervoer van de Uitvoeringsdienst, die belast zijn met het
toezicht tijdens de vluchtvoorbereiding, de vlucht en de vluchtafhande-
brigi

b. de ambtenaren van het cluster Vliegveiligheid en het Cluster

Grondveiligheid en Vluchtondersteuning van de Handhavingsdienst
Luchtvaart;

c.  de ambtenaren van de Rijksverkeersinspectie,6" die zijn belast met toe-
zicht en opsporing.

Volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat  gaat  het  bij het toezicht  op

de vluchtuitvoering niet om de opsporing van strafbaar gestelde feiten. 652

8            Domeinen van toezicht

De Inspectie Verkeer en Waterstaat is ingericht in 'domeinen van toezicht'.
Domeinen van toezicht zijn de sectoren waarop het toezicht van de
Inspectie Verkeer en Waterstaat betrekking heeft. Zo is de Toezichteenheid
Binnenvaart verantwoordelijk voor het toezicht op het domein Binnenvaart,
en is de Toezichteenheid Zeevaart verantwoordelijk voor het toezicht op de
domeinen Koopvaardij, Visserij en Zeehavens. Een toezichteenheid  kan  dus
verantwoordelijk zijn voor meer dan 66n domein van toezicht.
Het toezicht op de domeinen is van oudsher veelal technisch van aard.
Hoewel deze technische oriEntatie belangrijk blijft, wil de Inspectie Verkeer
en Waterstaat daarnaast meer aandacht geven aan het maatschappelijke en
politieke belang van haar werkzaamheden. Voor ieder domein van toezicht
ontwikkelt de Inspectie Verkeer en Waterstaat een op maat gesneden toe-
zichtarrangement om effectief en emciBnt controles uit te voeren. Een toe-

zichtarrangement is een bundeling van afspraken, vastgelegd in een docu-
ment, over het toezicht binnen een domein. De afspraken zijn meestal
meerdere jaren geldig. 65,

650. Art. 2 Besluit aanwijzing toezichthouders luchtvaart.
651. Deze dienst is opgegaan in de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
652. Nota Beleid historische luchtvaart.
653·  Berichtgeving IVW: 'De nieuwe  I nspectie Verkeer en Waterstaat',  juli  2005
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9 Toezichthoudende bevoegdheden

De toezichthoudende bevoegdheden zijn vastgesteld in Afdeling 5.2
('Toezicht op de naleving') van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Afdeling 5.2 kent rechtstreeks een aantal standaardbevoegdheden toe aan
personen die bij of krachtens wettelijk voorschrift met toezicht zijn belast.
Bij de vervulling van zijn taak maakt de toezichthouder van zijn bevoegd-
heden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs nodig is (artikel  5: 13
Awb). In afdeling  5.2  zijn de volgende bevoegdheden opgenomen:  de  toe-
zichthoudende ambtenaren beschikken over de bevoegdheid tot het betre-
den van plaatsen (artikel  5:1 5 Awb), het vorderen van inlichtingen (artikel
5:1 6 Awb), het vorderen van inzage (artikel  5:1 7  Awb), het onderzoek van
zaken (artikel  5:1 8  Awb), het onderzoek van vervoermiddelen   (o.a. lucht-
vaartuigen) en lading (artikel 5:1 9, eerste en tweede  lid,  Awb), het geven
van een stopbevel (artikel  5: 19, vierde lid, Awb)  en het vorderen van mede-

werking (artikel 5:20, eerste lid, Awb).

Ingevolge artikel  5: 14 Awb kunnen de toezichthoudende bevoegdheden in

bijvoorbeeld een bijzondere wet worden beperkt. In de Wet luchtvaart zijn
een tweetal beperkingen gesteld aan de bevoegdheden van toezichthou-
dende ambtenaren:
- de toezichthoudende ambtenaren kunnen hun bevoegdheid inzage

te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden niet uitoefenen op
taxi-,  start- en landingsbanen  van een luchtvaartterrein (artikel   11.2,
eerste lid).

-  alleen in geval van onmiddellijke dreiging van gevaar zijn de toezicht-
houdende ambtenaren bevoegd het bedienen of opstijgen van lucht-
vaartuigen in strijd met het bij of krachtens deze wet bepaalde voor ten
hoogste zes uren te verbieden  of te beletten (artikel 11.2, derde lid).

Om goed toezicht te kunnen uitoefenen moet een toezichthouder beschik-
ken over de nodige bevoegdheden. De bevoegdheden die toezichthouden-
de ambtenaren ten behoeve van hun taak mogen uitvoeren zijn opgenomen
in Afdeling 5.2 (Toezicht  op de naleving)  van de Algemene wet bestuurs-

recht  (Awb). Tot  het van kracht worden  van deze Afdeling 5.2 werden  de
bevoegdheden waarover de toezichthoudende ambtenaren konden beschik-
ken in de Luchtvaartwet zelf genoemd. 654

654. O.a. 'binnentreden' (art. 73, eerste lid, sub a), 'inzage vorderen van bescheiden' (art. 77).
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De Afdeling 5.2 gaat ervan uit, dat elke toezichthouder beschikt over de in
deze afdeling genoemde toezichtbevoegdheden, tenzij deze bij wettelijk
voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan worden beperkt of uitge-
sloten. In de Wet luchtvaart wordt het uitoefenen van toezicht op het ver-
voer van gevaarlijke stoffen door algemene opsporingsambtenaren nadruk-
kelijk uitgesloten,65' hetgeen niet uitsluit dat opsporingsdiensten op dit ter-
rein opsporingsbevoegdheden kunnen uitoefenen. Voor de aangewezen
niet-opsporings ambtenaren gelden in feite geen beperkingen, behoudens
het feit dat ambtenaren die belast zijn met toezicht op de vluchtuitvoering
specifiek voor dit onderdeel zijn aangewezen. Aanvankelijk werd in artikel
1 1.1  Wlv het toezicht op bepalingen in hoofdstuk 5, betreffende het lucht-
verkeer, de luchtverkeersbeveiliging en de luchtverkeersbeveiligingsorgani-
satie uitgesloten:56 Voor het toezicht op de naleving van dit hoofdstuk
wilde de wetgever op een ander manier voorzien, te weten langs de weg
van een kwaliteits- en veiligheidszorgsysteem.

Een toezichthouder is bevoegd 'elke plaats' te betreden, met uitzondering
van een woning zonder toestemming van de bewoner.65, Dit geldt dus ook
voor gebouwen en inrichtingen die niet bestemd behoeven te zijn voor
onderhoud of herstel van luchtvaartuigen of onderdelen daarvan.
Bovendien wordt niet verlangd dat zij op een luchtvaartterrein liggen, zoals

dat oorspronkelijk in de Luchtvaartwet en later ook in de Wet luchtverkeer
wel het geval was.6,8 Of een toezichthouder bevoegd is om een luchtvaar-
tuig binnen te treden wordt noch in een van de luchtvaartwetten, noch in
de Algemene wet bestuursrecht met zoveel woorden aangegeven. Op zich
bestaat er geen bezwaar om onder 'elke plaats' tevens een luchtvaartuig te
verstaan. Er is immers geen reden om luchtvaartuigen hiervan uit te zon-
deren. Hetzelfde geldt voor artikel 5: 19 Awb dat het onderzoeken van 'ver-
voermiddelen' betreft. Ondanks het feit dat het vierde lid spreekt over 'de

655. Het toezicht strekt zich niet uit tot het bepaalde bij ofkrachtens titel 6.5 en de artikelen 10.7
en 10.8. Zie art. 11, eerste lid, sub a.

656. Zie toelichting op het besluit van 30 juni 2000 inzake de aanwijzing van ambtenaren die
luchtvaartterreinen mogen betreden, Stcrt. 2000. nr. 132.

657. Art. 5.15, eerste lid.
658. Art. 73, eerste lid, sub a bepaalde dat aangewezen ambtenaren waren de voor het burger-

lijke luchtverkeer aangewezen luchtvaartterreinen en de zich daarop bevindende luchtvaar-
tuigen, gebouwen en inrichtingen met uitzondering van woningen, alsmede fabrieken en

werkplaatsen en aangehorigheden daarvan, naar redelijkerwijze kan worden vermoed,
bestemd voor de vervaardiging, het onderhoud of het herstel van luchtvaartuigen of onder-
delen daarvan, binnen te treden, teneinde zich te overtuigen of de wettelijke bepalingen ter
zake worden nageleefd, een en ander voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van
hun taak nodig is. Zie ook art. 48 Wet Luchtverkeer (oud).
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bestuurder van een voertuig  of de schipper van een vaartuig', moet aange-
nomen worden dat voorgaande leden van artikel   5:1 9 mede betrekking
hebben op een luchtvaartuig. Het lijkt echter wenselijk dat de wetgever de
artikelen  5:1 5  en  5:1 9  op  dit punt specifieker maakt.

Een toezichthouder kan inzage in gegevens en bescheiden vorderen en zo
nodig kopiEren.659 Indien het maken van kopie6n  niet ter plaatse  kan

geschieden, is hij bevoegd de gegevens en bescheiden voor dat doel voor
korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk
bewils.*" In aanvulling hierop bepaalt de Wet luchtvaart dat toezichthou-
dende ambtenaren op luchtvaartterreinen, buiten de start- en landingsba-
nen, inzage kunnen vorderen van het bewijs van bevoegdheid c.q. het
bewijs van gelijkstelling, de medische verklaring en het logboek van de
vlieger.*"
Voor het nemen van monsters, bijvoorbeeld in het kader van toezicht ver-
voer van gevaarlijke stoffen,-61 is hij bevoegd verpakkingen te openen.
Indien het onderzoek, de opneming of de monsterneming niet ter plaatse
kunnen geschieden, is de toezichthouder bevoegd de zaken voor dat doel
voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk
bewijs.

Voor het uitoefenen van toezicht is vaak medewerking benodigd van de
onder toezicht gestelde. In artikel 5:20, eerste  lid, Awb,  is de verplichting
van een ieder opgenomen om aan een toezichthouder alle medewerking te
verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn
bevoegdheden. Een bepaling met dezelfde strekking vinden we ook in arti-
kel 73b Luchtvaartwet: 'een ieder is verplicht aan de krachtens aangewezen
ambtenaren desgevraagd alle medewerking te verlenen'. Daar wordt aan
toegevoegd dat zij 'alle inlichtingen (moeten) verstrekken, die zij redelij-
kerwijs bij de uitvoering van de hun op grond van deze wet opgedragen
taak behoeven'.

Een verdachte hoeft echter niet te antwoorden, gelet op artikel 29 van het
Wetboek van Strafvordering. De medewerkingsplicht geldt derhalve niet na
het moment waarop de overheid jegens de betrokkene een handeling heeft
verricht waaraan deze in redelijkheid de gevolgtrekking heeft kunnen ver-
binden dat tegen hem strafvervolging wordt ingesteld. Vanaf dat moment is

659. Art. 5:17, eerste lid Awb.
660. Art. 5:17, tweede lid Awb.
66i. Art. 11.2, eerste lid, WIv.
662. Titel 6.5 van hoofdstuk 6 WIv.
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er sprake van 'criminal charge' in de zin van artikel 6 EVRM en kan de betrok-
kene een beroep doen op zijn zwijgrecht.Verwarring in de praktijk kan ont-
staan indien een toezichthouder tevens opsporingsbevoegdheden heeft.*&3

Degene die onder toezicht staat, moet daarom weten welke'pet' de ambte-
naar op heeft.
Het  vierde  lid van artikel 1 1.2 geeft de Algemene wet bestuursrecht extra-
territoriale werking  door de Afdeling  5.2 van overeenkomstige toepassing
bij uitoefening van de bevoegdheid door toezichthoudende ambtenaren
buiten het vluchtinformatiegebied Amsterdam te verklaren.

10 Specifieke bevoegdheden op grond  van de luchtvaartwetge-
ving

Buiten de bevoegdheden die in afdeling 2 Awb genoemd noemt de
Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart nog een aantal specifiek op de uitoefe-
ning van de luchtvaart gerichte bevoegdheden. Zo kent de Luchtvaartwet de

mogelijkheid dat de Minister van Verkeer en Waterstaat 'personen' aanwijst
die bevoegd zijn de opstijging van luchtvaartuigen te verbieden en belet-
ten:" De wetgever heeft hier voor de aanwijzing van 'personen' en niet
alleen voor aanwijzing van 'ambtenaren' gekozen, omdat het de regering
'gewenst leek', aldus de memorie van toelichting,'deze bevoegdheid ook te
kunnen verlenen aan niet-ambtenaren, waarbij in de eerste plaats is gedacht
aan de havenmeesters van de burger luchtvaartterreinen'. Havenmeesters en
assistent-havenmeesters van een aantal met name genoemde burgerlucht-
vaartterreinen*«s zijn inderdaad, naast een aantal functioneel benoemde
ambtenaren, aangewezen in het Besluit aanwijzing toezichthouders lucht-
vaart.86 Voor de ambtenaren die als toezichthouder aangewezen zijn kan
gezegd worden dat de bevoegdheid om luchtvaartuigen te verbieden en te
beletten om op te stijgen past binnen de functie. Voor de havenmeester ligt
dit iets anders. Weliswaar is deze op grond van de Regeling Toezicht
Luchtvaart belast is met de dagelijkse uitvoering van het toezicht op het
luchtvaartterrein en in het bijzonder met het toezicht op de veiligheid en
de goede orde daarop,6" hij is geen toezichthouden Ongetwijfeld is de
bevoegdheid om luchtvaartuigen te verbieden en te beletten om op te Stij-

663. Tot 1994 hadden toezichthouders in dienst bij de Rijksluchtvaartdienst opsporingsbevoegd-
heid. Zie hierna onder 'opsporing'.

66,t. Art. 73. eerste lid, sub b Lvw
665. In het rijtje komt ook voor het luchtvaartterrein Eindhoven. Dit moet een slip van de pen

zijn geweest: Eindhoven is een militair luchtvaartterrein, terwijl voor het burgergedeelte geen
havenmeester is aangewezen.

666. Art. 3 Bes|uit van 4 maart 2002, HDL/02.610004/Handhavingsdienst Luchtvaart.
667· Art. 135 RTL
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gen een overblijfsel uit de tijd dat een havenmeester bekleedt was met

opsporingsbevoegdheid.

10.1 Startverbod

De bevoegdheid om een startverbod op te leggen en zo nodig voorkomen
dat een luchtvaartuig opstijgt, desnoods door het plaatsen van een voertuig
voor het luchtvaartuig, is een bijzondere bevoegdheid waarnaar gegrepen
kan worden indien het toestel bijvoorbeeld een zichtbaar mechanisch

gebrek vertoont of wanneer zich aan boord passagiers bevinden die geen
veiligheidsfouillering hebben ondergaan. In de Luchtvaartwet vinden we
geen omschrijving van de situaties waarin een startverbod mag worden
opgelegd. Het niet voldoen aan de vorderingen van de toezichthouder is
niet strafbaar gesteld in de Luchtvaartwet, noch in de Wet luchtvaart. Toch
kent de weigering tot medewerking een strafrechtelijk pendant. Artikel  184,
eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht stelt namelijk strafbaar'het opzet-
telijk niet voldoen aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voor-
schrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht
belast'. Voor strafbaarheid op grond van artikel  184  Sr  is in ieder geval  ver-
eist dat in feitelijke zin een vordering is gedaan. Dat was het geval in zaak
van de motorzweefvlieger die met zijn motorzweefvliegtuig een vlak voor
het vliegveld van Texel een buitenlanding had gemaakt in een weiland. Hij
werd daartoe genoodzaakt omdat de motor van zijn vliegtuig in de nade-
ring afsloeg. De Luchtvaartpolitie, aan wie het voorval was gemeld, verbood
hem -per telefoon- om weer op te stijgen. De Luchtvaartpolitie wilde eerst

een onderzoek naar de toedracht instellen. De vlieger, die aanvankelijk had
verklaard zich aan het bevel te zullen houden, steeg even later toch vanuit
het weiland op, om vervolgens op het vliegveld Texel te landen. De
Luchtvaartpolitie kon niets anders dan proces-verbaal opmaken wegens het

opzettelijk niet voldoen aan een bevel of vordering van een ambtenaar en

het opstijgen van een luchtvaartuig vanaf een niet aangewezen luchtvaart-
terrein. Dit kwam de vlieger te staan op een geldboete op van 450 gul-
den.662

Indien een havenmeester een startverbod oplegt op grond van artikel   7 3,
eerste lid onder b van de Luchtvaartwet, en dit verbod wordt genegeerd,
kan evenwel niet gegrepen worden naar artikel 184 Sr. Een havenmeester is

668. Uitspraak van de politierechter te Den Helder van 3 maart 2000.
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immers geen'ambtenaar' belast met enig toezicht. Bovendien lijkt het voor
een havenmeester niet eenvoudig om te bepalen of, en wanneer hij moet
ingrijpen. Zeker daar waar het gaat om commerciBle vluchtuitvoering, zijn
grote belangen gemoeid met het aan de grond houden van een luchtvaar-
tuig. Indien achteraf moet worden geconstateerd dat een startverbod te
lichtvaardig is opgelegd, kan dit leiden tot het indienen van schadedaims
door de benadeelden.
Buiten de hiervoor beschreven bevoegdheid die gebaseerd is op de
Luchtvaartwet kent ook de Wet luchtvaart een vergelijkbare bevoegdheid.669
Toezichthoudende ambtenaren mogen "in geval van onmiddellijke drei-
ging van gevaar" het bedienen of opstijgen van luchtvaartuigen in strijd is
met het bij of krachtens de Wet luchtvaart bepaalde voor ten hoogste zes
uren verbieden of beletten. De achtergrond van dit artikel is een geheel
andere: de bevoegdheid is geintroduceerd bij de invoering van normen ten
aanzien van het gebruik van alcohol, medicijnen en psychotrope stoffen.

10.2 Registratie

De gezagvoerder van een luchtvaartuig is verplicht een journaal te houden
of door een ander lid van het stuurhutpersoneel te doen houden, waarin
bijzonderheden omtrent elke vlucht met het luchtvaartuig moeten worden
opgenomen.w° Ten aanzien van een Nederlands luchtvaartuig moet dit tij-

671dens of dadelijk na afloop van elke vlucht gebeuren.

De luchtvaartwetgeving kent geen bepaling analoog aan artikel 40 van de
Wegenverkeerswet, waarin de eigenaar of houder van een luchtvaartuig
verplicht wordt gesteld op eerste vordering binnen een bepaalde termijn de
identiteit van de bestuurder bekend te maken. Wil een toezichthouder
weten wie er met een luchtvaartuig gevlogen heeft, dan kan hij het haven-
register van de luchthaven waar het toestel is geland raadplegen. Sinds 1987

zijn havenmeesters van Nederlandse luchtvaartterreinen verplicht om op
een gestandaardiseerde wijze registratie te houden van niet-verkeersvluch-

671ten waarvan de landing of opstijging op hun terrein plaatsvindt.
Bijgehouden dienen te worden gegevens als nationaliteits- en inschrij-

669. Art. 11.2, lid 3 Wlv.
670. Art. 98 RTL
671.  Art. 98, tweede  lid  RTL.
672. Art. 142 RTL.
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vingskenmerk en type van het luchtvaartuig, de naam van de gezagvoerder,
de aard van de vlucht en het aantal inzittenden."'Ook van verkeersvluchten
dienen gegevens bijgehouden te worden, zij het dat de naam van de gezag-
voerder, de aard van de vlucht en het aantal inzittenden daar niet onder val-
len:'* De havenmeester is verplicht om aangewezen toezichthouders inza-
ge in het register te geven. Voor  1987  kon het voorkomen dat als er met een
luchtvaartuig een overtreding in het luchtruim had plaatsgevonden en de
eigenaar of houder van het toestel nadien niet bekend wilde maken of zich
niet kon herinneren wie de gezagvoerder ten tijde van die vlucht was
geweest en het journaal van het vliegtuig daar over niets vermeldde, de
politie het nakilken had:'S

11               Schorsing en intrekking van bevoegdheden

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de bevoegdheid om een bewijs
van bevoegdheid voor een bemanningslid af te geven, te schorsen of in te
trekken (artikel   2.5   Wlv). De houder   van het betrokken bewijs   van

bevoegdheid moet het bewijs dan inleveren. Daarnaast kan de minister een
676of meer bevoegdverklaringen in het brevet schorsen of doorhalen.

Volgens de memorie van toelichting«" kan de minister tot schorsing over-
gaan, wanneer tijdens de duur van het bewijs van bevoegdheid een ernstig
vermoeden rijst, dat de houder van het bewijs van bevoegdheid niet meer
over (essenti6le onderdelen van) de vereiste kennis, bedrevenheid of erva-
ring beschikt terzake van het betrokken bewijs van bevoegdheid of de
betrokken bevoegdverklaringen. Ook kan een bewijs van bevoegdheid wor-
den geschorst wanneer de houder van een bewijs van bevoegdheid anders-
zins kennelijk niet in staat is zijn werkzaamheden krachtens zijn bewijs van
bevoegdheid naar behoren te verrichten (niet de nodige geschiktheid
heeft), terwijl de betrokkene wel voldoet aan de voorgeschreven eisen. Een
en ander moet blijken uit het feitelijke gedrag van de betrokkene, waarbij
hij herhaaldelijk of in zeer ernstige mate de vliegveiligheid in gevaar

673· Art. 142, tweede lid RTL
674. Art. 142, derde lid RTL.
675· Bij het ontbreken van een bekende verdachte kon de politie alleen een rapport opmaken.

Mocht de naam van de betreffende gezagvoerder voor het verjaren van het feit alsnog
bekend worden, dan kon alsnog een proces-verbaal tegen de verdachte zal worden opge-
maakt. Een voorbeeld is het rapport van de afdeling LVO Eelde, nr. 82.05.29.0120.01, d.d.
13 sept. 1982, betreffende een laagvliegovertreding.

676. Een vergelijkbare bevoegdheid heeft de Minister van Defensie als het gaat om militaire
vliegbewijzen. De Minister van Defensie kan een verleende typebevoegdheid schorsen of
intrekken, geen vliegopdrachten meer verstrekken of een vliegverbod opleggen.

677. Kamerstukken // 1995-1996, 24513, nr. 3, P· 8
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brengt. Ten slotte kan een bewijs van bevoegdheid worden geschorst, wan-
neer de medische verklaring is komen te vervallen. 678

De beschikking inhoudende de schorsing van het bewijs van bevoegdheid
geeft aan op welke onderdelen het de houder van het geschorste bewijs aan
kennis, bedrevenheid, ervaring of geschiktheid ontbreekt. De houder weet
dus wat hij moet doen om de schorsing weer opgeheven te krijgen. Hij
krijgt daarvoor de nodige tijd - in ieder geval drie maanden - waarbinnen
hij kan doen blijken, dat hij (weer) beschikt over voldoende kennis, bedre-
venheid en ervaring, dan wel (weer) de nodige geschiktheid heeft zijn
werkzaamheden krachtens zijn bewijs van bevoegdheid te verrichten. Slaagt

hij daarin, dan wordt de schorsing opgeheven, slaagt hij daar uiteindelijk
niet in of doet hij in het geheel geen poging, dan kan het bewijs van
bevoegdheid worden ingetrokken of kunnen de betrokken bevoegdverkla-
ringen worden doorgehaald, aldus de toelichting. Indien de Minister geen
heil ziet in pogingen om de geconstateerde gebreken te verhelpen, dan mag
hij ervan afzien de gelegenheid te bieden aan te tonen dat de betrokkene
weer over de vereiste geschiktheid beschikt, zo oordeelde de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State in de 'Flintstonezaak'.6" In deze
zaak had de vlieger wiens brevet werd geschorst, de veiligheid van het
luchtverkeer ernstig in gevaar gebracht. Uit de dagelijkse wachtrapporten
van het vliegveld Maastricht Aachen Airport was het de Minister gebleken
dat het vlieggedrag van deze persoon vele incidenten heeft opgeleverd.

De minimumtermijn van drie maanden geldt ook met betrekking tot schor-
sing op medische gronden. Schorsing is derhalve een tijdelijke maatregel.
Gedurende de schorsing mag de betrokkene zijn bevoegdheden niet uitoe-
fenen, maar zodra hij blijk heeft gegeven weer aan de gestelde eisen te vol-
doen, wordt de schorsing opgeheven en herkrijgt hij al zijn rechten. De
termijn van drie maanden is een minimum. Daarna kan de Minister het
bewijs van bevoegdheid intrekken, maar het hoeft niet.*" Zolang de houder
van het geschorste bewijs van bevoegdheid zich inspant weer te gaan vol-
doen aan de eisen, waarop hij tekort schoot, zal van intrekking geen spra-
ke zijn.

De ervaring leert, dat de schaarse gevallen van schorsing eindigen door
opheffen van die schorsing en het terug geven van het bewijs van bevoegd-

678. Art. 2.5 van de Wet luchtvaart.
679· Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 7 mei 2003, zaaknrs. 200204013/1,

200205892/1,200205893/1.200205896/1,200205987/len  2002059899/1
680. Art. 2.6 van de Wet luchtvaart.
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heid. Slechts in de gevallen waarin onomstotelijk vast staat, dat betrokkene
niet meer in staat is behoorlijk de rechten, die zijn bewijs van bevoegdheid
hem geeft, Uit te oefenen dan wel hij kennelijk geen prijs meer stelt op zijn
bewijs van bevoegdheid, wordt tot intrekking overgegaan.
Intrekking van het bewijs van bevoegdheid dan wel doorhaling van een of
meer bevoegdheden vindt daarom slechts plaats, wanneer na schorsing de
houder hetzij geen pogingen in het werk heeft gesteld van voldoende ken-
nis en ervaring te doen blijken, hetzij die pogingen niet zijn geslaagd.
Daarnaast vindt doorhaling of intrekking plaats op eigen verzoek en wan-
neer de medische verklaring definitief is komen te vervallen.
Degene wiens bewijs van bevoegdheid is ingetrokken, heeft dan geen
bewijs van bevoegdheid meen Wil hij opnieuw een bewijs van bevoegdheid
verkrijgen, dan gelden de normale eisen voor het verkrijgen van een bewijs
van bevoegdheid. Ook het theoretische gedeelte van het examen zal daar-
om opnieuw moeten worden afgelegd.

De wijze, waarop aan de eisen van kennis, bedrevenheid en ervaring moet
worden voldaan en welke criteria daarbij gelden, zijn nader uitgewerkt op
grond van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en
neergelegd in de Regeling bevoegdheidsbewijzen en -verklaringen voor
luchtvarenden. Het gaat hierbij in de eerste plaats om theoretische en prak-
tische exameneisen, toegesneden op het bewijs van bevoegdheid of de
bevoegdverklaring welke gevraagd wordt. Daarnaast moet de persoon over
de nodige bekwaamheid tot het verrichten van die werkzaamheden
beschikken. Wat vliegers betreft gaat het dan onder meer om minimum
aantal vlieguren en starts en landingen en meer in algemene zin het
bekwaam kunnen verrichten van de nodige handelingen die nodig zijn om
een luchtvaartuig te bedienen.
Het bovenstaande geeft de regeling weer met betrekking tot bewijzen van
bevoegdheid voor cockpitpersoneel. Het voorgaande geldt grosso modo even-
eens voor de bewijzen van bevoegdheid, welke worden afgegeven aan
luchtverkeersdienstverleningspersoneel. 681

De bevoegdheid van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot afgifte, schor-
sing en intrekking van bewijzen van bevoegdheid impliceert een toezicht in
het  kader  van  de (post) toelating. Artikel   1 1.1 1   van  de Wet luchtvaart opent
voor de rechter de mogelijkheid om voor ten hoogste drie jaren (bij over-

681. Art. 5.16 van de Wet luchtvaart.
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treding van een van de strafbare feiten genoemd in artikel  11.9 ) of zes jaren

(recidive) de bevoegdheid te ontzeggen werkzaamheden als lid van het
boordpersoneel te verrichten of luchtverkeerdienstverlening te geven. Deze

rechterlijke bevoegdheid is een maatregel in het kader van het handha-
vingstoezicht. Wanneer een vlieger wordt veroordeeld ter zake van een
strafbaar feit uit het Wetboek van Strafrecht, dan kan de rechter als bijko-
mende straf de vlieger het recht om zijn beroep als vlieger uit te oefenen.
Dit overkwam een instructeur van de KIM-luchtvaartschool die een fatale

fout maakte bij het uitvoeren van een luchtgroet aan een collega-instruc-
teur op de grond. Twee lesvliegtuigen botsen in de lucht als gevolg waar-
van drie mensen om het leven kwamen en twee anderen gewond raakten.
De Rechtbank Assen ontzette hem voor een periode van vijf jaar uit zijn
beroep als beroepsvlieger.

682

12 Bestuursrechtelijke handhaving

Verder kan in beginsel elke activiteit in strijd met de Luchtvaartwet of de
uitvoeringsbesluiten daarvan, ongedaan gemaakt worden door middel van
bestuursdwang (artikel    72   LVW),   dat wil zeggen   als het effect   van   de
betreffende handeling ongedaan gemaakt kan worden. Het opleggen van
bestuursdwang zal ook moeten voldoen aan de bepalingen van de
Algemene wet bestuursrecht. De Wet luchtvaart kent echter geen bepalin-
gen omtrent het toepassen van bestuursdwang. De reden hiervan is dat arti-
kel  5:32 Awb de mogelijkheid geeft om in plaats van bestuursdwang toe te
passen een last onder dwangsom op te leggen. Bovendien bestaat de moge-
lijkheid  om een bestuurlijke boete op grond van artikel   1 1.1 6 Wlv  op  te

leggen.

13              Ontwikkelingen in toezicht

In 2004 bracht de IVW de nota'toezicht in Beweging' uit. Deze nota onder-
scheidt een aantal ontwikkelingslijnen voor de inrichting van het IVW-toe-
zicht. Voorop staat daarbij de wens om waar mogelijk de iegen verant-
woordelijkheid van burgers en bedrijven te (re)activeren.
Door per domein op basis van de ontwikkelingslijnen de toezichtsarrange-
menten te bezien. Daarbij gaat het om zowel het kritisch bezien van de

682. Rb. Assen, 18 oktober 2002, nr. 19/830073-01. Gepubliceerd inJournaol Luchtrecht, 2002-10,
p. 220-224.
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regelgeving als de uitwerking van mogelijkheden tot reductie van admi-
nistratieve lasten.

13.1 E-enforcement

Bij de reorganisatie  van de Inspectie Verkeer en Waterstaat is tevens  een pro-
jectdirectie E-Government opgericht, die tot taak heeft de mogelijkheden
van de moderne informatietechnologie verder te ontwikkelen en toe te pas-
sen. Het gaat hierbij om automatisering van de inspectiewerkzaamheden

(e-enforcement), verbetering  van de dienstverlening (e-government)   en
het toegankelijk maken van beschikbare kennis (kennisbank). Digitalisering
biedt volop mogelijkheden om processen eenvoudiger en naar de betrok-
kenen toe eenvoudiger te maken en te komen tot vermindering van admi-
nistratieve lasten. Voor het verzamelen van gegevens hoeft de toezichthou-
der zich niet steeds naar de bron te begeven.

14                      Opsporing

In Nederland oefent de Luchtvaartpolitie van het Korps Landelijke
Politiediensten strafrechtelijk toezicht uit op de luchtvaart. De
Luchtvaartpolitie is gevestigd  op de luchthavens Schiphol en Rotterdam.
Vanuit deze locaties wordt toezicht uitgeoefend op de diverse luchtvaart-
terreinen in Nederland. Onderzoeken en worden ingesteld op basis van

eigen waarneming of naar aanleiding van klachten en aangiften die de
Luchtvaartpolitie, al of niet via de regiopolitie, bereiken.

De huidige Luchtvaartpolitie komt voort uit de vroegere afdeling
Luchtvaartonderzoeken  van  de  in 1953 opgerichte Dienst Luchtvaart  van
het Korps Rijkspolitie.

In  februari  1946  werd een geregelde luchtdienst vanaf Schiphol  op  New
York geopend. Op de nationale luchthaven Schiphol, toen beheerd door de
gemeente Amsterdam, was het politiele toezicht verre van volledig. De taak
van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie was omschreven in de
beschikking  van de Minister van Justitie  van 28 februari  1953, nn  3022:
'1. De  opsporing van strafbare feiten, welke worden gepleegd op:
a. De burgerluchtvaartterreinen gelegen binnen het gebied van het Rijk in
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Europa, voor zover deze terreinen gelegen zijn in gemeenten, waar door de
Rijkspolitie in de politiedienst wordt voorzien;
b. De militaire luchtvaartterreinen, voor zover deze terreinen mede voor het
openbaar luchtvervoer zijn aangewezen en daarvoor worden gebruikt, een
en ander voor wat betreft de strafbare feiten welke met dat burgerluchtver-
voer verband houden;
2.   De   opsporing van strafbare feiten welke overigens worden gepleegd
binnen het gebied van het Rijk in Europa in, ten aanzien van of door middel
van burgerluchtvaartuigen;
3.  Het  verlenen  van  hulp  voor de opsporing  van die strafbare feiten, welke
in het buitenland zijn gepleegd met betrekking tot Nederlandse luchtvaar-
tuigen, voor zover de hulp van de Dienst Luchtvaart door de Nederlandse
autoriteiten of door de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij wordt ingeroe-
pen;

4. De controle op de non-scheduled luchtvaartuigen.'

De opsporing van strafbare feiten hield ook in dat er in toenemende mate
onderzoeken werden ingesteld bij luchtvaartongevallen en luchtvaartvoor-
vallen, om na te gaan of de ongevallen te wijten waren aan strafbare han-
delingen. Behalve op de luchthaven Schiphol werden ook politiemensen
geplaatst op de luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam.
In   1 9 7 8  werd de Dienst Luchtvaart  bij een reorganisatie onderverdeeld  in
diverse afdelingen en onderafdelingen. Daarmee ontstond de afdeling
Luchtvaartonderzoeken, die werd belast met het volgende takenpakket:
'
1. Controle op de naleving van de wettelijke voorschriften zoals omschre-

ven in de Luchtvaartwet, Regeling Toezicht Luchtvaart en het
Luchtverkeersreglement, alsmede de daaruit voortvloeiende besluiten;
2.  Controle op  en rond de aangewezen luchtvaartterreinen, voor zowel voor
de  motor-  als  voor de zweefvliegerij;
3.  Controle  op het bezit  van de vereiste vergunningen  voor het uitvoeren
van diverse vluchten, zoals geregeld en ongeregeld luchtvervoer, rond-
vluchten en dergelijke;
4. Het in bepaalde maanden controleren van de landbouwspuitvliegerij en
de strips waarvan deze gebruik maakt;
5. Het instellen van (strafrechtelijke)onderzoeken na vliegtuignoodlandin-
gen, vliegtuigongevallen of andere ongevallen;
6. Het onderzoeken van klachten betreffende de luchtvaart'.
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De Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie is bij de reorganisatie van
de Nederlandse politie per  1  januari 1994 opgeheven. De Vliegdienst en de
afdeling Luchtvaartonderzoeken werd ondergebracht bij het Korps
Landelijke Politie Dienst en vormen tegenwoordig samen de
Luchtvaartpolitie. De Koninklijke Marechaussee werd belast met de regu-
liere politietaak op de Nederlandse vliegvelden.

15 Onderscheid opsporing en toezicht

In theorie is er verschil tussen toezicht en opsporing, maar in de praktijk is
het onderscheid tussen toezicht en opsporing moeilijk te maken Voor het
uitoefenen van toezicht is het niet nodig dat sprake hoeft te zijn van een
concrete verdenking dat een strafbaar feit is gepleegd. Een politieambtenaar
die bezig zijnde met toezicht op strafbare feiten stuit mag de resultaten van
de (toezicht)controles vervolgens gebruiken voor de opsporing. Wel waar-
borgt artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering dat de verdachte de

zogenaamde 'cautie' moet worden gegeven. Ook uit artikel 6 lid 1 EVRM
volgt dat een verdachte niet behoeft mee te werken aan het verzamelen van
bewijzen tegen hemzelf door verplichting inlichtingen te geven.

Met de opsporing van de bij of krachtens deze Wet luchtvaart strafbaar

gestelde feiten zijn belast de bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek
van Strafvordering aangewezen ambtenaren. In praktische zin betekent dit
dat voornamelijk de Luchtvaartpolitie zich bezig houdt met de opsporing
van strafbare feiten uit de luchtvaartwet- en regelgeving.

Handhaving van de in de luchtvaartvoorschriften strafbaar gestelde feiten
door middel van opsporing is alleen'in overeenstemming met de geldende
rechtsregels' als een specifieke wettelijke regeling opsporingsbevoegdheid
verleent. Dat blijkt  uit  art. 141, onder c, Wetboek van Strafvordering.6"
Personen belast met de opsporing van de bij of krachtens de Luchtvaartwet
strafbaar gestelde personen zijn, behalve de bij artikel  141  van het Wetboek
van Strafvordering aangewezen personen,684 (a) de ambtenaren van de rijks-
belastingdienst, bevoegd inzake douane en (b) de door of de Minister van
Verkeer en Waterstaat aan te wijzen personen:ss Een vergelijkbare bepaling
vinden we in artikel 11.3 van de Wet luchtvaart.686

683. Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 oktober 1957 (Stb. 383)
68 . Dit zijn o.m. politieambtenaren.
685· Art. 71 Lvw
686. Zij het dat de ambtenaren van de Rijksbelastingdienst hier niet wordt genoemd.
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Zowel artikel   71   LVW  als het eerste  lid van artikel   11.3 Wlv bieden  de
Minister van Verkeer en Waterstaat dus de mogelijkheid om personen  aan te

wijzen die met opsporing van de bij de Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart
strafbaar gestelde feiten worden belast. In de op deze artikelen gebaseerde

Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren luchtvaart IVW wordt opspo-
ringsbevoegdheid toegekend aan de ambtenaren van de Inspectie Verkeer en
Waterstaat.*" Door de formulering algemeen te houden wordt een algeme-
ne buitengewoon opsporingsambtenaar voor de Inspectie Verkeer en
Waterstaat gecrelerd, waarbij de uitwisseling van taken en expertise gemak-
kelijker wordt gemaakt. 'De opsporingsbevoegdheid', zo vermeldt  de  toe-
lichting, 'kan evenwel slechts worden uitgeoefend voor de spedfieke taak
waarvoor de betreffende buitengewoon opsporingsambtenaar is aange-
steld'.

Tot 1 april 1994 waren ambtenaren van de Rijksluchtvaartdienst die daar-
toe door de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen waren, niet
alleen bevoegd om toezicht op de naleving van de wettelijke regels te hou-
den, zij waren bovendien bevoegd om opsporingshandelingen uit te oefe-
nen:" Ging de Luchtvaartwet van  1958 er nog van uit dat uitsluitend amb-
tenaren met het opsporen van strafbare feiten konden worden belast,6,9 in
1962 leek het de wetgever gewenst deze bevoegdheid ook aan niet-ambte-
naren te kunnen verlenen.'90 Hiermee werd het mogelijk dat anderen dan
RID-ambtenaren de opsporingsbevoegdheid kon worden verleend. Zo kon

het gebeuren dat de havenmeesters van burgerluchtvaartterreinen opspo-
ringsbevoegdheid verkregen. Ambtenaren van de RLD, noch havenmeesters
hebben ooit gebruik gemaakt van deze bijzondere bevoegdheid. Enerzijds
beschikten zij niet over praktische vaardigheden, zoals het kunnen opma-
ken van een proces-verbaal en kenden zij veelal hun bevoegdheden niet;
anderzijds stond men ook niet echt te trappelen om binnen de luchtvaart-
wereld, waarin velen elkaar goed kennen, als'politieagent' op te treden. Uit
een      in 1985 opgestelde RLD-nota 'Tweestromenland      in      de

'691

Rijksluchtvaartdienst, Nota inzake Opsporing en Toezicht stelde Van
Lieshout de RID voor de keus: investeren in opleidingen of, indien dat niet
gewenst zou worden geacht, het opgeven van de opsporingsbevoegdheid

687· Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren luchtvaart IVW, 10 augustus 2006, nr.
HDJZ/LUV/2006-1233, Stcrt. 2006, nr. 169, p. 297

688. Schnitker 2001, p. 19
689. Art. 48 (oud).
690. Art. 71 (oud)
691. Nota van 29 mei 1985
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binnen de RLD.Van Lieshout stelde: "op dit terrein dient dus beleid gemaakt
te worden. Indien dat niet gewenst geacht wordt, heeft het geen zin de
opsporingsambtenaren binnen de RID te handhaven. Indien zulks wel ge-
wenst geacht wordt, is het aanbevelenswaardig in dat beleid tevens te voor-

zien in een additionele opleiding, waarin behalve het opmaken van een
proces-verbaal tevens de bevoegd-heden van de opsporingsambtenaar
behandeld worden".691  Niet lang daarna  liet een interdepartementale werk-
groep het heroverwegingsrapport 'Diensten met opsporingsbevoegdheid'
het daglicht zien, waarin aandacht wordt besteed aan het opschonen van
opsporingsbevoegdheden in diverse wetten. Verondersteld mag worden dat
deze heroverweging, maar ook het feit dat in de jaren tachtig het optreden
tegen overtredingen in de luchtvaart steeds meer werd overgelaten aan de
toenmalige afdeling Luchtvaartonderzoeken van de Rijkspolitie Dienst
Luchtvaart,6" voor de RID de doorslag heeft gegeven om geen gevolg te
geven aan het advies van Van Lieshout om RID-ambtenaren te bekwamen

tot opsporingsambtenaar. De opsporingsbevoegdheid verdween uit de
Luchtvaartwet, wanneer op 1 april 1994 het nieuwe artikel 142 Wetboek
van Strafvordering en de nieuwe Politiewet in werking treden. Omdat de tot
dan toe bestaande categorie8n onbezoldigde en bijzondere opsporings-
ambtenaren vervielen, werd het noodzakelijk de aanwijzing van opspo-
ringsambtenaren op basis van de Luchtvaartwet eveneens in te trekken.604

Daarmee werd de formele opsporing van in de Luchtvaartwet strafbaar
gestelde feiten beperkt tot de bij het Wetboek van Strafvordering aangewe-
zen ambtenaren.695 De Minister van Verkeer en Waterstaat houdt evenwel  de

mogelijkheid open dat, indien daartoe de noodzaak bestaat, opnieuw per-
sonen krachtens artikel 7 1, onder  b  van de Luchtvaartwet en artikel   1 1.3

692.1. van Lieshout, Tweestromenland in de Rijksluchtvaartdienst, Nota inzake Opsporing en
Toezicht, 29 mei 1985

693· De tegenwoordige Luchtvaartpolitie van het KLPD.
694· Besluiten nr. AZ/L 26088, Rijksluchtvaartdienst van 24 november 1981 (Skrt. 1981, 239) als

mede nr. RLD/Ll/92.912, Rijksluchtvaartdienst van 13 februari 1992 (Stat. 1992.58)
695· Toelichting besluit aanwijzing ambtenaren die luchtvaartterreinen en luchtvaartuigen mogen

betreden, nr. DGRLD/L195·200193, Sti:A. 1995, 169.
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van de Wet luchtvaart worden aangewezen die belast worden met de opspo-
ring van strafbare feiten.696

Ondanks het niet meer bezitten van opsporingsbevoegdheid blijft het voor
IVW-ambtenaren steeds mogelijk om aangifte te doen van strafbare fei-
ten:" Bi j ernstige delicten moet het zelfs.98 Daarbij kan gedacht worden
aan waarnemingen achter de radarschermen die voor de constatering van
overtredingen van de luchtverkeersregels van belang kunnen zijn:" Indien
daartoe aanleiding bestaat kunnen op grond van artikel  162, lid vijf lid,Sv,
voorschriften worden gegeven betreffende de wijze waarin melding plaats-
vindt. In de praktijk van de afgelopen jaren heeft de afgelopen jaren heeft
de Luchtvaartinspectie van die opsporingsbevoegdheden niet of nauwelijks
gebruik gemaakt.'°°
De met opsporing belaste personen zijn, evenals de met toezicht belaste
personen, bevoegd de plaat-sen te betreden als bedoeld in artikel 7 3, eerste
lid en zijn eveneens bevoegd om het opstijgen een luchtvaartuig te verbie-
den en te beletten. Verder kunnen met opsporing belaste personen aan de
Luchtvaartwet  nog een steun ontlenen, namelijk artikel   7 5: de gezagvoer-
der en overige leden van de bemanning van een luchtvaartuig zijn verplicht
de bij of krachtens de Luchtvaartwet vereiste bescheiden af te geven. Buiten
de Luchtvaartwet komen opsporingsambtenaren bevoegdheden op basis
van het Wetboek van Strafvordering toe.

16                  Opsporingsbevoegdheden

De opsporingsbevoegdheden zijn vastgesteld in het Wetboek van
Strafvordering. Naast opsporingsbevoegdheden beschikken de betreffende
ambtenaren  ook over de onder 4.1 genoemde toezichtbevoegdheden. In  de
Wet luchtvaart zijn daarnaast nog een aantal specifiek aan de luchtvaart

696. Bij besluit van 20 december 1991 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat als opspo-
ringsambtenaar in de zin van art. 71, sub b, Lvw bedoeld in art. 102 van de RTL (de zoge-
naamde 'vluchtinspecteurs'). aangewezen de ambtenaren van de Luchtvaartinspectie. Op
grond van de regeling waren deze ambtenarerij belast met de opsporing van overtredingen
van voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet (voor zover dit
economische overtredingen zijn in de zin van art. 1 WED). De regeling is nadien gewijzigd
bij het besluit van 6 mei 1998, Stcn. 1998,95· waarin de ambtenaren van de
Rijksverkeersinspectie (RVI) werden belast met toezicht en opsporing. Met de inwerkingtre-
ding van de Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren luchtvaart IVW, Stcn. 2006,169, is
de regeling van 1998 ingetrokken.

697· Art. 161 Sv.
698. Art. 160 Sv.
699. Zie MvT Wet luchtvaart m.b.t. 'Handhaving'.
700. MvT Aanwijzingsbesluit Schiphol, Stcrt. 1996,211.
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gerelateerde opsporingsbevoegdheden opgenomen:
-  opsporingsambtenaren zijn bevoegd het verrichten van werkzaamheden

aan boord van luchtvaartuigen of het bedienen of opstijgen van lucht
701vaartuigen ingeval van overtreding te verbieden of te beletten.

-  indien het een burgerluchtvaartuig betreft, het luchtvaartuig, waarmee de
overtreding wordt begaan naar een door hen aangewezen plaats over te

702brengen of te doen overbrengen en aldaar in bewaring te stellen.

- op eerste vordering van een opsporingsambtenaar is degene, die op
grond van artikel   2.1   in het bezit dient   te   zijn   van een bewijs   van

bevoegdheid, een bewijs van gelijkstelling of een medische verklaring,
verplicht dat bewijs of die verklaring behoorlijk ter inzage af te geven.

- op eerste vordering van een opsporingsambtenaar is het lid van het
boordpersoneel, dat werkzaamheden verricht of aanstalten maakt werk
zaamheden te gaan verrichten, verplicht zijn medewerking te verlenen
aan een voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht en daartoe volgens
de door de opsporingsambtenaar te geven aanwijzingen ademlucht te
blazen in een door die ambtenaar aangewezen apparaat.

17             Landelijk Coiirdinerend Luchtvaart-Officier van Justitie

De Luchtvaartpolitie stemt haar opsporingsactiviteiten op luchtvaartgebied
af met de landelijk co6rdinerend officier van Justitie verbonden aan het
arrondissementsparket Haarlem. Deze functionaris bestaat sinds    1982.
Daarvoor bestond er geen enkel gestructureerde relatie tussen de
Luchtvaartpolitie (toen IYO) en het Openbaar Ministerie. In een brief aan
de Amsterdamse Procureur-Generaal Lagerwaard,'°' had de toenmalige
commandant van de Dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie Gerritsen erop
gewezen dat er in die tijd (1981) geen regelmatig overleg tussen de Dienst
Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie en het Openbaar Ministerie bestond
over luchtvaartaangelegenheden. Voorts bracht Gerritsen de indruk onder
de aandacht van de PG dat er landelijk verschillen bestaan in de afdoening
van soortgelijke luchtvaartovertredingen. Gerritsen weet dit aan het feit dat
in veel gevallen binnen het Openbaar Ministerie, maar vooral ook binnen
de rechterlijke macht, kennis en ervaring op luchtvaartgebied wordt
gemist.'Zo komt het regelmatig voor', schreef Gerritsen,'dat Officieren van
Justitie zich in verband met de ingewikkeldheid van een zaak  door de
Afdeling Luchtvaartonderzoeken van de Dienst Luchtvaart laten voorlich-

701. Art 11.3, tweede lid.
702. Art 11.3, tweede lid.
703· Kenmerk 5429/'81, d.d. 5 november 1981.
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ten. Het komt echter ook voor, dat dezelfde afdeling wordt benaderd voor
het opstellen van de tenlastelegging of zelfs om de hoogte van de strafeis te
bepalen.' 'Helaas  zijn  er ook gevallen bekend', vervolgt Gerritsen, 'waarin
belangrijke zaken werden geseponeerd en kwam de rechtbank in een aan-
tal gevallen niet tot een veroordeling door een aanvankelijk verkeerde aan-
pak van de zaak'. Het zou daarom volgens Gerritsen wenselijk zijn, 'indien
binnen het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht deskundigheid op
luchtvaartgebied wordt opgebouwd, waarbij eventueel te denken zou zijn
aan de invoering van een speciale kamer voor luchtvaartzaken.'

De PG verzocht de in de brief van Gerritsen omschreven problematiek te
willen voorleggen  aan de Minister van Justitie  (in zijn schrijven  van  10
februari  1982). De minister besloot een landelijk codrdinerend officier van
justitie voor luchtvaartzaken aan te stellen die verbonden zou zijn aan het
arrondissementsparket in Haarlem.

De taak van de landelijk co6rdinerend officier bestaat uit co6rdinerende
werkzaamheden tussen de Luchtvaartpolitie enerzijds en de Inspectie van
Verkeer en Waterstaat en de landelijke parketten van het Openbaar
Ministerie anderzijds. De landelijk co6rdinerend  ofEcier vervolgt niet alle
in het land voorkomende luchtvaartovertredingen; de Officier van justitie is
relatief competent.'°* Wel is de landelijk co6rdinerend officier behulpzaam
bij het opstellen van de dagvaarding of verleent hij advies bij het bepalen
van de strafeis.

De Landelijk Co6rdinerend Luchtvaart-Ofilcier van Justitie  (LCLO),  werk-
zaam op de nevenvestiging Schiphol van het parket Haarlem, geeft leiding
aan de Dienst Luchtvaartpolitie bij het verrichten van strafrechtelijk onder-
zoek van luchtvaartongevallen en -incidenten. Wanneer genoemd onder-
zoek is afgerond wordt het proces-verbaal ingestuurd aan de LCLO, die de
zaak beoordeelt. De LCLO stuurt de zaak vervolgens, vergezeld van een
afdoeningsadvies, naar het arrondissementsparket dat bevoegd is de zaak af
te doen.

Jaarlijks worden slechts enkele honderden overtredingen van de luchtvaart-
wetgeving vervolgd. Het gaat daarbij om overtreding van een beperkt aan-
tal strafbare feiten waarvoor proces-verbaal wordt opgemaakt. De meeste
zaken worden afgedaan met een schikking, aangeboden door het Openbaar

704· Art. 9 Sv.; Ruysink en Straatman-Sell j 1999 p. 2 en 3.
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Ministerie, of een boete die wordt opgelegd door de rechten Het aantal

luchtvaartovertredingen valt in het niet bij het aantal strafbare feiten uit
andere wetten die in het strafrechtelijke circuit afgedaan worden. Het komt
dus niet vaak voor dat de strafrechter geroepen wordt een oordeel op grond
van de luchtvaartregelgeving te geven. 705

17.1 Afstemining handhaving

De  werkgebieden  van de Luchtvaartpolitie (IYP), het Openbaar Ministerie
(OM) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat - de strafrechtelijke - en
bestuursrechte]ijke handhaving van luchtvaartvoorschriften - lopen in
elkaar over. In het najaar van 2000 heeft de Commissie Lucht OM, een
commissie waarin overleg gevoerd wordt over beleidsprojecten, wetge-
vingsprojecten, de handhaafbaarheid van luchtvaartwet en luchtvaartregel-
geving en over het verbaliserings- en vervolgingsbeleid, besloten de
Werkgroep Handhavingsstrategie Luchtvaart (HHS) in te stellen om te
komen tot een effectieve en efficiEnte afstemming en samenwerking op het

gebied van strafrechtelijke - en bestuursrechtelijke handhaving in de lucht-
vaart. 706

De Commissie Lucht OM wordt voorgezeten door de hoofdofficier van
justitie in het arrondissement Haarlem. Leden zijn de Landelijk
Codrdinerend Officier van Justitie voor Luchtvaartzaken, het hoofd van de
Luchtvaartpolitie, het hoofd van Inspectie Verkeer en Waterstaat en een ver-
tegenwoordiger van de Koninklijke Marechaussee.

De Werkgroep Handhavingsstrategie werkt al enige jaren aan een gezamen-
lijk handhavingsbeleid. Regelmatig was er sprake van onduidelijkheid ten
aanzien van de rolverdeling. Toch is de werkgroep erin geslaagd een con-
ceptdocument op te stellen dat beschrijft welke instantie welke luchtvaart-
voorschriften handhaaft, op welke dat wijze gebeurt, alsmede welke crite-
ria bij de gemaakte keuzes gehanteerd zijn. 'Uitgangspunt bij het opstellen
van dit document', zo stellen de opstellers, 'is altijd geweest dat het
bestuursrecht en het strafrecht naast elkaar staan en ieder hun eigen func-
tie hebben. Handhaven heeft echter slechts effect bij een integrate benade-
ring. Het is daarom van belang elkaar te informeren, met elkaar samen te

705. Kok 2003, P. 197-200.
706.'Handhavingsstrategie Luchtvaart', Handleiding tot samenwerking, Uitgave van Korps

Landelijke Politiediensten, Inspectie Verkeer en Waterstaat en Openbaar Ministerie, con-
Cept 15112004.
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werken en de eigen acties af te stemmen op de acties van de ander'. Het
document is echter (nog) niet vastgesteld.

17.2 Transactiebeleid inzake luchtvaartwetgeving

Een van de onderwerpen waar voornoemd luchtvaartoverleg aan gewerkt
heeft is het opstellen van een transactielijst. Gelet op het feit dat steeds meer
advies wordt gevraagd, met name op het gebied van de wijze van afdoe-

ning, heeft het luchtvaartoverleg zich gebogen over de vraag of het wense-
lijk zou zijn om te komen tot landelijke transactierichtlijnen voor lucht-
vaartzaken.
Een daartoe speciaal in het leven geroepen werkgroep heeft uit de verza-
melde afdoeningsberichten een landelijk beeld gevormd, aan de hand
waarvan een overzicht van transactiebe-dragen is opgesteld voor de meest
voorkomende zaken uit de luchtvaartvoorschriften. 707

Door het college van procureurs-generaal is uiteindelijk op verzoek van het
arrondissement Haarlem, waar de Landelijk Co6rdinerend Officier van
Justitie voor luchtvaartzaken organisatorisch is ondergebracht, een richtlijn
voor het transactiebeleid van het openbaar ministerie inzake de luchtvaart-
wetgeving opgesteld ('Transactiebeleid inzake luchtvaartwetgeving'). 708

De feiten die in deze richtlijn zijn opgenomen worden in eerste instantie
door middel van een OM-transactie afgedaan. Van een afdoening door
middel van de zogenaamde politietransacties is afgezien, omdat landelijk
gezien het aantal zaken gering is en de afdoening van dit soort zaken, gelet
op de specifieke kennis die hiervoor nodig is, niet eenvoudig van aard is.
Bij het vaststellen van het voorstel van richtlijnen zijn slechts die overtre-

dingen vermeld, waarvan in het verleden proces-verbaal is opgemaakt. Per
soort overtreding is rekening gehouden met:
a. de gevaarzetting dat de overtreding met zich mee kan brengen voor
zowel de gezagvoerder, zijn passagiers en/of anderen;
b. het commerci6le karakter; transacties dienen ten aanzien van bepaalde
overtredingen niet te laag te zijn, daar de gezagvoerder en/of zijn passagiers

707· Brief van de landelijk co6rdinerend Ovj voor luchtvaartzaken aan de vergadering van procu-
reurs-generaal van 27 november 1991. Tien jaar eerder had de toenmalige commandant van
de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie aan de procureur-generaal te Amsterdam
om het opstellen van landelijke richtlijnen voor de afdoening van luchtvaartzaken verzocht
(brief van 5 november 1981, kenmerk 5429/81).

708. Stcn. 137 d.d. 19 juli 1996
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of opdrachtgever bij het bekend worden van een te laag transactiebeleid het
risico voor de boete voor lief neemt/nemen.
c. veroorzaakte schade en/of letsel.

17.3 Strafbaar feit

Overtreding van een bepaling levert alleen dan een strafbaar feit op als dat
uitdrukkelijk in de regelgeving is vermeld.'°' In de relatie tussen de
Luchtvaartwet en de strafbare feiten in de RTL is dat op exact dezelfde wijze
geregeld. In de Luchtvaartwet is de bevoegdheid neergelegd om bij of
krachtens Algemene Maatregel van Bestuur nadere regels te stellen geregeld.
De Regeling Toezicht Luchtvaart  (RTL)  is daar een voorbeeld van. De straf-

baarstelling  van die regels is opgenomen in artikel 62, derde lid van de
Luchtvaartwet: overtreding van een voorschrift gegeven bij of krachtens

algemene maatregel van bestuur ingevolge deze wet, wordt,'voor zover die

overtreding uitdrukkelijk als strafbaar feit is aangemerkt', gestraft hetzij  met
hechtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete van de derde catego-

rie, hetzij met 66n van deze straffen. In artikel 166 van de RTL wordt aan-
gegeven welke artikelen bij overtreding ervan een strafbaar als bedoeld in
artikel 62, derde lid, van de Luchtvaartwet oplevert. Wanneer een gedraging
niet uitdrukkelijk als een strafbaar feit wordt aangemerkt, is vervolging
voor dat feit uiteraard niet mogelijk. Strafrechtelijke vervolging van ruim
tweehonderd normschendingen in de luchtvaartwetgeving is volgens het
de Landelijk Co6rdinerend Officier van Justitie niet rechtstreeks mogelijk,
eenvoudigweg omdat daar geen strafrechtelijke sanctie op staat.
De RTL biedt de Minister de bevoegdheid om een aantal onderwerpen
nader te regelen bij ministeri8le regeling in een enkel geval wordt dit de
minister zelfs uitdrukkelijk opgedragen. Ook kunnen deze regelingen ver-
bodbepalingen bevatten. De Alkmaarse officier van justitie Kok wees op het
gegeven dat echter niet in deze ministeriEle regelingen niet altijd wordt
vermeld dat overtreding ervan een strafbaar feit oplevert als bedoeld in arti-
kel 166, derde lid, RTL, terwijl de Luchtvaartpolitie in een aantal gevallen

proces-verbaal heeft opgemaakt. Als voorbeeld noemt hij de'Regeling voor-
bereiding en uitvoering verkeersvluchten, uitgezonderd rondvluchten' en
'de Regeling uitrusting bij vluchten, niet zijnde verkeersvluchten'.

De vraag die zich hierbij opdringt, is of de wetgever hier een steek heeft
laten vallen. Officier van justitie Kok, die zelf vindt dat het strafrecht hier

709. Art. i WIv.
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geen functie heeft. vraagt zich af of de minister strafbaarstelling van over-
treding  van die bepalingen misschien niet heeft gewild."° Dat lijkt echter

gezien de gekozen bewoordingen  ('het is verboden...'), de doelstelling van
de minsteriele regeling en het door te minister tot dusver gevoerde beleid
niet echt voor de hand te liggen."'

Op 9 december 2003 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waarin deze
kwestie zijdelings aan de orde komt. Het ging om een gemeentelijke ver-
ordening die ten dele bepalingen bevat die de gemeentelijke regelgever

ingevolge de Wet milieubeheer moet vaststellen, en overigens bepalingen
inhoudt die de gemeenteraad op eigen gezag mag vaststellen. Ook  de Wet
milieubeheer kent de strafbaarstellingstechniek waarop Kok doelde. In dit
arresti'z is overwogen:
'3.4   Uit het samenstel van bepalingen  die   in de overwegingen   van   de
Rechtbank sub 3.3 zijn weergegeven, volgt voor wat betreft de ten tijde van
het bewezenverklaarde feit van kracht zijnde wetgeving in formele zin
a) (...)
b)        dat overtredingen van de voorschriften van zodanige verordening,

voorzover aangeduid als stmfbare feiten, strafbaar waren ingevolge art.  la,
aanhef en onder 30 (oud), in verbinding met art. 6 WED.'

Hier is dus - zijdelings - vastgesteld dat deze constructie naar de letter geno-
men moet warden: indien in de wettelijke strafbaarstelling wordt verwezen
naar ge- of verbodsnormen in een uitvoeringsregeling met de toevoeging
'voor zover strafbaar gesteld' moet in de uitvoeringsregeling worden
bepaald dat overtreding van de norm een strafbaar feit oplevert (maar dege-
ne die de uitvoeringsregeling opstelt moet zich onthouden van het opne-
men van een sanctienorm, want de aard en hoogte van de op te leggen straf
dient in de hogere regeling  te zijn bepaald).

Zo de bij de luchtvaart betrokkenen menen dat de Luchtvaartwet en daarop
gebaseerde Besluiten ontoereikend zijn voor een doeltreffende hand-having,
en dat strafvervolging mogelijk moet zijn ter zake van hetgeen in uitvoe-

ringsregelingen is voorgeschreven omtrent vluchtvoorbereiding etcetera,
dient het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te worden geactiveerd, en

710. Volgens officier van justitie C. Kok zijn er in feite maar heel weinig bepalingen uit de
Luchtvaartwet, de RTL en de ministeri6le uitvoeringsregelingen op te sommen waarvoor het
daadwerkelijk gerechtvaardigd is het gehele systeem van dwangmiddelen en het straffenar
senaal (van boete tot vrijheidsstraffen) in te zetten.

711. Kok 2003, P 197-200.
712. Griffienr. 01026/03 E. op WWW<http://www.rechtspraak.nl>. te vinden onder UN AN7086.
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waar nodig te worden bepaald welke overtredingen tegen die uitvoerings-
regelingen strafbare feiten opleveren. 713

17.4 Vervolging van buitenlandse overtreders

Een luchtvaartuig dat in het Nederlandse luchtruim een luchtvaartovertre-

ding begaat, kan zich enkele uren later op grote afstand in het buitenland
bevinden. Dit maakt de opsporing en vervolging van buitenlandse beman-

ningen bijzonder moeilijk.
In de jaren tachtig zijn door de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie
werkafspraken gemaakt met de Duitse Bundesanstalt fQr Flugsicherung.
Aanleiding daartoe was het feit dat verzoeken aan de Bundesanstalt fur
Flugsicherung om de na te gaan wie de verantwoordelijke vlieger van een
bepaald vliegtuig was geweest, in veel gevallen leidde tot het opleggen van
een bestuursrechtelijke boete door deze Duitse luchtvaartautoriteit. Werd de
overtreder dan ook nog eens strafrechtelijk vervolgd in Nederland, dan kon
het vooromen dat de overtreder twee maal voor hetzelfde feit werd bestraft.

De afspraak met de Bundesanstalt fw Flugsicherung hield in dat als in
Duitsland een administratieve boete zou worden opgelegd, de Nederlandse
Dienst Luchtvaart het proces-verbaal niet zou insturen naar het Openbaar
Ministerie. Betrof de overtreder een Belgische vlieger, dan werden justitiEle
wegen bewandeld. Een proces-verbaal betreffende een overtreding begaan
met een Belgisch luchtvaartuig, waarvan de vlieger nog moest worden
gehoord, werd via de Nederlandse officier van justitie naar de Procureur

des Konings in BelgiE gestuurd. Laatstgenoemde stuurde het proces-verbaal
voor verhoor door naar naar de Generale Staf van de Rijkswacht in Brussel.
Voor het verkrijgen van informatie over overtreders met de Franse nationa-
liteit verliepen de contacten met de Franse luchtvaartautoriteiten minder
soepel. Informatie over eigen onderdanen werd slechts moeizaam afge-
staan. Dit werd nauwelijks beter als de aanvraag verliep via de justitiEle
kanalen.'14

Het aantal processen-verbaal betreffende overtreding van de luchtvaartwet-

geving dat jaarlijks wordt opgemaakt is gering, het gaat om slechts een
honderdtal strafbare feiten.Veelal gaat het om overtreding van gedragsregels
in de lucht, zoals laagvliegen en het ongeautoriseerd binnenvliegen van
gecontroleerde verkeersleidingsgebieden. De meeste zaken worden afge-

713· juli 2006 was dit nog niet gebeurd.
714. Brief Commandant Rijkspolitie Dienst Luchtvaart aan PG Lagerwaard, kenmerk 5429/'81,

november 1981.
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daan met een schikking aangeboden door het Openbaar Ministerie, of een
boete die wordt opgelegd door de rechter. Het aantal luchtvaartovertredin-
gen valt in het niet bij het aantal strafbare feiten uit andere wetten die in
het strafrechtelijke circuit afgedaan worden. Het komt dus niet vaak voor
dat de strafrechter geroepen wordt een oordeel op grond van de lucht-
vaartregelgeving te geven.

715

18            Opsporing door HUROCONTROL

Eurocontrol kan op basis van artikel  20  van het Eurocontrol Verdrag perso-
nen aanstellen voor het opmaken van proces-verbaal. Doel is het mogelijk
maken dat overtredingen van luchtruimgebruikers formeel aan de vervol-
gende autoriteiten ter kennis gebracht kunnen worden. Dit artikel vereen-

voudigt de bewijsvoering van luchtvaartovertredingen voor een eventuele
rechtbank ongeacht de nationaliteit. Van deze bevoegdheid wordt slechts
zelden gebruikt. Meestal blijft het bij een schrobbering, waarschuwing of
formele klacht bij de luchtvaartmaatschappij. 716

19 Private handhaving

Krachtens het afdelingsreglement en krachtens de Reglementen
Parachutespringen, Schermvliegen en Zeilvliegen hebben de besturen van
de afdelingen parachutespringen, schermvliegen en zeilvliegen van de
KNVvL de bevoegdheid een sanctiereglement op te stellen waarin geregeld
wordt hoe om te gaan met overtredingen van binnen de afdeling van toe-
passing zijnde voorschriften, waaronder het afdelingsreglement, alsmede
de daarop stoelende andere voorschriften, en hoe om te gaan met overtre-

ding van wettelijke regelingen. Ook indien geen wet of reglement overtre-
den is, maar de naam of belangen van de vliegsport in het algemeen en de
schermvliegsport in het bijzonder in opspraak zijn gebracht kan door het
afdelingsbestuur een sanctie worden opgelegd. Het bestuur heeft deze
bevoegdheid echter gedelegeerd aan een sanctiecommissie. De samenstel-

ling van de sanctiecommissie als ook de werkwijze bij het vermoeden van

overtreding regels of voorschriften wordt in het sanctiereglement beschre-
ven.

Doel van het sanctiebeleid is in het belang van de veiligheid en de continu-

715.  Kok  2003, P 197-200.
716. Navraag bij Eurocontrol, e-mail j.van den Assem op 6 januari 2003
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iteit van de sport, corrigerend te kunnen optreden bij geconstateerde over-
tredingen. Overtredingen van voorschriften, reglementen en wettelijke
regelingen en handelingen waardoor de naam of belangen van de vlieg-
sport in het algemeen en de sport van de betreffende afdeling in het bij-
zonder in opspraak zijn gebracht, kunnen aan de commissie worden voor-
gelegd door het afdelingsbestuur, bijvoorbeeld op basis van een veilig-
heidsonderzoek of op instigatie van autoriteiten, en door de ledenraad. De
sanctiecommissie kan op eigen initiatief geen zaken in behandeling nemen.

De commissie heeft als taak uitspraak te doen in alle haar voorgelegde zaken
of de aangeklaagde 'schuldig' dan wel 'onschuldig' is aan het tenlastegeleg-
de. Indien een aangeklaagde schuldig wordt bevonden, stelt de commissie
conform dit reglement de strafmaat vast. De sancties die opgelegd kunnen
worden zijn: een waarschuwing, een berisping, een schorsing van de
bevoegdheid of het intrekken van een of meerdere bevoegdheden of ont-
zetting uit een of meerdere bestuurlijke functies en/of lidmaatschap dan
wel beEindiging van schoolerkenning of aansluiting.
Doel van laatstgenoemde maatregel is de betrokkene die houder is van een
of meerdere bevoegdheden in bepaalde gevallen tegen zichzelf te bescher-
men als ook om daarmee andere beoefenaren van de vliegsport te bescher-
men voor de uitoefening van een afgegeven bevoegdheid, door de betrok-
kene. De sancties moeten zo spoedig mogelijk na de geconstateerde over-
treding worden opgelegd. Naast sancties kunnen maatregelen genomen
worden ter onmiddellijke waarborging van vliegveiligheid. Hierbij valt te
denken aan een tijdelijk vliegverbod voor een persoon of het opschorten
van een activiteit van een organisatie.

Het vliegverbod is een sanctie die wordt opgelegd bij een zeer ernstige
overtreding van de voorschriften of bij een voorval, waarbij lichamelijk let-
sel en/of materiae schade is opgetreden of had kunnen optreden. Deze
sanctie kan ook worden opgelegd bij herhaling van een eerdere overtreding
waarvoor reeds een berisping was opgelegd. Deze sanctie houdt in dat het
betrokkene wordt verboden gedurende een bepaalde tijd de vliegsport uit
te voeren. Tevens wordt betrokkene voorgehouden dat bij herhaling van de
overtreding of bij schending van het vliegverbod een zwaardere sanctie kan
worden opgelegd. Deze sanctie wordt opgelegd voor een tijdsduur van ten
hoogste 12 maanden, rekenend vanaf het moment van uitspraak.
Aangeklaagde dient, in het geval van een sanctie die betrekking heeft op
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vliegveiligheid, na oplegging van een sanctie onverwijld zijn of haar log-
boek aan de sanctiecommissie af te geven ter optekening van de sanctie.
Deze noteert de sanctie direct na de aantekeningen omtrent de laatste
vlucht. Tegen sancties kan betrokkene binnen 2 maanden na datum post-
merk van de schriftelijke oplegging schriftelijk beroep aantekenen bij het
bestuur. Daarna rest de aangeklaagde nog een weg naar de burger rechten

In  1996 is een instructeur die een niet door de KNVvL goedgekeurde oplei-
dingsmethode voor de vrije val opleiding parachutespringen heeft ontwik-
keld en in de praktijk ook toepaste,"' geschorst door de Sanctiecommissie
van de Afdeling Parachutespringen van de KNVvL.

De Sanctiecommissie van de afdeling Parachutespringen van de KNVvL
heeft bij beslissing van  21  september  1995 de bevoegdheid van de instruc-
teur voor een periode van acht maanden, ingetrokken en heeft deze sanctie

gepubliceerd in de eerstvolgende editie van het afdelingsorgaan, 'De
Sportparachutist'. In een kort geding voor de president van de arrondisse-
mentsrechtbank in 's-Gravenhage vorderde de instructeur opheffing van
zijn schorsing, welke vordering werd afgewezen.m Het Gerechtshof te 's-
Gravenhage vernietigde deze uitspraak omdat het begrip 'formatiesprong'
in het desbetreffende Basisveiligheidsreglement (BVR) nergens was gedef-
inieerd, terwijl het BVR geen specifieke tot de BVO te herleiden verbods-
bepalingen kende."'

In een andere zaak - het ging hier om een ongeval waarbij de leerling dode-
lijk verongelukte en de instructeur nalatigheid werd verweten - ging de
sanctiecommissie af op de resultaten van het justitiefle onderzoek en de
bevindingen van de Rechtbank Middelburg en vond zij het niet nodig zelf
verder onderzoek te doen. De sanctiecommissie was van oordeel dat de
instructeur een ernstig verwijt viel te maken, maar tot het opleggen van een
sanctie kwam het niet omdat de persoon inmiddels niet meer beschikte
over de instructiebevoegdheid en het opleggen van een sanctie treft derhal-
ve geen enkel doel meer trof. 72°

718, Het ging om een vrije valsprong volgens de BVO-methode die volgens de KNVvL als zoda-
nig is aan te merk- en als een formatiesprong, die niet past binnen een geautoriseerd oplei-
dingsplan en daarom in strijd is met het BVR. Deze opleidingsmethode wijkt af van de
Accelerated Free Fall (AFF)-methode die door de KNVvL werd geoorloofd werd geacht.

719. Arr. Rechtbank 's-Gravenhage,  11 juni 1996, rolnummer 96/141.
720. Gerechtshof 's-Gravenhage 15 oktober 1997 rolnummer: 96.3306.
721. I n Sportparachutist, uitgave KNVvL, jaargang 27, april 1995 p. 10.
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20 Conclusie

Bij de handhaving van de luchtvaartvoorschriften kan in Nederland worden
teruggegrepen op zowel het bestuursrecht als het strafrecht. Beide vullen
elkaar aan en nemen een gelijkwaardige plaats in. Zowel de Inspectie
Verkeer en Waterstaat als het Openbaar Ministerie hebben ieder hun eigen
verantwoordelijkheid om op te treden in situaties die uit oogpunt van
vliegveiligheid en veiligheid van personen en zaken op de grond ongewenst
zijn. Dit betekent dat handhaving de verantwoordelijkheid is van zowel de
Inspectie IVW als het Openbaar Ministerie. Maar waar eindigt de primaire
verantwoordelijkheid van de bestuurlijke sanctietoepasser (in casu de
Inspectie IVW) en waar begint de strafrechtelijke sanctietoepassing? Wat
ontbreekt zijn duidelijke werkafspraken tussen Inspectie IVW en Openbaar
Ministerie over de handhaving van de luchtvaartvoorschriften (vroegtijdig
wederzijdse informatie, duidelijke werkafspraken, goed samenspel).  Bij  de
vaststelling van deze criteria zal rekening gehouden moeten worden met
vragen en aandachtspunten als: welke andere beinvloedingsmiddelen heeft
de Inspectie IVW ter beschikking (bijvoorbeeld intrekking vergunning,
brevet e.d.) en welke waarborgen zijn er? Tot op heden is weinig bekend
over de doeltreffendheid van bestuurlijke en strafrechtelijke sancties en in
hoeverre het strafrecht en het bestuursrecht geschikt zijn als speciale en
generale preventie.

In tegenstelling tot de Luchtvaartpolitie is de vroegere Luchtvaartinspectie
van de Rijksluchtvaartdienst weinig actief geweest als het ging om het bren-
gen van controlebezoeken aan de regionale en kleine luchtvaartterreinen.
Een belangrijke verklaring hiervoor is dat een aantal taken, die in de
Luchtvaartinspectie waren sarnengebracht, die zich spanningsvol tot elkaar
verhielden. Zo was de Luchtvaartinspectie vanuit haar beleidsvormende
verantwoordelijkheid nauw betrokken bij dezelfde actoren, die zij vanuit
haar toezichthoudende taak moest controleren. Behalve dat dit voor de
Luchtvaartinspectie tot verwrongen situaties heeft geleid, was daardoor de
onafhankelijkheid en het gezag van het toezicht weinig vertrouwenwek-
kend.
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Onderzoek van ongevallen en -incidenten

1          Inleiding

Ondanks een strikte naleving van alle regels kunnen zich toch incidenten of
nog erger ongevallen voordoen. Het is dan van belang te weten hoe deze
incidenten of ongevallen konden gebeuren. Deze kennis kan worden
gebruikt om nieuwe incidenten en ongevallen te voorkomen. In de lucht-
vaartsector wordt daarom veel energie gestoken in het achterhalen van de
oorzaken van onveilige situaties en ongevallen teneinde verbeteringen in
het veiligheidssysteem aan te brengen en om zo nodig de veiligheidsvoor-
schriften verder te kunnen aanscherpen. Naast het veiligheidsonderzoek
kan ook een justitieel onderzoek met betrekking tot de schuldvraag van per-
sonen worden verricht:22 Een luchtvaartongeval of -incident roept daarom
tenminste twee vragen op, die beantwoord dienen te worden:
1. Wat is er gebeurd en hoe kan een volgend ongeval voorkomen worden?
2. Is er sprake van verwijtbaar handelen in strafrechtelijke zin?

Aangezien beide vormen van onderzoek elkaar kunnen verstoren, speelt in
Nederland de vraag wat prioriteit verdient, het veiligheidsonderzoek of het
justitieel onderzoek. Hoe beide onderzoeken zijn gereguleerd en hoe zij
met elkaar interfereren, komt in dit hoofdstuk aan de orde.

2 Internationaal kader

Het Verdrag van Chicago schenkt op twee plaatsen expliciet aandacht aan
het onderwerp luchtvaartongevallenonderzoek. Artikel 26, getiteld:
'Investigation of accidents', bevat een aantal belangrijke en beslissende  ele-
menten inzake het onderzoek naar internationale luchtvaartongevallen, ter-
wijl  artikel   3 7,  dat de basis  legt  voor het systeem van Annexen  bij   het

722. Uk ongevallenstatistieken blijkt dat bij ongeveer 75% van de luchtvaartongevallen het men-
selijk falen een rol speelde. Soms als primaire oorzaak en soms als bijdragende factor.
Hierbij gaat het niet om het menselijk falen van de vliegtuigbemanning. In het gehele lucht-
vaartsysteem speelt dit een rol, zoals het falen van verkeersleiders, onderhouds-, cabine en

luchthavenpersoneel, maar ook het falen van vliegtuigontwerpers en luchthvaartautoriteiten.
(Brochure Human factors, verminderen van menselijk falen in de luchtvaart, uitgave DG-
RLD).
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Verdrag van Chicago, het onderzoek van ongevallen onderwerp maakt van
internationale normen en aanbevolen werkwijzen, die zijn neergelegd in
Annex 13.k'

Artikel 26 in het Verdrag van Chicago bevat de volgende elementen:
- Er is een verplichting voor de staat op wiens grondgebied een ongeval
plaatsvindt om een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het
ongeval;
- Deze verplichting is alleen van kracht voor ongevallen met luchtvaartui-
gen van een andere verdragsluitende staat;
- Het onderzoek dient verricht te worden in overeenstemming met de door
ICAO aanbevolen procedure, voor zover de (nationale) wetten dit toestaan;
-  De staat waarin het luchtvaartuig is ingeschreven,72* dient de gelegenheid
te krijgen om waarnemers te benoemen om bij het onderzoek aanwezig te
zijn als 'Accredited Representatives' en technisch adviseurs;
- De staat die het onderzoek instelt, dient het rapport en de bevindingen
ter zake aan die staat toe te zenden.

Een interessante bepaling in artikel 26 is die volgens welke de onderzoe-
kende staat het onderzoek dient te verrichten in overeenstemming met de
door ICAO aanbevolen procedures'voor zover zijn nationale wetten dit toe-
staan'  ('so far as its laws permit'). Met andere woorden: de nationale wetgeving
prevaleert in dit geval boven de door ICAO vastgestelde procedures. Artikel
26 van het verdrag zwijgt over een aantal direct met ongevallenonderzoek
verbonden problemen en vragen, zoals: wat is het doel van het onderzoek,
hoe verhoudt het onderzoek zich met andere onderzoeken, welke vorm
dient het onderzoek te hebben en wat is de status van de resultaten ervan?
Aan een deel van deze onderwerpen wordt wel aandacht geschonken in
Annex  1 3,  maar de juridische status van de Annex en de erin opgenomen
normen en aanbevolen werkwijzen verschilt fundamenteel van die van de
bepaling van het verdrag zelf.'15

3             Annex 13

De  bepalingen van Annex  13  zijn  voor een  deel van procedurele aard.'16 Ze

zijn gericht op de verplichtingen en rechten van staten die ontstaan na een

ongeval  op het grondgebied  van een ICAO-staat, alsmede ongevallen  in

723. Art. 37(k) Aircraft in distress and investigation of accidents.
724· Zie voor 'nationaliteit van het vliegtuig': artikelen 5 en 6 LVW.
725. Storm van 's Gravesande 1985, P. 154-156.
726. De werkwijzen werden voor het eerst in april 3951 door ICAO goedgekeurd.
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niet-lidstaten en boven de vrije zee. De Annex voorziet in de mogelijkheid
van deelname in het ongevallenonderzoek door de vertegenwoordigers van
de staat van registratie, de staat waar de exploitant van het luchtvaartuig is
gevestigd, de staat waar het vliegtuig is vervaardigd en door vertegenwoor-

digers van de verdragstaten die op verzoek bijstand en hulp hebben ver-
leend  ter  zake  van het ongeval. Annex  1 3, ten aanzien waarvan, zoals  arti-
kel 37 aangeeft, de verdragstaten zich verbinden om mee te werken aan het

verkrijgen van de grootst mogelijke mate van eenvormigheid daarvan door
ze te incorporeren in hun nationale wetgeving. 727

Artikel  2.1, dat handelt  over de toepasbaarheid van Annex 1 3 luidde  in  de
vorige editie:ns 'Unless otherwise stated, the specifications in this Annex apply to activities

following accidents and incidents occurring in the territory of a Contracting State to aircraft

registered in another Contracting State'.

In 1994 is artikel 2.1, de'Standard' inzake de toepasbaarheid van Annex 13,
beduidend veranderd. Nu luidt de tekst kort en goed: 'Unless otherwise stated,

the specifications in this Annex apply to activities following accidaits and incid ts, wherever
they occurred'.'19

Het besluit om artikel 2.1 aldus te wijzigen heeft volgens Van Dam binnen
ICAO burelen voor enige opwinding gezorgd, omdat het de toepassings-
sfeer van Annex  13  niet meer beperkt tot 'internationale ongelukken en
incidenten',  maar ook de nationale evenknie daarvan onder de werking  van
de Annex brengt."° De werkingssfeer van Annex 13 werd dus uitgebreid ter
bevordering van internationale samenwerking bij het onderzoek naar
binnenlandse ongevallen. Daar is uit het oogpunt van de harmonisering van
ongevallenonderzoek natuurlijk erg veel voor te zeggen. Bovendien maakt
een groot aantal verdragstaten toch al geen onderscheid in hun nationale
wetgeving ter zake. Maar het onderliggende juridische probleem is, of het
Verdrag van Chicago een dergelijke modificatie  in het licht van artikel  26
van dat verdrag toestaat.

Annex 13 bevat thans de volgende uitgangspunten:
- er moet een onafhankelijk onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak van

727· Annex 13 heeft alleen via artike| 37 bindende kracht en heeft ten opzichte van de verdragsta-
ten geen directe werking. Zie I. Awford 1984, P· 25 en T. Lenhart 1984, P. 51

728. Seventh edition, May 1988.
729. Eighth edition, july 1994
730· Van Dam tijdens het op 16 september 1993 te Leiden gehouden congres over de

Luchtvaartongevallenwet (RUL).
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luchtvaartongevallen."1 Artikel   5.4 van Annex 13 geeft  met de volgende

bewoordingen aan dat het onderzoek van een luchtvaartongeval in onaf-
hankelijkheid dient plaats te vinden: 'The accident investigation authority shall have

independence in the conduct of the investigation and have unrestricted authority over its conduct

(...)'.
- het onderzoek dient kleurloos te zijn ten aanzien van het beantwoorden
van de schuldvraag."z Vrees voor schuld en straf zal betrokkenen ervan
weerhouden het achterste van hun tong te laten zien.

-  gebruik van informatie die bezwarend zou kunnen zijn indien het wel
zou gaan om het vaststellen van de schuldvraag dient te worden beperkt tot
gebruik ten behoeve van het ongevallenonderzoek. 733

In artikel 5.12 (non-disclosure of records) is bepaald dat, indien de openbaarma-
king een negatief effect heeft op het beschikbaar komen van gegevens voor
dat, of een toekomstig onderzoek, deze gegevens alleen gebruikt mogen
worden  voor dat specifieke onderzoek. Achtergrond van artikel  5.12  is  dat
vermeden moet worden dat er bij onderzoeken geen getuigenverklaringen
meer worden afgelegd uit vrees dat deze zullen leiden tot een veroordeling
in een strafzaak.

'The State conducting the investigation of an accident or incident shall not make the following

records available for purposes other than accident or incident investigation, unless the appropri-

ate authority for the administration of justice in theat State determines that their disclosure out-

weighs the adverse domestic and international impact such action may have on that or any futu-

re investigations:

a) all statements takai from persons by the investigation authorities in the course of their

investigation;

b) all communications between persons having been involved in the operation of the aircraft;

c) medical or private information regarding persons involved in the accidmt or incident;

d) cockpit voice recordings and transcripts from such recordings; and

e) opinions expressed in the analysis of information, including flight recorder information.'

Uit artikel 5.12 van Annex  13 bij hetVerdrag van Chicago blijkt dat de gege-
vens die worden vergaard in beginsel niet aan andere instanties (zoals justi-
tiele autoriteiten) beschikbaar gesteld mogen worden voor andere doelein-
den dan het veiligheidsonderzoek, tenzij 'the appropriate authority for the admi-
nistration of justice van die staat bepaalt dat het belang van openbaarmaking

731. Art. 5.4.
732. Art. 3.1.
733· Art. 5.12.
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zwaarder weegt dan de negatieve effecten die een dergelijke openbaarma-
king met zich mee kan brengen'. 734

Nederland heeft ten tijde van het bestaan van de achtste editie van Annex
13 krachtens artikel 38 van het Verdrag van Chicago terzake van artikel 5.12
de volgende afwijking gemeld: 'As Dutch law puts great emphasis on publicity, it is not
possible to determine in general that records, specified in 5.12, shall not be made available for

purposes other than accideIit or incidait investigation if disclosure of such records might have an

adverse effect on the availability of information in that or any future investigation.

However, a statement of a person during the investigation may not be used as evidence in a law-

suit. Next to this it is possible to exclude certain information from the final report where publi-
cation is overriddm by the importance of:

a)           detection and prosecution of criminal acts;
b)            respect for privacy and protection of medical and psychological test results in indivi

dual cases;

c) avoiding disproportional advantage or disadvantage of those concerned or of third par

ties;

d)            the requested confidential treatment of company and manufacturing data where the

data have been obtained from another State in question has not given permission for
publication'."S

In de negende editie, die sinds juli 2001 geldt, wordt in het Supplement bij
Annex 13 aangegeven dat er wat Nederland betreft geen afwijkingen zijn.
Maar ook in deze editie zijn er nog tal van verdragstaten die hebben gemeld

dat  zij  niet  aan het gestelde in artikel 5.1 2 kunnen voldoen, veelal  met  een
verwijzing naar de nationale wetgeving terzake van vrijheid van informatie
en openbaarheid van bestuur. 736

4 EU-richtlijn grondbeginselen onderzoek

De Raad van Ministers van de EG had reeds in 1978'onderzoeken naar aan-
leiding van ongevallen' opgenomen in haar lijst van prioriteiten op het
gebied van het luchtvervoer.'31 De Raad besefte dat de veiligheid in de lucht
onder meer gebaseerd is op kennis en analyse van onvolkomenheden,
behoeften en tendensen en zag daarbij het belang in van het verzamelen van

gegevens afkomstig van dagelijks bij de exploitatie door vervoerders vast-
gestelde incidenten, alsmede van de conclusies van de onderzoeken die naar

734· Hallers, Mauritz, Muller en Stolker 2002,  p. 20.
735· Supplement to Annex 13 (Eighth edition).
736. Binnen Europa zijn dit o.m. Finland, Frankrijk, Monaco, Zweden en Zwitserland.
737· Mededeling van de Commissie aan de Raad over communautaire initiatieven op het gebied

van incidenten en ongevallen in de luchtvaart, SEC(91) 1419 de£ Brussel 4 Sept. 1991, p. 5
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aanleiding  van elk vliegtuigongeval worden ingesteld.  In 1980 stemde de
Raad in met de Richtlijn 'inzake de toekomstige samenwerking en onder-
linge bijstand van de lidstaten op het gebied van het onderzoek naar de oor-
zaken van luchtvaartongevallen'. 738

Er zou volgens deze richtlijn een beroep gedaan kunnen worden op des-
kundigen van andere communautaire instanties die zich bezighouden met
onderzoeken van andere ongevallen, en deze samenwerking zou kunnen
worden verbeterd indien al deze instanties een aantal gemeenschappelijke
grondbeginselen zouden aanvaarden. In de praktijk stelde deze richtlijn niet
veel voon De Commissie van de Europese Unie moest uit enkele studies die
zij had laten verrichten concluderen dat het onderzoek naar ongevallen in
de luchtvaart in de verschillende lidstaten geschiedt op basis van sterk uit-
eenlopende wettelijke bepalingen.

739

Dit komt, zo stelt de Commissie, voornamelijk door de uiteenlopende
rechtsstelsels in de verschillende lidstaten (de Napoleontische zijn 'inquisi-
toir'  en de andere 'accusatoir' van opzet). Iedere lidstaat interpreteert  op
zijn manier hoe het onderzoek naar luchtvaartongevallen wettelijk dient te
verlopen en slechts in enkele lidstaten werken de onderzoeksinstanties van
de overheid onafhankelijk van de burgerluchtvaartautoriteiten. Slechts een
beperkt aantal lidstaten kan grootscheepse onderzoeken naar vliegtuigon-
gelukken financieren. Acht lidstaten hebben, aan verschillende eisen beant-
woordende, incidenten rapportagesystemen.
Met betrekking tot de kwalificaties en de opleiding van met onderzoekwerk
belaste personen worden sterk uiteenlopende normen gehanteerd. In de
overtuiging dat het van vitaal belang is de juiste oorzaken en toedracht van
een  ongeval  vast te stellen, heeft de Commissie  in 1993 voorgesteld  te
komen tot een richtlijn waarin de gemeenschappelijke grondbeginselen
worden vastgesteld voor het onderzoek door nationale overheden naar
ongevallen en incidenten in burgerluchtvaart.'*° Eind 1994 wordt door de
Raad de Richtlijn 'Vaststelling grondbeginselen onderzoek van ongevallen

741en incidenten in de burgerluchtvaart' vastgesteld.

Uit de overwegingen in deze richtlijn kunnen de volgende zes grondbe-
ginselen voor luchtvaartongevallenonderzoek worden afgeleid:
I. Ieder ongeval of ernstig incident in de burgerluchtvaart dient aan een

738. Richtlijn 80/1266/EEG, PbEG,  nr. L 375/32 d.d .31 december 1980,  p. 32.
739· De werkzaamheden, studies, conclusies en beweegredenen (voor het niet-trefren van maat

regelen) van de Commissie worden voor een groot deel samengevat in doc. SEC(91) 1419
de£ van 4 september 1991

740· PbEG. nr. C257 Van 22-09-1993.
741. Richtlijn 94/56/EEG, van de Raad van 21 nov. 1994, PbEG 1994, nr. L 319
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onderzoek te worden onderworpen, met als 'enig doel' herhaling van een
dergelijk ongeval of incident te voorkomen. 742

II. Er dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen het gerech-
telijk onderzoek naar de aansprakelijkheid en het technisch onderzoek; tus-
sen de autoriteiten dient nauwe samenwerking te bestaan, met dien ver-
stande dat aan het technisch onderzoek dient een belangrijkere plaats te
worden toegerekend.
III. Ter voorkoming van belangenconflicten en eventuele betrokkenheid bij
de oorzaken, moet het onderzoek door of onder toezicht van een onafhan-

kelijke organisatie of instantie worden uitgevoerd.
IV. Bevindingen van onderzoeken van ongevallen moeten, in het belang van
het voorkomen van ongevallen, zo snel mogelijk openbaar worden
gemaakt.
V. De lidstaten moeten deze veiligheidsaanbevelingen in acht nemen.
VI. Het technisch onderzoeksrapport heeft uitsluitend ten doel om lering
uit het gebeurde te trekken. Het mag niet dienen om schuldigen of aan-
sprakelijken aan te wijzen. 743

Het merendeel van de definities is ontleend aan Annex 13 van ICAO. De lid-
staten zijn verplicht om zowel ongevallen als ernstige incidenten aan een
onderzoek te onderwerpen.'" Lidstaten worden verplicht om binnen de
opzet van hun nationale wetgeving de status van het onderzoek wettelijk
vast te leggen, hetgeen in samenwerking met de autoriteiten die belast zijn
met het justitieel onderzoek moet gebeuren.'.5 Interessant is, dat de uitvoe-
ring van het onderzoek toevertrouwd dient te worden aan een permanente

burgerluchtvaartinstantie of organisatie, dat functioneel onafhankelijk zal
zijn van met name de nationale luchtvaartautoriteiten, verantwoordelijk
voor luchtwaardigheid, certificatie, operaties, onderhoud, brevettering,
luchtverkeersleiding en luchthavenoperaties.

746

De richtlijn is van toepassing op het onderzoek van ongevallen en inciden-
ten in de burgerluchtvaart die plaatsvinden op het grondgebied van de lid-
staten van de Europese Gemeenschap met inachtneming van de internatio-
nale verplichtingen van de lidstaten.'47 De richtlijn is ook van toepassing

buiten de EG op het onderzoek naar ernstige incidenten met luchtvaartui-

742. Zie ook art. 7, eerste lid.
743· Zie ook art. 4, derde lid.
744· Art. 4.
745· Art. 5.
746. Art. 6.
747·  Art.  2  lid  i.
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gen die zijn geregistreerd in een EG lidstaat of ge6xploiteerd worden door
een EG onderneming, wanneer een dergelijk onderzoek niet uitgevoerd
wordt door een andere staat.'" Een lijst van voorbeelden van ernstige inci-
denten completeert de richtlijn.

5             Doel van het onderzoek

Tot 26 november  1981  was het begrip 'onderzoek' in Annex 13 gedefini-
eerd als: 'een proces ten behoeve van het voorkomen van ongelukken, het-
geen omvat het verzamelen en analyseren van informatie, het trekken van
conclusies, waaronder het vaststellen van de oorzaak, en zo nodig het
opstellen van aanbevelingen ten behoeve van de veiligheid'. Omdat vanuit
de technische invalshoek gesteld werd dat het doel van het onderzoek alleen

kan zijn het vast stellen van wat er is gebeurd, waarom het is gebeurd en
welke actie nodig is om soortgelijke ongevallen in de toekomst te voorko-
men, '*'  werd daar in  1981 aan toegevoegd: 'het fundamentele  doel van  het
onderzoek van een ongeval of een voorval is het voorkomen van ongeval-
len en voorvallen. Het is niet de bedoeling van het onderzoek om schuld of
aansprakelijkheid vast te stellen:'50 De achtergrondgedachte van deze, voor-
al van de zijde van de piloten bepleite, wijziging was duidelijk: hoe meer
de verongelukte piloot gevrijwaard wordt van mogelijke reprimandes en
straffen, hoe openhartiger hij zal zijn, en alleen als de piloot vrijuit spreekt,
kan de waarheid geheel aan het licht komen. In  1994 is 'het fundamentele
doel' vervolgens gewijzigd in'het uitsluitende doel', zodat het doel van het
onderzoek naar ongevallen en (ernstige) incidenten tegenwoordig als volgt
wordt omschreven: 'The sole objective of the investigation of an accident or incident shall

be the pevention of accideIits or incidenG. It is not the purpose of this activity to apportion blame

or liability'.

Ook uit paragraaf 6.5 in Annex  1 3, dat handelt over de openbaarmaking van
het eindrapport, valt op te maken dat het onderzoek wordt verricht met het
doel om ongevallen en incidenten te voorkomen: 'In the interest of accidmt pre-

vention the State conducting the investigation of an accident or incident shall release the Final

Report as soon as possible'.

748. Art. 2 lid 2.
749· Vele technisch onderzoekers, waar onder Wilkinson, voormalig hoofd van het Engelse

onderzoeksbureau, zijn van mening dat het feitenmateriaal dat tijdens het onderzoek wordt
verzameld alleen voor het veiligheidsonderzoek mag worden gebruikt en niet in juridische
procedures. Wilkinson, 1984, P. 38

750·  Art 3.1.
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5.1 Doel van het onderzoek volgens richtlijn 94/56

In de Europese richtlijn inzake'Vaststelling grondbeginselen onderzoek van

ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart' wordt niet zoals in ICAO
Annex 13 omschreven wat het doel is. Wel wordt in artikel 10 aangegeven
waartoe een onderzoek niet dient: 'Een veiligheidsaanbeveling vormt in
geen geval een vermoeden van schuld of aansprakelijkheid voor een onge-
val of incident'. De strekking  van dit artikel komt overeen  met  die  van  arti-
kel  3.1 van Annex  1 3. Het Economisch en Sociaal Comit6 van de Europese
Unie onderschrijft het doel van dit artikel ten volle en benadrukt de nood-
zaak om zowel met onderzoekswerkzaamheden, als met rapportage belaste
instanties en personen te beschermen.'Anders kunnen de onderzoekers', zo
stelt dit Comitd, 'in hun vrijheid worden beperkt en kan de veiligheid van
vliegtuigen, passagiers en bemanningsleden in gevaar worden gebracht'. 751

5.2 Doel van het onderzoek volgens de Nederlandse regelgeving

Tot januari 1993 vormde de 'Luchtvaartrampenwet' de wettelijke basis voor
het onderzoeken van luchtvaartongevallen. Deze rampenwet die op 1 janu-
ari  1937 in werking  trad, had als primair doel het vaststellen van een rege-

ling voor het onderzoek van ongevallen met burgerluchtvaartuigen en in
verband daarmee, het instellen van de Raad voor de Luchtvaart. Deze wet,
die grote gelijkenis vertoonde  met de Schepenwet 1909,m  gaf  aan  de
Minister van Verkeer en Waterstaat de bevoegdheid een zogenaamd 'voor-
onderzoek' naar de oorzaak van een luchtvaartongeval te laten verrichten.
Desgewenst kon dit vooronderzoek worden gevolgd door een onderzoek
door de Raad voor de Luchtvaart, die bij de Luchtvaartrampenwet in het
leven was geroepen. Op basis van de conclusies van het onderzoek kon de
Raad voor de Luchtvaart aanbevelingen doen voor het treffen van maatre-
gelen om ongevallen in de toekomst te voorkomen.

De  Luchtvaartrampenwet  uit  1937  had niet alleen  als  doel het achterhalen
van de oorzaak van het ongeval, maar ook het vaststellen van een eventue-

le schuldvraag. In geval van verwijtbaar handelen of nalaten kon de Raad
voor de Luchtvaart tuchtmaatregelen opleggen, uiteenlopend van het uit-
spreken van een berisping tot het schorsen van de vliegbevoegdheid. Indien
een uitspraak tuchtrechtelijke maatregelen inhield, dan liep een vlieger

751. PbEG van 2 februari 1994, nr. C 34/18, sub. 4.4
752. Zie voor een vergelijking tussen de Luchtvaartrampenwet en de Schepenwet: Storm van 's

Gravesande, 1985 P· 156-158
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bovendien het risico dat hij civielrechtelijk werd aangesproken voor de
finandEle gevolgen, hetgeen o.m. gebeurde in de zaak Bulextra tegen KLM
nadat de Raad voor de Luchtvaart de conclusie had getrokken dat het onge-
val bij Cairo te wijten was aan een fout van de gezagvoerder en de moge-
lijke onoplettendheid van de tweede vlieger, een rol speelde.'11 Tegen de
tuchtbevoegdheid van de Raad voor de Luchtvaart is lange tijd geageerd,
met name van de zijde van de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers
(VNV). Het mag daarom als opmerkelijk genoemd worden dat de VNV de
uitspraak van de Raad voor de Luchtvaart inzake het ongeval met de KLM
747 op Tenerife (1977) bekritiseerde. De Raad repte  met geen woord over
schuld of aansprakelijkheid, maar volstond met de conclusie dat 'beman-
ningen en toestellen mentaal en technisch in orde waren'. Binnen
Nederland ontmoette het onbesproken laten van de menselijke factoren, die
mogelijk tot het ongeval hadden bijdragen, felle kritiek. De VNV laakte de

uitspraak omdat de Raad niet had geconcludeerd dat geen van de betrokke-
nen ernstig nalatig was geweest. In zijn requisitoir had deVooronderzoeker

deze stelling wel uitdrukkelijk betrokken. Het Engelse luchtvaartblad Flight
International prees juist de uitspraak van de Raad. In haar redactioneel

hoofdartikel van op  11  augustus 1979 duidde zij de uitspraak aan als:  'an
example of how blame can  be  taken  out of accident investigation, and safety put  in'. 754

Duidelijk is dat de Nederlandse Luchtvaartrampenwet met haar dubbel-

doelstelling niet (meer) voldeed aan de verplichtingen die voortvloeien uit
Annex    13    bij het Verdrag van Chicago. Besloten   werd    de
Luchtvaartrampenwet niet meer aan te passen, maar met een geheel nieu-

we regeling te komen.

Aanvankelijk kwam de Rijksluchtvaartdienst in  1982 met een concept-wets-
ontwerp tot wijziging van de Luchtvaartwet, in die zin dat de wijziging
ertoe strekt  om  in  deze  wet een basis (artikel   17  A) te scheppen  voor  een
regeling bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) van het naar aanlei-
ding van een luchtvaartongeval te houden technisch onderzoek.'ss Dit ont-
werp bood echter een te beperkte basis voor een onderzoek en het was zelfs

op een aantal punten in strijd met de Nederlandse Grondwet. Zo waren in
de algemene maatregel van bestuur strafbepalingen opgenomen, hetgeen
volgens artikel 57 Grondwet alleen toegestaan is krachtens wet.

753· Vonnis rechtbank 's-Gravenhage van 18 januari 1966, Rolno. 63/2673, Schip en Schade 1967,

p. 65

754· Mazel 1983, P. 91.
755· Brieven van 15 juni 1982 (nrs. LV/L 22 955 en LV/L 22956) mbt. wijziging van artikelen 16 en

17 Luchtvaartwet.

318



ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN -INCIDENTEN

Ook waren in deze AMvB benoeming, samenstelling, werkwijze en
bevoegdheid  van  de Raad geregeld.  Ook  dit  had op grond van artikel  87

GW bij de wet geregeld moeten worden. Wel erg ver ging de
Rijksluchtvaartdienst door ook de bevoegdheid van de vooronderzoeker om
een woning tegen de wil van de bewoner te betreden te regelen in de
AMvB. Het ontwerp ontmoette dan ook de nodige kritiek van het Ministerie
van Justitie. De Rijksluchtvaartdienst verliet daarop dit spoor en richtte zich
op het ontwerpen van een geheel nieuwe Luchtvaartongevallenwet, die op
1  januari  1993 van kracht werd."6
Het doel van het onderzoek van de Raad voor de Luchtvaart onder de
Luchtvaartongevallenwet bleef beperkt tot het vaststellen van de (vermoe-
delijke) oorzaak van een ongeval of van een incident.'5, De nieuwe doel-
stelling kwam echter  toch niet geheel overeen met artikel   3.1 van Annex
13. De Nederlandse vertaling van de toevoeging 'It is not the purpose of this acti-
vity to apportion blame or liability' was tot grote teleurstelling van de VNV niet
overgenomen. 'De Nederlandse wetgever heeft', zo lichtte de DG-RLD toe,
'niet de illusie willen wekken dat de schuldvraag wegens het intrekken van
de tuchtrechtelijke bevoegdheid van de Raad voor de Luchtvaart nooit meer
aan de orde zou kunnen komen'.'s, In het kader van een civiele of straf-
rechtelijke procedure kon immers de verwijtbaarheid van menselijke han-
delingen die tot het ongeval hebben geleid, gewoon worden onderzocht.

De Luchtvaartongevallenwet spoorde inderdaad beter met Annex   1 3.   Het
onderzoek naar de oorzaak van een luchtvaartongeval vond niet langer
plaats van staatswege, maar vond voortaan plaats onder verantwoordelijk-
heid van de onafhankelijke Raad voor de Luchtvaart."' De bevoegdheid van
de Raad voor de Luchtvaart tot het opleggen van tuchtmaatregelen ten aan-
zien van leden van de bemanning was komen te vervallen. Het onderzoek
van de Raad was voortaan uitsluitend gericht op het achterhalen van de
oorzaak en niet langer gericht op de schuldvraag. Het 'trekken van lering'
uit het gebeurde om daarmee herhaling van vergelijkbare ongevallen en
incidenten in de toekomst te voorkomen stond voorop. Nieuw was dat aan

756. Van Dam 1984, RUG, p. 58.
757· Art. 10.
758. J.W. Weck, Toelichting op de totstandkoming en inhoud van de Wet, congres te Leiden op 16

september 1993·

759· De onafhankelijkheid heeft centraal gestaan in de Bijlmerenqu6te. In het eindrapport is
geconcludeerd dat het onderzoek op basis van een 'redelijke, maar geen vollige, garantie tot
onafhankelijkheid is uitgevoerd'. Hoewel de Luchtvaartongevallenwet al in de steigers stond,
vond het onderzoek naar de Bijlmerramp nog plaats onder het bestaan van de
Luchtvaartrampenwet. Zie Mendes de Leon en Mauritz 2001, p. 401-402.
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de Raad eveneens de bevoegdheid werd toegekend om een onderzoek naar
incidenten in te stellen.

De Luchtvaartongevallenwet geen lang leven beschoren. Al ten tijde van het
opstellen van de Luchtvaartongevallenwet gingen er stemmen op om het
ongevallenonderzoek in de Nederlandse transportsector te herzien en te
bundelen. Het luchtvaartongevallenonderzoek zou uitgevoerd moet wor-
den door 66n onderzoekscollege waaronder alle transportsectoren zouden
moeten ressorteren. Met name Van Vollenhoven toonde  zich een uitgespro-
ken voorstander van een dergelijke opzet."° Niet iedereen was het
(onmiddellijk) met hem eens, maar uit een gezamenlijke ambtelijke notitie
van Rijkswaterstaat, DGSM en Rijksluchtvaartdienst blijkt dat zij een onder-
zoeksbureau, dat alle soorten vervoersongelukken behandelt, in Nederland
denkbaar achten. Wel moest meer tijd genomen worden om te komen tot
een afgewogen oordeel over de aard en inhoud van een (eventuele) Wet tot
instelling van een Raad voor de Transportveiligheid. De opstellers van deze
notitie concludeerden dat de instelling van een Raad voor de
Transportveiligheid geen duidelijke meerwaarde oplevert. Voor onderlinge
informatie-uitwisseling en afstemming is het vormen van 66n Raad niet
noodzakelijk:'het onlangs gestarte voorzittersoverleg kan daarin goed voor-
zien'.1*'     Ook de toenmalig directeur Luchtvaartinspectie    van     de

Rijksluchtvaartdienst Wolleswinkel zag weinig in een Raad voor de
Transportveiligheid en houdt het op een gescheiden behandeling van de
verschillende soorten vervoersongevallen: 'Een treinongeluk is heel wat
anders  dan een vlieg-ramp:'61 Deze notitie heeft het regeringsbeleid,  het
harmoniseren van het ongevallenonderzoek, niet beinvloed. De Wet Raad
voor de Transportveiligheid werd op  1  juli  1999 van kracht geworden en
vormde tot 1 februari 2005 de basis voor het luchtvaartongevallen- en
incidentenonderzoek in Nederland.'" Op 1 februan 2005 maakt deze wet
plaats voor de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid. Deze wet strekt tot
instelling van 66n raad voor onafhankelijk en integraal onderzoek van ram-
pen en ongevallen in Nederland.

De bij deze wet ingestelde Onderzoeksraad voorVeiligheid is bevoegd voor-
vallen te onderzoeken in alle denkbare sectoren. Het gaat daarbij om de ter-

760. Zie ook zijn inaugurele rede 'RisicoVol', bij zijn benoeming tot hoogleraar
Risicomanagement uitgesproken op 28 april 2006, Universiteit van Twente.

761. Gezamenlijke notitie van DC's  RWS, DGSM, en RLD t.b.v. bespreking voorstel voor instel-
ling van een Raad voor de Transportveiligheid in Bestuursraad d.d. 9 maart 1994.

762. Burgers 1994, P· 307.
763. Zie voor een bespreking van deze wet: Bik 1999, p. 7-12.
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reinen, van transport en defensie, maar bijvoorbeeld ook om voorva]len in
de industrie, natuurrampen, voorvallen betreffende milieu en gezondheid,
explosies, grote branden en instortingen. De nieuwe raad kan op eigen ini-
tiatief onderzoek doen naar de oorzaak, de toedracht en de omvang van en

de omgang met de gevolgen van voorvallen met een ongelukkige afloop en
voorvallen die een dergelijke afloop hadden kunnen hebben. In een aantal

gevallen is de raad daartoe verplicht of kan het onderzoek alleen desge-
vraagd worden uitgevoerd. Als de resultaten van het onderzoek daartoe aan-
leiding geven, kan de raad aanbevelingen doen om de veiligheid te vergro-
ten.
De taak van de raad is uitsluitend het achterhalen van oorzaken of vermoe-

delijke oorzaken van voorvallen en de omvang van de gevolgen daarvan.
Het doel van het onderzoek is om lering te trekken en aanbevelingen te

764doen  voor het treffen van maatregelen ter vergroting van de veiligheid.

Uitdrukkelijk wordt in het wetsvoorstel bepaald dat een aanbeveling niet
een vermoeden van schuld of aansprakelijkheid wegens een voorval mag
behelzen. Met dit systeem volgt de wet dus de internationale regelingen,
zoals Annex  13  bij het Verdrag van Chicago en EU richtlijn 94/56/EG inza-
ke de burgerluchtvaart."5

6             Het vaststellen van de schuld

Dat er ook een taak is weggelegd voor de strafrechtspleging bij luchtvaar-

tongevallen blijkt reeds uit de artikelen  168  en  169 van het Wetboek van
Strafrecht. In deze artikelen wordt respectievelijk het opzettelijk dan wel
culpoos veroorzaken van een luchtvaartongeval strafbaar gesteld. Ook de
Wet luchtvaart en het Luchtverkeersreglement kennen tal van normen die
bij niet-naleving tot een ongeval kunnen leiden. 766

De eerste belangstelling voor luchtvaartongevallen van de Nederlandse
Justitie dateert uit  1921. In dat jaar, er was er nog geen sprake van een  wet-
telijke basis voor het instellen van onderzoek naar ongevallen met lucht-
vaartuigen, nam de Minister van Verkeer en Waterstaat naar aanleiding van

een ongeval met een Fokker-machine bij Vlissingen contact op met zijn col-
lega van Justitie en stelde dat, teneinde een goed onderzoek te kunnen
instellen, de volgende bepalingen in wetgeving dienden te worden openo-
men:

764. Art. 3
765· Schnitker, 2002, p. 214-216.
766. Schnitker 1988, p. 25-37
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-   het instellen van onderzoek diende verplicht te worden gesteld;
-  een vooronderzoek diende onmiddellijk te worden ingesteld en men

moest getuigen kunnen horen;
-     de wrakstukken mochten niet aangeraakt of verplaatst worden. 767

Uiteindelijk oordeelde de Minister van Justitie dat een afzonderlijke wet
betreffende het onderzoek van een ongeval (in die tijd) niet als dringend
werd ervaren. Wel stelde hij voor dat er voorzieningen zouden kunnen
warden getroffen in het ontwerp van een Luchtvaartwet, waar het Bureau
Luchtvaart in die tijd werkte. Vooralsnog moest men het doen met het
Wetboek van strafrecht (de artikelen   307    en   308   en het Wetboek   van

Strafvordering (artikel 41) dienaangaande.
Uiteindelijk vaardigde de Minister van Justitie  in   1922 een decreet  uit
waarin werd gesteld dat in geval van een ongeval met een luchtvaartuig het
wenselijk was dat de restanten van het luchtvaartuig onmiddellijk in beslag
zouden worden genomen en een verder justitieel onderzoek te bevorderen.
Inbeslagneming was echter alleen toegestaan voor die gevallen waarin het
vermoeden bestond dat een strafrechtelijke bepaling was geschonden
(genoemd werden de artikelen  158,  307  en  308  uit het Wetboek  van

Strafrecht).
Dit decreet werd van toepassing verklaard op burgerluchtvaartuigen. Tevens

werd bepaald dat bij inbeslagneming van het vliegtuig de Minister van
Verkeer en Waterstaat en de directeur van de Rijksstudiedienst voor de
Luchtvaart onverwijld van het ongeval in kennis dienden te worden gesteld.
Het decreet werd ter kennisname van de gehele Nederlandse politie gepu-
bliceerd in het Algemeen Politieblad."'
In   1961   gaf de Minister van Justitie opnieuw richtlijnen aan Rijks-  en

gemeentepolitie over'hoe bij een ongeval met een burgerlijk luchtvaartuig
ware te handelen'.  Met name komen  in deze missive  aan  de  orde  de  mel-
ding van het ongeval, het afzetten van het terrein, het bewaken van de
ongevalsplaats en de organisatie van het politiale onderzoek.

De leiding op de plaats van het ongeval, zo stelt de Minister, berust:
a.  voor wat betreft het nemen van ordemaatregelen bij de burgemeester;
b. voor wat betreft het justitiele gedeelte en de daarmee samenhangende

maatregelen bij de Officier van Justitie, die voor zover mogelijk daartoe

personeel van de Dienst Luchtvaart inschakelt.

767. Van Wijk 1974,  P· 43-44·
768. Algemeen Politieblad van 4 mei 1933, P. 61.
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Het door de Dienst Luchtvaart in te stellen politi8le onderzoek, evenals het
identificeren van lijken zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met de
vooronderzoeker ingevolgde de Luchvaartrampenwet of de Commissie van
vooronderzoek. Door de Dienst Luchtvaart zal proces-verbaal worden of
eventueel rapport van het ongeval worden opgemaakt.7.9

Historisch is het altijd zo geweest dat Justitie bij ongevallen in de luchtvaart
de mogelijkheid heeft om een onderzoek in te stellen; bijvoorbeeld als het
ongeval dood of lichamelijk letsel ten gevolge heeft gehad. Hierbij heeft
Justitie de bevoegdheid om een ieder te verhoren, zaken in beslag te
nemen, opdracht te geven tot sectie etc.

In het geval dat Justitie een onderzoek instelt, kan zich de situatie voordoen
van parallelle onderzoeken. Een samenloop kan ontstaan als beide partijen
willen beschikken over dezelfde specifieke gegevens. De praktijk wijst uit
dat een dergelijk 'dubbelonderzoek' vaak tot competentieproblemen leidt.

Volgens de Parijse hoogleraar  Rapp,   die   in   1989 in opdracht   van   de
Europese Commissie onderzoek deed naar het dubbelonderzoek, doen pro-
blemen doen zich vooral voor wanneer het justitiEle optreden op de voor-
grond treedt.'70 Rapp stelt in zijn rapport vast dat de juridische basis voor
het strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak verschilt naarmate de lidsta-
ten een inquisitoire dan wel een accusatoire procedure hanteren. Volgens

Rapp heeft het onderzoek naar de oorzaak van een luchtvaartongeval in
Belgi8, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Italia, Luxemburg, Portugal en in
zekere zin ook Duitsland een inquisitoir karakter. Het onderzoek vindt in
deze landen plaats onder het directe gezag van een openbaar aanklager c.q.
onderzoeksrechter; zij kunnen desgewenst politie en andere deskundigen
inschakelen. Het Nederlandse rechtssysteem, dat evenals Denemarken,
Ierland en hetVerenigd Koninkrijk een accusatoire traditie kent, is zo opge-
bouwd dat de justiti6le autoriteiten in volstrekte onafhankelijkheid tot een
eventueel onderzoek naar strafbare feiten moeten kunnen komen.

De vraag dient zich aan hoe beide onderzoeken zich verhouden, of een van
deze onderzoeksbelangen prioriteit heeft en vooral hoe de beschikkings-
macht over de gegevens is geregeld.

769. Gepubliceerd in twee afleveringen van het Algemeen Politieblad, die van 27 mei 1961, nr. 11;
3 februari 1962, nr. 3. De missieve werd geactualiseerd in 1968 (Algemeen Politieblad van 7
december 1968, nr. 25), in 1975 (Algemeen Politieblad van 19 juli 1975, nr. 15), 1981
(Algemeen Politieblad van 24 januari 1981, nr. 2). De missieve is inmiddels ingetrokken.

770· Problems raised by the double enquiry into air accidents, European Communities,
Directorate-General VII /104/90.
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7 Verhou(ling tussen het veiligheidsonderzoek en het justitieel
onderzoek

ICAO doet in Annex 13 de aanbeveling om het veiligheidsonderzoek en het
justitieel onderzoek zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. In paragraaf
5.10  van deze Annex is aangegeven  dat er co6rdinatie dient  te zijn tussen
de onderzoeker die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onder-
zoek met de justiti6le autoriteiten. In de hiervoor genoemde
Luchtvaartongevallenwet wordt  dit  min  of meer verwoord in artikel   3 3:
'indien naar aanleiding van een ongeval een strafrechtelijk onderzoek wordt
ingesteld, zijn de raad en de vooronderzoeker en de justitille autoriteiten
verplicht de beide onderzoeken in goed overleg en in onderlinge samen-
werking te doen verlopen'. Men zou verwachten dat beide onderzoekende
instanties met elkaar afspraken hebben gemaakt over de co6rdinatie van het
onderzoek. Beraadslagingen daartoe hebben nimmer geleid tot een con-
sistente regeling.
In de Wet Raad voor de Transportveiligheid ging de wetgever nog  een stap
verder door te bepalen dat in het kader van het strafrechtelijk onderzoek de
Minister van Verkeer en Waterstaat, na daartoe de Raad te hebben gehoord,
in overeenstemming met de Minister van Justitie regels kan stellen ten aan-
zien van de samenwerking tussen de raad, het Openbaar Ministerie, het
Korps landelijke politiediensten en de regionale politiekorpsen."' Ook deze
bepaling heeft nimmer geleid tot een regeling tussen beide onderzoeksin-
stanties. De reden hiervan is mogelijk gelegen in het feit dat men het niet
eens kan worden over welk onderzoeksbelang prioriteit moet krijgen en
wie met name prioriteit in de beschikkingsmacht over de gegevens heeft.

Voormalig landelijk codrdinerend officier van justitie voor luchtzaken
Nienhuis was van mening dat het onderzoek van justitie prioriteit moet
hebben omdat bepaalde onderzoeken maar 66n keer kunnen worden
gedaan (zoals autopsie en onderzoek van het wrakdelen) en de informatie-
verstrekking van de Raad naar Justitie zeer restrictief is. 'Blote feiten, zoals
de stand van bepaalde schakelaars, worden niet anders als een onderzoeker
van de Raad daarnaar kijkt of als een onderzoeker van de Luchtvaartpolitie
dat doet. Dat betekent dat er geen enkele reden is de Raad of het Openbaar
Ministerie daar het primaat voor te verlenen. Daarentegen kan de schaal

richting Openbaar Ministerie doorslaan omdat het in het belang van de

771. Art. 72 Wet RvT.
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Raad is dat er zo min mogelijk informatie van de raad naar het Openbaar
Ministerie stroomt. Daarentegen bestaat er tegen een informatiestroom van
het Openbaar Ministerie naar de Raad geen enkel bezwaar'. Het is volgens
Nienhuis dus beter dat Justitie een dergelijk onderzoek eerst uitvoert en de
Raad vervolgens voorziet van het resultaat. Volgens Nienhuis gebeurt dat
ook in de praktijk. Zo worden processen-verbaal van de Luchtvaartpolitie
aan de Raad gestuurd.
VanVollenhoven stelt daarentegen: 'Het aardige is dat de PG's denken dat zij
voorrang op het onafhankelijk onderzoek hebben, maar dat is nergens op
gebaseerd. Ik denk dat er geen voorrangsregeling is; het is duidelijk dat de
Raad, ook al ziet hij strafbare feiten, dat niet meldt'.

Ieder denkt vanuit zijn eigen perspectief en denkt dat zijn onderzoek hoog-
ste prioriteit heeft. In Nederland is geen enkele prioriteit in de Wet gere-
geld, dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten. Daar heeft de National
Transport Safety Board (NTSB) wel bij wet prioriteit m.u.v. die situaties
waarin zich zware criminele aspecten voor-doen zoals kapingen.
Voorbeelden daarvan zijn de Lockerbie case, de TWA 800 en de Twin
Towers. De huidige tendens in de VS is dat justitie, ook als het niet om  der-
gelijke evident criminele gevallen gaat, steeds actiever wordt op het terrein
van ongevallenonderzoek in de transportsector.
Daar is volgens Muller een aantal redenen voon Allereerst de recente speci-
ale aandacht voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven en het
management daarvan, met als gevolg dat Justitie het onderzoek veel breder
uitvoert. Vroeger beperkte het onderzoek zich vaak tot de bemanning,
waarbij het onderzoek - zeker als de bemanning was overleden - snel beEin-

digd werd. Een voorbeeld van de nieuwe benadering is het Valuejet onge-
val. Nadat de NTSB een onderzoek had gestart naar dit ongeval, niemand
overleefde deze ramp, stelde Justitie een strafrechtelijk onderzoek in naar
het doen en laten van het management van Valuejet en het onderhoudsbe-
drijf Cybertec op grond van doodslag op 110 personen, het vervalsen van

vliegtuigpapieren, het overtreden van de wetgeving inzake gevaarlijke stof-
fen en het aan boord plaatsen van een gevaarlijk object. Een ander voor-
beeld is het Finnair-ongeluk waarbij AY en de afhandelingsmaatschappij na
een ongeval wegens onjuiste belading werden veroordeeld vanwege her-
haald vliegen met onjuiste belading, het geven van valse verklaringen en het
vernietigen van bewijsmateriaal. In een andere procedure vond vervolging
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van het management plaats na een inddent i.v.m. het gebruik van niet-
gecertificeerde vliegtuigonderdelen. Deze voorbeelden geven volgens
Muller aan dat strafrechte-lijke vervolging een belangrijk en noodzakelijk
instrument kan zijn wanneer men met personen, bedrijven of instanties
geconfron-teerd wordt die opzettelijk onwettige of criminele handelingen
verrichten. 772

Het Amerikaanse Departement of Justice heeft in dit verband richtlijnen
voor strafrechtelijke vervolging gemaakt. Er moet sprake zijn van opzette-
lijk handelen, welke een of een combinatie van de volgende zaken inhoudt:

*  een organisatie met een historische achtergrond van niet nakomen van
verplichtingen;

*  een beslissing op hoog managementniveau om iets te doen of na te
laten;

*   een grote kans om het publiek of een individu te beschadigen;

*  een organisatie die het onderzoek belemmert.

Verreweg het grootste aantal ongevallen en incidenten heeft echter geen
opzettelijk karakter en valt niet onder bovengenoemde categorie6n. In de
Verenigde Staten zijn dan ook stemmen hoorbaar die vinden dat criminali-
sering dan de uitzondering dient te zijn en niet de regel. Tegenover
beroepsbeoefenaren die een onvolkomenheid in hun werk begaan, wordt
aldaar een terughoudend straf-rechtelijk vervolgingsbeleid gevoerd.
Muller: 'Men ziet ook wel in dat dit - wanneer consci6ntieuze beroepsbe-
oefenaren in the line of duty strafrechtelijk vervolgd worden - een negatief
effect zal hebben op de werkenden in de bedrijfstak, de bereidheid tot Vrij-
willig melden en de veiligheidscultuur in het algemeen. Er zijn niet veel
beroepsgroepen waarin strafrechtelijke vervolging dreigt wanneer de taak
te goeder trouw en naar beste vermogen wordt uitgevoerd. Strafrecht
schrikt het maken van fouten niet af zoals het dat wel kan doen bij opzet-
telijke en bewuste schendingen. De serieuze beroepsbeoefenaar doet juist
zijn uiterste best om fouten te vermijden'. 773

8             Beschikbaarheid van gegevens

In een onderzoek dat door meer dan een partij wordt uitgevoerd zal in de

772. Geut en Schnitker 2002, p. 139
773· Idem.
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regel behoefte bestaan aan dezelfde informatie. Veelal gaat het om hetzelf-
de feitenmateriaal en dezelfde, al of niet in beslag genomen, voorwerpen.

Daarbij kan gedacht worden aan namen van getuigen, de banden met daar-
op de gesprekken tussen de piloot en de verkeersleider. Maar mag deze
informatie onderling worden uitgewisseld? Ten tijde van het bestaan van de
Luchtvaartrampenwet  was dit kennelijk geen probleem.  In  een  uit  1953
daterende samenwerkingsregeling tussen de Directeur Luchtvaartinspectie
van de Rijksluchtvaartdienst en de Commandant Dienst Luchtvaart der
Rijkspolitie staat te lezen: Na een eventuele splitsing van het onderzoek,
worden de resultaten zo spoedig mogelijk op verzoek uitgewisseld   (...),
indien de vooronderzoeker later op strafbare feiten stuit dan zal hij zulks
alsnog aan de Dienst Luchtvaart der Rijkspolitie melden. Alle rapporten van
vooronderzoek liggen bij het Bureau Vooronderzoek van de
Rijksluchtvaartdienst ter inzage aan de Commandant Dienst Luchtvaart. Het

kaartsysteem van de Rijkspolitie inzake de voor de bestuurders van vlieg-
tuigen begane overtredingen, kan door het Bureau Vooronderzoek worden

ingezien en de inhoud daarvan kan op het eigen kaartsysteem van de
Rijksluchtvaartdienst worden overgenomen'."* Hoewel deze afspraak
getuigt van een voornemen tot een hartelijke samenwerking. Niet vergeten
moet worden dat ten tijde van de Luchtvaartrampenwet tuchtrechtspraak
bestond waarin verwijten naar de vlieger gemaakt konden worden, en daar-
in konden RLD en politie elkaar goed bijstaan.

Dergelijke afspraken zijn in de huidige tijd niet meer mogelijk. In artikel
5.1 2 van Annex 1 3 wordt aangegeven  dat de staat  die het onderzoek  uit-
voert, een aantal genoemde zaken niet beschikbaar stelt voor andere doelen
dan het onderzoek van ongevallen of incidenten, tenzij de justiti8le auto-
riteiten in die staat vaststellen dat deze beschikbaarstelling belangrijker is
dan de nationale of internationale impact die deze actie kan hebben op het
betreffende onderzoek of enig toekomstig onderzoek. Gegevens die niet
beschikbaar gesteld mogen worden zijn:
-   verklaringen van personen afgelegd tegenover de veiligheids-onderzoe-

kers;

774· De samenwerking tussen de Dienst Luchtvaart Rijkspolitie en de Vooronderzoeker ingevolge
de Luchtvaartrampenwet. Afspraak tussen de heren B.AF. de Beaufort, C.A. F. Falkenhagen
en C.C. Wansbeek. Rijksluchtvaartdienst, Bureau Vooronderzoek Ongevallen, Schiphol, 9
december 1953 Voorts komt de samenwerking tussen beide diensten tot uiting in het
Handboek Bureau Vooronderzoek Ongevallen onder l.7b - 'samenwerking met de justitie',
'·7c _,samenwerking met de Dienst Luchtvaart Rijkspolitie' en 111.6 - 'samenwerking met
justitie en DLR'
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-  alle communicatie tussen personen die betrokken zijn bij de operatie
van het luchtvaartuig;

-   medische en priv6-informatie die betrekking heeft op personen die bij
het ongeval of incident betrokken zijn;

-   de opnames van de cockpit voice recorder en de transcripten hiervan;
-   opinies die zijn gegeven in de analyse van informatie, met inbegrip van

de informatie van de vluchtrecorders.

Op grond van artikel 64 lid  1  van de Wet onderzoeksraad voor veiligheid
(OvV) kunnen niet als bewijs gebruikt worden in een strafrechtelijke,
tuchtrechtelijke of civielrechtelijke procedure, noch kan een disciplinaire
sanctie of een bestuursmaatregel worden gebaseerd op:

-   de verklaringen van personen, afgelegd in het kader van het onderzoek
(tenzij met toestemming van betrokkene);

-   met een technisch hulpmiddel vastgelegde communicatie tussen perso-
nen die betrokken zijn geweest bij het laten functioneren van het bij een
onderzoek betrokken vervoermiddel (ten denken valt aan de transcrip-
ten waarin de radiocommunicatie tussen de bemanning van het vlieg-
tuig en de verkeersleiding is vastgelegd);

-   medische en priv6-informatie over personen die betrokken zijn bij een
ongeval of ernstig luchtvaartincident (tenzij met toestemming van
betrokkene);

-  gegevens van de flight data recorder, de cockpit voice recorder en de
transcripten daarvan);

-   meningen die zijn geuit in het kader van het analyseren van het onder-
zoek;

-     door de Raad opgestelde documenten (zoals de eindrapporten).

De wet verbiedt de Onderzoeksraad in vrijwel alle gevallen de verstrekking
van gegevens aan het OM voor het gebruik als bewijs in een strafrechtelijke
procedure. Bovendien sluit artikel 64 lid 2 uit dat genoemde gegevens ter

inzage kunnen worden gevorderd dan wel in beslag genomen kunnen wor-
den."s De enige uitzondering hierop vormt artikel 64 lid 3 Rijkswet OvV:
indien sprake is van een strafrechtelijk onderzoek naar moord, doodslag,
gijzeling of terrorisme kunnen de onder b en d van het eerste lid genoem-

775· Pogingen van derden om met een beroep op de Wet openbaar bestuur (Wob) alsnog gege-
vens, die niet in het eindrapport zijn opgenomen, op te vragen zijn in het verleden gestrand.
De Wob moest wijken voor de regeling in de (toen geldende) Low Zie de uitspraak van de
Afdeling rechtspraak van de Raad van State van 14 september 1999, zaaknr. Hol.980285
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de bewijsmiddelen wel ter inzage worden gevorderd of in beslag genomen
worden.776

Het verbod tot het gebruik van bewijs in o.a. een strafrechtelijk procedure

van gegevens, die zijn ontleend aan een vluchtrecorder (Flight Data Recorder,

FDR) en een Cockpit Voice Recorder (CVR) verdient hier nadere aandacht.

Gegevens van de FDR kunnen vooral van belang zijn voor het vaststellen van
bij voorbeeld de hoogte of snelheid tijdens een vlucht en een ongeval. Dit
absolute verbod is merkwaardig tegen de achtergrond van internationale
regelgeving.

In Annex  13  bij het Verdrag van Chicago wordt een uitzondering gemaakt
op de grondregel dat de gegevens niet aan andere instanties (zoals justiti8-
le autoriteiten) beschikbaar gesteld mogen worden voor andere doeleinden
dan het veiligheidsonderzoek. Artikel 5.1 0 (Coordination - Judicial autho-
rities) stelt: 'The State conducting the investigation shall recognize the need for coordination

between the investigator-in-charge and the judicial authorities. Particular attention shall be
given to evidence which requires prompt recording and analysis for the investigation to be suc-

cesful, such as the examination and identification of victims and read-outs of flight recorder

recordings'.  Dit kan zijn in het geval van moord, doodslag, gijzeling of terro-
risme. In een noot (2) wordt daar aan toegevoegd: 'Possible conficts between

investigation and judicial authorities regarding the custody of flight recorders and their recor-

dings may be resolved by an official of the judicial authority carrying the recordings to the place

of read-out, thus maintaining custody'. In de Nederlandse situatie kan gedacht wor-
den aan een rechter-commissaris.
Ook de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de ver-
plichte melding van ongevallen in de burgerluchtvaart maakt daar waar het

gaat om onthouding van strafrechtelijk optreden in het derde lid van arti-
kel 8 een voorbehoud voor gevallen van grove nalatigheid.

Volgens de letter van de oude wet RvTV was inbeslagname van de FDR wel
mogelijk, alleen konden de gegevens uit een FDR niet als bewijs in een
rechtsgeding worden gebruikt. Dit laatste was volgens de Memorie van
Toelichting gebaseerd op Standard 5.12 van Annex  13  bij het Verdrag van
Chicago. In Standard 5.12 staat echter niet iets dergelijks vermeld. Het lijkt
er op dat deze motivatie zondermeer is overgenomen bij artikel 64 van de
nieuwe Rijkswet OvV.

776. Dit niet mogen gebruiken van specifieke beschermde gegevens, wordt in de Amerikaanse
literatuur 'use-immunity' genoemd.
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Vanzelfsprekend heeft het Openbaar Ministerie grote moeite gehad met de
invoering van artikel 64 OvV. Luchtvaartofficier van justitie Van Dongen
schreef dat het strafrechtelijk onderzoek door artikel 64 OvV ten onrechte

ondergeschikt wordt gemaakt aan het veiligheidsonderzoek."' De OvV zal
volgens deze officier tot gevolg hebben dat bij grote luchtvaartongelukken
waarvan de oorzaak terug te voeren is tot een verwijtbare fout van een
natuurlijk persoon of rechtspersoon er praktisch gezien sprake zal zijn van
strafrechtelijke immuniteit. Het strafrechtelijk onderzoek wordt hiermee
volgens Van Dongen in aanzienlijke mate op achterstand gezet. 'Natuurlijk
is het bevorderen van de veiligheid van groot belang, maar het kan niet zo
zijn dat het strafrecht met het aannemen van dit wetsvoorstel volledig uit
beeld verdwijnt. Het strafrechtelijk onderzoek behoort een eigen plaats te
hebben. Te allen tijde moet voorkomen worden dat verdachten van een
luchtvaartongeval of incident in de toekomst vrijuit gaan bij gebrek aan
voldoende strafrechtelijke instrumenten. (...) Het belang van een onafhan-
kelijk en compleet veiligheidsonderzoek rechtvaardigt geen uitzondering
voor beroepsvliegers, verkeersleiders of betrokken rechtspersonen'.

Verder bevreemdt het Van Dongen dat artikel 64 OvV zo absoluut geformu-
leerd is. 'Uit Standard  5.12 van Annex  13  bij het Verdrag van Chicago blijkt
dat de gegevens die worden vergaard in beginsel niet aan andere instanties

(zoals justitiale autoriteiten) beschikbaar gesteld mogen worden voor
andere doeleinden dan het veiligheidsonderzoek, tenzij "the appropriate autho-

rity for the administration of justice" van die staat bepaalt dat het belang van open-

baarmaking zwaarder weegt dan de negatieve effecten die een dergelijke
openbaarmaking met zich mee kan brengen'.

Het is vrijwel zeker dat de gang van zaken in Nieuw-Zeeland inzake de

invoering van een nieuwe ongevallenwet en de kwestie van de Delta-zaak,
waarin een drietal verkeersleiders in Nederland werden vervolgd - beide
een fraaie illustratie van de problemen die zich hierbij kunnen voordoen bij
dubbelonderzoek - van invloed zijn geweest bij het opstellen van dit arti-
kel.
De Nieuw-Zeelandse casus was al volgt: Na een ongeval met vier doden
wilde de politie van Nieuw-Zeeland de cockpit voice recorder van de onaf-
hankelijke veiligheidson-derzoeksin-stantie in beslag nemen teneinde een
strafrechtelijke vervolging in te kunnen stellen tegen de cockpitbemanning.

777· Van Dongen en Putman 2003 , P. 94-99·
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Toentertijd was artikel  5.1 2  nog niet verwerkt  in de Nieuw-Zeelandse  wet
en was er dus geen bescherming. De onderzoeksinstantie diende na de uit-
spraak van een lokaal of de cockpit voice recorder over te dragen aan de

politie. Hiertegen is door de luchtvaartgemeenschap aldaar fel gepro-
testeerd; daarbij kwam tevens aan de orde de weerstand om in veiligheids-
onderzoeken nog verklaringen af te leggen, gezien het risico dat Justitie
deze in handen zou kunnen krijgen. Dit heeft geleid tot een uitvoerige
behandeling in het Parlement, waarbij ook hier na een lange afweging van
het justitiile belang tegen het veiligheidsbelang het laatste de doorslag gaf.
Vervolgens werd dit principe alsnog in de wetgeving opgenomen. 778

In de Delta-zaak waren drie verkeersleiders (een verkeersleider, een aspi-
rant-verkeersleider en een assistent van de verkeersleider) betrokken bij een
incident waarbij een Boeing  7 6 7 de start heeft moeten afbreken omdat  op
dat zelfde moment een gesleepte Boeing 747 diezelfde startbaan kruiste. De
verkeersleiders hadden aan de gesleepte KLM-Boeing toestemming gegeven
een landingsbaan te kruisen, waarna zij, zonder na te gaan of die landings-
baan inmiddels weer vrij was, een Boeing van Delta Airlines toestemming
(clearance) hebben gegeven op te stijgen van diezelfde baan. De assistent ver-
keersleider is door de kantonrechter vrijgesproken (omdat er onvoldoende
rechtstreeks verband zou bestaan tussen haar optreden en het gevaar dat
daarna is ontstaan), de overige  twee zijn veroordeeld  ter zake van artikel  5
Wet luchtverkeer (zodanig verkeersleiding geven dat daardoor gevaar ont-
staat  of kan ontstaan). Beiden kregen een geldboete  van  fl.   1000,  -  opge-

legd. De rechtbank Haarlem heeft de drie luchtverkeersleiders in hoger
beroep schuldig verklaard. De rechtbank achtte bewezen dat de drie lucht-
verkeersleiders gezamenlijk op 10 december  1998 op Schiphol op zodani-

ge wijze luchtverkeersleiding hebben gegeven, dat daardoor de veiligheid
van personen en zaken in gevaar is gebracht. Gezien de omstandigheden
heeft de rechtbank geen straf opgelegd.

Door de verdediging was onder andere gesteld dat de Luchtvaartpolitie en
het Openbaar Ministerie ten onrechte gebruik zouden hebben gemaakt van

het eindrapport van het veiligheidsonderzoek van de Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL), ondanks  het  feit dat dit rapport vrijwillig aan het OM
ter beschikking was gesteld. Het incidentonderzoek is echter niet wettelijk
beschermd en daar maakte het OM dankbaar gebruik van. De kantonrech-

778. Muller 2002, p. 139· Eveneens Gedye 2000, p. 159-165
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ter achtte dit eindrapport en het eindrapport van de Raad voor de
Transportveiligheid (RvTV) toelaatbaar, maar gaf daarbij aan dat de ver-
dachten zijn veroordeeld zijn op basis van het proces-verbaal en niet op
basis van de inhoud of conclusies uit de beide rapporten. Hij gaf daarbij
zelfs aan dat deze rapporten juist in het voordeel van de verdachten hebben

gewerkt, in dier voege dat het meer inzicht heeft gegeven in de omstan-

digheden waaronder de verkeersleiders hun werk moesten verrichten. 779

De vervolging van de drie verkeersleiders en het gebruik van de rapporten
van de Luchtverkeersleiding Nederland en de Raad voor de
Transportveiligheid door het Openbaar Ministerie heeft tot grote commo-
tie onder vliegers en verkeersleiders geleid. Dit voorval was voor de
Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, de Luchtverkeersleiding
Nederland en de Stichting HUFAG aanleiding om een symposium
(Vogelvrij?) te organiseren over het thema de samenloop van strafrechtelijk,
vliegveiligheids- en handhavingsonderzoek na veiligheidsvoorvallen in de
luchtvaart. Het symposium had tot doel duidelijkheid te brengen in de ver-
schillende posities die partijen in het incidenten- en ongevallenonderzoek
innemen, waarbij de grenzen in de samenloop van procedures worden ver-
kend. 780

Van Vollenhoven':' beet het spits af en benadrukte het grote belang van het
onafhankelijk onderzoek: 'Dit is het enige onderzoek dat kan achterhalen

wat er bij een ramp, ongeval of incident precies is gebeurd. Het zou een
wettelijk verankerd recht moeten zijn, zeker als je een scheiding wilt aan-
brengen met het strafrecht. Je moet er voor zorgen dat getuigen er geen
spijt van hebben dat ze ooit hun mond hebben opengedaan. Als je na het
onafhankelijk onderzoek in het strafrecht terecht kan komen, is dat het
einde van het onafhankelijk onderzoek'. De andere onderzoeken die voort-
komen uit het strafrecht, civiel recht, bestuursrecht, tuchtrecht, arbeids-
recht zijn volgens Van Vollenhoven niet toereikend om in een diepgaand
onderzoek alles te achterhalen. Dit komt volgens Van Vollenhoven omdat
'het strafrecht zich richt op het achterhalen van de schuldvraag, waarbij de
verdachte mag zwijgen. Het civiel recht beperkt zich tot datgene wat par-

779· Schnitker 2001, p. 2
780. 'Vogelvrij?, Een geslaagd symposium', HUFAG   Nieuwsbrief nr. 5, Herfst 2002, p. 5-7 en H.

Geut en R.M. Schnitker, 'Vogelvrij?, verslag van een symposium',journaal Luchtrecht, juli
2002, p. 138-144.

781. Toen nog in de hoedanigheid van voorzitter van de Raad voor de Transportveiligheid.
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tijen aan de rechter voorleggen. (...) Bij het onafhankelijk onderzoek daar-

entegen wil men juist bewerkstelligen dat de betrokkene of getuige alles

zegt'.
Muller782 die op dit symposium in ging op de beginselen van behoorlijk
rampenonderzoek, is van mening dat het onderzoek van het Openbaar
Ministerie 'voornamelijk dient om de schuld en de strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid vast te stellen, om te zien of er organisaties of personen verder
vervolgd zullen worden" en "eigenlijk niet gericht is op het lessen trekken
voor de toekomst opdat geen nieuwe fouten worden gemaakt'.

Mullers uitgangspunt was de stelling: 'Samenloop tussen schuldvraag-
onderzoek en veiligheidsonderzoek is onvermijdelijk. Er zijn geen waar-
borgen'. Hij wees erop dat er zich nog een ongewenste samenloop kan
voordoen, namelijk die met het civielrechtelijk onderzoek, en in wezen is

die samenloop nog breder. Resultaten van ongevallenonderzoek kunnen
ook gevolgen hebben voor arbeidsrechtelijke verhoudingen (ontslag
Luchtmachtofficieren in de Herculesramp) of resulteren in bestuursrechte-

lijke maatregelen.

Openbaarmaking van een rapport van de onafhankelijke Raad kan ook poli-
tieke gevolgen hebben. Muller: 'We moeten niet de illusie blijven koesteren
dat er geen samenloop zal zijn. Toch blijft het meest belangrijke dat van
onafhankelijkheid. Het tweede beginsel moet zijn de scheiding van tussen

de schuld- en de oorzaakvraag. Je moet voorzieningen treffen om betrok-
kenen te beschermen. Volledige scheiding zal niet kunnen worden gereali-
seerd, maar we kunnen wel zorgen voor optimale procedures'.

Muller vindt dat Justitie nog wel op andere, door haar zelf verzamelde
gegevens, tot een vervol-ging komen: 'Het eindrapport is openbaar en kan
dus sturingsinformatie opleveren'. Dat is volgens Muller een van de grote

problemen. "Een onafhankelijke Raad, hoe die ook wordt georganiseerd,
schrijft een rapport. Dat rapport is openbaar, je kunt je geen onafhankelijke
Raad voorstellen die ongevallen onderzoek doet met niet-openbare rappor-
ten, dat werkt niet. Dat betekent dat een offlcier, een advocaat en een tucht-
rechter het kunnen lezen; zij gebruiken die informatie op hun eigen
manier. Dat is op zich geen probleem, maar daarmee zit er meteen al een
soort overlapping en samenloop in de wijze waarop de andere onderzoe-

782. Hoogleraar geschillenbeslechting aan de Universiteit van Leiden.
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ken plaatsvinden. Voorts is het niet altijd mogelijk voor de Raad om bij de
vaststelling  van de oorzaak de schuld vervolgens  niet  op te schrijven".

Volgens (toenmalig) luchtvaartofficier van justitie Nienhuis moet het
onderzoek van Justitie juist prioriteit hebben, omdat bepaalde onderzoeken
maar 66n keer kunnen worden gedaan (bijvoorbeeld het onderzoek van de
wrakdelen en autopsie op de bemanningsleden) en de informatieverstrek-
king van de Onderzoeksraad naar Justitie zeer restrictief is door de wette-

lijke beperkingen van gebruik van de informatie waarover de
Onderzoeksraad beschikt, terwijl van justitie naar de Onderzoeksraad dit
vrijwel onbeperkt is. Het is dus volgens de Onderzoeksraad beter dat Justitie
dergelijk onderzoek eerst uitvoert en de Onderzoeksraad voorziet van het
resultaat. Andersom is dat vaak niet toegestaan volgens het huidig geldende

protocol.

Ook met de Inspectie Verkeer en Waterstaat van het directoraat Luchtvaart is

uitwisseling van informatie mogelijk en vindt samenwerking plaats. Het ligt
in de bedoeling een gezamenlijke strategie voor het handhavingsbeleid te

ontwerpen. Het strafrecht is onder meer gericht op de generale en specia-
le preventie. Naar Nienhuis' inzicht is derhalve toepassing van het strafrecht

wel degelijk in het belang van de veiligheid zij het dat het blikveld van justi-
tie nogal beperkt wordt omdat uitsluitend gewerkt wordt op basis van een

delictsomschrijving.

Dit laatste is volgens De Roos een van de redenen dat het strafrecht zich niet
leent voor diepgaande veiligheidsonderzoeken.is' Immers het appelleert
alleen aan de persoonlijke (e.v. corporate) verantwoordelijkheid en gaat
niet zo diep als het onderzoek op basis van bijvoorbeeld het Reason
model. 784 De vele factoren zoals in het Tenerife accident die in onderlinge

samenhang aanleiding zijn geweest voor een ongeval zijn elk apart niet
strafbaar te stellen. Het strafrecht moet dan ook volgens hem zoals in de
historie al is vastgesteld blijven fungeren als het 'ultimum remedium'.

Echter een ander doel van het strafrecht is vergelding die met name door
het publiek wordt gevraagd. Om die reden komt het OM nogal eens onder
druk te staan en wordt het gedwongen te vervolgen. Zo ook in het

783. Geut 2002, p. 143
78 . In de visie van Reason worden menselijke fouten gezien als mogelijke tekens of symptomen

van problemen dieper in ht systeem.
Het is beter het systeem te verbeteren dan de personen die fouten begaan te straffen. Zie:
Reason Managing the Risks of Organizational Accidents, Ashgate Publishing UK 1979 en
Reason, Human Error, Cambridge University Press UK 1990
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Eindhoven geval waar toch een verkeersleider en een brandweerman voor
de rechter werden gebracht.
Door de complexiteit was causaliteit moeilijk aan te tonen. De rechtbank
verklaarde het OM niet ontvankelijk. Het Hof in Arnhem kwam (in een naar
het oordeel van De Roos zeer slecht gemotiveerde uitspraak) wel tot ont-
vankelijkheid maar liet vrijspraak volgen ook omdat causaliteit niet vast te
stellen was.

Volgens De Roos een duidelijk voorbeeld dat aantoont dat voorzichtig moet
worden omgesprongen met de toepassing van het strafrecht vanwege de

beschadiging die betrokkenen en nabestaanden daardoor kan worden aan-
gedaan.

LVNL directeur Kroese is naar zijn zeggen jaren bezig geweest met het ont-
wikkelen van een veiligheidsmanagement systeem. Thans is  dat op basis van
de 'Regeling Kwaliteit en Veiligheid LVNL' vastgesteld. Het stelsel is ISO
9001 gecertificeerd. Onderdeel daarvan is een meldings- en onderzoeks-
stelsel van incidenten dat ook wordt gehanteerd vanwege de deelname van
Nederland in een internationaal programma van air traffic incidenten
onderzoek. Probleem voor LVNL is zijn status als ZBO, waardoor de Wob
van toepassing is en het ontbreken van wettelijke bescherming van gebruik
van informatie naar buiten. Aldus wordt een goed veiligheidsmanagement
gecompromitteerd doordat melding en verstrekking van informatie achter-

wege zal blijven.
Voor een goed veiligheidsmanagement is volgens Kroese gebruik van het
strafrecht de 'dood in de pot'. Het strafrecht doet volgens hem slechts aan
symptoombestrijding, terwijl het onderzoekssysteem van de IVNL dieper

gaat en zoekt naar de oorzaak in het systeem zoals dat internationaal ook is
vastgelegd. Kroese dringt aan op terughoudendheid van met name het OM
en  stelt in dat verband voor om artikel  5.3  van de Wet Luchtvaart te Wijzi-
gen en aan te vullen met een element dat gelijkluidend is aan 'wilfull mis-
conduct'. Voorts acht hij het gewenst om het niet melden strafbaar te stel-
len.

Kroese legt met zijn uitspraak de vinger bij een zere plek die ook al is gesig-
naleerd doorVan Dijk en Otte: een gezagvoerder die melding maakt van een
incident dat de veiligheid van de vlucht in gevaar heeft gebracht of in
gevaar zou kunnen hebben gebracht, begeeft zich terstond in het vaarwater
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van  artikel 5.3. Aangezien artikel  5.3 geen subjectieve bestanddelen bevat,
behelst een dergelijke melding in wezen een (puntgave) bekentenis met
betrekking tot alle bestanddelen van artikel 5.3. Dat zou anders zijn als het
bestanddeel opzet in de delictsomschrijving van artikel 5.3 zou zijn opge-
nomen. In dat geval zou het enkel melden van een onveilige situatie een
stuk minder belastend zijn. Het is dan immers aan het Openbaar Ministerie
om te bewijzen dat de verdachte deze onveilige situatie opzettelijk in het
leven heeft geroepen. Bij het huidige artikel 5.3 hoeft het Openbaar
Ministerie opzet noch schuld te bewijzen. Bewijs van de (mogelijk) onvei-
lige situatie volstaat. Tenslotte leidt de vaagheid van de bepaling  en het ont-
breken van jurisprudentie tot onzekerheid. Enigszins gechargeerd kan

gesteld worden dat er weinig situaties zijn die niet onder artikel 5.3 kun-
nen vallen. Dat zorgt ervoor dat vrijwel elke melding potentieel belastend
is.'85

9          Internationalisering van het luchtvaartongevallenonderzoek

Er is in verschillende kringen wel eens gepleit voor de vorming van een
internationaal 'luchtvaartongevallenfonds' ter bestrijding van de hoge
kosten die zijn verbonden aan een gedegen onderzoek,"- of het vormen van
een soort internationale ongevallenteams met deskundigheid in zowel
4 787accident investigation management', alsook in de diverse onderzoektechnieken.
Ook de Parlementaire Enqu6tecommissie die onderzoek deed naar de wijze
waarop onderzoek is verricht na de Bijlmerramp, kwam tot het oordeel  dat
Nederland, als het gaat om een grootschalig vliegtuigongeval, te klein lijkt
om een onderzoek naar een voldoende grondig en tevens onafhankelijk uit
te voeren. Nederland zou ontwikkelingen moeten stimuleren om ongeval-
lenonderzoek in een Europees kader (EU) te plaatsen. Gestreefd zou kun-
nen worden naar een Europees equivalent van de Amerikaanse National

Transport Safety Board.

Naar aanleiding van de karakteristieken van veel ongevallen en de huidige
internationale regelgeving ter zake, die in essentie nog steeds het primaat
van de soevereine staat op wiens grondgebied een ongeval plaatsvindt,
benadrukt, vallen er hier en daar wat suggesties te beluisteren voor een ver-
dere internationalisering van het onderzoek. Het woord 'internationalise-

785. Van Dijk en Otte.
786. Mededelingen van de Commissie aan de Raad over communaitaire initiatieven op het

gebied van incidenten en ongevallen in de luchtvaart, SEC(91) 1419 def., voorwoord en
787. Mededeling van de Commissie aan de Raad over communautaire initiatieven op het gebied

van incidenten en ongevallen in de luchtvaart, SEC9910 1419 de£ Pg. 23.
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ring' is in dit verband wat verwarrend: ook de vigerende regelgeving biedt
al een goede garantie voor een bont gezelschap rond de wrakstukken.

10               Naar een Europees onderzoeksbureau?

Op een wat bescheidener en ook in eerste instantie meer regionaal niveau
kan een harmonisatie van regelgeving, zoals die in feite nu door de EG en
ook ECAC wordt voorgestaan, wellicht betere perspectieven bieden waarbij

ook mogelijkheden voor een multinationaal onderzoek aanwezig zijn. Sinds

het begin van de jaren negentig wordt onderzoek ver-richt naar de moge-
lijkheden van een Europese aanpak van het onderzoek naar luchtvaartonge-
vallen.'38 Een aanbeveling tot het instellen van een onafhankelijk 'European
Air Accidents Investigation Board' deed het voormalige hoofd van het Britse
onderzoeksbureau in zijn onderzoek dat hij in opdracht van de EEG uit-
voerde.'" Dit bureau zou alle ongevallen die zich binnen de EG voordoen
moeten onderzoeken. Groot voorstander voor een Europees bureau voor
ongevallenonderzoek, specifiek voor de luchtvaart, was de directeur lucht-
vaartinspectie Wolleswinkel. Wolleswinkel verklaarde tijdens zijn verhoor in
de Bijlmerenqu6te ten aanzien van het onderzoek naar de oorzaak van het
neerstorten  van  de ELAL Boeing  747: 'Een andere  les  is  dat een dergelijk
ongeval te groot is voor een klein land als Nederland. We moeten streven
naar een Europees onderzoeksbureau voor dit soort zaken:  79° Al eerder had
Tench, voormalig onderzoeker van luchtvaartongevallen in Engeland zich
voorstander getoond van een dergelijk instituut. Tench ziet de volgende
positieve kanten:"'
1. Het wegnemen van iedere verdenking van nationale vooringenomenheid
in rapporten over ongevallen, met name ten aanzien van verdachte vrijplei-
ten van door overheden geleverde diensten (verkeersleiding, luchthavens,
e.d.);

2. Geen strijd met de huidige ICAO-specificaties;
3. Voordelen door schaalvergroting  - de kosten van  een naar behoren  voor
haar taak berekende organisatie voor onderzoek naar de oorzaken van
luchtvaartongevallen die adequaat is toegerust, zij hoog. Bij evenredige ver-

deling van de kosten over alle deelnemende landen zal zelfs de kleinste lid-

788. Resolutie over communautaire maatregelen inzake de veiligheid van de luchtvaart, Doc. A2-
135/87, P.23.

789. G. C. Wilkinson 1989,
790. Verslag voor H.N. Wolleswinkel in de Bijlmerenquete, d.d. 5 februari 1999. Zie ook: Van

Vollenhoven 2001, p. 428.
791. W.H. Tench, Onderzoek naar de oorzaken van luchtvaartongevallen, bijdrage aan de studie

bijeenkomst over de veiligheid in de luchtvaart, 26 en 27 februari 1987 te Brussel.
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staat toegang verkrijgen tot de beste uitrusting en know-how die hem
anders ontzegd zouden blijven;
4. Europese landen die geen lid zijn van de Gemeenschap, kunnen niet
alleen een beroep doen op de diensten van bedoeld instituut, maar van hen
zou ook mogen worden verwacht dat zij een belangrijke bijdrage leveren
op het terrein van deskundigheid en de kosten;
5. Iedere ongevalsituatie    zou aan dezelfde criteria worden getoetst
waardoor een dergelijke statistische basis zou worden verkregen waaraan
geen afbreuk wordt gedaan door verschillen in interpretatie.

Een dergelijke benadering, die betiteld zou kunnen worden als een catego-
riale aanpak, richt zich vooreerst op in regionaal verband harmoniseren en
later concentreren van wetgeving en onderzoek ter zake van luchtvaarton-
gevallen. Daarbij wordt de noodzaak van het internationaal bundelen van
het luchtvaartongevallenonderzoek gesteld boven de wenselijkheid om
nationaal (en wellicht ook internationaal) een sectorgewijze aanpak te han-
teren, waarbij de nadruk ligt op het bundelen van de onderzoeksinspanning
ter zake van bijvoorbeeld zowel luchtvaart-, scheepvaart-, als spoorwegon-
gevallen.
Een veel geciteerd voorbeeld van dit laatste is de National Transport Safety
Board  (NTSB), de Amerikaanse multimodale onderzoeksinstantie terzake
van alle ongelukken en rampen in de transportsector.'91 De ICAO pleit voor
een soortge-lijke organisatie in Europa.

Van Dam betwijfelt of dergelijke initiatieven haalbaar zullen blijken te zijn.
Vooral in het licht van de nog steeds - en niet alleen bij luchtvaartongeval-
len- overheersende positie van de soevereine staat in het internationale
luchtrecht, de feitelijke beschikbaarheid van voldoende internationale
onderzoekscapaciteit en de praktische onmogelijkheid van wijziging van in

793het bijzonder het Verdrag van Chicago, is hij niet erg optimistisch.

In deze Ongevallenraad moet alle expertise van de afzonderlijke landen van
de Unie worden gebundeld. De eerstkomende jaren zal de Raad slechts
adviezen geven aan nationale onderzoekers. Pas na de eeuwwisseling zou de
Raad het onderzoek naar alle vliegtuigongelukken binnen de Europese Unie
voor zijn rekening nemen. Alle landen van de Europese Unie moeten hun
flat geven aan het voorstel. Technisch gezien werden de ideeen goed ont-

792 Sweedler 1987 en Dillman 1984, P. 39-42 Tevens: Goldman 1984, P. 42-47
793· Van Dam tijdens het op 16 september 1993 te Leiden gehouden congres over de

Luchtvaartongevallenwet (RUL).
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vangen. Maar een aantal lid-staten, met name Engeland, Frankrijk en
Duitsland zijn toch huiverig. Zij zijn vooral bang hun eigen bevoegdheden
te moeten afstaan. Door een geleidelijke overgang te opperen, probeert de
Europese Commissie vooral deze lidstaten te ontzien. Oud-minister Maij-
Weggen vanVerkeer en Waterstaat ondersteunde een voorstel hiertoe van de

Europese Commissie en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
ICAO. Maij-Weggen be-sprak  het  plan  op 23 maart   1994  in de Tweede
Kamer."4 Het Parool berichtte spoedig daarna in haar uitgave van 1 april
1994 dat in Hoofddorp waarschijnlijk een internationaal bureau gevestigd
wordt dat rampen en incidenten in de Europese luchtvaart moet onderzoe-
ken. Het bureau moet uitgroeien tot een Europese Ongevallen-raad. Het
bureau zou voorlopig worden ondergebracht bij de Joint Aviation Authority,
het samenwerkingsverband van Europese luchtvaartdiensten.

11             De mel(ling van voorvallen in de luchtvaart

De ervaring leert dat, voordat een ongeval plaatsvindt, dikwijls al voorval-
len of tal van andere tekortkomingen op het bestaan van veiligheidsrisico's

wijzen. In het belang van de veiligheid is het daarom belangrijk dat onvei-

lige situaties worden gemeld, zodat verbeteringen kunnen worden doorge-
voerd. Het melden van voorvallen in de burgerluchtvaart is geregeld in de
'implementing rules'  van  de EU Verordening 1592/2002, namelijk  Part
145.A.60 ('Occurance reporting')  van  de  EASA.  In Part 145.A.60 wordt

aangegeven dat een vliegtuigonderhoudsbedrijf eventuele ontstane voor-
vallen die een gevaar hebben opgeleverd of kunnen gaan opleveren voor de
vliegveiligheid aan de luchtvaartautoriteiten moet melden. Het doel van
Part  145.A.60  is de fouten en oorzaken te identificeren  die  tot een voorval
hebben geleid, en met deze lering het onderhoudssysteem zodoende
bestand te maken tegen vergelijkbare fouten. De voorvallen kunnen in het
vliegtuigonderhoudsbedrijf vrijwillig door iedereen gemeld worden vol-
gens de procedures omschreven in het Maintenance Organisation Expostion
(MOE). De melding  van het voorval gebeurt intern, de melding wordt
afhankelijk van de criteria in het MOE naar de nationale luchtvaartautoriteit
gestuurd. Los hiervan staat JAR OPS 1.420. Hierin wordt de 'Occurance

Reporting' geregeld voor de vliegtuigbemanning.
Om de veiligheid van de luchtvaart te verbeteren zijn de afgelopen jaren
door de luchtvaartindustrie, overheden en veiligheidsinstanties (nationaal

794· Haarlems Dagblad 24 maart 1994
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en internationaal) nieuwe processen en procedures ontwikkeld. Deze heb-
ben tot het opstellen van een nieuwe Europese richtlijn. Om aan informa-
tie over voorvallen die zich in de luchtvaart voordoen te komen hebben het

Europese parlement Parlement en de Raad richtlijn 2003/42/EG vastge-
steld vastgesteld die de lidstaten verplicht om een systeem op te zetten voor
verplichte melding van voorvallen. Het doel van deze richtlijn is bij te dra-
gen aan de verhoging van de luchtvaartveiligheid door te zorgen voor het
melden, verzamelen, analyseren, beoordelen, opslaan, beschermen en ver-
spreiden van voor de veiligheid relevante informatie in Europa. Het doel dat
met de melding van voorvallen wordt beoogd is het voorkomen van onge-
vallen en incidenten. Onder een 'voorval' wordt in dit verband verstaan:
"een operationele onderbreking, defect, fout of andere onregelmatigheid,
waardoor de vliegveiligheid wordt of kan worden beinvloed, zonder dat er
sprake is van een ongeval of ernstig incident als bedoeld in artikel 3, onder-
delen a en k, van richtlijn nn 94/56/EG
De lidstaten dienen deze richtlijn v66r juli 2005 te implementeren in hun
nationale wetgeving. Inmiddels is een voorstel tot wijziging van de Wet
luchtvaart ter implementatie van richtlijn 2003/42/EG aanvaard door de
Tweede Kamer."5
Het wetsvoorstel voorziet in een uitbreiding van de wettelijke bescherming
van melders en gemelde informatie inzake voorvallen tegen bestuursrech-
telijke en bepaalde civiele procedures.

De richtlijn stelt geen strafrechtelijke bescherming voon Wel heeft de
Minister van justitie ingestemd met een nieuwe 'Aanwijzing opsporing en
vervolging bij melding van voorvallen in de burgerluchtvaart'. In deze aan-
wijzing van het Openbaar Ministerie wordt bekendgemaakt dat geen ver-
volging zal worden ingesteld tegen natuurlijke personen met betrekking tot
overtredingen die onopzettelijk of uit onachtzaamheid zijn begaan en
waarvan het OM op de hoogte is alleen maar omdat er krachtens artikel 7.1
Wet luchtvaart verplicht melding van is gedaan. Wel zal strafrechtelijk kun-
nen worden opgetreden indien sprake is van opzet of grove nalatigheid of
wanneer dit na een beklag op de voet van artikel  12 van het Wetboek van
Strafvordering is bevolen. Artikel  11.25 Wlv komt te luiden:

'Naar aanleiding van een onopzettelijke of uit onachtzaamheid begane
overtreding van een wettelijk voorschrift stelt de staat geen rechtsvordering

795. Kamerstukken ll, 29 977
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in en legt een bestuursorgaan geen bestuurlijke sanctie op indien van deze

overtreding kennis is verkregen door een melding'.
Het eerste lid is niet van toepassing indien er sprake is van grove nalatig-
heid m.b.t. het voorval.

Ook na implementatie van de hiervoor bedoelde internationale en Europese
regelgeving geldt voor een aantal gegevensgebieden geen wettelijke
bescherming. Het gaat hierbij om:
-  alle interne informatie bij de sector betreffende luchtvaartvoorvallen;
- alle informatie onder de Onderzoeksraad voorVeiligheid die niet als zoda-
nig in onderzoek is genomen;
-  en er is geen bescherming indien hetzelfde voorval via een derde wordt
gemeld.

Zouden interne rapportages zonder meer worden uitgezonderd, dan zou
daaraan een veel bredere strekking worden gegeven dan die van artikel 69
van de Onderzoeksraad voor veiligheid. (Deze bepaling is overigens over-
genomen uit de Wet op de parlementaire enqu€te. De ratio van deze bepa-
ling is dat het belang van de waarheidsvinding door het onderzoekende

orgaan prevaleert boven strafrechtelijke handhaving). Naarmate   er   meer
informatie in zo'n intern onderzoek wordt gebruikt, wordt meer informa-
tie onbruikbaar voor het strafrecht. Ook wanneer het OM eigener beweging
informatie heeft verzameld, zal het in het strafproces moeten opboksen
tegen de veronderstelling dat de informatie is verkregen uit het interne
onderzoek. Minister van Justitie Donner is van mening dat het strafrecht
nodig is om de veiligheid in de luchtvaartsector te verbeteren. Donner: Het
straffen is wel onmisbaar, als men ongelukken wil voorkomen. Melding is
daarbij een belangrijk element.'Bij die meldingen waarbij wordt geconsta-
teerd dat het gaat om schuld of zodanige nalatigheid dat het bijna schuld of
schuld is, is er maar 66n oplossing: dat kan alleen worden voorkomen door

'796ervoor te zorgen dat er bij herhaling of bij anderen gestraft wordt
Volgens Donner doet zich deze problematiek niet alleen in de luchtvaart-
sector voor, maar ook bij tal van beroepen die even belangrijk zijn voor het
maatschappelijk leven.

De Onderzoeksraad voor veiligheid en de parlementaire enqu6tecommissie
kunnen overwegen of zij bepaalde informatie vragen, in de wetenschap dat

796. Tijdens algemene beraadslaging wetsvoorstel 29977,TK 32,8 december 2005.
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die informatie dan onbruikbaar wordt in een eventueel strafproces. Er kan
niet van worden uitgegaan dat bij een intern onderzoek van een lucht-
vaartmaatschappij zulke afwegingen worden gemaakt. Informatie die onge-
vraagd aan de onderzoeksraad of de parlementaire commissie wordt ver-
strekt, kan worden gebruikt in een eventueel strafproces.

Ook de EU-richtlijn legt voor het strafrechtelijk onderzoek en dus voor het
Openbaar Ministerie geen beperkingen op. Artikel 8, derde lid van deze
richtlijn luidt: "Onverminderd de toepasselijke strafrechtelijke bepalingen,
onthouden de lidstaten zich ervan procedures in te stellen met betrekking
tot overtredingen die onopzettelijk of uit onachtzaamheid zijn begaan, en

waarvan zij op de hoogte zijn alleen maar omdat er hun krachtens het
nationale systeem verplicht melding van is gedaan; dit geldt evenwel niet in
het geval van grove nalatigheid".
Als gevolg hiervan zijn met name de luchtvaartmaatschappijen en de
Luchtverkeersleiding Nederland, maar ook de Veiligheid Advies Commissie
Schiphol  (VACS)  en de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers  (VNV)
ontevreden en kritisch over de bescherming inzake veiligheidsgegevens.

11.1 Spanning tussen meldingsplicht en artikel 5.3 Wet luchtvaart

Van Dijk en Otte zijn de mening toegedaan dat de perceptie dat eventueel
tot vervolging wegens artikel   5.3 Wet Luchtvaart zal worden overgegaan,
kan een zeer negatieve impact hebben op de meldingsbereidheid. Dat geldt

zowel voor meldingen aan de Minister van Verkeer en Waterstaat als voor
meldingen ten behoeve van intern veiligheidsonderzoek. In beide geva]len
kan informatie immers bij het Openbaar Ministerie terechtkomen. 797

Sinds enkele veroordelingen op basis van artikel 5.3 Wet Luchtvaart (o.a. de
Delta-kwestie) is het aantal veiligheidsmeldingen van verkeersleiders flink
gedaald. Die daling wijst niet op een daling van potentieel gevaarzettende
situaties, maar veeleer op de afgenomen bereidheid van betrokkenen om
mee te werken aan de interne veiligheidsprocedures vanwege de angst voor
een strafrechtelijke vervolging.
Deze recente gang van zaken is volgens Van Dijk en Otte bedreigend voor
de verdere uitbouw van de vliegveiligheid in Nederland: 'Temeer indien de
Nederlandse ontwikkelingen op dit vlak afwijken van het buitenland.

797· Van Dijk en Otte 2004. p. 38

342



ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN -INCIDENTEN

Daarmee wordt niet alleen gedoeld op een groeiende kennisachterstand
voor onze nationale luchtvaart, hetgeen ernstige economische repercussies
kan hebben, maar evenzeer op het verbijsterende effect dat wetgeving die
generaal preventief is bedoeld volstrekt averechts uitpakt'."8 Zij komen tot
de conclusie dat de meldingsplichten in elk geval op gespannen voet staan
met het nemo tenetur-beginsel. Allen het schrappen of ombouwen van arti-
kel 5.3 Wlv tot een opzet- of schuldmisdrijf, waarin wordt strafbaar gesteld
het doleus of culpoos veroorzaken van gevaar zou er naar de mening van
Van Dijk en Otte er toe kunnen leiden dat. de informatiestroom binnen de
luchtvaart weer op gang gebracht kan worden.

11.2 Afstemmingsprotocol onderzoek voorval

De  Onderzoeksraad voor Veiligheid  en het Openbaar Ministerie hebben  een
'Aanwijzing afstemmingsprotocol Onderzoeksraad voor Veiligheid -
Openbaar Ministerie'.799 Het protocol voorziet in afspraken over de samen-

werking en informatie-uitwisseling in de gevallen waarin zowel de
Onderzoeksraad een onderzoek instelt naar een voorval als ook ten aanzien
van hetzelfde voorval een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Zo tre-
den de verantwoordelijke vertegenwoordiger van de Onderzoeksraad en de
betreffende Officier van Justitie onverwijld met elkaar in contact teneinde

overleg te plegen over de inrichting van beide onderzoeken. In het overleg
worden in ieder geval afspraken gemaakt over de inhoud van de te verrich-
ten onderzoekshandelingen, de planning van deze onderzoekshandelingen
in de tijd, de inbeslagneming van zaken en de instelling van een periodiek

afstemmingsoverleg gedurende beide onderzoeken. Afspraken worden
schriftelijk vastgelegd. Ook moeten beide vertegenwoordigers geschillen
met betrekking tot de samenwerking of de afstemming primair in goed
overleg zien op te lossen. Bij voortduring van het geschil, alsmede bij alge-
mene geschillen over de interpretatie en implementatie van het protocol,
treden de voorzitter van de Onderzoeksraad en de portefeuillehouder van
het College van procureurs-generaal met elkaar in overleg.
Het verplicht stellen van het daadwerkelijk melden van een voorval is wei-
nig effectief als op het niet melden geen sanctie staat. De wetgever heeft

gekozen voor een bestuurlijke boete.

798. Van Dijk en Otte 2004, P. 28.
799. Skrt. 2005, nr. 211, p. 16
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12 Het onderzoek van incidenten in het luchtverkeer

Elke gebeurtenis in het luchtverkeer, anders dan een ongeval die volgens de

vlieger of de verkeersleider de veiligheid in het luchtruim in gevaar heeft
gebracht, of in gevaar had kunnen brengen, wordt een luchtverkeersind-
dent (air traffic incident) genoemd.
Indien het voorval de situatie betreft dat twee luchtvaartuigen elkaar zoda-
nig dicht naderen dat daardoor re6el gevaar voor een botsing bestond,
spreekt men van een bijna-botsing  (ook wel near-collision of AIRPROX
genaamd). Voorvallen dienen op een standaardformulier te worden gemeld
bij de betrokken luchtverkeersdiensteenheid.
Zowel ICAO als Nederland stelt dat het onderzoek van een voorval de toe-
dracht daarvan beoogt vast te stellen en zo nodig aanbevelingen kan doen
om herhaling te voorkomen. Evenals bij het onderzoek naar de oorzaak van
ongevallen is het vaststellen van schuld of aansprakelijkheid geen doel. Alle
betrokkenen behoren van de uitslag van het onderzoek op de hoogte te
worden gesteld.

12.1 Melding van een gevaarlijke situatie

Een voorval, waarbij de vei]igheid van een luchtvaartuig in gevaar is
gebracht en dat verband houdt met de dienstverlening van de luchtver-
keersdiensten, dient aan het betreffende onderdeel van de ATS te worden
gemeld. Dit kan voorvallen betreffen, waarbij een ander luchtvaartuig
gevaarlijk dichtbij is gekomen (AIRPROX) of andere voorvallen die de vei-
ligheid in gevaar hebben gebracht als gevolg van fouten in de procedures,
het niet toepassen van de procedures,  of het uitvallen of niet goed functio-
neren van faciliteiten op de grond.
Voorvallen moeten op een standaardformulier worden ingediend. Betreft
het voorval een AIRPROX, dan wordt het aanbevolen dit onmiddellijk per
radio aan het betreffende onderdeel van de ATS te melden. Staten behoren
regelingen te treffen voor het onderzoeken van gemelde voorvallen en die-
nen hierbij ook de ATS-aspecten te betrekken. Na afloop van het onderzoek
dient de risicograad van het voorval te worden vastgesteld en aan het voor-
val  66n  van de classificaties  'risk of collision', 'safety not assured',  'no  risk
of collision' of 'risk not determined' te worden toegekend. Het Nederlandse
formulier wijkt af van het door ICAO vastgestelde standaardformulien
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Anders dan de instructies op het ICAO-formulier aangeven, is het in
Nederland verplicht elk voorval eerst per radio aan het grondstation te mel-
den. In elk geval dient na de landing een ingevuld Air Trafilc Incident
Report-formulier te warden ingediend. Een en ander behoort binnen zeven
dagen, nadat het voorval heeft plaatsgevonden, te zijn gebeurd.

12.2 Air Traffic Incident Commission

Aangezien het bij voorvallen in het luchtverkeer gaat om vaak ernstige inci-
denten, zou men mogen verwachten dat de Onderzoekraad voor veiligheid

aan  de Air Traffic Incident Commission (ATIC).:°° De commissie bestaat  uit
dergelijke voorvallen onderzoekt. De Raad laat deze onderzoek echter over

deskundigen afkomstig uit burger- en militaire regelgevende instanties en
uit de luchtverkeersdiensten, alsmede uit operationele en vliegveiligheids-
deskundigen van luchtvaartondernemingen. De basis waarop de ATIC func-
tioneert, is vastgelegd in een convenant:"  De ATIC is geen opsporingsin-
stantie en onderzoekt luchtverkeersincidenten alleen met het oog op voor-
koming van mogelijke gevaarzetting in de toekomst. 8OZ

Jaarlijks wordt een overzicht samengesteld van de in Nederland gerappor-
teerde en behandelde voorvallen, evenals van de resultaten van het verrich-
te onderzoeken. Het Jaaroverzicht van de ATIC, waarin essentiifle informa-
tie van elk incident is opgenomen, is openbaar en heeft een grote versprei-

ding. Aan de Onderzoeksraad voor veiligheid zendt de ATIC een afschrift

van elke bij haar ingediende melding alsmede van haar eindrapport. De
Raad kan op grond daarvan zelfstandig besluiten een onderzoek te laten
verrichten dan wel besluiten bepaalde informatie in een openbaar eindrap-
port op te nemen als het belang van publicatie opweegt tegen het belang
van opsporing en vervolging van strafbare feiten. Een exemplaar van het

ATIC-jaarverslag wordt ook naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Die
informatie is echter zodanig algemeen dat op basis daarvan een strafrech-
telijk onderzoek niet kan warden gestart.

800. Brief van de Minister van justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer, TK 25 600 VI,
nr.47·

801. Het vernieuwde convenant is in 2003 door alle partijen ondertekend.
802. Het is dan ook niet verwonderlijk dat pogingen van de Dienst Luchtvaart van het Korps

Rijkspolitie om een plaats als 'waarnemer' te verkrijgen in de Airmiss Commissie, een inter
departementale commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de RLD, de chef van de
Marinestaf en de chefvan de Luchtmachtstaf, de  KLM en Eurocontrol, die kan worden

gezien als de voorganger van de ATIC, op niets uit liepen. Brief Commandant DLRP aan PG
Amsterdam, d.d. 5 november 1981, kenmerk 5429/'81.
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In een reactie aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de aandacht die het
kamerlid Van Gijzel had gevraagd voor de afhandeling van bijna-ongeluk-
ken in de burgerluchtvaart en het feit dat bijna-botsingen niet worden
gemeld aan het Openbaar Ministerie,80' antwoordde de Minister van Justitie
dat 'indien dit beleid niet zou worden gevolgd dan zou naar verwachting
het aantal meldingen vrijwel ophouden hetgeen de luchtverkeersveiligheid
niet ten goede zou komen'. De Minister meende   dat het effect  van   een

repressieve strafrechtelijke reactie in geval van een luchtverkeersincident
veelal 'zeer gering is'. Beter vindt de minister het om herhaling te voorko-
men en tevens te voorkomen dat meldingen in het geheel niet meer plaats-
vinden uit angst voor een mogelijk strafrechtelijk onderzoek. Naar de
mening van de minister is een meldingsplicht van bijna-botsingen in de
lucht ook niet wenselijk, nog los van de vraag of een dergelijke plicht
handhaafbaar is.'°+

Ondanks de geruststellende bewoordingen van de Minister van Justitie
waarin hij zegt dat niet gevreesd hoeft te worden voor strafrechtelijke
inmenging, heeft het bestuur van de LVNL de samenwerking in het conve-

nant opgezegd.s°' Als reden waarom LVNL afstand neemt van de afspraken
in het convenant, geeft zij op dat de aan ATIC verstrekte informatie onvol-
doende wettelijke bescherming heeft. LVNL vreest het risico te lopen dat de
aan ATIC in verband met onderzoeken geleverde gegevens en informatie,
voor andere dan ATIC taken gebruikt of opgevraagd kan worden.'°6 De hier-
voor al genoemde Delta-affaire is waarschijnlijk aanleiding geweest voor dit
besluit. Gevolg van de beslissing van het bestuur van LVNL is, dat de toele-
vering van basisgegevens voor te verrichten onderzoeken door LVNL niet
meer gegarandeerd is. Het zal van de omstandigheden afhangen of en in
hoeverre ATIC door LVNL van de gevraagde informatie voorzien zal wor-
den. Met ingang van het jaar 2005 moeten alle verzoeken aan IYNL vanuit
ATIC om informatie over de gemelde Airproxen aan de voorzitter van het
bestuur van LVNL gericht worden. Na een positief besluit van de LVNL
bestuursvoorzitter wordt de aanvraag intern doorgezonden aan de afdeling
Incident Investigation.
Deze zal de gevraagde onderzoekgegevens, voor zover mogelijk, verstrek-

803· In het ordedebat van 21 januari 1998.
804· Brief van de Minister van justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer, TK 25 600 VI,

nr. 47·

805· Op 1 juli 2004 liet het bestuur van de LVNL weten de samenwerking te willen heroverwegen.
Het niet verder meewerken binnen het convenant per 31 december 2004 is door de LVNL
schriftelijk bevestigd in een schrijven aan de overige convenantspartijen op 31 januari 2005

806. ATIC samenvattend jaaroverzicht 2004·
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ken. In haar verzoek om informatie dient ATIC specifiek aan te geven welke
informatie benodigd is. Meer algemene verzoeken zullen niet behandeld
worden. IYNL zal daarnaast geen gegevens meer op voorhand vastleggen
die voor onderzoek door ATIC gebruikt zou kunnen worden.807

13            Conclusie

In dit hoofdstuk werd het internationale, Europese en nationale juridisch
kader voor het luchtvaartongevallenonderzoek behandeld. Het Verdrag van
Chicago legt thans aan de staten die bij dit verdrag zijn aangesloten via arti-
kel  26 de verplichting  op een onderzoek  in te stellen  als  er een luchtvaar-
tongeval heeft plaatsgehad binnen het territoir waar de staten hun soeve-
reine rechten laten gelden. Bij dit onderzoek dient de staat waar het lucht-
vaartuig staat ingeschreven, in de gelegenheid te worden gesteld waarne-
mers te benoemen die bij het onderzoek aanwezig zijn. Buiten deze ver-
plichting heeft ICAO een procedure opgesteld waarlangs een onderzoek kan
worden ingesteld. Deze procedure vindt zijn basis in Annex  13 bil dit ver-
drag. Ondanks het feit dat Annex  13 geen directe werking ten opzichte van
de lidstaten heeft, kan gesteld worden dat deze Annex wel van grote invloed
was op de inrichting van de onderzoeksteams van de verschillende staten
en de te volgen procedures bij een luchtvaartongeval.
Niet alle staten volgen blindelings de SARPs van Annex  1 3.I n een aantal sta-
ten, waaronder Nederland en Frankrijk,sos wordt na een luchtvaartongeval
een prominente rol toebedeeld aan politie en justitie. De verschillen in
benadering zijn terug te voeren op de historisch ontwikkelde rechtssyste-
men in de diverse lidstaten.
Zo ook in Nederland dat al sinds  1937 een Luchtvaartrampenwet bestond.
Omdat deze wet steeds meer uit de pas ging lopen met de beginselen van
het luchtvaartongevallenonderzoek uit Annex  13  is deze wet in  1992  ver-
vangen door de Luchtvaartongevallenwet. Aan het tot stand komen van de
Luchtvaartongevallenwet zijn uitgebreide discussies voorafgegaan. De onaf-
hankelijkheid van de vooronderzoeker, het afschaffen van tuchtrechtspraak,
de verhouding tussen het technisch en het justitieel onderzoek werden uit-
eindelijk in deze wet verankerd en verder versterkt in de daarop volgende
wetgeving (vanaf 1  juli  1999 Wet Raad voor de Transportveiligheid en sinds
1  februari  2005  de Wet Onderzoeksraad voor Veiligheid).
Een verdere tendens in de internationalisering van het onderzoek van lucht-

807- ATIC samenvattend jaaroverzicht 2004.
808. Het onderzoek naar de toedracht van het neerstorten van de Conncorde bij Parijs.

347



HOOFDSTUK 12

vaartongevallen kan worden herkend in de Richtlijn'houdende vaststelling
van de basisprincipes inzake het onderzoek naar ongevallen en incidenten
in de burgerluchtvaart' van de Europese Unie. Hierin worden op commu-
nautair niveau plannen worden ontvouwd voor een Europees onderzoeks-
bureau. In eigen land is een wet van kracht geworden die de bundeling en
overkoepeling regelt van taken van de Raad voor de Verkeersveiligheid, en
die van de Raad voor de Luchtvaart, de Spoorwegongevallenraad, de Raad
voor de Scheepvaart en de commissie Binnenvaartrampenwet. Bij deze wet
wordt de instelling van een Raad voor de Transportveiligheid, een organi-
satie die sterk doet denken aan de Amerikaanse NTSB, mogelijk gemaakt.
Onderzoekers van ongevallen beperken zich in deze opzet niet langer tot
66n vervoerssector, maar kunnen ook op andere terreinen worden ingezet.
Ervaring wordt gebundeld en er kan voordeliger gewerkt worden.

In dit hoofdstuk is ook ingegaan op de onvrede en angst die bij de lucht-
vaartsector bestaat over het optreden van het Openbaar Ministerie in de
'grote' luchtvaart, zoals in het Delta-incident, het onderzoek naar het van
de baan geraken  van een KLM-Boeing 7 3 7 i n Barcelona  en  een 'tail strike'
met een Transavia Boeing  7 3 7  op het vliegveld Rotterdam. In het geval van
de Delta-incident werden drie verkeersleiders door het Openbaar Ministerie
vervolgd op basis van informatie die door de verkeersleiding vrijwillig was
aangedragen. Dit voorbeeld wordt door de professionele luchtvaartsector
aangehaald als motivatie om zeer terughoudend te zijn in het melden van

informatie ten behoeve van het veiligheidsonderzoek in de luchtvaart.80' De
Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) huldigt zelfs het stand-

punt dat de bron van het goede veiligheidsniveau van de luchtvaart is dat
voorva]len worden gemeld, maar dat die bron wordt bedreigd door het
strafrecht"."°

Verontrustend is de afnemende bereidheid van de Luchtverkeersleiding
Nederland om nog langer mee te werken aan onderzoeken die moeten lei-
den tot verbetering van onveilige situaties in het luchtruim. Nadat de IVNL
zich al had teruggetrokken uit  de Air Traffic Incident Commission  als reac-
tie op een rechtzaak tegen drie verkeersleiders die betrokken waren bij het
zogenaamde Delta-incident, liet de IYNL, nadat de Tweede Kamer had inge-
stemd met het wetsvoorstel tot implementatie van de Europese richtlijn dat
het melden van voorvallen in de luchtvaart verplicht stelt, weten voortaan

809. Kamerstukken /4 2004-2005,29 977, nr. 8, p. 8
810.  VNV Vlieglechnisch bulletin 2004-1.
811. De Volkskrant, 18 oktober 2005· P· 3
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de namen weg te laten van interne melders van 'lichte' voorvallen in de
luchtvaart. De LVNL is teleurgesteld over het Kamerbesluit en noemt het
inschakelen van de rechter-commissaris'een drempeltje'. De LVNL had lie-
ver gezien dat het Justitie onmogelijk zou worden gemaakt om meldingen
in te zien."1  Ook de KIM heeft, nadat het Openbaar Ministerie een onder-
zoek had ingesteld  naar de oorzaak  van  een KLM Boeing  7 3 7  die  op  28
november 2004 in Barcelona van de landingsbaan was geraakt, maatrege-
len getroffen om haar medewerkers te beschermen. Hartman: 'Wij anoni-
miseren al onze informatie, zodat het OM er geen gebruik van kan
maken'.813

De Hoofdofficier van Justitie Steensma vindt deze houding overdreven: 'De
vrees dat we straks iedereen gaan vervolgen, is volkomen onterecht. De
afgelopen vijf jaren hebben we in slechts acht luchtvaartzaken strafrechte-

lijke vervolging ingesteld. Dat waren vrij zware zaken, waarbij o.m. sprake
was van grove nalatigheid'.81* Inderdaad is het aantal luchtvaartzaken dat het
Openbaar Ministerie jaarlijks vervolgt is marginaal.
Het aantal luchtvaartongevallen is zelfs op 66n hand te tellen. De geldings-
drang van het justitiale apparaat op het terrein van de luchtvaart lijkt daar-
om niet bijster groot.
In het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart (ter implementatie
van  richtlijn  2003 /42/EG) wordt de vervolgbaarheid al beperkt tot grove
nalatigheid en schuld. Niet te verwachten valt dan ook dat de verplichte
melding van voorvallen zal gaan leiden tot een enorme toename van het
aantal rechtzaken. Daarnaast mag men toch ook verwachten dat niemand

belangrijke informatie zal achterhouden in de wetenschap dat daardoor
eenzelfde voorval weer kan plaatsvinden.

De afnemende bereidheid om voorvallen te melden is overigens geen ver-

schijnsel dat zich alleen in Nederland voordoet. De

Veiligheidsadviescommissie Schiphol maakt in een brief aan de
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat bekend dat ook binnen  de JAA  een
tendens van afname van het aantal incidentmeldingen als 'gevolg van angst
voor repressieve acties zichtbaar is'. De Flight Safety Foundation (FSF) sig-
naleert deze trend wereldwijd. En uit een door EUROCONTROL uitgevoer-
de enqu6te onder   31 lidstaten blijkt dat 60% van de staten geen rechtsbe-

scherming biedt aan de melders van ongevallen en (ernstige) incidenten.

812. NRC van 14 december 2005. Zie ook Houtman 2006.
813· NRC van 7 oktober 2005
814. De Volkskrant, 18 oktober 2005, P· 3
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Ongeveer de helft van deze staten is wel van plan daar iets aan te doen.815

De roep om inperking van de reikwijdte van artikel 5.3 Wlv vormde ook
een belangrijk element in de discussie over het wetsvoorstel tot wijziging
van de Wet luchtvaart ter implementatie van EG-richtlijn 2003/42 inzake
de  melding van voorvallen  in de burgerluchtvaart  is het artikel  5.3  Wlv.
Gevreesd wordt dat het verplicht melden van voorvallen uitmondt in
opsporingshandelingen van het Openbaar Ministerie. De hiervoor genoem-
de OM-aanwijzing inzake opsporing en vervolging bij melding van voor-
vallen in de burgerluchtvaart bepaalt dat alleen vervolging wordt ingesteld
bij ongevallen, ernstige incidenten, ernstige gevaarzetting en stelselmatige
overtredingen, veroorzaakt door opzet en grove schuld. Deze aanwijzing
heeft niet alleen rechtskracht binnen het OM, maar ook daarbuiten. Degene
die meent in strijd met dit beleid vervolgd te worden, kan zich op de
inhoud van de aanwijzing beroepen. Dit kan er onder meer toe leiden dat
de rechter in het licht van de beginselen van een goede rechtsorde, in het
bijzonder wegens schending van het vertrouwensbeginsel, het OM niet
ontvankelijk zal verklaren. "6

8i 5. Advies rechtsbescherming bij incidentmeldingen', VACS/03.02.03, d.d. 24 maart 2003·
816. Kamerstukken //, 29 977, nr. 18, p. 4

350



HOOFDSTUK 13
Slotbeschouwing

Op grond van het in de voorgaande hoofdstukken beschreven onderzoek
kunnen nu de drie onderdelen van de probleemstelling worden beant-
woord. Deze betreffen (A) het samenspel van internationale ICAO- en
Europese luchtvaartregelgeving op het gebied van veiligheid met de
Nederlandse luchtvaartregelgeving, (B) de effecten hiervan voor de hand-
having van deze regels en (C) mogelijke verbeteringen.

A.          Het samenspel van internationale ICAO- en Europese en natio-
nale luchtvaart-regelgeving

Met het uit 1944 daterende Verdrag van Chicago, en de daarbij behorende
Annexen is de basis gelegd voor een wereldomspannend netwerk van regels
met betrekking tot de luchtvaart. Met name op het gebied van de veiligheid
in de lucht geven deze regels een ver uitgewerkt gemeenschappelijk regime
voor de deelnemende staten. Waar het Verdrag van Chicago en de bijbeho-
rende Annexen niet in voorzien is de militaire luchtvaart. Verder richt het
verdrag zich primair tot commerci8le luchtvaart en niet tot de recreatieve
luchtvaart of sportvliegerij. De invulling hiervan wordt  aan de individuele
staten overgelaten en kan daarom van staat tot staat verschillen.

HetVerdrag van Chicago werkt op enkele artikelen na (zie hoofdstuk 2) niet
rechtstreeks binnen de Nederlandse rechtsorde. Dat betekent dat de ver-
dragstaten de artikelen eerst in hun nationale wetgeving moeten omzetten
willen zij werking hebben binnen de betreffende rechtsorde. Een probleem
dat werd gesignaleerd is dat staten alleen de inhoud en de strekking van de
artikelen in de nationale wetgeving zouden hoeven op te nemen. Dit hoeft
dus niet een op 66n te zijn. Verschillen in implementatie zijn dan ook niet
denkbeeldig. Artikel   38   van het verdrag geeft staten bovendien  nog   de
mogelijkheid om een artikel helemaal niet te implementeren. Deze moge-
lijkheden tot afwijking staan een wereldwijde harmonisatie op het gebied
van luchtvaartregelgeving in de weg. Om dit gebrek aan eenheid te verhel-
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pen en om een betere onderlinge beleidsafstemming op luchtvaartgebied te
bevorderen zijn binnen Europa samenwerkingsverbanden ontstaan (ECAC
en JAA). Vanaf het begin van de jaren  90  is  ook de Europese Unie doende
om tal van ICAO-normen en afspraken binnen ECAC en JAA in het com-
munautaire recht om te zetten. Worden deze normen vervolgens door de
EU opgenomen in een verordening, dan zijn die verbindend in al haar
onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

De EU gaat op een aantal onderwerpen verder dan ICAO. Dit kan omdat de
normen die ICAO stelt 'minimumnormen' zijn. Op deze wijze probeert
ICAO ook de'zwakke' staten zoveel mogelijk aan haar normen te laten vol-
doen. Voor de EU en voor de VS gaan deze minimumnormen echter vaak
niet ver genoeg, dan wel duurt het proces van regelgeving binnen ICAO te                   1
lang, hetgeen ertoe leidt dat zij hun eigen weg gaan en eigen eisen aan een

veilige uitoefening van de luchtvaart stellen. De regels die de EU en de VS
invoeren hebben extraterritoriale werking, hetgeen aan beide zijden van de
oceaan regelmatig conflicten oproept. Zo stuitte de EU Verordening
925/1999 dat operationele beperkingen stelde aan vliegtuigen die door
akoestische maatregelen (huskits) net voldoen aan de'Hoofdstuk 3 geluids-
eisen' uit Annex  16 op groot verzet bij de VS."' Omgekeerd kon Europa in
1997 slechts met grote moeite voorkomen dat het zogenaamde 'Hatch
amendment' zou worden ingevoerd. Het betrof hier een Notice of Proposed
Rule Making (NPRM) waarin de senator Hatch voorstelde om de
Amerikaanse security-eisen onverminderd van toepassing te verklaren op
buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die op de VS vliegen. Invoering van
dit voorstel zou tot torenhoge kosten hebben geleid voor Europese lucht-
havens en luchtvaartmaatschappijen. In ECAC-verband is met kracht tegen
invoering van het amendment geprotesteerd. Dit maakt wel duidelijk dat
het Chicago-systeem niet langer alleen richtinggevend is.

De toenemende betekenis van de EU op luchtvaartgebied t.0.V. het nationaal
niveau betekent ook dat de rol van nationale wetgeving op het terrein van
de luchtvaart vermindert.

De Nederlandse luchtvaartwet- en regelgeving vormt een complex geheel,
dat bovendien niet altijd in de pas loopt met wet- en regelgeving in de ons
omringende landen. In Nederland was het in het verleden niet ongebrui-

817· Door het buitenwerking stellen van deze verordening door de EU is het conflict met de VS
uiteindelijk opgelost. Zie het verslag van de Transportraad van 26 maart 2002, TK, 21 509, nr.
43, P. 9.
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kelijk om aan de over te nemen internationale afspraken op luchtvaartge-
bied. Mede hierdoor is de luchtvaartregelgeving op een aantal punten zwaar
door gaan wegen naar de recreatieve luchtvaart:u In het belang van de
vliegveiligheid, maar ook vanuit de beheersing van kosten, wordt het door
de Nederlandse overheid noodzakelijk gezien dat de wet- en regelgeving
voor met name de recreatieve luchtvaart wordt aangepast. Deregulering van
luchtvaartwetgeving moet zo tot meer speelruimte en minder administra-
tieve lasten leiden. Richtinggevend is het veranderplan van de commissie
Sorgdrager'Beter geregeld'.819 In voorgaande hoofdstukken zijn vraagtekens

gezet bij het volledig afschaffen van delen van de regelgeving waarmee ook
het toezicht geheel aan de sector wordt overgelaten. Of een sectorpartij in
staat zal blijken om deze verkregen verantwoordelijkheid goed in te vullen
zal toch in belangrijke mate afhangen van de organisatiegraad van deze par-
tij. Alhoewel veel luchtsportverenigingen aangesloten zijn bij de KNVvL,
verschilt het commitment aan deze koepel per vereniging. Ongeleide invoe-
ring van zelfregulering is een bedreiging omdat dit kan leiden tot een vacu-
Om in het veiligheidstoezicht in de secton Vermindering van overheidsbe-
moeienis kan evengoed bereikt worden regelingen en taken in mandaat
over te dragen of te delegeren aan een of meer gekwalificeerde sectorpar-

tijen.

B.         Effecten op de handhaving van de luchtvaartregels

Vanuit de handhavingsoptiek maakt het verschil of inbreuk wordt gemaakt
op een regel uit het Verdrag van Chicago, een van de Annexen of op een
regel van EU-recht. Het Verdrag van Chicago  kent  geen e ffectief supranatio-
naal nalevings- of beoordelingsmechanisme  en kan daarom de implemen-
tatie van haar Standards niet opleggen. Binnen ICAO is lange tijd  met de
fictie geleefd dat staten zich wel aan de regels zullen houden. Toen begin
jaren negentig bleek dat een groot aantal verdragstaten bij implementatie
van normen uit het Verdrag van Chicago en de daarbij behorende Annexen
in de nationale wetgevingen een gelaten houding aannamen, begon ICAO
zich grote zorgen te maken. Het uitvoeren van audits in de verdragstaten
moest hierin verbetering brengen. Eerst gebeurde dit op vrijwillige basis en
later werden de audits verplicht gesteld. Niet in het verdrag verdrag zelf,
maar op basis van resolutie  (A32-11)  van de Assembly. Het audit systeem
blijkt in de praktijk goed te werken. Het brengt tekortkomingen in de natio-

818. Analyse Commissie tarieven divisie luchtvaart IVW (Commissie Linschoten), 14 juli 2004,
100 BV Zoetermeer.

819. Veranderplan 'Wetgevingsdomein luchtvaart Beter geregeld', Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, versie 21 april 2005.
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nale stelsels aan het licht en er worden verbetervoorstellen gedaan. Maar of
de situatie in een bepaalde staat echt verbetert, hangt vooral af van de
medewerking (politieke wil, kennis en financifin) van die staat. Zo nodig
levert ICAO financi6le hulp. De audits die ICAO tot nu toe heeft uitgevoerd,
zijn voornamelijk gericht op de onderwerpen luchtwaardigheid van vlieg-
tuigen, operaties, brevetten en bevoegdheden. De ICAO is doende om een
algemeen onderzoek naar de beveiliging in alle landen in te voeren via een
'global ICAO security audit', een controle op de uitvoering van de beveili-
gingsmaatregelen. Ook zijn audits die inzicht betreffende de veiligheid van
luchthavens en van de luchtverkeersleiding moeten nog aan bod komen,
hetgeen duidelijk maakt dat met het toetsen van alle ICAO-normen vele
jaren zullen zijn gemoeid. Ondanks het feit dat de audits de positie van
ICAO versterken, moet toch geconcludeerd worden dat hier gaat om 'soft
enforcement'. Van belang bij de ondersteuning van het ICAO-systeem zijn
de bilaterale overeenkomsten betreffende landingsrechten die staten met
elkaar sluiten. In deze overeenkomsten worden steeds vaker clausules opge-
nomen die staten verplichten bepaalde Standards (Security en Safety bij-
voorbeeld) uit de ICAO-Annexen na te leven.

De Europese Unie kent in tegenstelling tot ICAO een veel strakker juridisch
regime, dat ook supranationale controle en rechterlijke instanties kent.
Hieruit volgt dat eventuele inbreuk op EU-regels (verordeningen en richt-
lijnen) minder vaak zal voorkomen dan in het Chicago-systeem het geval is.
Omdat de EU- verordeningen en -richtlijnen in belangrijke mate uitwer-
kingen zijn van verplichtingen die voortvloeien uit hetVerdrag van Chicago
krijgen deze ICAO-regels hierdoor een dwingend juridisch karakter en kan
de correcte toepassing ervan met behulp van communautaire mechanismen
worden gecontroleerd.

Het Verdrag van Chicago beschouwt de  zorg voor de (naleving van  de)  vei-
ligheid in luchtvaart als de taak van de nationale overheid. Het probleem
van de 'risky carriers', waar in hoofdstuk 3 aandacht aan is besteed, maakt
duidelijk dat ICAO geen bevoegdheid heeft om te grijpen als een verdrag-
staat in gebreke blijft om efficiEnt toezicht op de onderhoud van de in die
staat geregistreerde luchtvaartuigen uit te oefenen. De VS en de EU hebben
deze lacunes in het ICAO-systeem opgevuld:  de VS  door zelf te beoordelen
in hoeverre de nationale wetgeving van een bezoekende luchtvaartmaat-
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schappij aansluit bij de ICAO-normen, de wijze waarop de regels worden

gehandhaafd, in het bijzonder de vergunningverlening aan luchtvaartmaat-

schappijen en routine-inspecties zijn georganiseerd en de EU door de vlieg-
tuigen van buiten de EU te inspecteren. In bilaterale luchtvaartovereen -
komsten, die het vliegverkeer tussen twee (of meer) staten regelen, leggen
de staten vast aan welke eisen de luchtvaartuigen en hun bemanningen die-
nen te voldoen.

Verder schrijft het Verdrag van Chicago ten aanzien van de uitvoering van
het toezicht niet meer voor dan dat de nationale luchtvaartautoriteiten zorg
moeten dragen voor 'continued surveillance'. De Nederlandse luchtvaart-
wetgeving voorziet in toezicht en opsporing dat respectievelijk wordt uit-
geoefend door de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Luchtvaartpolitie
van het Korps Landelijke Politie Diensten. De functie van het strafrecht bij
de handhaving van luchtvaartvoorschriften is marginaal. Los van het feit dat
het aantal luchtvaartovertredingen in Nederland gering te noemen is - jaar-

lijks worden circa 100 processen-verbaal betreffende luchtvaartovertredin-
gen naar het Openbaar Ministerie gestuurd'20 - kan een correctie onder
luchtvarenden vaak al worden bereikt door een waarschuwing of door
voorlichting. Daar waar de veiligheid van personen, dieren en zaken op een

fiagrante wijze wordt geschonden, komt het strafrecht om de hoek kijken.
Of wanneer sprake is van commune delicten uit het Wetboek van Strafrecht.
Te denken valt aan delicten als opzettelijke verschrijvingen in boordbe-
scheiden of een zodanige uitoefening van de luchtvaart dat dit lichamelijk
letsel of de dood van derden tot gevolg heeft gehad. Deze taak vereist een

beperkte inzet van politiemensen. Te frequente controles op een relatief
gering aantal vliegvelden leidt al gauw tot het opsporen van bagatelzaken.

De houding van het Openbaar Ministerie bij de opsporing en vervolging
van luchtvaartovertredingen is altijd erg terughoudend geweest. In de con-
clusie van hoofdstuk 12 is al opgemerkt dat ook het aantal luchtvaartover-
tredingen dat jaarlijks door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd niet
bijster groot is.

Het strafrecht is niet de het enige middel om normconform gedrag af te
dwingen. Om te bewerkstelligen dat de luchtvaartvoorschriften worden
nageleefd staan buiten het strafrecht nog andere methoden te beschikking.

820. Gebaseerd op informatie uit het Compassysteem aangaande de instroom, uitstroom en
afhandeling van luchtvaartzaken vanaf 1993 en Richtlijn voor strafvordering en feitenom-
schrijvingen luchtvaartwetgeving 2004, Skrt. 2004.248, p. 20.
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De InspectieVerkeer en Waterstaat, luchtvaartmaatschappijen, luchtsportver-
enigingen en andere belangenorganisaties hebben ieder hun pragmatische
methoden van beinvloeding.

Het strafrechtelijk toezicht door de Luchtvaartpolitie was van oudsher
gericht op de kleine en recreatieve luchtvaart. Uit onderzoeken naar het
Delta-incident, het onderzoek naar het van de baan geraken van een KLM-
Boeing  7 3 7 in Barcelona als gevolg  van een defect aan het landingsgestel en
een 'tail strike'  met een Transavia Boeing 7 3 7  o p het vliegveld Rotterdam
blijkt dat de Luchtvaartpolitie zich ook is gaan toeleggen op de'grote lucht-
vaart'. Dit heeft tot veel ergernis in deze sector geleid.

Afgevraagd kan worden wat de reden is voor de toegenomen belangstelling
van het justiti8le apparaat voor incidenten in de 'grote' luchtvaart. Wellicht
komt dit voort uit de maatschappelijke en politieke druk die door het
Openbaar Ministerie gevoeld wordt na enkele ongevallen met grote vlieg-
tuigen in de jaren negentig (Bijlmer, Faro, Hercules), waarin door buiten-
staanders beslotenheid van de luchtvaartwereld werd ervaren. Of is er voor
het Openbaar Ministerie reden om aan te nemen dat er veel meer'loos is'
in de commerciEle luchtvaart? De afnemende bereidheid om incidenten in
de luchtvaart te melden versterkt deze gedachte alleen maar. Het verlammen
van het strafrecht door informatie via wetgeving onbruikbaar te maken als
bewijs in luchtvaartzaken is geen re6le optie. Openheid van informatie over
wat er fout is gegaan en wat er vervolgens aan is gedaan om herhaling te
voorkornen zal eerder het vertrouwen wekken dat de luchtvaart inderdaad
geen repressieve bijsturing nodig heeft. Anderzijds mag van het Openbaar
Ministerie worden verwacht dat zij begrip toont voor het feit dat piloten en
verkeersleiders, en in zekere zin geldt dit ook voor het onderhoudsperso-
neel, zijn opgeleid in een discipline van deskundigheid die in de praktijk
geen ruimte laat voor fouten. Een professioneel gedragspatroon biedt bete-
re garanties dat een veilig vliegverkeer wordt afgewongen dan angst voor
strafrechtelijk ingrijpen. Bewust als zij zijn over de absolute wissel die op
hun deskundigheid wordt getrokken, zullen deze beroepsgroepen niet
gauw marchanderen met de veiligheid.
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C.         Suggesties voor verbeteringen

Om tot universeel werkende regels te komen die in elke verdragstaat wor-

den opgelegd en nageleefd, heeft men een internationale organisatie nodig
die de bevoegdheid krijgt toebedeeld om zich hiermee bezig te houden en
de (verdrags-)landen kan dwingen tot medewerking. Indien ICAO een gro-
tere rol wil spelen in het borgen van luchtvaartveiligheid in alle delen van
de wereld zal ICAO de nodige bindende bevoegdheden moeten krijgen om
deze rol te vervullen. Een wijziging van hetVerdrag van Chicago is hiervoor
noodzakelijk.

Bij de handhaving van de luchtvaartvoorschriften dienen het bestuursrecht
en het strafrecht elkaar aan te vullen. Dat doen zij op dit moment niet.
Nodig zijn duidelijke werkafspraken tussen Inspectie IVW en Openbaar
Ministerie over de handhaving van de luchtvaartvoorschriften (vroegtijdig
wederzijdse informatie, duidelijke werkafspraken, goed samenspel).  Maar
waar eindigt de primaire verantwoordelijkheid van de bestuurlijke sanctie-

toepasser (in casu de Inspectie IVW) en waar begint de strafrechtelijke
sanctietoepassing? Bij de vaststelling van deze criteria zal rekening moeten

worden gehouden met vragen en aandachtspunten als: welke andere bein-
vloedingsmiddelen heeft de Inspectie IVW ter beschikking (bijvoorbeeld

intrekking vergunning, brevet e.d.) en welke waarborgen zijn er? Wat is de
doeltreffendheid van bestuurlijke en strafrechtelijke sancties en in hoeverre

zijn het strafrecht en het bestuursrecht geschikt als speciale en generale pre-
ventie? Het is dan ook dringend gewenst dat de Inspectie IVW en het
Openbaar Ministerie gezamenlijk criteria vaststellen voor de toepassing van
bestuursrechtelijk en strafrechtelijk toezicht.

Het opleggen van straffen aan personen in de luchtvaart die om de veilig-
heid te verbeteren melding hebben gedaan van onveilige situaties, heeft
vooral een averechtse uitwerking. De bereidheid om onveilige situaties te
melden neemt immers af. De luchtvaartsector is echter niet van mening  dat
het justitiale apparaat zich niet met de luchtvaart mag of moet bemoeien.
Een veiligheidsklimaat bestaat volgens de luchtvaartsector niet alleen uit een
'no blame culture' of'non-punitive culture' maar ook uit een 'just cultu-
re'.n' zodat niet iedere gemaakte fout automatisch kan en mag worden vrij-
gepleit. Zoals overal in de samenleving komen er in de luchtvaartsector
soms opzettelijke overtredingen voor van wettelijke regels en bepalingen.

821. HUFAG Nieuwsbrief nr. 4 -LENTE 2002, p. 4-6.
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Waar deze overtredingen worden geconstateerd, kan en moet het justitiale
apparaat in actie komen. Maar daarbij gaat het dan om overtredingen die
bewust worden begaan. En dat is een heel andere categorie dan die waarin
'human error' thuishoort. (Ongevals)onderzoek wordt vanuit deze visie

gedaan op basis van het principe dat fouten symptomen zijn van problemen
dieper in een systeem. Het onderzoek richt zich dan niet noodzakelijk op
de gemaakte fouten, of door wie ze gemaakt zijn, maar veel meer op wat
de oorzaak is van de fout en hoe het komt dat de fout ongemerkt is geble-
ven tot het ongeval zich voordeed. 11
Uit dit onderzoek blijkt dat het sanctioneren van luchtvaartovertredingen in
Nederland vrijwel uitsluitend door het Openbaar Ministerie wordt uitge-
oefend. Al zijn er ook private initiatieven, zoals de genoemde
Sanctiecommissies binnen de KNVvL. De meeste officieren van justitie zijn
- evenals vele strafrechters, zo valt te vrezen - onvoldoende deskundig om
veilig en onveilig gedrag in de luchtvaart gemotiveerd te onderscheiden.
Bovendien is er een gebied dat ligt tussen gedrag waarvan de strafbaarheid
zo aantoonbaar is dat het Openbaar Ministerie het aan de strafrechter dient
voor te leggen, en gedrag dat volgens de normen van de betrokken beroeps-
groep als juist wordt aanvaard (good airmanship  etc.). Wat in Nederland
eigenlijk wordt gemist is een mogelijkheid van sanctionering van lucht-
vaartovertredingen in dit tussengebied. Het tuchtrecht dat vroeger ten dien-
ste stond van de Raad voor de Luchtvaart, had terdege zo'n functie. Zonder
tuchtrecht blijft dit gebied echter niemandsland. Door de afschaffing van
het tuchtrecht is men nu vrijwel uitsluitend aangewezen op het strafrecht;
de Inspectie Verkeer en Waterstaat past nauwelijks sanctionerende maatrege-
len toe. Herinvoering van tuchtrechtspraak in de luchtvaartsector moet ech-
ter niet haalbaar worden geacht. Een met het tuchtrecht vergelijkbare vorm
van handhaving kan echter wel in het bestuursrecht worden geregeld.
Daarbij kan worden gedacht aan een college of tribunaal bestaande uit
(luchtvaart)juristen en luchtvaartdeskundigen dat de bevoegdheid krijgt, zo
men wil bij wijze van pseudo-tuchtrecht, te oordelen over overtredingen in
de luchtvaart en een oordeel kan vellen over de verlening, intrekking of
schorsing van een bewijs van bevoegdheid. Kernmaatregel is toch steeds
een beperking, schorsing of ontneming van deze bevoegdheden. De toet-
sing van de (on)juistheid van zo'n beschikking kan worden opgedragen
aan de (bestuurs)rechter. Met een dergelijke opzet zijn in Canada reeds

positieve ervaringen opgedaan.
823

822. Zie ook: WWW<http://www.hufag.nl> - Nieuwsbrief 3 - Straffen of leren?
823. Aviation Enforcement Program, Transportation Appeal Tribunal of Canada. Zie ook: Richard

1999, p. 179-194·
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Maintaining aviation safety in the Dutch law system, also in relation to
international and European legislation

The first developed ideas on regulating aviation safety started around the
turn of the former century. Although the first years of aviation in The
Netherlands aviation exclusively remained a kind of sport for a limited
number of pilots, amazing the general public with their stunts.

Like in most fields of law, human activity in aviation gave the initial impe-
tus to legislation. The first impetus to regulate flying with winged aircraft
in The Netherlands started in the beginning of the former century. It star-
ted with many flight demonstrations by pioneers in  1909  and  1914. But it
took until  30 July  1926  for the national authority to bring about the first
Aviation Law. In many other countries aviation regulation developed in the

same way.
In the beginning years of piston engine aviation  one can hardly speak of
international aviation. Efforts to accomplish international agreements were
made with great difficulty. This changed with the Convention relating to
Regulation ofAerial Navigation, signed at Paris in  1919 also known as Paris

Convention). The Paris Convention was the first convention on aviation. Its
major importance is the fact that this convention acknowledged the com-
plete and exclusive sovereignty of states over the airspace above their ter-
ritory.  In   1944 the Paris Convention  has been replaced  by the Chicago
Convention on International Civil Avition (also known as Chicago
Convention) in 1944, since then being the basis for regulating civil aviation
internationally. Together with the Chicago Convention an intergovernmen-
tal regulator for aviation matters came into being: the International Civil
Aviation Organization (ICAO). Almost all states have adapted their legisla-
tion on civil aviation safety and efficiency conform this convention.
Nevertheless, this Chicago Convention is not the only international frame-
work for making aviation standards. Apart from the working set-up of the
Chicago Convention there are European organizations,Treaties that are regi-
onally limited like the European Union, and Eurocontrol and less binding
cooperations  such  as the Joint Aviation Authorities (JAA), European Civil
Aviation Conference (ECAC) and the European Aviation Safety Agency
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(EASA), all contributing  to a regional  set of aviation rules and regulations.
In the last fifteen years more and more initiatives are made within the
European Union to come to a joint approach of safety in aviation. The
question dealt with in this research is how does the combination of inter-
national ICAO and European aviation legislation effect Dutch aviation legis-
lation, what will be the effect on maintaining these rules and how can it be
irnproved?

In chapter 2 international resources of public aviation law are dealt
with. The Chicago Convention, internationally excepted as "basic law" for
international aviation, gets specific attention in this chapten Undoubtedly
the Chicago Convention with her 18 annexes has played a large role in cre-
ating the utmost uniformity of aviation regulation concerning safety and
environment worldwide and is still doing it. A disadvantage is the fact that
standards and recommended practices first have to be implemented in
national legislation before they are accepted in the contracting states.
Another weak point is the fact that states can do with accepting the inten-
tion of the article of the Chicago Convention or of one of the Annexes.
Article  38  of the Convention even offers the possibility  not to implement
an artide. States will have to report that to ICAO but that was not always
done. Around  1990  ICAO  was very concerned about  the  fact  that a great
number of States showed a resigned attitude at implementing the
Convention and accompanying Annexes in their national legislation. It tur-
ned out that 80% of the States did not follow the advisories of ICAO.
Something had to be done. ICAO herself doesn't have the power to enforce
implementation of her Standards. A solution for this problem was found in
performing audits in contracting states, at first on a voluntary basis and later
on it was obligatory.
An important notification is the fact that Dutch legislation and issuance of
rules are more and more determined by European agreements on aviation.

Within Europe the Chicago Convention and the ICAO SARPS are supple-
mented by EU-, ECAC-, JAA-, Eurocontrol- and shortly also by EASA-regu-
lation. One can notice that in recent years the European Union is broade-
ning her attention to policymaking in the field of aviation and that stan-
dards issued exceed those  of ICAO by far. This applies, inter alia,  to  the  sub-
jects safety and environment. When the EU includes these standards in a
regulation, they will be binding in all aspects and directly applicable in each
contracting state. In Europe it is considered a'must' that the European avi-

360



SUMMARY

ation organization EASA, founded in 2003, possesses legal powers to watch
over the safety of aircraft. EASA, possessing supranational powers in contra-

ry to ICAO, can therefore go much further in maintaining a high standard
of safety in aviation. Between the European Union and the ICAO-system
consequently differences arise in a desired safety level and regulation effec-

tiveness. Already at this very moment Dutch aviation law and regulation
consist of a complexity of international, European and national standards.
The aviation sector has urgently requested the Dutch aviation authority to
simplify the law and regulation, in the interest of safety but also in the inte-
rest of cost control. In the field of a number of air sports deregulation has
started.

Airworthiness of aircraft is considered in the third chapten High
demands on building aircraft, flying them and supervision on maintenan-
ce contribute to a safe aviation environment.
In the Chicago Convention and appending Annexes individual states are res-

ponsible for a permanent airworthiness of aircraft. In the nineties a research
done by the FAA, an American aviation authority, showed that only one
third of all ICAO-countries completely obeyed to the rules and appending
Annexes of the Chicago Convention. Apparently ICAO's ideas were based
too much on fiction that states will abide to the rules. One should conclu-
de that existing international agreements cannot (always) be relied upon. It
also shows again that ICAO may present demands on maintenance of air-
craft and on training of the crew, but cannot make them compulsory.
Controlling airworthiness of aircraft and flight performance are in the
hands of sovereign states, but there is no international organization super-
vising it. ICAO herself does not have the power to interfere in the supervi-
sion of contracting states on airworthiness. Audits, to which states have
committed themselves, should reveal shortcomings and lead to improve-
ments. The ECAC-states have filled gaps in the ICAO-system by installing so
called Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA) -teams that perform plat-
form inspections on aircraft from countries outside the EU
Airlines that are considered to be unsafe can be put on a'black list'. This list
has been presented by the European Commission, is binding since 22
March 2006, and compels all member states to implement flight restricti-
ons immediately. By this measure pressure is put upon airlines to improve
the safety level of maintenance and of flight performance.

Chapter four, which handles aircraft manoeuvring, describes the
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demands on suitability and competence of the crew. Competence of the
pilot is shown by his licence, suitability by his medical. In this research spe-
cial attention is paid to a subject, that has aroused a lot of talk within our
own national boundaries but also outside: implementing standards for the
use of alcohol, psycho-active substances and medicines in Dutch aviation
legislation and prosecuting them.
After the implementation of legislation on alcohol aviation police have been
checking pilots regularly and from time to time pilots are getting into trou-
ble. Abuse of alcohol, psycho-active substances and medicines creates a risk
for flight safety and surely deserves to be considered as such by the airlin-
es themselves. In 2005 a consultation took place between the Ministry for
Transport and Water Works and the Dutch airlines about applying alcohol
preventive measurements,    such as 'self-testing'. Reason    for    this    was    a

European concept bill European operational demands on issuing a licence
for flight performance, introducing a care duty for licence-holders to Sup-
port and facilitate the necessary physical fitness during flight. Not everybo-

dy agrees on legislative supervision on use of alcohol, psycho-active sub-
stances and medicines in aviation. The Dutch Pilot Association VNV expects
a greater result from social control amongst themselves and good informa-
tion.

In chapter five, dealing with rules of air traffic, some specific pro-
blems are dealt with which are applicable to the Dutch situation such as:
what is meant by a general danger setting?, does a pilot in command have
the independent right to deviate from these rules   for the sake of flight safe-
ty? and who should prosecute the Public Prosecutor when it has become
clear that not the pilot in command but the co-pilot had been flying the air-
craft? Research has shown that the Dutch legislator had not followed the
Chicago Convention and appending Annex 2 (Rules of the Air) on two
items: the independent right to deviate from air traffic rules and the inter-
pretation of a general danger setting. Dutch government takes the position
that when a pilot in command has to deviate from air traffic rules out of

sheer necessity, he can make an appeal to circumstances beyond control.
According to VNV and the guild ofAirTraffic Controllers the present article
5.3 of the Law on Aviation, which involves a general statement on danger,
has been formulated extensively in such a way that consequently pilots and
air traffic controllers refrain from reporting dangerous situations being
afraid of accusations. The Minister ofTransport and Waterworks considers to
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curtail the effect of article 5.3 of the Law on Aviation, hence becoming a
criminal offence on purpose and with guilt. It is important to notify that
the application of Dutch air traffic rules is widely spread beyond our natio-
nal boundaries. A Dutch pilot in command can be prosecuted in The
Netherlands for having violated current rules elsewhere abroad.

In chapter six commercial aviation is shown to be distinguishable
from sports- and recreational aviation. Commercial aviation is subjected to
higher demands on air safety than sports- and recreational aviation. This
leads to different demands on airworthiness of the aircraft flying and diffe-
rent demands on the capability  of the pilot(s). A sharp distinction between
the two can not always be made. In the past Dutch Authority has merely
been focussing on combating the possibility of unfair competition with air
transport. Nowadays more attention is given to the fact whether the pilot is
allowed to perform a certain flight according to his licence.

In chapter seven two aspects are mentioned which can influence

safety on board of an aircraft: dangerous cargo and amuck running passen-
gers. In spite of high demands on aircraft and crew a flight can end in a
disaster when cargo is not packed or handled correctly. Small amounts of
dangerous goods already can damage aircraft, human beings and environ-
ment. After the accident with El Al Boeing 747 on Bijlmermeer
(Amsterdam)  in 1993 transport of dangerous goods  by  air    is of great
public interest. Research on transport of dangerous goods often is time
consuming and requires specialists to do it.The greatest danger on board of
an aircraft possibly is the passengen Regularly newspapers are reporting
misbehaviour towards fellow passengers. Sometimes even violence is used
on cabin crew. Cases are known in which a pilot in command had to land
the aircraft on another airfield in between because of an 'explosive' situa-
tion on board. Special circumstances during a flight at a high altitude above
another state than the state in which the aircraft is registered or above open
sea and packed with passengers with all kinds of nationalities arouse a lot
of legal questions, especially for the crew, on how to handle 'unruly pas-

sengers'. At the 33st General Assembly of ICAO contracting States were cal-
led upon to prepare, if they had not already done so, national legislation as
soon as possible in order to cope with this type of aggression on board of
aircraft. ICAO also presented a legislative model. This legislative model has
not been implemented in The Netherlands. The existing legislation on avia-
tion and criminal laws offer enough possibilities to take firm action.
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Order and security on airfields are dealt with in chapter eight. In
this chapter it is made clear that an airport is more than a place for runwa-
ys. An airport develops, exploits and has managerial control of airport ter-
rain. The airport takes care of all the necessary physical infrastructure, such
as a terminal, runways and roads. The operator accommodates services to
airlines and facilities for passengers, businesses, personnel and visitors. The
operator plays a significant role in maintaining security. He sees to it that
rules, set by the authority, are being complied with. Thus, the airport is res-
ponsible for order, safety and security on airfield terrain. As shown in this
research, military airfields with additional civil use have a special status.The
operator is responsible for the internal safety and security on the airfield as
well as the external safety and security outside the airfield. Internal avia-
tion safety and security are, because of very high standards, at a very high
standard. In former days State supervision took place by inspecting airfields.
Nowadays supervision follows a certification process, whereby the operator
has to show compliance with all safety and security standards and show the
ability to maintain it. The Minister ofTransport and Waterworks is the cer-
tifying institution, but is not registered in the Coundl ofAccreditation. (An
accreditation body assesses both the management system and the technical
competency of the conformity-certifying body. In addition the accredita-
tion body exercises supervision to guarantee the impartiality and expertise
of the conformity-certifying body.)

After 9 September  2001   protection of passengers and aircraft  is  a
'hot  item'  and  this is described in chapter  nine. The very first measure-
ments on safety and security at Dutch airfields took place in the sixties. For
many years the security of civil aviation has been in the hands of the State
police, recruiting a private security company. Since April  lst 2003  the ope-
rator is responsible for executing security measurements. Precautionary
security measurements are divers and mostly concern controlling passen-
gers, screening baggage and examining passengers. These security costs  are
completely on the operator, who passes them on to the passenger; security
costs made on behalf of cargo are passed on to the airlines. This sets a great
burden on the economy of air service exploitation. Question is whether all
costs related to securing civil aviation should be on the sector. After all, ter-
rorism is focused on the national authority and not on aviation itself.
Setting up a complete security system cannot be solved by regulations only,
the problem in the first place is organizing it. In the past attempts on air-
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craft and airfields  have  led  to new preventative measurements. 100 percent
security for aviation is impossible, though. Every time again terrorists dis-
cover other methods to misuse aircraft. Never before hijacked aircraft were
used as flying bombs as happened on September  11   2001  in  the  USA and
nobody had ever thought it to be possible. These attempts have led to shar-
pening the demands on security  (ICAO,  ECAC,  EU). Each aircraft  now  has
to have an armour-plated door, prohibiting non-authorized entry to the
cockpit and some airlines also have sky marshals on board.
Security measurements of today also have a harmful effect on civil rights
and 'privacy' of people.  The US. demands that airlines, flying to the US.,
should deliver a survey of detailed information of each passenger electro-
nically before departure and this info is put in a database. This US-demand
is at odds with European privacy legislation. For the time being airlines
have no choice. Those airlines that do not give information or give incom-
plete information are forbidden to enter American airspace. It is advisable
to have international rules on providing passenger data and storing them.
ICAO should be able to take the lead in this matter.

As a natural continuation of chapter nine, chapter ten describes
which legal actions can be taken in case of violence against aviation. Under
the auspices of ICAO three treaties on hijacking (Tokyo, The Hague and

Montreal) and a supplementary protocol (Montreal) are made. The most
important contribution made by these treaties is setting rules for universal
legal power. They also cover the rights and duties of the pilot in command
in case of criminal offences and other actions on board of the aircraft. In
the Dutch Criminal Code and Code of Criminal Procedure various articles
are enclosed that give a possibility to take action against aviation offences
and are referring to the three treaties mentioned before. However, these tre-
aties cannot prevent violent actions against aviation from happening and
cannot cover all possible situations.

Chapter eleven goes into enforcing security requirements. In order
to accomplish a safe civil aviation it is of utmost concern that aviation law
and regulations are complied with in actual practice. According to the
Chicago Convention national authorities have the duty to care for (the com-
pliance with) safety and security by 'continued surveillance' and to test
'continued competences'. ICAO herself does not have enforceable power.
Exercising a safe civil aviation is supervised by the Inspection Transport and
Waterworks and the criminal investigation activities of the aviation police,
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a national police unit. Supervision and criminal investigation together with
sanctions and measurements are the hard core of public enforcement of
aviation regulations inThe Netherlands. Research has shown that this super-
vision has not always been effective. Controlling licence-holders was not
done by the former Aviation Inspection, but by the National Police Force. It
almost seems obvious    that the Inspection of Transport and Waterworks
together with the Public Prosecutor set criteria for the supervision on the
use of criminal law and administrative law. It is strange to discover that both
institutions have still not come to an agreement after many years of discus-
sion. Meanwhile the Inspection ofTransport and Waterworks  (IVW)  is wor-
king on a modern way of IVW-supervision. Priority has been given to the
wish that responsibility of citizens and companies should be (re)activated
as much as possible. This concerns a critical view on regulating as well as
developing possibilities to reduce the administrative burden. Automation of
inspection operations (enforcement) should offer support in doing so.
Aside from supervision by the authority, supervision is privately underta-
ken by the Royal Dutch Aviation Association.

Chapter twelve handles research on accidents and incidents. In spite
of strictly living to the rules incidents, or even worse, accidents can occun
It then is important to know how these incidents or accidents could hap-
pen. In the aviation sector much energy is put in finding out what caused
an unsafe situation and an accident in order to improve the safety system
and, if necessary, to be able to sharpen safety regulations. Aside from an
inquiry on safety a judicial investigation can be made also related to the
question of guilt of persons. An aviation accident (or incident) therefore
raises two questions to be answered: what happened and how can a next
accident be prevented? Can one reproach the action in the sense of crimi-
nal law. Research according to Annex  13 of the Chicago Convention and the
European directive EG 56/94 is aiming at prevention of a recurring acci-
dent or incident. In this case judicial interference doesn't fit in. Goal of the
Judicial Authority is to investigate whether the accident can be seen as cau-
sed by not following aviation regulations. Because of the fact that those two
investigation methods can interfere with each other, in The Netherlands the
question arises which of the two should be prioritized, research on safety

or judicial investigation? How these two methods are regulated and how
they interfere with each other is explained in this chapter.

After  all,  in  the last chapter   1 3, a number of binding elements
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taken from fact analyses are being brought together. Conclusions can be
drawn and recommendations can be made. The fact that States should only
have to implement the content and intent of the articles into national legis-
lation has been pointed out as a problem. They don't have to follow imple-
mentation of the articles literally. Differences in implementation therefore
are not imaginary. Article  38  of the Convention also offers States the possi-
bility not to implement the article at all. These possibilities to deviate are
blocking a worldwide harmonization of aviation regulation. In order to
remedy this lack of unity  and to enhance that all policies on aviation are
better geared to one another, within Europe new collaborations have star-
ted   (ECAC  and  JAA).  From the beginning   of the nineties the European
Union is also busy to convert many ICAO-standards and agreements within
ECAC and JAA into Community Law If these standards will hence be incor-
porated in a regulation by the EU they will be binding in all aspects and

directly applicable in every contracting state.
The EU exceeds ICAO in a number of subjects. This is possible because of
the fact that ICAO standards are'minimum standards'. By doing this'weak'
states are offered the possibility to comply with these standards as much as
possible. For the EU and the USA those minimum standards are not enough
and the regulating process too lengthy, causing them to follow their own
way and own requirements for aviation safety. This shows that the Chicago-
system is no longer the only directive institution. The increasing significan-
ce of the EU on aviation matters compared with a national level also means
that the role of national legislation on aviation diminishes.
From the point of view of enforcement there is a difference whether a rule
of the Chicago Convention has been violated  or a rule of EU-law The

Chicago Convention has no effective supranational compliance and assess-

ment mechanism and hence  is not able to force implementation of her
Standards. Within ICAO a fiction that states would abide to the rules pre-
vailed for a long time. When, in the beginning of the nineties, it became
clear that quite a number of contracting states were showing a resigned atti-
tude towards implementation of standards of the Chicago Convention and
appending Annexes into national legislation, this was great worry to ICAO.
Performing audits in the contracting states should improve this implemen-
tation. Although audits can strengthen the ICAO position, one has to con-
clude that this is a 'soft enforcement' . Contrary to ICAO, the European
Union has a more rigid legal regime, executing supranational control and
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legal institutions. Violation of EU-rules (regulations and directives) does
not  happen as much as is the case in the Chicago-system. Because of the
fact that EU-regulations and -directives largely are made up of commit-
ments made to the Chicago Convention, ICAO rules get a more imperative
character. Correct application of these rules can be checked by communal
mechanisms.
At a national level supervision on and tracing of non-compliance with avi-
ation regulations  is done respectively by the Inspection Transport and
Waterworks and the Aviation Police Force. Increasing interest in all the
things that are going wrong in commercial aviation, causes resentment in
this sector. Criminal law no longer seems to have an'ultimum remedium'
characten Inflicting a punishment on persons in aviation, who have repor-
ted unsafe situations in order to enhance safety, especially has a contrary
effect. After all willingness to report unsafe situations decreases. This of
course doesn't mean that justice may not or should not deal with aviation.
A climate of safety doesn't only mean a'no blame culture' or a'non-puni-
tive culture' but also a 'just culture'. What really is missing in The
Netherlands is the possibility to sanction aviation offences without using
the penal code. Most of the public prosecutors - like many criminal judges,
to be afraid of- are not competent enough to distinguish between safe and
unsafe behaviour in aviation. Disciplinary powers assigned to the Aviation
Council really did have a function, especially in the area between behaviour
with such a proven liability to punishment  that the Public Prosecutor has
to hand it over to the criminal judge and behaviour that, according to the
standards of the sector involved, is accepted as correct (good airmanship
etc.). Without disciplinary powers  this area remains  no  man's land. Doing
away with disciplinary rules makes someone almost completely subjected
to  criminal law; the Inspection ofTransport and Waterworks hardly applies
any sanctions. Unfortunately reintroduction of disciplinary powers  is con-
sidered not to be feasible. Enforcement, in a format similar to disciplinary
powers, can be dealt with in public law. Thinkable is a board or tribunal,
consisting of (aviation)lawyers and aviation specialists, authorized to, as a
pseudo-disciplinary power, judge aviation offences and subsequently judge
the issuance, removal or suspension of a licence. Basic measurement alwa-
ys is limitation, suspension or removal of qualifications. Review of the
(in)correctness of such a decision can be assigned to the (public)judge.
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Aanwijzing
Besluit waarbij een vliegveld wordt aangewezen als luchtvaartterrein als
bedoeld in artikel   18  van de Luchtvaartwet en waarbij het gebruik ervan
wordt bepaald.
ACAS

Een systeem aan boord van een luchtvaartuig, werkend met signalen van
transponders en onafhankelijk van installaties op de grond, dat de gezag-
voerder advies geeft over mogelijk conflicterende luchtvaartuigen die zijn
uitgerust met een transponder.
Afzender
Een afzender die voor eigen rekening goederen voor vervoer door de lucht
aanbiedt en die regelmatig zaken doet met een erkend of een luchtvaart-

maatschappij.
Airway
Algemeen luchtverkeersleidingsgebied of een deel daarvan, vastgelegd in de
vorm van een corridor, uitgerust met navigatiehulpmiddelen.
Algemeen luchtverkeersleidingsgebied
Een luchtverkeersleidingsgebied dat zich in opwaartse richting uitstrekt
vanaf een vastgestelde grens boven het aardoppervlak.
AOC
Door de Minister van Verkeer en Waterstaat aan een onderneming of groep
van ondernemingen afgegeven document waarin wordt verklaard dat de
betrokken luchtvaartexploitant beschikt over beroepsbewaamheid en orga-
nisatie om luchtvaartuigen veilig te exploiteren voor de in dat bewijs gespe-
cificeerde luchtvaartactiviteiten.
Airline Transport Pilot Licence (ATPL)
Bewijs van bevoegdheid als verkeersvlieger.
Audit
Controle waarbij wordt beoordeeld in welke mate een land daadwerkelijk
aan de internationale normen voldoet.

Bagage
Alle voorwerpen die op welke wijze dan ook door een passagier tijdens zijn
reis aan boord van een luchtvaartuig worden vervoerd. (zie ook 'Handbagage'

en 'Ruimbagage').
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Ballon
Een vrije ballon bestemd en ingericht voor het uitvoeren van bemande
vluchten.
Bedienen van een luchtvaartuig
Het verrichten van handelingen aan boord van een luchtvaartuig ten
behoeve van het gebruik van dat luchtvaartuig.
Beroepsmatig uitvoeren van een vlucht
Onder beroepsmatig wordt verstaan dat op basis van een arbeidsovereen-
komst of een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten  (de zoge-
naamde freelance beroepsvliegers) wordt vervoerd.
Beveiligingsaudit
Een grondige studie van alle aspecten van beveiliginsgmaatregelen en -pro-
cedures om te bepalen of deze op continue basis en met voortdurende
inachtneming van de normen worden uitgevoerd.
Beveiligingsonderzoek
De toepassing van technische en andere middelen die tot doel hebben ver-
boden voorwerpen aan te wijzen en/of te detecteren.

Beveiligingspersoneel
Personen in dienst van een door de exploitant van een luchtvaartterrein met
de uitvoering van de beveiliging belaste particuliere beveiligingsorganisa-
tie, waaraan door de Minister van Justitie een vergunning is verleend.

Beveiliging van de luchtvaart
Combinatie van maatregelen en menselijke en natuurlijke hulpbronnen om
de burgerluchtvaart te beveiligen tegen wederrechtelijke daden.

Bevoegdverklaring
De vermelding die in een bewijs van bevoegdheid of in een afzonderlijk
ander document staat en waarin de op dat bewijs betrekking hebbende spe-
ciale voorwaarden, voorrechten of beperkingen zijn aangegeven.
Bewijs van bevoegdheid (BvB)
Een geldig document dat door de nationale luchtvaartautoriteit wordt afge-
geven en de houder de bevoegdheid geeft functies aan boord van een in een
staat geregistreerd burgerluchtvaartuig als cockpitpersoneel uit te oefenen.

Boordpersoneel
Lid van het cockpitpersoneel en ieder die aan boord van een luchtvaartuig
ten behoeve van de inzittenden of lading werkzaamheden verricht of heeft
te verrichten, onder welke werkzaamheden mede wordt verstaan de voor-

bereidingshandelingen voorafgaande aan de vlucht.
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Brandweervoorzieningen
Het personeel en de middelen aanwezig op het luchtvaartterrein voor het
redden van mens en dier en voor het voorkomen, beperken en bestrijden
van brand bij ongevallen met luchtvaartuigen. (Op militaire luchtvaartter-
reinen genaamd: Brandweergereedstelling)

Burgerexploitant
De exploitant van een burgerluchtvaartterrein. In geval van medegebruik
van een militair luchtvaartterrein, de natuurlijke persoon of rechtspersoon,
niet zijnde de staat, onder wiens verantwoordelijkheid burgermedegebruik
op commerdae basis plaatsvindt.
Burgerluchtvaartterrein
Een voor burgerluchtvaartuigen openstaand aangewezen luchtvaartterrein

Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL)
Een geldig document dat door de nationale luchtvaartautoriteit wordt afge-
geven en de houder de bevoegdheid een in een staat geregistreerd burger-
luchtvaartuig te gebruiken overeenkomstig de certificatie.

Calamiteitenplan
Het samenstel van maatregelen, dat is voorbereid, in geval van een ongeval
of voorval op of in de onmiddellijke omgeving van een burgerluchtvaart-
terrein.

Certificering
Alle vormen van wettelijke erkenning dat een product, een dienst, een orga-
nisme of een persoon voldoet aan de geldende voorschriften.

Cockpitpersoneel (Kajuitpersoneel)
Iedere persoon die houder is van een bewijs van bevoegdheid en die belast

is met functies die van essentieel belang zijn voor het bedienen van een
luchtvaartuig tijdens de vlucht.
CockpitVoice Recorder (CVR)
Recorder die stemmen en omgevingsgeluid in de cockpit registreert en
daarvan de laatste 30 minuten bewaart.
Commercieel vervoer

Vluchten, waarbij passagiers en/of vracht worden vervoerd en de vervoers-
en/of verdere kosten geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, worden
doorberekend aan deze passagiers en/of de bevrachter.
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Control zone (CTR)
Plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied dat zich verticaal uitstrekt vanaf het
aardoppervlak tot aan een vastgestelde bovengrens.

Co-piloot Zie 'tweede bestuurder'.

CommerciEle vlucht
Een geregelde of ongeregelde vlucht of vluchtactiviteit die tegen vergoe-

ding aan het grote publiek of aan priv6-groepen wordt vervoerd.

Dangerous Goods Zie 'gevaarlijke stoffen'.

Delegatie van luchtruim
Het overdragen van de verantwoordelijkheid voor een luchtruimgedeelte
aan een andere instantie.

Delegatie van luchtverkeersdienstverlening
Het overdragen van de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van lucht-
verkeersdienstverlening aan andere luchtverkeersdienst.
Domeinen van toezicht
Sectoren waarop het toezicht van de Inspectie Verkeer en Waterstaat betrek-

king heeft.
Erkend agent
Een agent, expediteur of andere personen die zaken doet met een lucht-
vaartmaatschappij en zorg draagt voor de beveiligingsmaatregelen die door
de bevoegde autoriteit met betrekking tot vracht, koerier- en expresstukken
of post worden aanvaard dan wel geaist.
Hrkend bedrijf
Een door de Minister van Verkeer en Waterstaat erkend bedrijf tot het ver-
richten van onderhoud aan luchtvaartuigen.
Exploitatievergunning
Een aan een onderneming verleende vergunning waarbij het haar wordt
toegestaan passagiers, post en/of vracht tegen vergoeding door de lucht te
vervoeren.
Flight recorder Zie 'Vluchtrecorder:

Gebruiker van een luchtvaartterrein Iedere natuurlijke persoon of rechts-

persoon die vanaf of naar de desbetreffende luchthaven door de lucht pas-
sagiers, post en/of vracht vervoert.
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Gebruiker van een luchtvaartuig
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die ofwel als eigenaar of houder
van een luchtvaartuig dit te zijner tijd beschikking heeft en dit onder zijn

verantwoordelijkheid laat deelnemen aan het luchtverkeer, ofwel als lucht-
passagier van enigerlei luchthaven gebruik maakt.
Gecontroleerd luchtvaartterrein
Een luchtvaartterrein, waar luchtverkeersleiding wordt gegeven aan lucht-
vaartterreinverkeen
Gecontroleerde vlucht
Een vlucht waarvoor een klaring is vereist.

Gevaarlijke goederen
Explosieven of andere voorwerpen en stoffen, die de veiligheid van het
luchtvaartuig in gevaar kunnen brengen.
Gevaarlijke stoffen
1) Ontplofbare stoffen of voorwerpen; 2) samengeperste, vloeibaar

gemaakte of onder druk opgeloste gassen; 3) brandbare vaste stoffen, voor
zelfontbranding vatbare stoffen en stoffen, die bij aanraking met water
brandbare gassen ontwikkelen; 5) stoffen, die de verbranding bevorderen
en organische peroxiden; 6) giftige of infectueuze stoffen; 7) radioactieve
stoffen; 8) bijtende stoffen; 9) andere stoffen of voorwerpen, die bij ver-
voer door de lucht gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, de vei-
ligheid of het milieu.
Gezagvoerder
Degene die de leiding heeft bij en verantwoordelijk is voor de veilige uit-
voering van de vlucht.
Groepsrisico
De kans per jaar dat een groep van meerdere personen onder de omwo-
nenden slachtoffer wordt.
Handbagage
Goederen toebehorende aan passagiers die deze zelf in het luchtvaartuig
meenemen als handbagage.
Havendienst
Het bedrijfsonderdeel van de exploitant, dat belast is met het dagelijks toe-

zicht op de goede orde en veiligheid op het luchtvaartterrein, de installa-
ties en de gebouwen en de toelating en co6rdinatie in het luchtvaartterrein,
de platformen en de randwegen.
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Havenmeester
Een persoon, in dienst van de exploitant van een luchtvaartterrein, belast
met de dagelijkse uitvoering van het toezicht op het luchtvaartterrein en de
goede orde daarop.
Houder van een erkenning
Natuurlijk of rechtspersoon, erkend door de Minister van verkeer en
Waterstaat voor werkzaamheden die zijn opgenomen in het bewijs van
erkenning.
IFR-vlucht
Een vlucht, ten aanzien waarvan tevens de instrumentvliegvoorschriften
van toepassing zijn.
Incident
Een voorval, met uitzondering van een ongeval, verband houdende met het
functioneren van een luchtvaartuig, dat afbreuk doet of zou kunnen doen
aan een veilige vluchtuitvoering.  (zie ook 'Voorval').
Incident, ernstig
Incident dat zich voordoet onder omstandigheden die erop wijzen dat bijna
een luchtvaartongeval heeft plaatsgevonden.
Individueel Risico
De kans per jaar dat een persoon die op een bepaalde locatie in het gebied
rond de luchthaven verblijft, loopt om te overlijden door een neerstortend
vliegtuig.
Inschrijving van een luchtvaartuig
De formele handeling waarbij de nationaliteit van een luchtvaartuig wordt
bepaald door inschrijving in het nationale register van een staat.

Klaring
Machtiging aan de gezagvoerder van een luchtvaartuig om een vlucht aan
te vangen of te vervolgen onder door een verkeersleidingsdienst gestelde
voorwaarden.
Letsel, dodelijk
Een door een persoon bij een ongeval opgelopen letsel dat binnen 30 dagen
na het tijdstip van het ongeval de dood tot gevolg heeft.
Luchtarbeid (Aerial work)
Werkzaamheden uitgevoerd door een lid van het boordpersoneel tijdens de
vlucht, niet zijnde een verkeersvlucht.
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Luchtkussenvoertuig
Een toestel, dat blijkens zijn bouw bestemd is zich te verplaatsen op een
luchtkussen, dat wordt in stand gehouden tussen het toestel en het aardop-

pervlak.
Luchtvaart, algemene
Alle geregelde of ongeregelde vluchtactiviteiten die niet aan het grote
publiek worden aangeboden of niet voor het grote publiek beschikbaar

zijn.
Luchtvaart, recreatief
Het niet commercieel bedrijven van luchtvaart met motorvliegtuigen van
een geringe gewichtsklasse (max. 5700 kg, helikopters 2730 kg), ultra lich-
te vliegtuigen, (motor)zweefvliegtuigen, modelvliegtuigen, waarbij de
vluchten uitsluitend het karakter van een sportvlucht dragen.
Luchtvaartmaatschappij
Onderneming, welke geheel of gedeeltelijk haar bedrijf maakt van het ver-
voer van personen, dieren of goederen met luchtvaartuigen.
Luchtvaartongeval
Elk voorval dat samenhangt met het gebruik van een luchtvaartuig en
plaatsvindt tussen het tijdstip waarop een persoon zich aan boord begeeft
met het voornemen een vlucht uit te voeren en het tijdstip waarop alle per-
sonen die zich met dit voornemen aan boord hebben begeven en waarbij
een persoon dodelijk of ernstig gewond is geraakt of het luchtvaartuig
schade of een structureel gebrek oploopt ofhet luchtvaartuig vermist wordt

U of volledig onbereikbaar is.
Luchtvaartterrein
Een terrein dat is ingericht voor het opstijgen en het landen alsmede de
daarmede verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op dat ter-
rein.

Luchtvaartuig
Toestel dat in de dampkring kan worden gehouden ten gevolge van krach-
ten, die de lucht daarop uitoefent, anders dan de krachten van de lucht
tegen het aardoppervlak.
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Luchtvaartvertoning
Een  gelegenheid die is georganiseerd met het doel de vlucht van 66n of met
luchtvaartuigen, dan wel toestellen niet zijnde luchtvaartuigen, aan het
publiek te tonen en die zodanig van aard is dat, in afwijking van, dan wel
in aanvulling op hetgeen bij of krachtens de Luchtvaartwet is bepaald, een
nadere regeling is vereist ten behoeve van de veiligheid.
Luchtverkeer
Het luchtverkeer van de burgerluchtvaartuigen alsmede de militaire lucht-
vaartuigen en douane- en politieluchtvaartuigen die zich houden aan de
procedures  van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie  (ICAO).
Luchtverkeersbeveiliging
Het geheel aan maatregelen gericht op de bevordering van een veilig, orde-
lijk en vlot verloop van het luchtverkeer.
Luchtverkeersdienst
Edn of meer van de diensten, die zijn belast met het uitoefenen van de
luchtverkeersdienstverlening, zijnde: luchtverkeersleidingsdiensten, vlucht-
informatiecentrum en luchtverkeersmeldingspost.
Luchtverkeersleiding
Het regelen van het luchtverkeer door het geven van klaringen en aanwij-
zingen aan bestuurders van luchtvaartuigen.
Luchtwaardigheid, permanente
Alle processen waarmee gewaarborgd wordt dat het luchtvaartuig geduren-
de de gehel operationele levensduur voldoet aan de geldende normen voor
luchtwaardigheid en zich in een tostand voor veilige exploitatie bevindt.
Luchtwaardigheidscertificatie
Een onderzoek waaruit blijkt dat een ontwerp of een wijziging voldoet aan
de normen die daarvoor door de burgerluchtvaartautoriteit van 66n van de
staten zijn vastgesteld, of dat een product conform een ontwerp is waarvan
is vastgesteld dat het aan deze normen voldoet, en zich in een staat bevindt
dat dit product veilig kan worden gebruikt.
Medische verklaring
Een bewijs waaruit blijkt dat de houder van de verklaring medisch is goed-

gekeurd door luchtvaartmedische experts voor de in de verklaring aange-
geven klasse  (al  of niet met beperkingen).
Micro Light Aircraft  (MLA) Zie: Ultra licht vliegtuig
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Motorsportvliegen
Het niet beroepsmatig uitvoeren van vluchten met 66nmotorige vleugel-
vliegtuigen met een maximum toegelaten startmassa van 2000 kg, ultra
lichte vliegtuigen daaronder begrepen, waarbij de vluchten uitsluitend het
karakter van een sportvlucht dragen.
Nederlands rechtsgebied
Het grondgebied van Nederland, daaronder begrepen territoriale wateren,
zomede de luchtruimte boven dit gebied.
Onderhoud
De revisie, reparatie, inspectie, vervanging, uitvoering van een wijziging, of
de herstelling van een defect van een luchtvaartuig of luchtvaartuigonder-
deel of een combinatie van deze werkzaarnheden, met uitzondering van de
direct aan elke vlucht voorafgaande inspectie van het luchtvaartuig of daar-
mee gelijk te stellen inspecties.
Onderzoek, ongeval
De met het oog op de preventie van ongevallen en incidenten verrichte

handelingen, omvattende het verzamelen en analyseren van informatie, het
overzicht van de conclusies, het bepalen van de oorzaken en, zo nodig, het
doen van veiligheidsaanbevelingen.
Oorzaken
Handelingen, verzuimen, gebeurtenissen, omstandigheden of een combi-
natie daarvan, die tot het ongeval of incident hebben geleid.
Paramoteur Zie 'MLA'
Pilot flying (PF)
De piloot die het luchtvaartuig daadwerkelijk bestuurt.
Pilot non-flying
De piloot die de piloot die stuurt op dat moment ondersteunt.
Pilot-in-command (PIC)
De piloot die door de luchtvaartonderneming is aangewezen als degene die
de leiding heeft en verantwoordelijk is voor de veilige vluchtuitvoering.
Private Pilot Licence (PPL)
Bewijs van bevoegdheid voor priv6vlieger.
Priv6vlieger
Een piloot die in het bezit is van een bewijs van bevoegdheid waarin niet
de bevoegdheid wordt gegeven om vluchten tegen een vergoeding Uit te
voeren.

397



V

BEGRIPPENLIJST

Psychoactieve stoffen
Het gebruik van alcohol, medicijnen, drugs, verdovende middelen, met uit-
zondering van tabak en koffie.
Risky Carrier
Een luchtvaartmaatschappij waarover een gefundeerd inzicht bestaat dat
diens vliegtuigen, bemanningen en/of vluchtuitvoering niet voldoen aan
de daaraan conform de internationale regelgeving te stellen veiligheidsei-
sen.
Rondvlucht
Een verkeersvlucht, welke aanvangt en eindigt op hetzelfde terrein en welke
een tijdsduur heeft van ten hoogste 60 minuten.
Ruimbagage
Goederen toebehorende aan passagiers die deze in verband met hun reis
aan de luchtvaartmaatschappij hebben afgegeven teneinde in het ruim van
het luchtvaartuig te worden vervoerd als ruimbagage.

Schermvliegtuig
Zweeftoestel zonder starre hoofdstructuur, dat kan worden gedragen en
slechts gestart en geland kan worden door gebruik te maken van de benen
van de bestuurder.

Snorvliegtuig Zie 'MLA'.
Sport- en zakenvliegtlligen
Particuliere luchtvaartuigen die bestemd zijn voor reizen waarvan het tra-
ject naar believen door de gebruiker wordt vastgesteld.
Touring motor glider (TMG)
Motorzweefvliegtuig met een integraal gemonteerde niet intrekbare pro-
peller, dat in staat is om op eigen kracht op te stijgen en te klimmen.
Transponder
Een radarbeantwoordingssysteem met informatie over de identiteit en
eventueel de hoogte van het luchtvaartuig.
Type-ontwerp
Het geheel van documenten omvattende alle tekeningen en specificaties
benodigd om de configuratie, de eigenschappen van het ontwerp vast te
leggen, informatie over materialen, processen en productiemethodieken,
luchtwaardigheidsbeperkingen ten behoeve van het onderhoud en alle
gegevens die nodig zijn om de luchtwaardigheid en voor zover van toepas-
sing de geluidsproductie vast te stellen van latere producten van het type.
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pveede bestuurder
Een lid van het stuurhutpersoneel, dat een luchtvaartuig bestuurt, anders
dan als eerste bestuurder of als leerling.
Ultra licht vliegtuig (ULV)
Een vleugelvliegtuig  1) met een toegelaten totaalmassa van ten hoogste 390
kg; 2) met een vleugelbelasting van ten hoogste 25 kg per vierkante meter;
3)  met een brandstofcapaciteit van ten hoogste 50 liter; 4) ontworpen  voor
niet meer dan twee inzittenden.
Unruly passenger (disruptive)
Passagier die zich tijdens een vlucht misdragen en/of zich niet aan de gel-
dende gedragsregels aan boord van een luchtvaartuig houden.
VFR-vlucht
Een vlucht waarop, naast de algemene vliegvoorschriften, tevens de zicht-
vliegvoorschriften van toepassing zijn.
Vliegtuig
Gemotoriseerd luchtvaartuig met vaste vleugels, zwaarder dan lucht, dat
hoofdzakelijk in de lucht kan warden gehouden door aerodynamische reac-
tiekrachten op zijn vleugels.
Vlucht

1) De tijd tussen het begin van de vertrekprocedures tot en met het eind
van de aankomstprocedures en het moment waarop het vliegtuig volledig
tot stilstand is gekomen.
2) Vertrek van een bepaalde luchthaven met bestemming naar een andere
luchthaven.

3) De verplaatsing van het luchtvaartuig gedurende het tijdsverloop dat het
in beweging komt met de bedoeling om op te stijgen, tot het ogenblik dat
het weer tot stilstand is gekomen na de landing.
Vluchtrecorder
Elk soort in het luchtvaartuig geinstalleerd registratietoestel ter vergemak-

kelijking van onderzoeken van ongevallen en incidenten in het luchtvaar-

tuig.

Voorval
Gebeurtenis die de dood of letsel van een persoon dan wel schade aan een
zaak of het milieu veroorzaakt, alsmede een gebeurtenis die gevaar voor een
dergelijk gevolg in het leven heeft geroepen.
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Vracht
Goederen, niet zijnde bagage, die voor vervoer door de lucht worden aan-
geboden, daar begrepen postzendingen.
Zeilvliegtuig
Zweeftoestel met starre hoofdstructuur, dat kan warden gedragen en slechts
gestart en geland kan worden door gebruik te maken van de benen van de
bestuurder.
Zwarte lijst
Lijst met daarop de vermelding van luchtvaartmaatschappijen die niet vei-
lig worden bevonden.
Zweeftoestel
Luchtvaartuig niet zijnde een TMG, zwaarder dan de lucht, dat hoofdzake-
lijk in de lucht gehouden kan worden door aerodynamische reactiekrach-
ten en waarvan de vrije vlucht biet afhankelijk is van een motor.

Zweefvliegtuig
Zweeftoestel met vaste vleugel.
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