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Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek

Geachte 

Onze referentie
BS2013 025438

Bij beantwoording datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

Bij brief van 23 april 2013 heeft u bij mijn ministerie een verzoek ingediend als
bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna:
Wob).

U verzoekt informatie over de onbemande vliegtuigjes van het type vRaven'.
Begin dit jaar hebben zich in korte tijd enige incidenten voorgedaan met de Raven
waarna uit voorzorg verdere vluchten zijn opgeschort. U wilt documenten
ontvangen die betrekking hebben op de oorzaken die hebben geleid tot de
incidenten, de duur van de opschorting van de vluchten en de consequenties
daarvan voor de inzetten.

In antwoord op uw verzoek bericht ik u het navolgende.

Begin 2013 hebben zich in korte tijd enkele incidenten voorgedaan met Ravens.
Binnen de systematiek wordt een voorval als incident aangeduid indien een
onvoorziene afwijking op het verwachte vlieggedrag optreedt. Op 25 januari 2013
vond een incident plaats waarbij de Raven ongecontroleerd vlieggedrag vertoonde
en weliswaar via een 'autoland' commando is geland, maar wel onbedoeld in een
meer. Omdat de oorzaak van de incidenten niet helder was, is per 25 januari
2013 besloten om met onmiddellijke ingang het vliegen met de Raven voorlopig
op te schorten.

Door de ongecontroleerde vliegbewegingen van het vliegtuigje werd in eerste
instantie en op basis van voorlopig onderzoek gedacht dat de incidenten het
gevolg waren van een optredend technisch defect aan een specifiek onderdeel,
het roer van de staartbuis. Uit het definitieve onderzoeksrapport blijkt echter dat
er geen eenduidige oorzaak aan de incidenten ten grondslag ligt. Weersomstan-
digheden als harde wind, windstoten of vrieskou zijn naast menselijk handelen
voorname redenen waardoor het vliegtuigje tijdens vluchten ongecontroleerde
bewegingen maakte.
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