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Geachte heer Šefcovic, 

 

De leden van de vaste commissies voor Veiligheid & Justitie en voor Infrastructuur, Milieu en 

Ruimtelijke Ordening van de Nederlandse Senaat hebben met belangstelling kennisgenomen 

van het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening inzake de melding van voor-

vallen in de burgerluchtvaart die (mogelijk) een gevaar vormen voor de luchtverkeersveiligheid 

(COM(2012) 776). Zij hebben daarover enkele vragen. 

 

Doelstelling en OM in Nederland 

In art. 1 lid 2 van de voorgestelde verordening staat vermeld dat het enige doel dat met de 

melding van voorvallen wordt beoogd, is ongevallen en incidenten te voorkomen en niet schuld 

of aansprakelijkheid vast te stellen. In art. 15 lid 2 wordt bepaald dat de informatie over voor-

vallen alleen mag worden gebruikt voor het doel waarvoor ze is verzameld. De informatie mag 

niet worden gebruikt om schuld of aansprakelijkheid vast te stellen. Wat betekent dit voor de 

positie van het Nederlandse Openbaar Ministerie die het heeft in het kader van de opsporing en 

vervolging van voorvallen in de burgerluchtvaart? 

 

Toezicht 

Is het de bedoeling dat het in de conceptverordening beoogde onafhankelijk orgaan, dat moet 

toezien op de naleving van de regels rondom melders en meldingen, eveneens toeziet op de 

naleving van de regels door het Nederlandse Openbaar Ministerie? 

 

Bescherming privacy van melders 

Het is de bedoeling dat in een Europees Centraal Register alle in de Unie verzamelde voorvals-

verslagen, afkomstig van de nationale gegevensbanken, worden opgeslagen (art. 8 lid 1). Art. 

16 leden 1 en 2 regelen in algemene zin de bescherming van de privacy van melders van voor-

vallen. Op welke wijze ziet de Commissie erop toe dat de privacy van melders van voorvallen 

inderdaad Uniebreed gewaarborgd is?  
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Verzoek tot informatie 

Volgens art. 10 lid 2 van de conceptverordening kunnen belanghebbenden die niet in de Unie  

zijn gevestigd een verzoek tot toegang om bepaalde informatie richten tot de Commissie. Welke 

criteria hanteert de Commissie om te besluiten of een dergelijk verzoek gehonoreerd kan wor-

den en welke waarborgen vereist de Commissie teneinde te bewerkstelligen dat de informatie 

niet voor onjuiste doeleinden wordt gebruikt? 

 

Sancties 

Art. 21 stelt dat de lidstaten doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties vaststellen in 

geval van inbreuken op de verordening. De lidstaten stellen de Commissie in kennis wanneer 

overeenkomstig art. 21 sancties worden vastgesteld. Heeft de Commissie daarbij een tijdslimiet 

voor ogen? Wordt de Commissie tegelijkertijd ook in kennis gesteld van de inhoud van de sanc-

ties? 

 

De leden van de vaste commissies zien uw antwoord met belangstelling tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

mede namens  de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. A. Broekers-Knol 

Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

 


