Dat is de boodschap die de nieuwe officier van iustitie
graag wil overbrengen. Vliegers zijn soms een beetje
bang voor het OM. Maar hoe vaak vervolgen zii nou
echt een vlieger? De laatste keer is meer dan tien iaar
geleden. ln dit interview vertelt Frances Schlingemann
daarover. Over drones, lasers en dronken piloten.
Tekst: Nick Vording
Foto's: Jurriaan Hoefsmit

Jullie vliegen op die grote kisten,
maar het meeste van mijn tijd gaat
op aan dat kleine grut. Drones, bal-

U heeft nu uw eerste jaar erop zit-

En u behandelt alle luchtvaartzaken
in Nederland?
Ja. We hebben het nu voor elkaar
dat deze rechtbank (Noord-Holland,
red.) een aanwijzing heeft voor alle
luchtvaaftzaken. Dus alles wat met
luchtvaart te maken heeft komt hier-

ten als officier Luchtvaartzaken.

heen.

lonvaarders, sportvliegtuigjes. God
weet wat er allemaal rondvliegt.

Nee, minder. lk ben in mei begonnen.
Was dat een pittige periode?

lk heb sinds 1999 bijna alles al gedaan. lk ben jeugdofficier geweest.
Medisch otficier. lk heb grote moordonderzoeken gedaan. Drievoudige
moorden.
Maar ik wist niets van luchtvaart. Dit
is een hele andere wereld. Hier speIen andere dingen. Hier gelden andere regels. Er is zoveel dat je moet
weten bij een luchtvaartzaak.

lk heb een tijd terug mijn eerste zitting gehad. lk kreeg van LVNL een
aangifte dat iemand een 'infringement' (schending luchtruim, red.)
"had begaan. Bij de voorbereiding
van die zaakheb ik de politie gebeld.
lk heb een radarplot voor me, maar
wat zie ik? Vertel me wat ik hier zie
en waarom is het erg.

Dat heeft een oÍficier altijd. Wij zijn
namelijk juristen die alles weten van

strafrecht en daarbij advies nodig
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hebben van specialisten. Als we het
willen wegen hebben we advies no-

zoek gaat doen, heb je het probleem

Weet je hoe hoog die boetes zijn?

dat mensen dingen vergeten

dig.

Dus als je na anderhalf jaar nog eens

Duizenden euro's.
De piloot betaalt een boete, maar de

ls onze vereniging, de VNV dan een
plek om informatie te halen?
ln principe de politie. Tenzij het iets is
wat zij ook niet weten. lk haal mijh
informatie waar ik het halen kan.

Maar dat moet dan nog steeds via
de politie?

lnÍormatie kan ik wel informeel gaan
halen, maar dan staat er niets op papier. lk heb nog steeds dat officiële
verhoor nodig, zodat het op papier
staat.

Misschien goed om daar dan meteen op in te haken, want er is een

verschil. Jullie zijn altijd erg bang
voor vervolging. Een onderzoek betekent niet automatisch vervolgen.
Het is om een afweging te kunnen
maken.

zijn.

onderzoek gaat doen, zijn de resultaten van het onderzoek per definitie
minder goed.

dere piloot voorhanden. De kist bleef

En hoe krijgt u te horen over incidenten en ongelukken?
lk hoor alleen van de incidenten die
in het casusoverleg besproken worden. Het casusoverleg bestaat uit de
luchtvaartpartijen (KLM, LVNL), overheid (llenT) en het OM. Die kijken of

er mogelijk sprake is van opzet of
grove nalatigheid. En alleen die situaties worden aan mij gemeld.
Van alle andere dingen die jullie zelf
aan het bedrijf melden zie ik niets.
Dat mag ook niet.

Termen als verdachte, verhoor, getuige.
Klopt. Maar dat zijn nu eenmaal de
termen die in de wet staan. We kunnen ze wel met heel veel wol gaan
bekleden, maar dat maakt de situatie niet anders. Het blijft heftig wanneer de politie komt om een gesprek
aan te gaan.

Maar er rs dus een verschil tussen
vervolgen en onderzoeken?
Als wij komen kijken bij een vlieger, of
bij de luchtverkeersleiding dan is het

vervolgd. Uit al die meldingen is
nooit iets gekomen. Je legt het op
tafel, iedereen snuffelt er eens aan,
speelt er even mee. En vervolgens

ten, waar regelmatig iets misgaat.

gens niet vervolgen indienen bij het
Hof en .ie komt niet met een goed
verhaal krijg je van het HoÍ zeker de
opdracht om te vervolgen.
En als je daarna pas het hele onder-

met laserstralen.
We zijn zelÍ naar Opsporing Verzocht
gegaan. Het probleem met lasers is
dat ze heel moeilijk op te sporen zijn.

Om te bewijzen dat iemand het gedaan heeft, moet je hem op heterdaad betrappen. Want als iemand
zo'n ding op zak heeft, kun je niet
bewijzen dat hij ook echt geschenen

De lasers die we wel pakken, worden
gezien.

door de politiehelikopter

Tegen de tijd dat de helikopter voor
dat raam hangt, belt de politie beneden al aan met de mededeling: "Uw
zoon zil moeilijk te doen op zijn kamer."

Wij zijn niet eng. lk zit hier helemaal
niet om allemaal mensen te bestraffen. Mijn doel is een veilige luchtvaart. En als dat bereikt kan worden
door de Íout met elkaar bespreken,
en dat de fout aangepakt gaat worden, dan ben ik dik tevreden.

iets wel of niet grove nalatigheid of
opzet is. Die toetsing kan je alleen
maar maken als je weet wat er gebeurd is. Wij moeten het op papier
zetten omdat mensen later vragen

komen. Want het gerechtshof is echt
streng. Als belanghebbenden, passagiers bijvoorbeeld, een klacht we-

lets anders wat de laatste tijd vaak
in de media is, zijn de problemen

Nee is niks.

Mijn enige doel is dat het veiliger
wordt. En dan heb ik het niet over
General Aviation met amateurpilo-

Wij moeten met een strak verhaal

had

geen blije werkgever.

kom je allemaal tot de conclusie:

negen van de tien keer alleen omdat
we onderzoek aan het doen zijn.
Just culture gaat over de afweging of

kunnen gaan stellen.

dus aan de grond. Die piloot

heeft.

En hoe vaak kiest het OM dan wel
voor vervolging?
De afgelopen vijftien jaar is er niemand uit de professionele luchtvaart

Maar het komt op mij heftig over

economische schade voor een airline is verschrikkelijk. Het afgelopen
half jaar was er twee keer geen an-

Dat is een ander verhaal. Maar jullie
zijn allemaal professionals.
Want wat heb ik de afgelopen maanden nou eigenlijk in handen gehad;
alleen buitenlandse dronken piloten.
Maar dat is een ander verhaal.

Ook interessant.
Dronken piloten, daar is iedereen het

over eens. Dat is een absolute nogo. Het is niet eens een discussie.
Maar in de krant staat dan: hij betaalt een baete en gaat naar huis.
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Want het zijn bijna altijd kinderen?
Ja, heel vaak minderjarigen. Ik denk
dat het merendeel, zeker omdat het
kinderen zijn, zich gewoon helemaal
niet realiseert dat het gevaarlijk is. Ze
hebben niet het idee dat ze iets ergs
aan het doen zijn. Als er dan opeens
een politiehelikopter voor je raam
hangt...

Mensen denken er niet over na. Ze
willen mooie beelden schieten van
een opstijgend vliegtuig. Het is voor
ons echt een probleem. Van alle zaken die wij binnenkrijgen gaan de
meeste over drones.

Echt waar? Langs Schiphol?
Serieus. Afgelopen zomer nog een

Bulgaarse

vrachtwagenchauffeur.

ls dat even heel gaaf.
Ja, heel even is dat gaaf. Maar dan is
het al snel iets minder gaaf.

Dat ding is op een baan terechtge-

lk denk dat een heleboel ouders weten dat hun zoon op vakantie een laser heeft gekocht. Maar zich niet realiseert wat ermee gedaan wordt. En
mijn hoop is dat er wat sociale controle omheen komt.

Zandvoorl. We stonden te kijken
naar die mensenmassa. Want ik ga

komen.

Net als de

nieuwjaarsduik

in

natuurlijk die zee niet in. En het eerste dat ik zie is BZZZZZ, zo'n drone
eroverheen.
Als je dan de controle verliest, en het

Sinds 2O13 is er een nieuwe wet tegen lasers.
Tot die wet moest je deelnemen aan
het vliegverkeer om strafbaar te zijn.
Als je op de grond stond was je geen
deelnemer en kon je het niet in gevaar brengen. Dat was kennelijk de
redenatie.
De wet is aangepast. Nu is opgenomen in de wet dat als je het vliegver-

op iemands kop terechtkomt, kan je

ernstig letsel veroorzaken.

ln het

maar eens zoeken op 385b. Dan
vind je ze allemaal.

Op wat voor manier hoort u over
een agressieve passag ier?
De KMar (Koninklijke Marechaussee,
red.) belt mij meteen. Dan zit de
emotie van iedereen er nog wel in.
Het is belangrijk dat het verhoor van
de betrokkenen goed is geweest.

Want het gaat om gevaar veroorza'
ken. Dan moet er niet in het verhoor
staan: hij was vervelend, we hebben

hem aangepakt en overgedragen
aan de KMar. Maar er moet duidelijk
naar voren komen wat er precies is
gebeurd. Zeker wanneer de vent zelf
alles zit te ontkennen of niets wil
zeggen.
Dus dat rs mr'sschlen ook een taak
voor ons, de vliegers.
lk begrijp helemaal dat iemand die

meest gunstige geval.

de hele nacht gevlogen heeft het

En die komen ook voor de rechter?
Elke zitting komen er wel een paar.
Maar de meeste betalen. Ze krijgen
een transactie (boete, red.) en betalen die gewoon.

liefst naar huis wil. Zeker als hij zo'n
gedoe aan boord heeft gehad. lk kan
me ook voorstellen dat je je emoties
eigenlijk in een andere omgeving wilt
uiten. Maar als ik iets met die zaak
wil, dan heb ik die gegevens wel snel
nodig.

keer in gevaar brengt, net als trein-

Krijgen agressieve passagiers ook

verkeer, dat het strafbaar is.

transacties?

ls het niet eng? U ziet alleen maar

Nee. Die dagvaard ik. Die krijgen

slecht nieuws langskomen over de

Zjn er al

mensen vervolgd onder
die nieuwe wet?

geen transactie.

luchtvaart. Bent u niet bang gewor-

Jazeker. Maar het merendeel betaalt
zijn transactie. Dat is ook vervolging.
Maar ik zieze dan niet op een zitting.

Het komt op mij soms over dat de
straffen voor agressieve passagiers
erg laag zijn.
lk zal wat straffen noemen die de afgelopen tijd door een rechter gegeven zijn: 24O uur taakstraf, 12 maan-

den om te vliegen?
Als je bang wordt met dit beroep kun
je niets meer. Als ik in de tram sta zie
ik zakkenrollers, in bepaalde wijken
zie ik hennepplantages. Als je niet
oppast krijg je een vertekend beeld
van de samenleving. Met sommige
dingen moet je het risico maar ne-

Maar het wordt wel geregistreerd?
Ja. Want het is een misdrijf. Het komt
op hun strafblad.
Een ander nieuw fenameen zijn de

den cel, 7 maanden cel, 18 maanden
cel, 9 maanden cel.
Het hangt enorm af van de casus en

drones,
Die drones. Daar heeft de overheid
eigenlijk de boot een beetje gemist.
Ze hebben eerst gedacht: dat loopt
wel los, het zijn net modelvliegtuig-

wat de persoonlijke omstandighe-

jes.

eindelijk gaan wij er niet over. De

Maar die dingen duiken overal op.
Mensen die drones kopen denken
dat het speelgoed is. En realiseren
zich helemaal niet dat er allemaal regels zijn.

Weet

je hoeveel mensen we

langs
het hek van Schiphol pakken met die
dingen?
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den van de verdachte zijn.
Onze inzet is over het algemeen redelijk stevig. Omdat we het een behoorlijk ernstig feit vinden. Maar uitrechtbank beslist over de hoogte van
de straf.

men.

Mijn vrije tijd spendeer ik het liefst
ver weg. lk vlieg daardoor heel veel.
Een vlucht in de binnenlanden van
AÍrika !s pas avontuurlijk. De lijnvlucht van Windhoek, Namibië naar
Maun, Botswana bijvoorbeeld. Dat is
rnet zo'n grote Cessna. Ze proppen
iedereen aan boord. De steward is

een lange magere knul en ergens
Maar is het dan beeldvorming door
de media? Want die lange straffen
heb ik nooit langs zien komen.
Dit zijn allemaal arresten die ik van

staat er een bak met maaltijden.
Dan zit je naar zo'n raampje te kijken
van: is dat nou duct tape of...?

rechtspraak.nl heb gehaald. Je moet

Maar het vliegt nog, zal wel goed zijn
w
dan

