Advocatenkantoor

VandebroeckDe Rieck Verstraeten
Johan Verstraeten~r
Chris Vandebroeck~
Jan De Rieckr
Master

lfl Business

La,,-

PARKET PROCUREUR DES KONINGS
Kazernevest 3
8000 BRUGGE

[vlarie-Blanche Ervynck
Elke Geysen
Gerry Janssens
Barbara Wydooghe
Suryani Six
Helen De Roo
Louise Dancet

-Leuven, 3 november 2006

Inge Wargée

Geachte Heer, Mevrouw de Procureur des Konings,

Betreft
Uw referte
Mijn referte

WILOO / MK AIRLINES
5333/JV/dp
Dossier behandeld te Leuven

Ik richt u huidig schrijven als raadsman van de vzw Wiloo met zetel te 8400 OOSTENDE,
Kruidenstraat

19~

Mijn cliënte wenst klacht neer te leggen en vraagt u een onderzoek te verrichten naar volgende

feiten:

.

Op donderdag 26 oktober 2006 gebeurt een incident naar aanleiding van een pas opgestegen
Boeing 747 van de vliegtuigmaatschappij MK Airlines, wanneer de piloten irritaties van een
ontsnapt product gewaar werden-

Voorafgaand aan een noodlanding werden duizenden liters kerosine voor de kust van
Middelkerke in de zee geloosdHiervan dient na gegaan te worden of dit geen inbreuk is op de milieuwetgeving.
Cliënte verzoekt een onderzoek in te stellen naar wat er precies misgelopen is met betrekking tot
een zogenaamd "ontsnappend product".
Betrofhet een product dat vergund was? Werd dit op reglementaire manier verpakt? Waren de
beladers voldoende opgeleid en vertrouwd om met het product om te gaan? Werden er voldoende
controles uitgevoerd?

Mag ik u verzoeken een onderzoek in te stellen en na te gaan of er strafrechtelijke inbreuken zijn
gepleegd.
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Mag ik u verzoeken mijn cliënte op de hoogte te houden van het verloop van het onderzoek en
desgevallend cliënte toelating te verlenen tot inzage en afschriftname, waarvoor mijn bijzondere
dank.
Met de meeste hoogachting,

Johan Verstraeten
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PARKET van de PROCUREUR DES KONINGS te B RUG GE
Kazemevest 3, 8000 BRUGGE.
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Brugge, november 7,2006
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Betreft: klacht lastens MK AIRLINES.
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de Advocaat,

Bij deze heb ik de eer U ontvangst te melden van uw klacht door vzw WILOO
dat door mijn ambt onder de hierbovenstaande referte werd geschreven.
U wordt verzocht deze referte steeds te vermelden in om het even welke briefwisseling betreffende bedoelde aangelegenheid.

~chtend,
I.o.v. dè.Procureur des Konings,
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