AANBEVELINGEN

De Raad beveelt Amsterdam Airport Schiphol aan:

−

in samenwerking met de luchtverkeersleiding een risico-inventarisatie op te stellen voor
het taxiënd verkeer nabij start- en landingsbanen en zich in haar handelen te laten leiden

−

door de uitkomsten ervan en, tenzij de risicobeoordeling anders laat zien,
de infrastructuur zodanig aan te passen dat alleen taxibanen aan de luchtverkeersleiding
beschikbaar worden gesteld die zijn voorzien van groene middenverlichting voor alleen de
te volgen route(s).

De Raad beveelt Luchtverkeersleiding Nederland aan:
−

in samenwerking met de luchthaven een risico -inventarisatie op te stellen voor het taxiënd
verkeer nabij start- en landingsbanen en zich in haar handelen te laten leiden door de

−

uitkomsten ervan.
zolang deze risico -inventarisatie

niet

is

uitgevoerd

en

de

uitkomsten

niet

zijn

geïmplementeerd, de entries zonder groene middenverlichting niet meer te gebruiken in
het donker als tijdens taxiën daarvoor een taxibaan moet worden overgestoken.
De Raad beveelt de European Aviation Safety Agency (EASA) en de Federal Aviation
Administration (FAA) aan:
−

de minimale opnametijd van de cockpit voice recorder (CVR) te vergroten om de
beschikbaarheid van data voor incidenten- en ongevallenonderzoek beter te waarborgen.

Partijen waaraan de Onderzoeksraad voor Veiligheid een aanbeveling richt, informeren de Onderzoeksraad
binnen 90 dagen na ontvangst van de aanbeveling van de genomen of voorgenomen maatregelen en, indien
nodig, van de tijd die voor het uitvoeren van die maatregelen vereist is en, wanneer geen maatregelen worden
genomen, van de redenen daarvoor. Indien de aanbeveling niet gericht is aan de minister van Infrastructuur en
Milieu, dient deze een afschrift te ontvangen van de reactie op de aanbeveling van de betrokken partij.
Tevens worden partijen verzocht een afschrift te zenden aan de minister van Veiligheid en Justitie
Na het verstrijken van de reactietermijn zullen de door de Onderzoeksraad ontvangen reacties op het rapport
gepubliceerd worden op de website van de Onderzoeksraad: www.onderzoeksraad.nl
Indien geen reactie ontvangen is, zal hiervan melding worden gemaakt op voornoemde website.

