
From: 5.1.2e ) - DGLM 
Sent: Wed 5/12/2010 1:1 8:45 PM 
Subject RE: Tripoli 
Received: Wed 5/1 2/2010 1:1 9:04 PM 

Ann ez: 13 spreekt ui tsluitend an state of occurence, state of regisuy, state of design , state of manfncture of State of operator. 1 valt niet in deze 
categorie. Politiek gezien heb je gelijk dat wij hier OvV ondersteuning moeten aanbieden 

-----Oors ronkelïk bericht-----
Van : 5.1.2e - DGLM 
Verzonden: woensda2 12 mei 2010 14:10 
Aan: 1 5.1.2e D - DGL~ 
CC: 1 5.1.2e b - DGLMj 5.1.2e I DGL 
Onderwerp: Re: Tripoli .__ __________ _, 

Mijn gevoel zegt doen 

Met wiendelijke groet, 

1 5.1.2e 1 

J\l(inis:terie "''" Vedm7 en Waterstaat 
1 5.1 .2e _ 

Sent using BlackBerry 

Van: 5. 1.2e - DGL 1 

.__ __ s_.1_._2e __ ~ IVV1j._ ___ s_.1_._2e ___ _,~ DGLM 

Aan: 5.1.2e -DGLM~---------~ 
Cc: 5. 1.2e - DGL1{ 5.1.2e 1- DGLMI 5.1.2e [ IVW;I 5.1.2e I DGLM 
Verzonden: Wed May 12 14:06:25 2010 .__ ______ ~ ~-------~ 

Onderwerp: Tripoli 

Heb contact gehad me 5.1.2e nderzoeksraad. Zij beraden zich over gang naar Tripoli. Wij (IVW of VenW) kunnen 
OvV aanbieden aan Lybische autoritei1en . Kan ook at Tripoli ons om OvV -hulp of deskundigheid vanuit I ·w vraagt. 
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To: s .1.2e ) - CEND - HDJZ s.1.2e minvenw.nl · s.1.2e ) -~C_E~N~D-------~ 
HDJZ 5.1.2e minvenw.nl]; 5.1.2e - HBJZ s.1 .2e minienw .nl]; L..._ ____ s_.1_.2_e ___ __,r--. 
HBJZ 5.1 .2e @minienw.nl] ; 5.1.2e - CEND - HDJZ s.1.2e @minvenw.nl 5.1.2e 
HBJZ s.1.2e @m.ini,=e .......... ...,,I~----, 
From: 5.1.2e - HBJZ 
Sent: Wed 5/12/2010 8:40:24 PM 
Subject RE: stavaza crash Tripol i nr. 1 
Recelwd: Wed 5/12/2010 8:40:27 PM 

Dag allen, 

Ik heb er nog even Annex 13 op nageslagen. De annex maakt duidelijk onderscheid tussen de betrokkenheid van "the state of occurence" op wie de 
eerste onderzoekspl icht rust (welke in overleg aan een andere taat kan worden overgedragen)" the state of regist1y, of the operator, of de ign of 
manufacture", die het recht hebben een ertegenwoordiger aan te wijzen die deelneemt aan het onderzoek en "states having suffered fatalities .. to its 
citizens" die een expert mo0 en aanwijzen die oa de plek van het onderzoek mag bezoeken en bij de slachtoffers betrokken mag zün. Deze rechten 
zijn met name " toegangsrechten" itt de" onderzoeksrechten" van de tweede groep. 

ederlru1d valt onder de laatste groep . Ik maak uit artikel 5.2 op dat die groep indien zij hierom verzoeken het recht heeft op die toegangsrechten: "a 
state ... shal~ upon making a request to do so, be entitled to appoint an expert who shalJ be entitled to ... " De annex maakt hier geen voorbehouden bij, 
dus zodra ederland hierom erzoekt zal L ibie dit moeten inwilligen: toch wel een afdwingbaar recht dus. Ervan uitgaande dat L ibie de annexen 
opvolgt en implementeert, want zij hebben ui eraard zelfstandig geen directe werking. 

Tol zo er! 

Groet! 

----Oor ronkeli "k bericht- ----
Van: 5.1.2e - CEND - HDJZ 
Ver · 0 12 mei 2010 20:4.-4'---------~ 
Aan - CE~ND~-H~D~J,!,.f,Z,.,_: t__ __ ..:,.5.~1-=2e.:...._ __ .J.t-='-"--"-........._.L...::...J...........,.,_,_-L_::..:..:..:.=-=---1C.:..:..:.-=..::L,..:S.:..:, 1..::.2:.::..e_JJ - CEND - HDJZ;I 

5. .JZ 5.1.2e END - HD.Tl CEND-HD.TZ .___ __ _, 
5.1.2e 

Onderweip:stavaza crash Tnpo I nr. l 
Urge tie:Hoog 

Beste allen, 

Een kone r:emgkoppeling uit de Operarionele Groep (voorzover relevam voor HDJZ) : 
- beperh.-te rol voor VenW L VNL heeft geen rol; primaat ligt bij BZ; 
- 2 OVV-ers zijn op weg, met medeweten van BZ, naar L ibie; onduidelijk is wat hun mandaat /status is; volgens de IVW zou het waarneming zijn, de 
OVV spreek"l van betrokken.heid confotm de internationale regelgeving; IVW chech.i: de precieze stams; (N.B .: waarneming is niet hetzelfde als 
onderzoek); 
- een evt. o dracht an de minister~ OVV wordt reeds om reden van relatieman °ement niet wenselijk geacht ! 5.1.2a 

5.1 .2a 

6 . . 2a 

5.1.2a 
5.1.2a 

~rrc::rmnc-=~0~meld is aan de minister - gelet op het Besluit Onderzoek Veil igheid - dat de OVV betrokken wil worden is, is niet bekend en hangt 
samen met de vraag op wat voor titel (basis) de OVV-ers onderweg zijn; 
- 5.1.2e 1eett pro-actief het aanbod aan de OVV gedaan om e);pertise (mankracht) beschikbaar te stellen; de OVV acht assistentie \ an de IV\ (nog) 
me re evant; 
- elke dag om circa 16 .00 uur zal een anenderingsbericht uitgaan van DCC (bij dringendheid eerder); 
- 1.JeLrokken aisiswordînaloreu zijn telefonisch bereikbaar deze 4 <lagen e11 wisselen o cr en weer rek: an te iufonnatie uil zodat we goed aaugelijud 
zijn, en vooral ook bedacht zijn op aspecten als wat kan de rol van VenW zijn (informeel of anderszins) ; de minister wil sowieso graag aandacht voor 
de protocollaire kant. mn . wat wordt van mij verwacht t.a.v. de herdenkingsdienst (aanwez igheid o.i.d .); 
- samen metl5.12el zekerheidshalve - nog even. overlegd of betrokken.heid van Nederland als "State with a special interest" e"1.juridisch ook 
af<lwingbaar~t vooralsnog niet hel geval (bel zou gaan om een "verzoek")! s.1.2e ~oekt dit nog verder ui t. 

Vr.gr. 
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To: s .1.2e ) - HBJZ~ s.1 .. 2e l@minienw.nl}; ~I __ s_._1.2_e_~D. - CEND-
HDJZ 5.1.2e minvenw.nl 
From: s .1.2e ) - CEND - HDJZ 
Sent: Sun 5/16/2010 2:55:47 PM 
Subject Re: Updatebericht 7 DCC-VenW inzake crash Airbus in Libië. 
Received: sun 5/16/2010 2:55:48 PM 

Op dit moment niet. 
Gr.l5.1.2el 

Van: 1 ~.1.2e lp,1.2~ 5.1.2e D-CEND - HOJ~Z ____ ~ 
Aan :_ 5.1.2e b - CEND - HDJZ; 1 5. 1.2e 1) - CEND-HDJZ 
Verzonden: Sun May 16 15:39:47 2010 
Onderwerp: Re: Updatebericht 7 DCC-VenW inzake crash Airbus in Libië. 

H i l 5.1 .2e I bedankt. Veiwacht je nu verder nog iets van ons? Groet, 1 5.1.2e 

Sent from my BlackBerry Wireless Handheld 

Van · 5.1.2e - CEND - HDJZ ~----~ 
Aan 5.1.2e CEND - HDJZ; 5.1.2e - CEND-HDJZ · 5.1.2e 5.1.2e 
CEND - HDJZ; 5.1.2e - CEND- HDJZ 5. 1.2e 

.1.2 5.1.2e - CEND - HDJZf 
CEND-HOJZ ~------~ 

Verzonden: Sat May 15 15:56:52 2010 
Onderwerp: Fw: Updatebericht 7 DCC-VenW inzake crash Airbus in Libië. 

Ter info. 

5.1 .2e 

END-O8O· 5.1.2e - DGLM; I 5. 1.2e 
CDR · 5.1 .2e lvnl. nl 

< 5.1.2e '=----.,....,..-c=-=--------.~.--L.::..._=--=,'==-=--1 s.1.2e - CEND- DCO s.1 .2-e 
5,1.2e 5.1.2 '-a==---------' 5.1.2e CDR); 5.1.2e 

5.1.2e IWJ; ;;:.=::c..;c.___,_------'=-.:..:-'"-· k.nl>; .1. @crisis .minbzk.nl .1. crisis.minbzk.nl 5.1 .2e @minbuza.nl 5.1.2e 
5.1.2e @min . '-------~ minbuza.nl <l 5.1.2i l@minbuza.nl>; 5.1.2e - CEND - HDJZ 

Verzonden: Sat May 15 15:46:24 2010 
Onderwerp: Up:latebericht 7 DCC-VenW inzake crash Airbus in Libië. 

Hier het attenderingsbercht nr. 7 inzake de crash in Libie, zoals dat zoju ist naar de minister van VenW is gestuurd: 

Onderstaand rreft u namens 1 5.1.2e I een update van de 
informatie van het DCC-VenW aan inzake de crash van de Airbus in Libië. 

Belangrijkste VenW-punten: 

426703 

De IVW heeft contact gehad met de leidinggevende in Nederland an de twee Onderzoeksraad voor Veiligheid
waarnemers in Libië. 
Uit dit contact leek het erop dat de Libische autoriteiten de zwarte dozen vrijdagavond nog niet vrij hadden 
gegeven voor onderzoek bij · ers 
zich nog in Libië bevonden. 

5.1.2a 

et 1s aarom moei J om een msc a mg te krijgen hoe het verdere onderzoek zal verlopen. 
Het is tevens onbekend of ( en wat) de Libische autoriteiten zouden willen gaan communiceren over het verdere 
onderzoek en de mogelijke oorzaak. 
DG-LM en IVW zullen via hun kanalen contact opnemen met de OvV om meer duidelijkheid te krijgen over de 
rol en positie van de OvV in het verdere onderzoek naar de oorzaak. 
Volgens een eerste beoordeling van HDJZ van de internationale regelgeving ten aanzien v an het erspreiden van 

0003 



- 1 

onderzoeksinfonnatie wordt gesteld dat door staten aangewezen vertegenwoordigers en ach. i eurs die deelnemen 
aan het onderzoek geen informatie over de voortgang of resultaten van het onderzoek zullen verspreiden zonder 
toestemming van de staat die het onde1zoek uitvoert (i.c. Libië), tenzij dit noodzakelijk is met het oog op 
vei ligheidsmaatregelen die de deelnemende staten zullen moeten nemen. 
Let op: dir artikel richt zich dus nadrukkelijk tot de aange ezen v rtegenwoordiger, het individu, en du niet tot 
de staat: het is dus niet zo dat op het moment dat een vertegenwoordiger is aangewezen, de staat ook recht heeft 
op alle informatie. 
Nederland is momenteel nog geen deelnemer maar waarnemer bij het onderzoek. Gelet op de beperkte status van 
de waarnemer, en de beperkte rechten die hij heeft, is het niet meer dan lo isch om aan te nemen dat ook 
waarnemers geen informatie mogen verspreiden zon<ler toestemming van Libië. 
In de Nederlandse regelgeving (Wet, Besluit, Regeling en Informatiestatuut OVV) waarin onder andere de 

informatieplichten van de OVV worden geregeld, zijn voor zover nu door I-IDJZ overzien kan worden geen 
bepalingen omtrent de plicht van de OVV om VenW te informeren als zij als waarnemer/ expert deelneemt aan 
een onderzoek. 

1 

1 

5.1.2a 

5.1.2a 

5.1.2a 

5.1.2a 
.,.,. ~ 

a verzoekt om eventuele contacten met de Libische autoriteiten in afstemming met he1 minis t.erie van BuZa te 
laten verlopen. 

Alge~ 
- L s.1.2e } .1 .2.e , -------·-· ,. 

Het CC beeft de burgemeester van de plaats waar het ziekenhuis zich bevindt geïnformeerd 
Een groot deel van de extra delegatie van BuZa inclusief5-1-2-e is met het regeringsvliegtuig weer terug 
in N derland. 
Op de ambassade in Tripoli is we] versterking aditergebleven. 
De 20 extra man van het L TFO / Rampen Identificatie Team zijn aangekomen in Libië en aan het werk gegaan 
De repatriëring van de stoffelijke resten zal in samenspraak tussen LTFO, ANWB en het ministerie van BuZa 
oebeuren. 
Maandag 17 mei is er op het NCC een bijeenkomst over (het opzetten van) het nazorgtraject voor de 
nabestaanden met de meest betrokken organisaties (o.a. slachtofferhulp N , A TWB). 
Eerstvolgende bijeenkomst bij BuZa is maandag om 10.00 uur. Het DC -VenW zal hierbij aanwezig zijn. 

Een volgende upda1e van informalie door her DCC-Ven'i wordr verwacht op zondag 16 mei omstreeks 16.00 uur. 

5.1.2e 
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s .1.2e CEND-HDJZ fl S.1.2e l@minvenw .n 1 
s .1.2e m s.1.2e END - HD 

s.1.2e s.1.2e - HBJZ 
HBJZ s.1.2e @minienw.n l] 

rom: 5.1.2e ) - CEND - HDJZ 
sent: Mon 5/17/2010 4 :12:05 PM 
Subject Operationele Groep aswolk/Tripoli 
Recelwd: Mon 5/1 7/2010 4:1 2:10 PM 

Beste allen, 

Korte tenu!konnelino belano riikste actienuntenl 1-,"lló" V<>'"""'I, 1 

bulten verzoek 
1 

buiten verzoek 1 

buiten verzoek 1 
puiten verzoe'l 

1-i_uüe.ru._e12.o-ek 
1 

bullen verzoek 

h 11lti:,n ".,,.., ,,,.1, 1 

1 
bulten verzoek 

1 

T.a.v. T1ipoli crash: 
- de O V-ers Ia-ijgen alle rnimte voor hun waarnemende rol; er zijn geen knelpunten dienaangaande. 

5.1.2e 1 
1 

5.1.2e 

5.1.2e 
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To: 5.1.2e - CEND - HDJZ□ s.1.2e l@minv.-c-e~nw_ .n~I] ______ _ 
Cc: 5.1.2e HBJZD 5.1.2e l@minienw.nl]; I 5.1.2e b-
HBJZ 5.1 .2e minienw.nl ] 
From: s.1.2e ) - CEND-HDJZ 
Sent: Wed 5/26/2010 10:52:49 AM 
Subject RE: uitnodiging en instructie IVC Vliegramp Tripoli 
Recelwd: Wed 5/26/2010 10:52:51 AM 

1 s.1.2e 1, 

Mij lij kt dat~ iom 1 5.1.2e I zou moeten bekijken wat nod ig is. Overigens, het lijkt me dat er ook een rol moet z ij n voor 
verzekeraa~ aanspraken et c. in die rid1ting, kunnen w ij geen uitspraken doen . 

Groet, 

----Oorspronkeliik bericht----
Van: I s.1.2e D- CEND - HOJZ 
Verzonden: woensdag 26 mei 2010 10 :08 
Azm: 1 s .1 .2e !) - CEND-HDJZ 
Onderwerp: FW: uitnodiging en instructie IVC Vliegromp Tripoli 

Beste ~ , 
Zou jouw sector na ku nnen denki:m over evt. ju rid ische vulling van de digitale site crash Tripol i die BZK/ NCC in de lucht wil 

hebben tbv nabestaan den (zie hieronder) . Het draait er voor ons om welke j uridische informatie relevant kan zij n 
voor nl bestaanden . Zou ie mij dat willen laten weten? Indien je behoefte hebt aan overleg of afstemming, hoor ik 
graag . s.1.2e 1 (DG LM ), het DCC en ik willen h ier op 9 jun i nog wat over door praten (we zitten dan 
met alle crisiscoordinatoren op de hei). Als jij kans ziet voor die tijd nog iets mee te geven aan mij zou dat 
fantastisch zijn . 

Graag hoor ik van je. 

-----Oorspronkelijk bericht--~-----~~--~ 
Van:I 5,1.2e (CDR) n 5.1.2e l@rws.nl] 
Verzonden: dinsda 25 mei 2010 16:20 
Aa · 5.1.2e - CEND - HDJZ 
CC s.1.2e (CDR) 
Onderwerp: FW: uitnodiging en instructie IVC Vliegramp Tripoli 

1 5.1.2e 1, 

Zie hieronder. 
BZK is bezi met een verw ijs-website t.b .v . nabestaanden van de vl iegtuigcrash in Tripoli. 
I k heb s .1.2e al aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid laten vragen in hoeverre zij bereid zijn een toelichtende 

e s aan e everen over het onderzoek naar de oorzaak (en de beperkte mogelijkheden van Nederland daarin). 
Nu zijn er mogelij k meer t erreinen en/of ! CAO-regelgeving, waarvan het goed is dat nabestaanden daarvan op de hoogte 

zijn . 
Zou HDJZ hier eens over w illen nadenken? 
Mogelijk dat we hier op korte termij n, sam en met DG- LM, nog eens voor bij elkaar moet en komen? 

groet, 

5.1 .2e 

@minvws.nl; 
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Onderwerp: u1tno 19mg en mstructte C Vliegramp Tripoli 

Geachte collega's, 

In de vergadering van het NCC met betrokken organisaties omtrent de nasleep van de vliegramp in Tripoli is de 
wens geuit zo snel mogelijk tot de irrrichting van het digitale Informatie en Verwijscentrum (IVC) Vliegramp 
Tripoli te komen. Dat moet in afstemming met de ambitie van een lotgenotenplatform. VWS is bezig met de 
verkenning van de rnoge l~jkheden. 

Doelstelling van het IVC is om nabestaanden en andere betrokkenen een éénduidig informatiepunt te bieden waar 
zij alle informatie kunnen vinden die hen ondersteunen in de nasleep van de vliegramp. Deze informatie wordt 
idealiter geleverd door alle betrokken en uitvoerende organisaties. Zodat zij enerzijds infonnatie leveren en 
anderzijds ook als organisatie gevonden kunnen worden. 

Voor het vullen van di t IVC wordt u dan ook uitgenodigd voor een bij eenkomst op woensdag 26 mei van 12.00 tot 
14.00 uur, bij het Nationaal CrisisCentrum (NCC) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Schedeldoek haven 200 in Den Haag. Vergeet. daarbij uw legitimatiebewijs niet mee nemen. 

In de bijlage vindt u de instructie voor het aanleveren van de infotmatie, zodat die gemakkelijk ingevoegd kan 
worden in het IVC. Als u verhinderd bent, wilt u dan een vertegenwoordiger afvaardigen. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 

NCC 

Beki j k de missie van BZK op http : //www .minbzk .nl/organisatie 

Bezoekt u binnenkort een BZK- locat i e ·? 

Dan d'ent u i n het bezit te zjjn ven een geldig identitei ~bew· j ~ (pc~poort , 
nationa e · den ·teits aart, "jbewi j s o v r eemde ngendocument) . Indi en u b " j control e 
geen ge l dig identite i t sbewijs kunt tonen , wordt d e toegang gewei gerd . 
Legitimat i ebewijzen van andere organisaties worden n i et geaccepteerd . 

Dit beri cht kan informat i e bevatten d i e niet v oor u i s bestemd. I ndi en u niet de 
geadresseerde bent o f dit bericht abu!:> i evell j k aan u i s oegezonden , wo.rdt u 
verzocht dat aan de afzender te me l den en het ber i cht te verwijderen . De Staa t 
aanv a ard t geen aansprakQl i j kheid voor schade , van WQ l ke aard dan ook , die verband 
houd t met risico ' s verbonden aan het elekt ronisch verzenden va n beri ch en . 

This message ma y contai n i nforma tion t hat is not i ntended f or you . If you a re no t 
the addres s ee or if thi s me s sage wa s sent to you by mi sta ke , y ou are requested t o 
inform the sen der a nd del e t e the message . The Sta te accepts no l iabi lity for 
dama ge of any kind r e sulting from the r i sk inherent i n the electroni c Lransmi ssion 
o f mes.::iagcs . 
** *********~*************************************************************** ***************** *** 
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To: s .1.2e 1)- HBJZ._~ ___ s_.1_.2_e __ _.l@minienw.nl] 
From: s .1.2e 1) - DGLM 
Sent: Wed 5/11/2011 8:46:43 AM 
Subject TRIM: RE: Onderzoek Tripolo ICAO 
Received: Wed 5/11/2011 8:46:46 AM 
Onderzoek Tripoli telegraaf.docx 

Zie art. in Telegraaf. Daar uit zou blïken dat er wel een rechtsgro nd is d ie inschakel in van de !CAO mogelijk maakt. 
Van: 1 5.1.2e l,f.1.2, 5.1 .2e D -CEND - HDJZ 

Verzonden: woensda 11 mei 2011 9:28 
Aan: 5.1.2e ) - DGLM 
CC: s.1.2e - CEND-HDJZ 
Onderwerp: Onderzoek Tripolo ICAO 

1 s.1.2e I hierbij wat munitie. 
Op zich heeft de OVV in hun mail al aardig wat juridische grondslagen weergegeven. 
Van belang zijn een paar dingen . 

- !CAO Annex 13 wijst de staten aan die verantwoordelijk zijn voor het ongevallenonderzoek. In principe is de 
Staat van het ongeval hoofdverantwoordelijk voor het onderzoek (artt. 5.1 tot en met 5.17). Andere staten 
met ind irecte relaties tot het luchtvaartuig/de operator kunnen daarbij betrokken worden (Staat van 
registratie, Staat van de operator, Staat van registratie, Staat van ontwerp, Staat van fabricage (5 .18 t/m 
5.22). 

-Verder heeft bijvoorbeeld de staat waar slachtoffers van het ongeval vandaan komen bijzondere rechten op 
bijvoorbeeld informatie (Annex 13, Art. 5.27). In het geva l van de Tripoliramp kan Nederland daar dus 
aanspraak op maken. 

- In de ICAO regelgeving is niet expliciet geregeld wat er moet gebeuren wanneer een staat zijn verp lichtingen 
op grond van annex 13 niet nakomt. 

- De Annex geeft wel aan dat de voor het onderzoek verantwoordel ijke staat het onderzoek kan overdragen aan 
een andere staat. Dit moet echter met wederzijdse instemm ing gebeuren. Gelet op de huidige noodtoestand 
in Libië is het de vraag of aan het laatste vo ldaan kan worden. 

-Voor andere voorzieningen kan naar het ICAO verdrag gekeken worden . Het verdrag kent echter nauwelijks 
sanctiebepalingen. De voornaamste sanctie op het n iet nakomen van verp lichtingen is het ontzeggen van het 
stemrecht (art. 88 Verdrag). Verder regelt het verdrag het een en ander over geschillenbeslechting en 
arbitrage (artt. 84 en 85). Deze m iddelen zoude n ingezet kunnen worden wanneer andere lidstaten van 
men ing zijn dat Libie haar verplichtingen op grond van Annex 13 n iet nakomt. Gelet op de 
oorlogs/noods ituatie die op dit moment in Libië heerst is het echter de vraag of dit een effectieve route zal 
zijn om Libië alsnog tot het afronden van het onderzoek te bewegen en bijvoorbee ld de rechten van 
Nederland op informatie af te dwingen. Overigens geeft het verdrag aan dat de bepalingen van het verdrag 
de vrijheid van handelen van lidstaten niet mag beperkingen in geval van oorlog of een gerapporteerde 
noodtoestand ( art. 89 verdrag). 

- Het benaderen van ICAO voor het v inden van een oplossing door bijvoorbeeld het overdragen van de 
verantwoordelijkheid voor het onderzoek aan een andere staat is op zich niet vreemd. Nederland zou 
verwij zend naar haar rechten op grond van de Annex hierop kunnen aandringen. Het is echter aan te raden 
d it langs diplomatieke weg én in nauw overleg met de andere bij het onderzoek betrokken staten (Frankrijk/ 
VS) aan te kaarten. 

- De kwestie zou aan de Counci l voorgelegd kunnen worden (art. 54, onderdeel n, ICAO verdrag) 
- Richting de pers kan het best aangegeven worden dat Nederland groot belang hecht aan het afronden van het 

onderzoek en een goede informatievoorziening en dat (mede in het belang van de nabestaanden langs 
formele en informele weg alles in werk gesteld zal worden dit alsnog te bereiken. 

- Ik zou ook wijzen op het feit dat het onderzoek ogv Annex 13 primair gericht is op het voorkomen van 
ongevallen en incidenten (dus het beschermen van de luchtvaartvei ligheid) ,niet zozeer het uitzoeken van de 
schuldvraag en bestraffing . 

Groet, 
1 5.1 .2e 1 

Let op! per 1 januari 2011 zijn alle telefoonnummers van de Hoofdd irectie Juridische Zaken/ lenM gewijzigd. 
Mijn nieuwe telefoonnummer is: 1 5.1.2e 1 
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'Onderzoek Tripoli-ramp naar VN' 
doorl 5.1 .2e Jen! 5.1.2e l 
OEN'HAAG - De Lt iërs schieten nte op met het onderzoek naar de vl iegramp van vorig jaar in Tripoli. 
Daarom moet Nederfand via de Verenigde Naties een onafhankelij k onderzoek eisen. 

• Het staartstuk van het ramptoestel van de Libische luchtvaartmaatschappij 
A friqiyah Airways Foto: ANP 

lexander Pechtold. Foto_ ANP 

Dat wil 066, dat de ministers Rosenthal (Buitenlandse Zaken ) en Schultz (Verkeer) tot actie oproept. 

Morgen is het precies een jaar geleden dat een Airbus A330 van Afriqiyah Airways neerstortte bij de landing in de 
Libische hoofdstad Tripoli. Daarbij kwamen 103 inzittenden, onder wie zeventig Nederlanders, om het leven. 
A lleen het Nederlandse jongetje Ruben overleefde de crash. De Libische autoriteiten startten een onderzoek, 
maar vooralsnog zijn er geen resultaten naar buiten gebracht. 

Steun Kamer 

"Iedereen moet zich tot het uiterste inspannen. Kosten noch moeite mogen worden gespaard om duidelijkheid te 
krijgen voor de nabestaanden·, vindt D66-leider Pechtold, die samen met zijn collega Van Veldhoven het 
voortouw wil nemen om Nederland de VN-route te laten bewandelen. Ze rekenen op steun van de Kamer. VVD 
en CDA laten weten welwillend tegenove r de plannen te staan. 

De Nederlandse ambassadeur Gerard Steeghs had in februari voor het laatst contact met de Libische 
luchtvaartautoriteiten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken was er toen geen enkele reden om aan te 
nemen dat het onderzoek niet zou worden afgerond. Maar inmiddels is er een burgeroorlog uitgebroken in het 
Noord-Afrikaanse land van dictator Gadaffi en bombardeert de NAVO dagelijks doelen. 

Hartaanval 
Hoe het met het onderzoek staat is onduidelijk. Eerder suggereerden de Libische autoriteiten dat de piloot een 
hartaanval heeft gehad. 

Normaalgesproken is een land dat lid is van de VN verplicht om binnen een jaar na een vliegtuigongeluk met een 
rapport te komen . Gebeurt dat niet, dan kan iedere andere lidstaat een formeel verzoek doen om een on deizoek 
door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), een onderorganisatie van de VN. De ICAO moet dan 
formeel instemmen met een advies tot een onafhankelijk onderzoek. Dit verzoek gaat dan naar de secretaris
generaal van de VN. Leidend hierbij is de vraag of een land nog in staat îs om zelfstandig een onderzoek afte 
ronden. 

Het !CAO-onderzoek wordt gedaan door een team dat de organisatie zelf samenstelt. Tot nu toe is dal twee keer 
gebeurd. In 1973 toen Israëlische gevechtsvliegtuigen een Libisch burgertoestel neertiaalden en in 1983 toen de 
Sovjet-Unie een Boeing 747 van Korean Airlines neerschoot. 
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To: DGLM~ 5.1.2e l~minvenw.nl ); I s.1.2e b-DGLM~ 5.1.2e l@minvenw.nl);~, 
s .1.2e minvenw.nl] 

Cc: ~~------~ - CEND- DCOD s.1.2e l@m invenw.nl] ; 1 s.1.2e 1) -

HBJZ s .1.2e minienw.nl] ;I s .1.2e 1) - CEND-HDJZ~ s .1.2e l@minvenw.nl] 
From: 5.1.2e ) - DGLM 
Sent: Wed5/11/2011 12 :SB:53PM 
Subject TRIM: Re: Spoed : beantwoording mail 'Onderzoek naar vl iegtu igramp in Lybiê' en vraag benaderen ICAO 
Recelwd: Wed 5/1 1/2011 12:58:55 PM 

Ik ga gewoon mijn ·werk doen.~' ____________ s_.2_.1_e_n_s_.1_.2_.i ___________ ~ 
Vriendelijke groet, 

5.1.2e 

5.1.2e 5 .. e 

Sent by B lackBeny 

Van l 5.1 .2e I DGL 1 
Verzonden : Wednesda , May 11, 201 1 O I :25 PM 
Aan : 5. 1.2e -DGLM; I 5. 1.2e D- DGLM ; 1 5.1.2e D-D~G_L_M ___ ~ 
Cc: 5.1.2e - CEND- DCO; 1 5.1.Ze !,@ 5.1.Ze D. CE D. HDJZ; 1 5.1.2e b-CEND-HDJZ 
Onderwerp: RE: Spoed: beantwoording mail 'Onderzoek naar vliee:tuigramp in Lybie' en w aag benaderen ICAO 

Helemaal gel ijk heb je I s .1. 2e I s.2.1 en s.1.2.1 

- Onderzoek duurt altijd lang want moet zorgvu ldig zIJn . 

- Er is daa r ~~n oorlog gaande 
j 5.2.1 en 5.1.2.i 1 

5.2~.2.I 
5.21 en 5.1 .2.1 

5.2 .1 en 5.1 .2.I 

d 
~I ___ s._1.2_e __ ~I) -DGLM 

5.2.1 en 5.1.2.i 

Verzonden: woensda 11 mei 2011 12:23 
Aan: 5.1.2e - DGLM; ~I --s-.1-.2-e -~b - DGLM 

CC s 1.2e DGLM; 1 5.1.Ze 1) - CEND- DCO; ! 5 .1 .2e ~ 5.1.2e b - CEND - HDJZ; ~I __ 5_._1._2e_~b. -

buiten verzoek 

bulten verzoek 

buiten verzoek 

bulten verzoek 

buiten verzoek 

\/ buiten verzoek ,..._ _ ________________ ___, 

Groet 5. 1.2e . 

Van: 1 5.1.2e D - DGLM 
Verzonden: woensdag 11 mei 201111: 18 
Aan: 5.1.Ze - DGLM 
CC: 5.1.2e -DGLM; I s .1.2e fDGLM;I 5.1.2e b- CEND-DCO; ! 5.1.2e 5.1.2e l 5.1.2e b-

CEND - HDJZ; 5.1.2e ) - CEND-HDJZ 
Onderwerp: RE: Spoed: beantwoording mail 'Onderzoek naar vliegtuigramp in Lybië' en vraag benaderenr---'---ICA~O _____ ~ 

1 5. 1.2e I gaf aan dat volgende we~k 15 .1.Zel naar d~ ECAC gaat. Vanmiddag voorbespr eking m~ 5.1.2e za l 
hem aangeven met Fr .en It. collega dit onderwerp op te breng~n . I k b~reid een korte riedel voo s.1.2e 1waarin het 
jurid ische kader wordt geschetst. Geen misverstand: zaak is hier topprio 
Politiek gezien is inschakel ing van !CAO gewenst. Dat moet wel op een goede robuuste basis gebeuren op dat ook 
dit verzoek daadwerkelijk wordt gehonoreerd . Niet nog een keer een "window of OQPOrtunity"- achtige situatie. 
Van: 1 5.1.2e D - DGLM-- --

Verzonden: woensda9 11 mei 2011 11 :07 
Aan: 1 5.1.2e J) - DGLM 
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CC: 5. t .2e ) - DGLM 
Onderwerp: Re: Spoed: beantwoording mail 'Onderzoek naar vliegtuigramp in Lybië' en vraag benaderen ICAO 

Zal ik doen, we hebben vraag uit staan bij icao. l 5.1.2e I ga je daar achteraan?? 
Met vriendel ijke groet, 

1 5.12e 1 

1 5.1.2e 

Van: 1 s.1.2e 1) - DGLM 
Verzonden: Wednesday, May 11, 2011 09:23 AM 
Aan: 1 5.1.2e D - DGLM 
Onderwerp: FW: Spoed: beantwoording mail 'Onderzoek naar vl iegtuigramp in Lybië' en vraag benaderen ICAO 

Hou mij op de hoogte over Jouw adviezen hierop, j ij hebt de lead . 
] 5.1.2e D- CEND- DCO - - -

Verzonden: dinsda 10 mei 201,'--'1~16~:=12~----. 
Aan: 5.1.2e -DGLM;I 5.1.2e ~ -DGLM 
CC: 5.1 .2e - DGLM;I 5.1.2e - CEND-DCO; 1 5.1.2e !) - DGLM 
Onderwerp: Spoed: beantwoording mail 'Onderzoe naar vliegtuigramp in Lybië' en vraag benaderen ICAO 
Urgentie: Laag 

Dag allen, 
Ook Buitenlandse zaken wordt gebeld door pers en stuurt deze naar ons door . Dus we hebben nu niet alleen GPD, 
maar ook Telegraaf en AD aan de broek. 
Met het ver haal dat Onderzoeksraad bij m inister IenM verzoek heeft neergelegd contact op te nemen met ICAO. 

1 

Vnlnens B11za is het IenM die dit hii !CAO moet ne•::~: ::.,,., 

Kortom: wat kan ik zeggen? Zoiets als hieronder? En is het trouwens wel M die dat bij ICOA moet neerleggen of 
ewoon de stas luchtvaart ortefeuille 

5.2.1 en 5.1.2.1 

5.2. 1 en 5.1 .2.1 

5.2. 1 en 5.1.2. i Aanvullen met wv lijn d;e buitenlandse zaken al maanden aanhoudt ( die lijn 
rw , zo meteen opgestuur 

Graag jullie reactie ! 

~ ~ 5.1.2e D - DGLM 
Verzonden: dinsda 10 mei 2011 4:27 
Aan: )- DGLM~-----~ 
CC: .1.2 - DGLM; 1 5.1.2e b - CEND- DCO 
Onderwerp: Re: beantwoording mai l 'Onderzoek naar vl iegtuigramp in Lybië' en vraag benaderen ICAO 

Ga er maar even bovenopzitten, wordt weer ergpersgevoelig!! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 

5.1.2e 

Van: 1 5.1.2e 1) - DGLM 
Verzonden : Tuesda May 10, 2011 02:24 PM 
Aan : 5.1.2e - DGLM 
Cc: 5.1.2e - DGLM 

Onderwerp: RE : beantwoording mail 'Onderzoek naar vliegtuigramp in Lybië' en vraag benaderen ICAO 

Nog niet, lk w il eerst weten of wij überhaupt wat kunnen Ik heb wel contact gehad met l s.1.2e lcovV) en hem 
geïnformeerd dat wij h ier nu mee bezig zijn . (Overigens had ik zelf sneller kunnen reageren naarl s .1.2e 

Van: 1 5.1.2e D - DGLM 
Verzonden: dinsdag 10 mei 2011 14:17 
Aan: 1 5.1.2e 1) - DGLM 
Onderwerp: Re: beantwoording mai l 'Onderzoek naar vliegtuigramp in Lybië' en vraag benaderen ICAO 

Hij belde mij, is het nu opgelost? 

Met vriendelijke groet, 
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1 5.1.2e 

1 5.1.2e 

Van: s.1.2e - DGLM 
Verzonden: Tuesday Ma 10 2011 01:46 PM 
Aan: 5.1.2e .1.2 5.1.2e - CEND - HDJZ 

Cc:~-----~ - DGLMj s.1.2e 
IVW 

f DGLM; ~I __ s._1._2e_~I) - DGLMIL--_____ s_.1_.2_e _____ __. 

Onderwerp: RE: beantwoording mail 'Onderzoek naar vliegtuigramp in Lybië' en vraag benaderen ICAO 

Hoi l s.1.2e 1, 
Zie onderstaande ma ilwisselingen en het verzoek aan IenM middels optie 2. " Blijft over optie 2. Ook de VNG geeft deze 
mogelijkheid aan. De formele contacten met ICAO lopen via Min l&M. Wij zouden graag op korte termijn, in ieder geval voor 12 

mei, van jul lie willen vernemen wat jullie van deze opt ie vinden en welke mogelijkheden jullie zien om dit te bewerkstelligen, 
voordat er een formeel verzoek komt van de Vz OvV, al dan niet in samenspraak met MinBZ, aan de Min ister van l&L. " ( Navraag 
bij l 5.1.2e lieert dat VNG VNV moet zijn). 
Mijn he le concrete vraag: Is die optie juridisch haa lbaar. Bl ijkbaar zien zij de ICAO als een soort scheidsrechter/ mediator. Kan ICAO 
met Lybië (of een ander land iets afspreken)? 1 k wil m ij niet verschuilen achter juridische onmogelijkheden, maar wil we l ook 
richting nabestaanden absoluut wet en of een dergel ijk verzoek überhaupt kan worden geformuleerd. Daar zit een mogelijke 
politiek valkuil. " Eén window of oppertun ity" is genoeg geweest. 
Gr. 1 5.1.2e 1 

Van: 1 5.1.2e D - DGLM 
Verzonden: donderdag 28 april 2011 23:11 
Aan: 1 5.1.2e 1) - DGLM 
Onderwerp: Fw: beantwoording mail 'Onderzoek naar vliegtu igramp in Lybië' en vraag benaderen ICAO 

Wat is hier aan de hand? 
Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 

5.1 .2e 

Van! 5.1.2e I 5.1.2e l@onderzoeksraad.n l] 
Verzonden: Thursda A ril 28, 2011 03:34 PM 
Aan: 5.1 .2e - DGLM ~----~ 
Cc: s.1.2e ) - DGLM; s.1.2e ) - DGL~ s.1.2e 1 

Onderwerp: RE: beantwoording mail 'Onderzoek naar vliegtuigramp rn Lybre en vraag benaderen ICAO 

5.1 .2e 1 

Ik zie niet helemaal waarom die tekst op de onafhankel ij kheid slaat. Het gaat aan om de rechten die w ij hebben ogv ICAO annex 13. 
Het betreft artikel 5.27 onder a) en b) oude regelgeving die toen nog van kracht was: 

5.27 A State wh ich has a specia l interest in an accident by virtue of fatal ities or serieus injuries to its citizens shall, upon making 

a request to do so, be permitted by the State con- ducting the invest igation to appoint an expert who sha ll be entitled to: 

a) visit the scene of the accident; 

b) have access to the relevant factual information; 

Zoals je ziet is punt b) aanzienlijk beperkter in de nieuwe richtlijn, al hebben we nu wel recht op informatie over de voortgang en 

daar voldoen ze niet aan, maar dat wisten we vorig jaar niet. 

5.1.2e 1 

Van: 1 s.1.2e D - DGLM O s.1.2e l@minvenw.nl] 
Verzonden: donderdag 28 april 201114:55 
Aan:I s.1.2e 1 

CC: 1 5.1.2e 1) - DGLM; 1 5.1.2e 1) - DGLM;I 5.1.2e ~ 
nntlan,yerp: RE: beantwoording mail 'Onderzoek naar vliegtülgramp In Lyble en vraag ™"c®'efflCAO 
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Beste fi2El 
HartelGl<cfank voor je u itvoerige antwoord. M.b.t. de onafhanke lijkheid van het onderzoek verwijs ik naar jullie 
persbericht van 13 juli : " De Libische autorite iten zi jn geheel aan deze rechten tegemoet gekomen en de onderzoekers van de 

Onderzoeksraad hebben ter plaatse dan ook alle medewerking gekregen" . Hoe verhoudt zich dit persbericht van jul lie met de 
onderstaande opsomming? 
Groet 1 5.1.2e 1 

Van: I 5.1.2e IU 5.1.2e l@onderzoeksraad.nl] 
Verzonden: donderda 28 april 2011 14:43 
Aan: 5.1.2e ) - DGLM;.--____ _ 
CC: 5.1.2e - DGLM; 1 5.1 .2e 1) - DGLM~ 5.1.2e 1 

Onderwerp: beantwoording mail 'Onderzoek naar vliegtuigramp in Lybie' en vraag benaderen !CAO 

Best~ 
We h~ MinBZ een mail van ·ou ekre en met het verzoek de stand van zaken aan te even met betrekkin tot het Tri ol i-
ongeva l 5.2.1, 5. 1.2.e en 5.1.2.i 

5.2.1, 5.1.2.e en 5.1.2.i 

Voor wat betreft de onafhanke lijkheid heb ik geen commentaar. 

Voor wat betreft de stand van zaken : 
5.1.2a 

Nederland is bij het Tripoli-ongeval: 'a State which has a special interest in an accident by virtue of fatalities or serious injuries to its 
citizens'. We zijn daarmee geen dee lnemer aan het onderzoek (tenz ij wij expliciet doorvaar worden gevraagd) en hebben alleen de 

beperkte rechten die genoemd zijn in artikel 5.27 van Annex 13 . De Libiërs houden zich tot nu toe strikt aan dit artikel. 
5.27 A State which has a special interest in an accident by virtue of fatafities or serious injuries to its citizens shalf be entitfed to 
appoint an expert who sha/1 be entitfed to : 

a) visit the scene of the accident; 
b) have access to the relevant factual information which is approved for public release by the State conducting the investigation, 

and information on the progress of the investigation; and 
c) receive a copy of the Final Report. 

Th is wil/ not prec/ude the State from a/so assisting in the identification of victims and in meetings with survivors from that State. 
Het Franse BEA en, in mindere mate, de NTSB, zijn bet rokken bij het onderzoek. Art ikel 5.26 en 6.2 geven aan dat er geen 
informatie mag worden gegeven 'without the express consent of the State conducting the investigation'. In die zin zijn zowel de 

handen van het Franse BEA, de Amerikaanse NTSB als de OVV gebonden. 
In Annex 13 wordt wel een aanbeveling gegeven over wie het onderzoek moet uitvoeren als het ongeval plaatsvindt in een niet bij 
het Verdrag aangesloten Staat en wordt aangegeven wie het onderzoek moet uitvoeren als het ongeval plaatsvindt buiten het 
territorium van en ig Staat of in internationale wateren, maar nergens in Annex 13 wordt gesproken over de situatie als een land 
dat het onderzoek uitvoert in gebreke bl ijft. Zolang niet overdu ide lijk zal zijn dat zo'n Staat in gebreke blijft za l waarschijnlijk geen 

enkel land zij n vingers wi llen branden door op eigen initiat ief iets te publ iceren. Het valt daarom niet te verwachten dat de Franse 

BEA of Amer ika NTSB al na 1 jaar al iets zu l len gaan publiceren gelet op het fe it dat het niet ongebruikelijk is dat onderzoeken 
langer dan een jaar duren. Navraag bij de respectieve accred ited representative van het BEA en de NTSB voor dit ongeval 

bevestigen dit beeld. 

Gepleegde acties 

De volgende acties zijn door de OVV het afgelopen jaar ondernomen: 
Op 27 mei 2010 heeft De OVV, vooruit lopend op een formeel verzoek, informeel verzocht als officiële dee lnemer te mogen 
participeren in het onderzoek . We hebben daarb ij onze expertise in analyse ren van de FDR-data aangeboden. Op 24 juni 2010 is 

nog een herinnering gestuurd met betrekking tot dit verzoek. Er is geen reactie ontvangen. 
Tussen mei en december is twee maa l telefonisch contact geweest metl 5.1.2e ~an het onderzoeksteanl 5.1.2e 

~ 5.1.2e I over de voortgang van het onderzoek. Er werd geen informat ie verstrekt. De toenma lige bepa l ing in Annex 13 gaf 
overigens niet aan dat dit zou moeten gebeuren. Sinds 18 november 20120 is de bepa ling gewijz igd en nu staat dit er wel in 

vermeld (daar staat tegenover dat de toegang tot feitelijke informatie is beperkt). 

Op 7 december 2010 is er een ema i l verstuurd aanl 5.1.2e ~an het onderzoekstea~ 5,1.2e lmet het verzoek 

om informatie over de voortgang van het onderzoek. Daar is geen react ie op ontvangen. ~---------~ 
Op 1 februari 2011 is daarom een brief verstuurd aan 1 5.1.2e van het onderzoeksteam! 5, 1.2e lmet verzoek 

om inlichtingen over de voortgang van het onderzoek (met verwijzing naar de Annex 13). Daarop is tot nu toe geen reactie op 
ontvangen. 

Op 18 april 2011 is het laatst met de Franse hoofdonderzoeker gesproken. Overigens is met de Franse hoofdonderzoeker van het 
BEA het afgelopen jaar regelmatig informeel contact geweest. 
Op 19 april 2011 heeft de (teruggeroepen) ambassadeur in Libië, Dhr. Steeghs, contact gelegd met de voorzitter van de Libische 
onderzoekscomm iss ie met betrekking tot de voortgang en uitbrengen tussenrapportage. Hij zou als antwoord hebben gekregen 

dat de Libiërs t ijd ig met een tussenrapportage zu llen komen ten aanzien van de voortgang en de stand van zaken . 

We weten formeel dus niets. Dat is de stand van zaken op dit moment. 
Vr=>=>a ::ian l&L 
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In de ICAO regelgev ing is rekening gehouden met het langer duren dan een jaar van een uitgebreid onderzoek. Bij de 1 e 

'verjaardag' van het ongeval moet een rapportage worden uitgebracht betreffende de stand van zaken. Gelet op de sit uatie in Libië 

is ook bij de OvV be2orgdheid over het verdere verloop van het onderzoek. Afgelopen week is daarom aan ICAO informeel om 
advies gevraagd over de mogelijkheden om de onderzoeksverplichtingen van Lib ië over te dragen aan een ander betrokken Staat 

mocht Libië door de omstandigheden daa r n iet in staat zijn het onderz:oek af te ronden e n een rapport te publiceren , Ook is 
gevraagd wat in dit geval de formele mogelijkheden zijn voor de State of Manufacturer/Design o m hun deelrapport openbaar te 

maken. ICAO heeft op 20 apri l jl. geantwoord dat ze geen advies geeft die st rijdig kan zijn met het gestelde in ANNEX 13. Ze 

begrij pen onze bezorgdheid, maar geven aan dat dit moet worden besproken tussen de betrokken Staten. 

Op dit moment zijn er vier opties: 
1. het BEA en Airbus zouden met een tussentijds rapport kunnen komen. 
2 . !CAO zou met Libië kunnen afspreken dat een ander betrokken Staat het onderzoek afrondt. 
3. ICAO kan zelf het onderzoek afronden, maar dat zullen ze al leen in het u iterste geval doen. 
4. Een Franse onderzoeksrechter kan de zaak oppakken. 

Er zou eventueel via de EU druk kunnen worden uitgeoefend om één van deze opties te bewerkstelligen. 
De VNG oppert de vo lgende suggesties : 

V Airbus zou haar ond erzoek kunnen delen met de industrie (De VNG zou via IFALPA wat druk kunnen uitoefenen op Airbus 
om aan deze optie gevolg te geven). 

V Nederland zou ICAO kunnen verzoeken het Annex 13 rollenspel voor d it geval niet van toepassing te verklaren en Airb us, 
BEA en NTSB verzoeken hun onderzoeken openbaar te rnaken. 

Optie 1 is zoa ls hierboven is aangegeven, is op dit moment niet de meest voor de hand liggende. BEA en Airbus zullen niet snel zelf 
ga an publiceren zolang de termij n niet aanzienlijk w ordt overschreden. 

Optie 3 zal alleen in uiterste noodzaak gebeuren. 
Optie 4 is niet beïnvloedbaar voor ons en wellicht niet gewenst . 
Blijft over optie 2. Ook de VNG geeft deze mogelijkheid aan. De formele contacten met !CAO lopen via Min l&M. Wij zouden graag 

op korte termijn, in ieder geval voor 12 mei, van jullie willen vernemen wat jullie van deze optie vinden en welke mogelijkheden 

j ullie zien om dit te bewerkstelligen, voordat er een formeel verzoek komt van de Vz OvV, al dan niet in samenspraak met MinBZ, 

aan de Minister van !&L. 
Met vriendelïke roet 

5.1 .2Q 

un t: o e on 
Postbus 9 5404 
2:'.>09 CK den Haag 
Bezoekadres : Anna van Saksenlaan 50 
Tel. : 5.1 .2e 
Gsm: 5.1.2e5 .. e 
Fäx ; 5.1.2e 
e mai: 5 .1.2e 
website , www onderzoeksraad.nl 

From: 1 5.1.2e 1) - DGLM □ 5.1.2e 

Sent: woensdag 20 april 2011 12:55 
To: DCM-CA 
Cc: 1 5.1.2e D - DGLM 
Subject: Onderzoek naar vliegtuigramp in Lybië 

Goedendag, 

l@minvenw.nl] 

Op verzoek vanl s .1.2e penader ik u via de ma il. Graag zou ik van u vernemen wat de laatste stand 
van zaken is m.b. t het onderzoek naar de vliegramp in Tripoli. Krachtens het !CAO -verdrag dienen de re leva nte 
Lybische autoriteiten 12 maanden na dit ernstige accident met hun bevindingen te komen. Uit berichten in de~rs 
valt te lezen da t een dergelijke datum niet geloofwaardig is en tege lijkertijd zijn er gelu iden te horen waarbij s.1.2a 

[ s.1.2a 1 5.1.2a !Kunt u mij nader informeren? Alvast ank 
voor uw moeite, 
Vriendelijke groet, 
1 5. 1 .2e 1 

Dtt tlenctil kan 1f"lfonnale beva1t<:m die n1t,I voo, u ,s bestem cl fm:Jten u m,l ce geadresseeide ben! of dtl bencht eb1JS1evelijk aan u ,s toegttzondóo wofdt u verzocht dat aan de 
afzender te melden en l1el bericht Ie verw,,tleren De Sta~l aam,awdt geen aam.prakehIkhe1d voor schade van welke ;,,ard ook , die verband houdt mei ns.:o•s 11erbonder1 aan hel 
elektronisch verzenden van oenchten. 

r hts mes5age may contaIn rniormauon thfü is not ,mencled ror vou Il :i,ou ere ~ot llle adaressee or 11m1s message was sem to yuu oymIstake, you are requested to Inrmm me 
S(indor and dalo:o ho mossago Th0 StatG 0e1:apls no l,abdity for dam2ge of ony lw•d msulting from tho n;ks anhoront u, tho oloe ro'l1c trnnsmiss1O11 of m0,sagos 

m bem:hl kan «1formam beva1rnn l11e n1P.1 vnr,r u 1s besrnrnd lnd:en u nifll r.e !J?.adres.seerdA bem of ,ht henr.hl abtL'iievel!Jk aan u 1s toegAmnden wordt u verzocht dal aan ne 
afzender te melden en het berichl te verw1,deren De Staat aanvaard geen aansprakehjkh1a:1d voor schade , van welke aard ook, d,e verband houdt met risico's veit•onden aa'1 het 
clcktrorn:;r,h verzenden van berichten 

r hIs messaoe mav contaIn 111follllatton that ts not 1ntend&c1 lor )'OU Il \>OU are not the addressee or 1i th1s messace was sem to vou ovm,stek;;, you are reauested ti:, Inrorm 111e 

42671 61d dele'.e the message The State accepts no liabihty for damage of any kmd resull11g from the nsks mherenl m the eleclro11c lransmtss1on of messages OOOB 



1----__ s ._1._2e __ ---"--------=D::...:G=L=M=------_s_._1._2e_,=m-'--'-'-'--'inc..:.v=en'-'-'w'-'--'.'-'--'n'..'....ll '--'; -~-5._1._2e _ ___J) - DG M 5.1.2e @minvenw.nl) 
~---'---~-s._1_.2_e __ ~--"--...:..H-=-=B=J=Z=---~-s._1._2e_~___,=m=ic:..:.n.:..:::ie=n.w:_,_, .,.nl]; ~ __ s._1_.2_e~~~-_C_E_N_D_--~ 

5.1.2e minvenw.nl ]; s .1 .2e - DGLM 5.1.2e minvenw.n l] ;.........., __ 5_.1_.2_e ____ ~ 
s .1.2e @minvenw.nl] ; 5.1.2e DGLM s .1.2e @minvenw.nl]; s .1.2e ) - CEND-

5.1.2e minvenw.nl] ~------~ 
From: 5.1 .2e ) - CEND- DCO 
Sent: Wed 5/1 1/2011 1 :50:36 PM 
Subject Verzoek om lijn van Rosen th al: 'Onderzoek naar vliegtuig ramp in Lybië' en vraag benaderen ICAO 
Received: Wed 5/1 1/2011 1:50:38 PM 
Tripoli - website 110511 def.docx 

Dag allen, 

Zoju isth s .1.2e laan de lijn gehad. Morgen is de herdenking Tripol i en vrijdag doet 
Rosent al de persco na de MR. HIJ geeft aan de1jn (we zoeken het verzoek van de OW en TK uit) te dun is. 

Kortom: we moeten snel een uitgebr eider antwoord hebben . 

• Kunnen ju ll ie een voorstel doen voor een iets uitgebreidere reactie? 

• Kunnen jullie Men s over de ontstane sit uatie informer en ? Zodat ze op de hoogte zijn als co llega 's hen 

aanspreken komende dagen. 

Zie in de bijlage de tekst op de website van OW waarin de OVV naa r Ien M wijst. 

Graag jullie reactie, 

reeds beoordeeld document 8 

426717 0009 



1----__ s._1._2e __ ---"-------=D::...:G=L=l\=~JL.,..---_J-.==m-'--"-'-'inc..:.v=enc:..:wc.:..:.,_,_,n'-'--'I '--': -~-5._1._2e _ ___J)- DG M 5.1.2e @minvenw.nl] 
~__._ ____ s_._1.2_e ____ ...JL..__:__;_;=="----s_.1_.2_e_~---"==-m:..:.;i"""'n.:..:::ie'--'-'n'-"w:...:;.nl): ~ __ s_.1_.2_e~-~-_C_E_N_D_-_~ 

5.1.2e minvenw.nl]; )- DGLM s.1.2e minvenw.nl]; ........., __ s_.1_.2_e ____ ~ 
s.1.2e @minvenw. DGLM..__,~--___._~minvenw.nlJ; s 1.2e )- CEND-

5.1.2e minvenw.nl]; C ND-DCO @minvenw.nl) 
'-=cc~=--c= =----' From: 5 .1.26 ) - CEND- DCO 

Sent: Thur 5/12/2011 10:57:10AM 
Subject Re: Verzoek om lijn van Rosenthal : 'Onderzoel. naa r vliegtuigramp in Lybië' en vraag benaderen ICAO 
Received: Thur 5/12/2011 10:57 :14AM 

Is er gister nog info/spreeklijn vanu it ju llie naar Buza gegaan? Ik krijg weer verzoek van RVD voor een wv-lijn die vandaag en morgen 
te gebruiken is door mp. Kunnen jullie m ij laten weten wat er r icht ing Buza is gegaan? 

ik hoor het well 

Van: i 5.1.2e ~ - DGLM 
Verzonden: Wednesda May 11, 2011 06:0~0_P_M ____ ~ 
Aan : 5.1 .2e - CEND- DCO; 5.1.2e - DGLM 
Cc: 5.1.2e M. 5.1.2e -CEND-HDJZ · 5.1.2e -CEND-HDJZ; I 5.1.2e 1) -DGLM; J 5.1.2e b -
DGLM;l 5.1.2e IDGLM; 5.1.2e - CEND-DBO 
Onderwerp: Re: Verzoek om lijn van Rosenthal : 'Onderzoek naar vliegtuigramp in Lybië' en vraag benaderen ICAO 

1 s.1.2e I, er moet wel vandaag een lijn komen, hoever ben je? Helpt het als ik ga bel len? Graag even contact 
Met vriendelijke groet, 

1 5.1.28 1 

1 5.1.2e 

reeds beoordeeld document 9 

426704 0011 



To: 
From: 
Sent: 
Subject 
Received: 

s .1.2e 1) - HBJZ._~ ___ s_.1_.2_e __ _.l@minienw.nl] 
s.1.2e 1) - CEND-HDJZ 

Thur 5/1 2/2011 1 :02:36 PM 
ICAO en Libië 

Tour 5/1 2/2011 1:02:37 PM 

1 5.1 .2e 1, 

Zie bijgaande link voor bericht over !CAO en Libië. 
http://www. luchtvaartn ieuws. nl/n 1-N L/Article.cms/Algem een/Nederland overweegt VN 
onderzoek naar vliegramp in Tr ipoli 
Groet, 

~ 

426687 0012 



To: s .1.2e 1) - HBJZ~ s .1.2e l@minienw.nl] 
From: s .1.2e 1) - DGLM 
Sent: Thur 5/12/2011 3:30:24 PM 
Subject TRIM: RE: Nederland overweegt VN onderzoek vliegramp 
Received: Tour 5/12/2011 3:30:26 PM 

Jep thx 
Van: -1 _5 ___ 1_2_e_l .1.2 5.1.2e - CEND - HDJZ 

Verzonden: don 12 mei 2011 16:22 
Aan: )-DGLM 
CC: 5.1.2e - CEND-HDJZ; 1 5.1.2e D - CEND- DCO 
Onderwerp: RE: Nederland overweegt VN onderzoek vliegramp 

1 5.1.2e 1, 

Nog een opmerking van mij n ka.,..._...nt~----------------------------~ 
Het is beoriioeli ik dat Rosenthall 5.2.1 en 5.1.2.i 1 

5.2.1 en 5.1.2.1 

Groet, 
1 5.1.2e 

5.1.2e p -CEND- DCO 
Verzonden: donderdag 12 mei 201115:41 
Aan: 5. 1.2a - DGLM; s .1.2e - DGLM 
CC: s.1.2e .1.2 5.1.2e ) - CEND - H DJZ · s.1.2e ) - CEND-HDJZ; s .1.2e - DGLM; 1 s .1.2e 1) -

DGLM 5.1.2e GLM; 5.1.2e ) - CEND-DBO 
Onderwerp: ANP: Nederland overweegt VN onderzoek vliegramp 

Zie ANP hieronder, 
Komt niet helemaal overeen met de lijn die I s .1.2e I mij stuurde. En die ik door '"il sturen aan woordvoerder 
Rosenthal. Is de lijn van jullie ook op een andere manier met Buza gedeeld? 
Ver·der blijft er over· Schultz gesproken wo1·den. Weet Rosenthal dat het Atsma is? Is die notie aan hem 

meergeveï? 
Grts s.1.2e 

Nederland overweegt VN-onderzoek vliegramp (2) 
Donderdag, 12 mei 2011 / 13:48 
VLIEGTUIGCRASH TRIPOLI 
N i e uw bericht meer informatie 
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet onderzoekt of het zinvol is de internationale luchtvaaiiorganisatie ICAO in te 
schakelen om de oorzaak van de vliegramp in de Libische hoofdstad Tripoli te achterhalen. Dat zei minister Uri Rosenthal 
van Buitenlandse Zaken donderdag in Den Haag na afloop van de volgens hem zeer indmkwekkende herdenking van de 
crash, waarbij precies een jaar geleden zeventig Nederlanders omkwamen. 
Hij wees erop dat onderzoeken naar vliegrampen meestal lang duren. Maar als er na een jaar nog geen tussen- of 
eindrapport ligt, zijn er mogelijkheden om via internationale kanalen onderzoek te gaan doen, bijvoorbeeld via de VN
organisalie ICAO. Rosenlhal en zijn collega Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) bekijken die optie. 
Het onderzoek is nu nog in handen van Libië. Een internationaal onderzoek kan helpen maar het kan ook betekenen dat 
de Libische autoriteiten zo'n stap als een blijk van wantrouwen zien en verder geen energie meer steken in het onderzoek, 
aldus Rosenthal. ,,We moeten de voor- en nadelen af.vegen" zei hij. De minister kon niet aangeven wanneer daarover een 
besluit wordt genomen. Vanuit de Tweede Kamer is het kabinet woensdag gevraagd of er mogelijkheden zijn om via de 
ICAO te vragen om een onderzoek. 
Voor de nabestaanden van de vliegramp is het volgens Rosenthal van essentieel belang dat er duidelijkheid komt. 
"Onzekerheid is het ergste wat je nabestaanden kunt aandoen" , zei hij. Het huidige onderzoek wordt volgens de minister 
bemoeilijkt door de situatie in Libië waar een strijd woedt tussen opstandelingen en het regime van de Libische leider 
Muainmai· Kaddafi. Tot februari heeft Nederland uitstekend kunnen samenwerken met de Libische autoriteiten, aldus 
Rosenthal. 
( c) ANP 2011 alle rechten voorbehouden 
Van: 1 5.1 .2e p - DGLM 

Verzonden: woensda 11 mei 2011 18:01 
Aan: - CEND- DCO; ........,._s_.1_.2_e _ ___,.....,- DGLM 
CC: 5. 1.2e - CEND - HDJZ· s. 1.2e ) - CEND-HDJZ; ._I __ s_.1._2e __ ...,,D - DGLM; ._I __ s_.1_.2_e __ _,I.) -

nr.:1 M· DGLM; ,__ ___ s_.1_.2e ___ _,, - CEND-DBO 
426714'------' 0013 



Onderwerp: Re: Verzoek om lijn van Rosenthal : 'Onderzoek naar vliegtuigramp in Lyb ië' en vraag benaderen ICAO 
1 5.1.2e [, er moet wel vandaag een lijn komen, hoever ben je? He lpt het al5: ik ga bellen? Graag even contact 

Met vriendelijke groet, 

1 5.1.2e [ 

1 5. 1.2e 

reeds beoordeeld document 9 

reeds beoordeeld document 8 

426714 0013 



To: 5.1.2e ) - CEND-HDJZ~ 5.1.2e l@minvenw.nl] ; .__I ____ s_.1_.2_e ___ __,I) -

HBJZ s.1.2e minienw.nl] 
From: s.1.2e ) - DGLM 
Sent: Tue 5/17/2011 1:47:46 PM 
Subject Kamervraag Tripoli Pechthold 
Received: Tue5/17/20111 :47:54PM 

Ik maak na overleg met I s.1.2e I een nieuw concept 

426689 0014 



To: s .1.2e - DGLMU s .1.2e l@minvenw.nl] ; .__I ____ s_.1_.2_e ___ __,l)-
HBJZ 5.1.2e minienw.nl] 
From: 5.1.2e ) - CEND-HDJZ 
Sent: Tue 5/31 /201110:51:31 AM 
Subject RE: Brief aan TK inzake antw Pechtald Tr ipoli 
Received: Tue 5/31 /2011 10:51 :33 AM 

1 5.1.2e 1, 

Ik be rï dus dat 

5.2 .1 en 5.1.2.1 Misschien dat nog toevoegen? 
Groet, 

~ -.---------, 
Van: 1 5.1.2e D - DGLM 

5.2.1 en 5.1.2.i 

5.2.1 en 5.1.2.1 

Verzonden: maandaQ 30 mei 2011 12:27 
Aan: 1 5. 1.2e })- CEND-HDJZ; ~I -5-.1-.2e-l~)- CEND - HDJZ 
Onderwerp: Brief aan TK inzake antw.Pechtold ~ 

Kunnen ju ll ie je vinden in deze tekst? 

426692 0015 



To: 5.1.2e 

Cc: 5.1.2e 
From: s .1.2e 

Sent: Wed 6/8/2011 8:41 :05 AM 

- HBJZ 5.1 .. 2e 

BJZ 
CEND-HDJZ 

Subject Ter info 
Received: Wed 6/8/201 1 8:41 :06 AM 

minienw.nl 
s.1.2e @minienw.nl] 

http : Uwww. nu .n 1/bi nnenla nd/2534519/noq-geen-vn-onderzoek-vl ieqramp-tripoli. htm 1 
http ://www.luchtvaartnieuws.nl/nl -NL/Article .cms/Air lines/Nog geen VN-
onderzoek vliegramp met toestel Afriqiyah Airl ines 

Met vriende lijke groet, 

5.1.2e 

Sector Luchtvaart 
Hoofddirectie Bestu urlij een Juridische Zaken i.o. 
Ministerie van nfrastructuur en Milieu 
Konlngskade 4 1 2595 AA I Den Haag I Kamer B05.22 
Postbus 20906 1 2500 EX I D1.:n Haag 

5.1.2e 

s.1.2e 
ó.1.2e mlnvenw.n l 

426709 0016 



~T_o: __ --'-_~s._1._2e_~...,__-_D_G_L_M.......____s_.1_.2~e __,@min venw. n,....I)""""; l __ s_.1_.2_e_-----"l)'---C~EN D-HDJZ~ s.1.2e l@m in ven w .nl]; 1 s.1.2e 
,.____s_.1_.2_e_~~-~H=B=J=Z,__~s_.1_.2_e __ --=:c...:..:.,m inienw.n l];I s.1.2e 1) - CEND-DBOO 5.1 .2e l@.lminvenw.nl] ; 

s.1.2e DG LM 5.1.2e minienw .nl] 
From: s.1.2e ) - DGLM 
Sent: Wed 6/29/2011 11 :00:57 AM 
Subject TRIM: BSG 133 Tr ipoli onderzoek 
Receiwd: Wed 6/29/2011 11 :00:59 AM 
BSG133 Tripoli onderzoek.docx 

Buza vraagt hier akkoord. 

426710 0017 



5.1.2e - DGLM 5.1.2e minvenw.nl : 5.1.2e - DGLM 5.1.2e 

_ _ ._-C_,END-HDJZ s. 1.2e minvenw.nl]; ~ ___ s_._1._2e ___ ~l- HBJZ.___ __ s_.1_.2_e __ _,= 
5.1.2e DGLM 5.1.2e minienw.nl) 

From: s .1.2e ) - CEND-DBO 
Sent: Wed 6/29/2011 11 :05:57 AM 
Subject RE: BSG133 Tripoli onderzoek 
Receiwd: Wed 6/29/2011 11 :05:59 AM 

ik zou eerst de Kamervragen Pechtold verstu ren r i . TK, en daarna pas akkoord geven op aanvullende brief. 
1 5. 1.2e 1 

i!i.1.2i D Van: s.1.2e - DGLM 
Verzonden: woensdag 29 j uni 2011 12:01 
Aan: 1 5.1.2e I} - DGLM; 1 5.1.2e D - CEND-HDJZ; 1 5.1.2e JB 5.1.2e 1) - CEND - HDJZ; 1 5.1.2e 

CEND-DBOI 5.1.2e f DGLM 

Onderwerp: BSG133 Tripoli onderzoek 
Buza vraagt hier akkoord. 

426693 

s .1.2e L 
5.1.2e J 

1) -

0019 



To: 5.1.2e )- CEND-HDJZ~ 5.1.2e l@min ienm.nl]; ._I ____ s_.1_.2e ___ __,I) -
HBJZ s .1.2e minienw.nl] 
From: s .1.2e ) - DGLM 
Sent: Tue 9/20/2011 10:54:58 AM 
Subject TRIM: Presentatie~ Tripoli (2).pptx 
Received: Tue 9/20/2011 10:55:15 AM 
Presen tatief:57:Bripol i (2 ). pptx 

Ha I lo ~ en ~s_.1_.2_e--+-~ 
Deze presentatie gaat s .1.2e geven voor de nabestaanden. Akkoord? Let wel de pers krijgt deze presentatie vast via 
een nabestaande in handen. Groet I s .1.2e I qs.1.2el wil ju llie medeparaaf) 

426713 0020 



Vei I ighe idsond erzoek 

Gericht op leren van fouten 

1 

426751 0021 



Vei I ighe idsond erzoek 

• Gericht op veiligheid 

• Oorzaken en gevolgen 

• Veiligheidsaanbevelingen 

2 

426751 0021 



426751 

Regels voor veiligheidsonderzoek 

• Wereldwijd: ICAO 
Annex 13: Staat verplicht tot onderzoek. 

• Europees 

- Verordening van oktober 2010 Directe doorwerking. 
Netwerk van onderzoeksraden krijgt status. 

• Nationale wetgeving 
- Onderzoeksraad voor Veiligheid: 
onafhankelijkheid, hoog beschermingsniveau voor 
verklaringen van personen: 

3 

0021 



426751 

Vei I i g heid sonde rz o e k 
Wie zijn de belangrijkste partijen? 

• State of Occurence (Libië); 
Eindverantwoordelijk voor (publicatie) van het 
rapport. 

• State of registration 
Afriqiyah Airways (Libië); 

• State of design 
Airbus {Frankrijk); 
Bureau D'analyse en Enquête pour la securité de 
I' aviation ei vil. 

4 

0021 



426751 

Vei I i g heid sonde rz o e k 
Wie zijn belangrijkste partijen (2)? 

• State of design (Verenigde Staten); 
Motoren General Electric 
National Transport Safety Board 

• Land met veel slachtoffers (Nederland); 
(Beperkte) rol voor de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid:Bezoek plaats incident. 

5 

0021 



426751 

Mogelijkheden richting ICAO 

• ICAO -Verdrag biedt geen mogelijkheid onderzoek 
te versnellen; 

• Veel onderzoeken lopen uit. 

• Geen ingebrekestelling zoals in de EU. 

• Altijd toestemming nodig Libië als state of 
occurence . 

6 

0021 



426751 

Vervolg 

• ICAO informeel benadert om mogelijkheden onderzoek vlot 
te trekken: Is nu nog niet aan de orde. 

• Openbaa rmaking deelrapporten: Ook daar is toestemming 
van Libië voor nodig. 

• Bovendien deel rapport pas in beeld als er geen zicht is op 
eindrapport. 

• Druk op nieuwe regering 

7 

0021 



8 

426751 0021 



To: s .1.2e 1)- HBJZ._~ ___ s_.1_.2_e __ _.l@minienw.nl ] 
From: s.1.2e b - DGLM 
Sent: Tue 9/20/2011 5:35:55 PM 
Subject RE: Presen tatie§ Tripoli (2).pptx 
Received: Tue 9/20/2011 5:35:56 PM 

Dank voor je snelle reactie . De rol Libië is leider onderzoek. Wat bedoel je dan met de andere rollen BEA en NTSB 
zijn toch als accredited reprsentative, terwijl OvV rol zeer beperkt is. 
M.b.t. de sanctie mogelijkheden noem ik ze niet gaan te ver, wordt te theoretisch . Laatste punt neem ik zeker 
mee. 
THx! 
Van: ~I -5-.1-.2-e~I~ - CEND - HDJZ 

Verzonden: dinsda 20 september 2011 16:47 
Aan: 5. 1.2e ) - DGLM· I 5.1.2e D - CEND-HDJZ 
Onderwerp: RE: Presentatie .1.2 Tripoli (2).pptx 

Hi I s 1-2e I een paar opmerkingen: 
'r/ Bij de opsomming van staten die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek geef je niet bij alle staten hun rol 

aan. Die va rieert immers. 
V Bij sanctiemogelijkheden noem je alleen het feit dat vanuit de EU een ingebrekeste lling kan worden toegepast . 

Echter, 1CAO kent ook sanctiemogelijkheden weliswaar erg algemeen ( intrekken stemrecht) maar ze bestaan 
wel. Ook kent ICAO mogelijkheid van geschillenbeslechting en arbitrage. 

'r/ Wat gelet op het doel van de presentatie misschien wat sterker aan de orde kan komen is het feit dat het doel 
van Annex 13 pirmair onderzoek ter preventie dus in het belang van de luchtvaartvei ligheid is . Hoe wrang 
ook faci litate nabestaanden is niet het primaire doel. 

Zie verder enke le aanpassing in document. Verder akkoord. 
Groet, 

5.1 .2e 

Van:· s.1.2e - DGLM 
Verzonden: dinsdag 20 september 2011 11:55 
Aan: 1 s.1.2e 1) - CEND-HDJZ; 1 s.1.2e ~ s.1.2e 1) - CEND - HDJZ 
Onderwerp: Presentatie~ Tripol i (2).pptx 

Hal lo~ en .__s_.1_.2_e--+-~ 
Deze presentatie gaat s. 1.2e geven voor de nabestaanden. Akkoord? Let we l de pers krijgt deze presentatie vast via 
een nabestaande in handen. Groet I s.1.2e I qs.1.2el wil jullie medeparaaf) 

426698 0022 



To: 1 5.1.2e 
From: j 5.1.2e 

1)-HBJZ~~ ___ s ._1 .. 2_e __ ~l@minienw.nl }; ~I __ 5_.1_.2e_~D. - HBJZil 5.1.2e l@minienm .nl] 
1 HBJZ 

Sent Wed 2/27/2013 2:09:27 PM 
Subject Ter info - 'gerucht' 
Received: Wed 2/27/2013 2:09:28 PM 

http : U www . nu .n l/ buiten land/3 3536 72/rapport-vl iegra mp-tr ipo li-mogelijk-week. ht m 1 

5.1.2e 

Afdeling Lucht- en Scheepvaart 
Hoofddirect ie Bestuurlij ke en Juridi:,che Zciken 
Ministerie van nfrastructuur en Milieu 
Konlngskade 4 1 2596 AAI Den Haag I Kamer B07 .16 
Postbus 20906 1 2500 EX I Den Haag 
, ........ ....... , .... ... .. ..... .... , .............. , ...... .. ......... , ,. , 
T 070 5.1.2e 
F 070,,__ __ ~~ 
M 06 5.1.2e 

5.1.2e minienm.nl 

426708 0023 




