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4 AANBEVELINGEN 
 
INFRASTRUCTUUR 
De Minister van Verkeer en Waterstaat wordt aanbevolen te onderzoeken in hoeverre de 
eisen ten aanzien van de ondergrondse infrastructuur in de directe omgeving van start- en 
landingsbanen aangescherpt dienen te worden om ernstige schade aan vliegtuigen die van de 
baan af raken te voorkomen.  
 
GEWICHT-EN ZWAARTEPUNTSMETING 
De Inspectie Verkeer en Watersaat (IVW) wordt aanbevolen na te gaan op welke wijze de 
risico's van verkeerde belading op korte termijn kunnen worden verminderd onder andere  
door na te gaan hoe dit aspect bij inspecties meer aandacht kan krijgen.  
 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) wordt aanbevolen om voor vliegtuigen uit de 
categorie burgerluchtvaart certificeringsvereisten te ontwikkelen, om gewicht-en 
zwaartepuntmetingen te verschaffen aan de bemanning voor nieuwe vliegtuigen en om ten 
slotte de mogelijkheid te onderzoeken om deze gegevens bij bestaande vliegtuigen te 
leveren. 
 
TOELATING  
De Minister van Verkeer en Waterstaat wordt aanbevolen het systeem van toelating van 
buitenlandse operators zodanig te herzien dat:  
• Bij de beoordeling van een aanvraag tot toelating alle beschikbare 

veiligheidsinformatie, zoals de uitkomsten van ICAO audits, wordt benut.  
 
• In de bilaterale overeenkomsten heldere afspraken worden vastgelegd aangaande de 

waarborging van de vliegveiligheid alsmede de criteria die zullen worden gehanteerd bij 
het opschorten van de toelating.  

 
De European Aviation Safety Authority (EASA) wordt aanbevolen te bevorderen dat op 
Europees niveau aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van de systematiek waarmee 
luchtvaartautoriteiten en luchtvaartmaatschappijen van niet-EU landen kunnen worden 
beoordeeld.  
 
TOEZICHT 
De Minister van Verkeer en Waterstaat wordt, ter versteviging van het overheidstoezicht op 
de luchtvaart, aanbevolen het toezicht op buitenlandse operators te verbeteren door:  
• De in Nederland aanwezige veiligheidsinformatie aangaande de maatschappij in 

kwestie en de toezichthoudende staat, voor alle bij het toezicht betrokken 
medewerkers beschikbaar te stellen. 

 
• Het SAFA-programma in Nederland te evalueren en maatregelen voor te stellen voor 

verbetering. 
 
INFORMATIEVERSTREKKING 
De International Civil Aviation Organisation (ICAO) wordt aanbevolen na te gaan op welke 
wijze de resultaten van ICAO audits naar de kwaliteit van het toezicht in de lidstaten ter 
beschikking kan worden gesteld aan het publiek.  
 
De Minister van Verkeer en Waterstaat wordt aanbevolen haar standpunt hieromtrent 
kenbaar te maken aan ICAO. 
 
 
 
 
Bestuursorganen aan wie een aanbeveling is gericht dienen een standpunt ten aanzien van de opvolging 
van deze aanbeveling binnen een half jaar na verschijning van deze rapportage aan de betrokken 
minister kenbaar te maken. Niet-bestuursorganen of personen aan wie een aanbeveling is gericht dienen 
hun standpunt ten aanzien van de opvolging van de aanbeveling binnen een jaar kenbaar te maken aan 
de betrokken minister. Een afschrift van deze reactie dient gelijktijdig aan de voorzitter van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstuurd 
te worden. 


