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nota
Appreciatie van onderzoeksrapport nr, 2014000135
betreffende de ongecontroleerde landing van Scan Eagle
40B39op 26 September 2013.

laisidinq

Met nota CLAS2014011S71 rapporteert de Commandant Landstrijdkrachten (C-
LAS) de onderzoeksresuifcaten naar aanieiding van het voorval dat op 26
September 2013 h^eft geleid tot een ongecontroleerde landing in zee van Scan
Eagte'̂ pP in debuurt van de Seychellen, Deze nota is mijn appreciatie van dit
onderzoeksrapport.;
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In het onderzoeksrapport wordt een duideliik beeid geschetst van het verloop van
de ongevalsvlucht <5n de stappen die zijn doortapen om het voorval te
onderzoeken. Net als in de tussentijdse rapportage1 ligt het accent van het
onderzoek op mogeiijke technische tekartksmingen die zijn geamstateerd en
aanleiding kunnen zijn voor het ontstaan van het voorval.

Naar aanleiding vap de tussentijdse rapportage heb ik C-LAS eerder dit jaar
geinformeerd-'1 oveif de aspecten die naar mijn mening verder moesten worden
uitgewerkt om zoveel mogefijk betrokken factoren te kunnen identlficeren en tot
de "root cause" van dit voorval door te dringen. Ik constateer nu dat dit slechts
gedeeitelijk heeft plaatsgevonden. In de managementsamenvatting van het
onderzoeksrapport ;bevestigt de CvO dit beald door zelf aan te geven dat een
(groot) aantal verohderstelliugen en aannames is gedaan,

Het uftgevoerde onderzoek vertoont veef kenmerken van wat In de
onderzoekswereld ook we! de "Hindsight Bias" wordt genoemd. Op basis van
aerrteraf geconstatlerde fatten mmmtm&l het onderzoek zich op de meest
zichtbare feiten en ontstaat een doetredenatie om het voorval te verklaren. De
minder opvalfende aspecten worden htertoij daorgaans als onbelarigrijk of ais niet
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van invloed beschouwd (een soort tunnelvisie). "Hindsight Bias" komt voor bij
onervaren onderzoekers en is vaak een gevolg van de onbewuste dwang om het
ongeval te moeten verklaren. Factoren die als gevolg van deze "Hindsight Bias"
bij dit voorval niet of onvoldoende worden belicht betreffen:

• Human Factor (HF). In het rapport komen verschillende aspecten aan bod
waarbij de HF-invloed onderbelicht blijft. De focus dient daarbij niet alleen
te liggen op de directe handelingen, maar vooral ook op de (safety)
cultuur, ergonomische invloeden en de invloed van de organisatie waarin
wordt gewerkt. De volgende aspecten worden vanuit HF-oogpunt in het
onderzoeksrapport niet duidelijk gernaakt:

o Waarom is niet gereageerd op de melding "cancel launch"?

o Waarom is de vlucht na het eerste voorval niet afgebroken?

o Wat is de invloed geweest van het gebrek aan kennis met
betrekking tot de werking van het autopilotsysteem op de
ongevalsvlucht?

o Wat is het verschil in gebruik van het digitale of analoge Scan
Eagle-systeem voor de operator?

• Technische onderzoek. Opvallend is dat het technische onderzoek wordt
beperkt door het ontbreken van kennis en/of informatie over de werking
van de systemen. Ik constateer dit op basis van de verslagen van de
analyse van de vluchtfasegegevens, het onderzoek van het
brandstofsysteem en het onderzoek van de avionica-componenten. Een
aantal mogelijk bij het ongeval betrokken factoren wordt hierin wel
geidentificee'rd, maar niet of onvoldoende onderzocht. De volgende
vragen blijft onbeantwoord:

o Wat zou het effect van de autopilotmode "altitude centric" zijn
geweest op de ongevalsvlucht?

o Wat is het effect van negatieve-G op de brandstoftoevoer en de
werking van de motor?

o Wat is het effect van de corrosie op de werking van de avionica-
modules?

o Houden de emergency procedures (EP) voor een "Stall/Spin" en
"Engine Failure" rekening met het oplossen van meervoudige
complexe storingen of dient een EP altijd prioriteit te krijgen?

• Weight & Balance (W&BT. Bij het onderzoek naar de W&B procedure is
vastgesteld dat na het inbouwen van de MWIR-camera het
configuratiebestand dient te worden aangepast om zeker te stellen dat
met de juiste W&B wordt gerekend. Het is hierbij niet mogelijk de
specifieke MWIR-cameragegevens toe te voegen. Volgens de fabrikant
hebben deze configuratieverschillen geen invloed op het vlieggedrag. De
onderbouwing hiervoor ontbreekt echter in het rapport.

Mi l i ta i re Luchtvaar t
A u t o r i t e l t
Afdeling Luchtvaart Operatlen

Datum
18-08-7.014

Onze referentie
6520140251.14

Pagina 2 van 4



Een ander aspect met betrekking tot W&B is dat de camera zich voor de
lancering niet in een geborgde positie bevond. Enkele malen wordt tijdens
het onderzoek de vraag gesteld wat het effect hiervan is op de
uitgevoerde vlucht. Het antwoord op deze vraag wordt echter nergens
gegeven, maar ook een analyse van dit probleem ontbreekt.

Trendanalyse. De CvO geeft in het rapport aan onderzoek te hebben
gedaan naar vergelijkbare voorvallen en mogelijke trends. Hierbij zijn
geen trends aangetroffen en ook voor het bij het ongeval betrokken
toestel heeft de CvO geen eerdere tekortkommgen aangetroffen.
Opvallend is echter dat een maand voor het ongeval voor dit specifieke
toestel twee voorvallen zijn geregistreerd in de incidenten database
(Sentinel), |Waarbij in zeker een geval vergelijkbare indicaties worden
genoemd. Ook wordt in de bijlage van het rapport een voorval
aangehaald, dat kort na het ongeval heeft plaatsgevonden en mogelijk
niet is geregistreerd. Hierbij is een lekkage in de tubes opgetreden
waardoor de druk in het pitot-systeem langzaam is teruggelopen. Een
eventuele relatie van deze voorvallen met de ongevalsvlucht wordt in het
rapport niet geanalyseerd.
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Conclusie en aanbevelingen

Gezien het aantal onderbelichte aspecten kan ik nog niet instemmen met de
conclusies van de CvO en C-LAS. Er zijn wat mij betreft nog te veel vragen
onbeantwoord gebleven om dit voorval nu al als incidenteel te bestempelen. Mijn
advies is dan ook om de genoemde aspecten verder te laten onderzoeken en
uitwerken.

Daarnaast adviseer ik in meer algemene zin, met het oog op verdere verbetering
van het onderzoek bij luchtvaartongevallen, om:

• Voor het onderzoeken van "Human Factor" aspecten en het opbouwen
van ervaring met dit type onderzoek gebruik te maken van onderzoekers
die zich hierin hebben gespecialiseerd. Binnen de defensieorganisatie
beschikt het Centrum voor Mens en Luchtvaart over dergelijke
specialisten.

Ondersteuning voor technisch onderzoek bij ongevallen op voorhand
zeker te stelien door hierover afspraken te maken met de Original

EquipmentjManufactor (OEM). Afspraken hierover dienen bij voorkeurcontractueel en reeds bij de aanschaf van nieuw mateneel te worden
vastgelegdl

Bij het onderzoeken en rapporteren van luchtvaartongevallen gebruik te
maken van de in de defensieorganisatie aanwezige expertise om de
voortgang en de resultaten van het onderzoek te laten toetsen. De
meeste expertise op het gebied van ongevallenonderzoek ligt bij de
stafgroep Bedrijfsveiligheid van het Commando Luchtstrijdkrachten
(CLSK).

Voor het onderzoeken en evalueren van procedures (zowel de normale als
de emergency procedures) gebruik te maken van testvliegers of
testengineers. Binnen de defensieorganisatie zijn deze specialisten
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werkzaarn bij de Afdeling Vliegproeven & Operationele publicaties (AVO)
van het CLSK.
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S.H.P.M. Pellemans
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