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Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan
Eag\e^gggg^op 26 September 2013

Referte(s):
(a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen (tijdelijk)
vliegstop Scan Eagle'mantiem"
(b) Nota BS2013028202 d.d. 2 oktober 2013 "Voorval ongecontroleerd
neerstorten van een ScanEagle Unmanned Aerial Vehicle (UAV)"
(c) Nota BS2013028206 d.d. 4 oktober 2013 "Onderzoek ongecontroleerd
neerstorten van een ScanEagle Unmanned Aerial Vehicle (UAV)"
(d) Nota CLAS 2013028206 d.d. 14 januari 2014 "Voorlopige conclusies
ongecontroleerde landing ScanEagle^HBH^'
(e) Nota CLAS 2014016748 d.d. 26 november 2014 "Appreciatie
ongecontroleerde landing SE
(f) Nota CLAS 2015000945 "Correctie op onderzoeksrapport SE WH&en
bijbehorende aanvullingen

Inleidrng
Op 26 September 2013 is een Unmanned Aerial Vehicle (UAV) type Scan Eagle
(SE) met registratieriummer^HB^, tijdens een vlucht in de omgeving van de
Seychellen ongecontroleerd in zee geland. Bij de berging bleek dat de SE ernstig
beschadigd was geyaakt waarbij tevens de aanwezige camera grotendeels
verloren is gegaan. Ook is de avionica van de SE als gevolg van de landing in
het zeewater door corrosie aangetast. De SE dient daarom als verloren te
worden beschouwd. De inzet van de SE vond plaats ter ondersteuning van een
Search and Rescue (SAR) oefening1 uitgevoerd vanaf Zr. Ms. Johan. de Witt in
samenwerking met de aan boord gestationeerde Cougar helikopter en de lokale
kustwacht van de Seychellen. De schade bedraaaff^MJMHMMMB» Er
was bij het voorval geen sprake van lichamelijk letsel.
i

Pnderzoek
Het voorval is onderzocht door een Commissie van Onderzoek (CvO) onder
leiding van het CLAS met deelname vanuit CZSK en DMO. Het doel van het
onderzoek is het vaststellen van de (vermoedelijke) oorzaak van het voorval
De inzet vond plaats in het kader van de Ell missie Atalanta (antipiratern).
i
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Bijlage
(1) Nota CLAS 2014011571 d.d.
30 juli 2014 "Emdrapportage
ongecontroleerde landing SE Z0699" met als brjlage het
Onderzoeksrapport Commissie
van Onderzoek CLAS nummer
2014000135 d.d. 21 juli 2014
(2) Nota MLA BS2014025114 d.d.
18 augustus 2014 "appreciatie
onderzoeksrapport betreffende
ongecontroleerde landing SE"
(3) Nota BS2014026377 d.d. 12
September 2014 "Appreciatie
onderzoeksrapport
ongecontroleerde landing SE"

Bij beantwoording datum, onze
referentie en betreft vennelden.

zodat leermogelljkheden worden gevonden, niet het vaststellen van schuld of
aansprakelijkheid.
Met deze nota bied ik u mijn definitieve appreciatie en het betreffende
onderzoeksrapport aan (bijlage 1), Het totals onderzoeksrapport is voorzien van
de merklng "Intern gebruik Defensie" gezien de aanwezigheid van zeer
gedetailleerde technische informatie van de SE en daaraan gekoppeld Informatie
over de inzet van de SE onder operationele omstandigheden in het inzetgebied
omgeving Seychellen. De technische bijlagen van het onderzoeksrapport w.o. de
data analyse van de vlucht, het technisch onderzoek naar de avionics boards en
het brandstofsysteem, zijn daarom niet gevoegd maar indien gewenst in hard
copy beschikbaar. De SE is van Amerikaanse makefij en op dit systeem is
specifieke Amerikaanse wet- en regelgeving van Repassing hetgeen o.a.
concreet betekent dat details over het systeem en de werking van het systeem,
als benoemd en uitgelegd in het onderzoeksrapport (inbegrepen alle bijlagen),'
niet buiten defensie ter beschikking gesteld mogen worden.
Het voorval is conform de geidende-procedures gemeld aan de Onderzoeksraad
voor Veiligheid. De Onderzoeksraad heeft geen onderzoek ingesteld.

Verloop van het onderzoek
Wa het voorval heb ik met referte (c) C-LAS verzocht om onderzoek te doen
naar de ongecontroleerde landing van de SE. In de onderzoekscommissie zijn op
mijn advies materiedeskundigen opgenomen van de DMO en het CZSK. Met
bijlage 2 heeft C-LAS het onderzoeksrapport (inbegrepen de eindrapportage)
aangeboden. DAOG Team Veiligheid heeft naar aanleiding van dit rapport
vragen ter verduidelijking gesteld aan de Commissie van Onderzoek m n inzake
het negeren door de betreffende operator van een aantal cruciate
veitigheidsmeldingen tijdens en voorafgaancl aan de vlucht met de SE. In het
gesprek met de CvO is naar voren gekomen dat bij het onderzoek de
datastream van de betreffende vlucht van de SE versnelcl of slechts gericht op
de storingen is beschouwd. Bij deze wijze van analyseren van de datastream
genereert het computersysteem zelfstandig foutmeldingen die zlch in de praktijk
niet hebben voorgedaan. De datastream van de SE dient daarom voor
onderzoeksdoeleinden "realtime" te worden afgelopen. Dit was niet belcend bij
de CvO en ook niet als zodanig opgenomen in richtlijnen van de fabrikant.
Gevolg is geweest dat het rapport op een aantai punten inhoudefijk onjuist was.
In overleg heb ik besloten om het onderzoeksrapport niet volledig te gaan
herzien maar om een aanvuliende nota door C-LAS op te laten stellen ter
verduidelijking (referte e). De Mllltalre Luchtvaart Autoriteit (MLA) heeft het
onderzoeksrapport (bijlage 1) eveneens geapprecieerd en een groot aantal
bemerkingen gemaakt (bijlage 2). Op 16 oktober 2014 heeft, mede gezien de
toen bekende problematiek rood de analyse van datastream, een gesprek
plaatsgevonden tussen de CvO en medewerkers van de MLA. Met nota
CLAS20J.4016748 (referte e) zijn de uitkomsten van dit gesprek met
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vertegenwoordigers van de MLA aan mij bekend gesteld. Later bleek echter dat
deze nota niet inhoudelijk afgestemd was met de MLA hetgeen uiteindelijk heeft
geleid tot een nieuwe nota CLAS (referte f) waarin tevens correcties op het
..onderzoeksrapport
,'alsmede
aantal
aanvullingen
' opgenomen. Ik stem
in met een
de in
deze bijbehorende
nota benoemde
correcties zijn
en
bijbehorende aanvullingen. Dit houdt tevens is dat het gestelde in mijn nota
(bijlage (3) niet meer valide is en deze nota is dan ook komen te vervallen.
i

Oorzaak van het ongeval
De CvO heeft gedurende het onderzoek en in haar eindconclusie de algemene
term corrosie gehanteerd als meest waarschijnhjke oorzaak van het ongeval. Na
overleg met de MLA.en mede gebaseerd op het Safety Investigation Report van
INSITU is de algemene term corrosie verfijnd naar "kristalvorming als gevolg
van Electro-Chemical Migration (ECM)" en is dit aangemerkt als de meest
waarschijnlijke oorzaak van het ongeval.
Als gevolg van kristalvorming door ECM is een elektrische storing ontstaan
waardoor in het systeem foutieve informatie mzake de snelheid is gegenereerd.
De autopilot heeft op de (foutieve) snelheidsinformatie gereageerd met een
"spin"2 tot gevolg w'aar de SE niet meer uit kon komen. Binnen een minuut na
de registratie van de^foutieve snelheid is de SE in zee terecht gekomen.

i

De CvO heeft daarnaast ook een indirecte oorzaak vastgesteld die heeft
bijgedragen tot het kunnen ontstaan van het ongeval. Het betreft het uitvallen
van de motor door onvolledige verbrandmg als gevolg van wisselende snelheden
direct voorafgaand aan de ongecontroleerde landing. De SE operator kon als
gevolg van onvolddende of geen motorvermogen daardoor ook niet meer
ingrijpen.
De CvO heeft op basis van de onderkende directe en indirecte oorzaak
conclusies en aanbevelingen
aanbevel
opgesteld. Daarnaast heeft de CvO reeds genomen
maatregelen benoemd.
Reeds genomen maatregelen
De volgende maatregelen zijn reeds genomen:
(1) alle snelheidssensoren van de vliegtuigen (SE) zijn gecontroleerd op
corrosievorming en preventief behandeld met een coating;
(2) DMO (Afdeling Luchtvaartsystemen) heeft een presentatie verzorgd aan
de operators over het onderkennen van problemen met de snelheids- en
hoogtesensor en hetyliegen op zgn. "altitude centric";
(3) een verbeterde procesbeschrijving is opgesteld bij een incident aan

ToMucht of vrille (In het Engels een spin) ,s de situatie waann een vl.egtuig in
overtrokken toestand verkeert en bewegingen uitvoert om alfe dne zijn assen. Een vl.egtuig
dat zich in een vrille bevindt zal zeer snel hoogte verliezen.

i
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het onderzoeksrapport (bijlage 1). Op basis van het uitgebreide (technisch)
onderzoek en de conclusies vermeld in het rapport, is de CvO gekomen tot 9
aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn benoemd op pagina 7 van het
onderzoeksrapport en betreffen:
(1) zes aanpassingen van de Militaire Luchtvaart Eisen 21 (MLE 21) te
realiseren door DMO (Afdeling Luchtvaartsystemen);
(2) aanpassingen in de opleiding SE w.o. het verhogen van het bewustzijn
van operators in het waarnemen en onderkennen van problemen met b.v. de
snelheidssensor in relatie tot de presentatie van vlieggerelateerde informatie in
IMUSE3;
(3) het zodanig inrichten van het documentatiebeheer van de SE dat de
informatie per systeem (analoog en digitaal) overzichtelijk is gegroepeerd en
"up to date" is;
(4) het op de juiste wijze behandelen van bewijsmateriaal.
C-LAS heeft op basis van het rapport een eindrapportage opgesteld. In deze
eindrapportage onderschhjft C-LAS de conclusies, voorgestelde maatregelen en
aanbevelingen van de CvO. Met referte f heeft C-LAS correcties op het
voorliggende onderzoeksrapport benoemd en bijbehorende aanvullingen
opgesomd.
Ik deel het standpunt van C-LAS en stem in met de conclusies, aanbevelingen
en verbetermaatregelen. Ten aanzien van aanbeveling (2) zal ik C-LAS
verzoeken om in de opleiding voor operator SE extra aandacht te besteden aan
het omgaan met multistoringen in het systeem en te laten beschouwen (i.s.m.
CDC/CEAG) of vanuit human factors optiek de operator op de juiste wijze om
kan gaan met IMUSE. Ten aanzien van aanbeveling (4) zal ik C-LAS opdragen
om met C-ZSK aanvullend in een procedure vast te leggen om, bij aanwezigheid
en inzet van de SE vanaf schepen, duidelijk 'te bepalen dat (1) in geval van
calamiteit met een SE het verzenden van (bewijs)materiaal (in dit voorval het
avionicsboard) beter wordt ingeregeld en (2) maatregelen zijn benoemd om het
conserveren van (bewijs)materiaal in zoet water mogelijk te maken zooVtj'geen
onnodige extra corrosie aan (bewijs)materiaal zal optreden. '"' ,-Appreciatie Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA)
De MLA heeft tevens een appreciatie opgesteld van het onderzoeksrapport en de
3 Insitu's Multiple UAV Software Environment (IMUSE) is een grafische user interface voor
de SE operator.
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appreciatie CLAS. De volledige appreciatie is gevoegd (bijlage 2). Ik verwijs
tevens naar het gestelde in deze nota onder "Verloop van het onderzoek". De
MLA is daarnaast ingegaan op (1) het hanteren van de juiste benaming van de
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opgetreden corrosie' (t.w. "kristalvorming als gevolg van Electro-Chemical
Migration (ECM)") , (2) de vraag waarom de vlucht niet is afgebroken door de
operator en (3) het recovery gewicht van de SE. Tevens heeft de MLA het advies
gegeven om een nieuw account door JISTARC aan te laten maken teneinde
volledige inzage te knjgen in de meldingen als opgenomen in de database
Sentinel. Ik ondersteun de visie en deze maatregelen.
i

Conclusie definitieve appreciatie en verdere gang van zaken
De aanbevelingen van de CvO zijn overgenomen en uitgewerkt in concrete
verbetermaatregelen. Ik stem in met de maatregelen van C-LAS. Ik zal D-DMO
verzoeken om de aanbevelingen 1 t/m 6 ter hand te nemen. De voortgang van
de uitvoering van de'verbetermaatregelen wordt door mij gevolgd.
i

Afsluitend
'
Ik deel de menmg van C-LAS dat hier sprake is van een incident. Met de
betreffende (analoge) SE zijn ruim f5&vluchten zonder problemen uitgevoerd.
Tot slot vermeld ik dat het incident geen gevolgen heeft voor het gebruik van de
digitale SE waarmee de eenheid thans in Nederland en Mali vliegt. N.a.v. het
incident is een WOB verzoek ontvangen hetgeen hieronder nader is toegelicht.
Verzoek Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)
Begin September 2014 heeft Defensie Communicatie (DCo) een WOB verzoek
gehad mzake de ongecontroleerde landing van de SE tijdens de antipiraten
missie bij de Seychellen. Er bestaat geen bezwaar aan dit verzoek gehoor te
geven. DCo heeft al contact gehad met DMO en CLAS om op de juiste wijze
inhoudelijk invulling te gaan geven aan dit verzoek rekenmg houdend met de
vigerende Amerikaanse regelgeving, de operationele inzet van de SE en de
merking van het onderzoeksrapport alsmede de hieraan gerelateerde
documenten.

T.^^tCWeTiclorp
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