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Beantwoording inbreng verslag van een schriftelijk 
overleg van vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 
over geheimhouding stukken Bijlmerramp 

Aanleiding 
Op 25 januari jl. heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken schriftelijke 
vragen en opmerkingen ingebracht voor de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat over de Reactie op verzoek van de commissie over geheimhouding 
stukken Bijlmerramp 1992. Aanleiding daarvoor was de eerdere beantwoording 
door u op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
van de vragen van een burger aan de commissie over de geheimhouding stukken 
Bijlmerramp.1 Bijgaande brief geeft antwoord op de schriftelijke vragen van de 
commissie. 

De zorgvuldige beantwoording van de vragen heeft meer tijd in beslag genomen. 
Zo vergde de beantwoording afstemming met de Rijksarchivaris vanwege diens 
betrokkenheid op deze dossiers. Op 14 februari jl. heeft u de Kamer een 
uitstelbrief gestuurd.2 

Geadviseerd besluit 
Ondertekening van de Kamerbrief. 

Ambtelijke afstemming 
De beantwoording van de vragen zijn vooraf ambtelijk afgestemd met de 
Rijksarchivaris en HBJZ.  

Krachtenveld 

Politieke context 
• Uitzending van de NPO serie Rampvlucht en de bijbehorende documentaire in

het najaar 2022, en de documentaire Murky Skies in januari jl. Beide gaan
over de Bijlmerramp.

• Beperkte openbaarheid van de archiefstukken over het onderzoek van
burgerluchtvaartongevallen van het voormalige Directoraat-Generaal
Rijksluchtvaartdienst die zijn overgedragen aan het Nationaal Archief,
waaronder die van de rampen in de Bijlmermeer (ElAl in 1992) en Faro
(Martinair in 1992) is een terugkerend thema in de media en de Tweede
Kamer.

1 Kamerstuk 22861, nr. 37. 
2 Kamerstuk 22861, nr. 38. 
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Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
M.u.v. bijlage 1, niet van toepassing.

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

Bijlage 1 Beslisnota toenmalige 
Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu van 7 
augustus 2017, nr. IENM/BSK-
2017/194938. 

Besluit termijn beperking 
openbaarheid (BBO) archieven 
onderzoek luchtvaartongevallen 
Nationaal Archief 

Bijlage 2 Besluit Staatssecretaris voor 
Cultuur en Media, Stcrt-2022-
27097-n1 van 18 oktober 2022 

Rectificatie BBO archief-
bescheiden geborgen in de 
archieven van de RvdL en het 
BVOI van de RLD, 1924–1998 
(2000), nummer toegang 
2.16.107 

Bijlage 3 Inventarislijst van de archieven 
van de RvdL en het BVOI, 
1924-1998 (2000), nummer 
toegang 2.16.107 van 28 
november 2022 

Bijlage 4 Besluit Staatssecretaris voor 
Cultuur en Media, Stcrt-2023-
3015 van 25 januari 2023 

BBO van archiefbescheiden 
geborgen in het archief van het 
Directoraat-Generaal van de 
RLD, 1919–1982, nummer 
toegang 2.16.5240 

Bijlage 5 Inventarislijst van het archief 
van het Directoraat-Generaal 
van de RLD, 1919-1982, 
nummer toegang 2.16.5240 
van 8 februari 2023 

Bijlage 6 Vragenuur: Vragen Monasch, 
TK43, 43-4-1 t/m 43-4-3, TK 
19 januari 2016 

Antwoorden van 
Staatssecretaris van toenmalige 
IenM 

Bijlage 7 Aanhangsel van de 
verhandelingen vergaderjaar 
2015-2016, ah-tk-20152016-
2040 

Antwoorden van 
Staatssecretaris van toenmalige 
IenM, zie antwoorden op vragen 
15, 16 en 17 


