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Inleiding

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers vertegenwoordigt zo’n 95 procent van de verkeersvliegers werkzaam
voor een luchtvaartmaatschappij met een basis in Nederland. Dit zijn piloten van KLM, Transavia, Martinair, TUIfly,
easyJet en de helikopterpiloten van CHC.
We moeten herhaling van rampen als met de MH17 voorkomen, daar zijn we het allemaal over eens. En we weten
ook allemaal dat honderd procent veiligheid niet bestaat, maar dat dient wel een stip op de horizon te zijn waar we
naar moeten streven.
Graag reageert de VNV op de aanbevelingen uit het OVV-rapport en de beleidsreactie van het kabinet langs dezelfde niveaus.

Ten aanzien van niveau 1

Het land dat overvlogen wordt is primair verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn luchtruim. Er zijn echter gevallen denkbaar waarbij het moeilijk wordt voor landen om die vergaande verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld omdat een land daardoor overvlieginkomsten misloopt. De meest ideale situatie is die waarbij alle landen
hun informatie delen via een gezamenlijk platform. Dit is een dusdanig complex te realiseren doel dat de VNV
meent dat het sneller en effectiever is om een betere veiligheid bij jezelf te laten beginnen.

Dat brengt me op niveau 2 van de aanbevelingen.

De informatiepositie dwingend volledig bij een luchtvaartmaatschappij leggen, zal niet leiden tot een reductie
van de risico’s. Van een luchtvaartmaatschappij kan je niet verwachten dat zij deze taak zo goed en onafhankelijk
kan uitvoeren als de nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Luchtvaartmaatschappijen dienen simpelweg
geholpen te worden bij hun veiligheidsanalyses.
In bijlage U van het OVV-rapport op bladzijde 176 staat, en ik citeer:
“De luchtvaartmaatschappijen kunnen gebruik maken van openbare bronnen om informatie te verzamelen over conflictgebieden, maar zijn daarbij mede afhankelijk van informatie die ze van hun nationale overheden krijgen. Het gaat immers
veelal om informatie uit inlichtingenbronnen, en dit type informatie wordt bij uitstek door staten verzameld. Hoewel luchtvaartmaatschappijen ook een securityafdeling hebben, kunnen deze niet beschikken over de middelen en bevoegdheden
van inlichtingendiensten.”
Einde citaat.
Conclusie: Volgens het OVV-rapport hebben bedrijven dus de hulp van inlichtingendiensten nodig. Op pagina
164 van dezelfde bijlage staat bovendien dat een terughoudende rol van de staat de kans aanzienlijk verkleint
dat luchtvaartmaatschappijen vertrouwelijke informatie ontvangen over onveilige routes.
De beleidsreactie van het kabinet, verwoord in de brief aan de Tweede Kamer van 8 december, luidt aldus pagina
7 en ik citeer: “De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben echter geen wettelijke taak om zelfstandig
onderzoek te doen naar de mondiale dreiging tegen de burgerluchtvaart.”
De VNV vindt dat de wet in dienst van de veiligheid moet staan en niet andersom. Het feit dat die wettelijke taak er
niet is, maakt niet dat deze er niet zou moeten komen!
Volgens de VNV moet hier verandering in komen en dat begint met een formele aanwijzing/taakstelling:
•
Luchtvaart moet actief op de radar komen te staan van veiligheidsdiensten.
•
Veiligheidsinformatie mag geen bijvangst zijn. De ons welbekende checklist moet ingevoerd worden.
•
Overheidsdiensten moeten actief informatie vergaren en een nadrukkelijkere rol krijgen in de security/veiligheidsketen van de luchtvaart. Nu is het voor de luchtvaart: “we hoeven niets te weten, we weten ook niets en
gaan dus ook niets doen.”

•

Er moet een controleerbare formele contactenlijn komen, niet alleen incidentgerelateerd, maar continu. Nu is
er slechts een onverplichte, informele contactlijn. Deze laat zich niet controleren of monitoren en is volledig
afhankelijk van onderlinge relaties en vertrouwen. Maatschappijen weten niet en kunnen niet weten of diensten iets achterhouden.

Kortom, er moet een controleerbare verplichting komen om informatie zo snel en volledig mogelijk op eigen
initiatief en op gerichte verzoeken van de luchtvaartmaatschappij bij de maatschappij te krijgen.
Wat de VNV betreft blijft de eindverantwoordelijkheid voor het besluit om wel of niet ergens overheen of naartoe
te vliegen wel bij de luchtvaartmaatschappijen liggen. Luchtvaartmaatschappijen dienen daartoe wel een goed
uitgeruste veiligheidsafdeling te hebben.

Niveau 3

De VNV is van mening dat transparantie over een te nemen route niet slecht is, maar wel moeilijk om te leveren. Luchtvaartmaatschappijen nemen vaak andere routes naar een bepaalde bestemming om diverse redenen.
Hiernaast kunnen we niet van de klant vragen dat ze de kennis in huis heeft om zelf een goede risicoanalyse uit
te voeren. De klant moet kunnen vertrouwen op de maatschappij. Veiligheid dient een gegeven te zijn waarop de
klant moet kunnen vertrouwen en mag niet gebruikt worden als marketingdoel om de strijd met de concurrentie
aan te gaan. We gaan niet concurreren op veiligheid. Bovendien bevreemdt het de VNV dat de OVV deze aanbevelingen doet, aangezien deze in de basis niets met de veiligheid te maken heeft maar meer met een stukje feel good
voor het publiek. Zakelijk gezien horen deze aanbevelingen dus niet in het rapport thuis.

Tot slot

Door de aanslag op vlucht MH17 zijn veel partijen nu erg actief op security-aspecten van vliegveiligheid. We moeten voorkomen dat deze aandacht wegebt, zonder dat er op structurele en formele basis procedures komen voor
dreigings- en risicoanalyse, informatievergaring en -uitwisseling. Het zal betekenen dat de overheid mensen en
middelen zal moeten aanwenden om dit mogelijk te maken. Er is een mooie rol weggelegd voor de Tweede Kamer
om de vliegveiligheid naar een hoger plan te tillen.
Dank voor uw aandacht!

Bovenstaande tekst werd uitgesproken in het Rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over MH17 op vrijdag
22 januari 2016 door VNV-president Steven Verhagen.

