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memo Tussentijdse conclusie Raven incident van 25 januari
2013

Kolonel,

Naar aanleiding van het luchtvaartincident, met de Raven Y-142 op 25 januari j.l
heeft de II , staf Clas, mij verzocht het inventariserend onderzoek op te
starten.

Met de voor mij beschikbare middelen, heb ik het onderzoek opgestart. Het Raven
systeem dat betrokken is geweest bij dit incident is niet beschikbaar doordat dit op
last van de officier van Justitie in beslag is genomen

Het begin van het onderzoek bestond uit het verzamelen van alle harde informatie
zoals het Air Safety Report, Beschikking van het vlieggebied, Commandanten
melding, bewijs van in beslag namen en mail verkeer. Hierna heb ik vervolgens met
het betrokken personeel gesproken. Het betreft de LSO en drie Raven operators.

Uit dit gehouden onderzoek kom ik tot de volgende voorlopige conclusie.

Uit de vier gesprekken die ik gevoerd heb komt een en het zelfde verhaal naar
voren,
Het AV heeft boven het inzetgebied vreemd vlieggedrag vertoont, fluctuatie in
hoogte, waardoor de MO heeft besloten het AV terug te halen. Tijdens het terug
vliegen had het AV ook last van een afwijking naar rechts wat door constant
tegensturen moest worden gecorrigeerd. Op het moment dat het AV zich niet meer
boven de bebouwde kom bevond heeft men de hoogte terug gebracht naar 300 ft
AMSL als voorbereiding op de landing.
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