<i £
Koninklijke LancLmacht

D-DAOG
Ministerie van Defensie
Commandant
Landstrijdkrachten
Herculeslaan 1
MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
www.landmacht.nl

nota

Appreciatie ongecontroleerde landing

2 6 NOV. 2014
Onze referentie

x.

In uw nota refereert u naar de appreciatie van de D-MLA t.a.v. het
onderzoeksrapport betreffende de ongecontroleerde landing van Scan
Eagle^HVop 26 September 2013. In deze appreciatie geeft hij aan dat
een'aantal aspecten in het onderzoeksrapport onderbelicht blijven. Het
betreft de aspecten: human factors, technisch onderzoek, weight &
balance en trendanalyse.
U verzoekt invulling te geven aan het advies van de D-MLA om de
genoemde aspecten verderte laten onderzoeken en u hierover voor 1 mei
2015 te informeren.
Op 16 oktober jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de CvO
e n d e h e e r " 7 . e n / • - , ■- , b e i d e n v a n d e M L A .
Tijdens dit gesprek zijn alle in de appreciatie van de D-MLA genoemde
aspecten besproken en door de leden van de CvO, naar oordeel van de
vertegenwoordigers van de MLA, voldoende beantwoord dan wel
toegelicht. Nader onderzoek is daarom niet meer noodzakelijk.
Afgesproken is om een nota op te stellen in aanvulling op het
onderzoeksrapport.
Deze nota heeft tot doel alle door de D-MLA in zijn appreciatie genoemde
aspecten nader toe te lichten.

3. Human factors
a. Waarom is er niet gereageerd op de melding "cancel launch"?
Zoals vermeld in paragraaf 2.11.2 van het onderzoeksrapport is
deze melding niet voorgekomen.
b. Waarom is de vlucht na het eerste voorval niet afgebroken?
Het vertoonde vluchtgedrag leek sterk op een reactie als gevolg
van een windvlaag. De operator onderkende niet dat er een
probleem was met de snelheidssensor. Juist omdat na dit voorval
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het vliegtuig weer normaal vloog, was er voor de operator geen
aanleiding om de vlucht af te breken.
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Wat is de invloed geweest van het gebrek aan kennis met
betrekking tot de werking van het autopilotsysteem op de
ongevalsvlucht?
Mogelijk dat uitgebreidere kennis van de werking van het
autopilotsysteem voor de operator aanleiding zou zijn geweest om
het eerste voorval anders te beoordelen en de vlucht na het eerste
voorval af te breken.
d. Wat is het verschil in gebruik van het digitale of analoge Scan Eagle
systeem voor de operator?
Voor de bediening is er geen verschil tussen het analoge en het
digitale systeem. Tijdens de missie aan boord van de Zr.Ms. Johan
de Witt is gebruik gemaakt van het analoge systeem. De operator
was hiervoor opgeleid.4. Technisch onderzoeka. Wat zou het effect van de autopilotmode '

zijn

geweest op de ongevalsvlucht?
Bij een vroegtijdige onderkenning zou het vliegtuig mogelijk een
gecontroleerde "belly landing" op het water hebben kunnen
maken.

b. Wat is het effect van negatieve-G op de brandstoftoevoer en de
werking van de motor?
Zie hiervoor paragraaf 2.11.5 en bijlage G paragraaf 1.7.4 van het
onderzoeksrapport. Zie tevens pagina 27 en 28 van het Insitu
Safety Investigation-Report (bijlage Tbij deze nota).
Wat is het effect van corrosie opde werking van de avionicamodules?
Zie hiervoor bijlage G paragraaf 1.7.2 van het onderzoeksrapport
en tevens pagina 23 van hetlnsitu Safety Investigation Report.
d.

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?
Nee, de EP's houden.hier geen rekening mee. Zie paragraaf 3.2.6
van het onderzoeksrapport. Dit zal als extra aanbeveling worden
opgenomen.

5. Weight & balance
a. In het onderzoeksrapport ontbreekt de onderbouwing van de
fabrikant Insitu dat configuratieverschillen voor wat betreft gebruik
van de verschillende camera's geen invloed hebben op het
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vlieggedrag.
Insitu geeft in haar e-mail 0699 Accident investigation follow-up
question (bijlage 2 bij deze nota) aan dat er een klein verschil In
■ Insitu geeft verder aan dat dit geen
contributing factor is voor de stall van het vliegtuig.
b. Waarom ontbreken de analyse en het effect van een niet geborgde
camera in het onderzoeksrapport?
Zoals vermeld in paragraaf 2.11.2 van het onderzoeksrapport is
tijdens de pre-flight check de melding "Turret unlocked" niet
voorgekomen.
6. Trendanalvse
Wat is de reden dat twee in de incidenten database Sentinel geregistreerd©
voorvallen met dit specifieke toestel in de trendanafyse ontbreken'?
De database Sentinel waarmee de CvO heeft gewerkt is op een andere
wijze geconfigureerd dan de data-base Sentinel waarmee de MLA werkt
Hierdoor zijn deze twee voorvallen niet opgemerkt en niet meegenomen in
de trendanalvse.
Dit probleem is door de systeembeheerder onderkend en aan een
oplossing wordt gewerkt.
Het eerste voorval betrof een tijdens de pre-flight check geconstateerde
lekkage in de pitot tube waardoor de druk in het pitotsysteem langzaam
terugliep. Hierop is de pitot tube vervangen. Dit voorval is wel ter sprake
geweest tijdens het onderzoek aan boord van de Zr.Ms. Johan de Witt
Eduer naar oordeel van de CvO komt het vertoonde vlieggedrag van dtSVI met overeen met een lekkage in de pitot tube.
Het tweede voorvai betrof een melding van een afwijklng in de
hoeveelheid gedrainde brandstof. Hierbij werd er meer brandstof gedraind
dan het systeem aangaf. Naar oordeel van de CvO heeft dit geen enkefe
relatie met het voorval.
Met de toelichting op bovenstaande aspecten als aanvulling op het
onderzoeksrapport, g4J£ ervan uit dat u kunt instemmen met de in het
onderzoeksrapport genoemde conclusies en aanbevelingen
/
De Commanddht Landstrijdkrachten
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M.C de Kruif
//Luitenant-generaal

Pagina 3 van 3

Ministerie van Defensie
Commandant
Landstrijdkrachten
Datum

