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BESCHOUWING

Militairen voeren onder niet alledaagse omstandigheden risicovolle taken uit. Om hen daarop voor 
te bereiden, is het van belang dat zij wilskracht en doorzettingsvermogen ontwikkelen. Om dat te 
bereiken worden zij gedurende zowel de eerste opleiding als tijdens operationele plaatsingen fysiek 
en mentaal zwaar belast. Dit gebeurt onder meer door middel van grensverleggende activiteiten 
zoals wandelmarsen, bivakkeren onder primitieve omstandigheden, het creëren van slaapgebrek en 
het beklimmen van rotswanden en klimtorens. Door de militair stress te laten ervaren, wordt hij zich 
bewust van zijn eigen mogelijkheden en beperkingen en leert hij hoe hij daar mee om moet gaan.

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
naar een dodelijk ongeval tijdens het verrichten van grensverleggende activiteiten. Dit ongeval 
vond plaats op zaterdag 13 februari 2010. Een 38-jarige militair, ingedeeld bij het Commando 
Luchtstrijdkrachten en in opleiding bij Opleidingen Koninklijke Luchtmacht, is toen, terwijl hij 
deelnam aan een oefening, tijdens het beklimmen van een klimwand van de klimtoren op de 
Oranjekazerne in Schaarsbergen gevallen en ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. 

Het nut en de noodzaak van het verrichten van grensverleggende activiteiten staan in dit 
onderzoek niet ter discussie en zijn daarom niet in het onderzoek betrokken. De wijze waarop een 
grensverleggende activiteit, i.c. het beklimmen van een klimwand door militairen in hun eerste 
opleiding, wordt uitgevoerd, maakt wel deel uit van het onderzoek. De centrale vraag van dit 
onderzoek luidt:

Is er sprake van veiligheidstekorten in de wijze waarop de veiligheid geborgd werd tijdens het 
beklimmen en afdalen van klimtorens in het kader van het verrichten van grensverleggende 
activiteiten?

Deze vraag is in drie deelvragen gesplitst.

1. Hoe was de toestand van het materiaal, hoe verliepen voorbereiding en uitvoering en waarom 
werd de val niet opgevangen?

2. Hoe werd de mini-traxion gebruikt en wat waren de gebruiksrisico’s?
3. Hoe is de risicobeheersing bij het beklimmen en afdalen van een klimtoren?

Het onderzoek wijst uit dat het beklimmen en afdalen van de klimtoren tijdens het voorval conform 
de van toepassing zijnde voorschriften en instructies is verlopen. De val is veroorzaakt doordat het 
valbeveiligingsapparaat, de zogenaamde mini-traxion, toen het slachtoffer voor de tweede maal 
in zijn gordel wilde gaan rusten, in de openstand stond. Dit is waarschijnlijk gekomen doordat hij 
deze, tegen de mondeling gegeven instructies in om tijdens het gebruik van het apparaat af te 
blijven, tijdens zijn klim heeft aangeraakt. Daarbij is de mini-traxion mogelijk door het slachtoffer 
zelf in de openstand gebracht. Het feit dat het slachtoffer net daarvoor in zijn gordel had gerust, 
wijst er op dat de valbeveiliging op dat moment correct werkte. Kort na het voorval heeft Defensie, 
ter uitvoering van een bevel van de Arbeidsinspectie, het gebruik van de mini-traxion verboden.

De kliminstructeurs van het Commando Luchtstrijdkrachten worden opgeleid bij de LO1/Sportorga-
nisatie van het Commando Landstrijdkrachten. De commandant van de LO/Sportorganisatie is 
tevens KL2-monitor Rotsklimmen, Werken op Hoogte en Werken met Touwen. Onder zijn auspiciën 
wordt bepaald welke activiteiten militairen op de klimtoren verrichten alsmede de wijze waarop. 
Hetzelfde geldt voor de kwaliteitsbewaking, de materiaalkeuze, de uitvoering en het toezicht. Ook 
de kliminstructeurs van het Commando Luchtstrijdkrachten zijn voor wat betreft taakuitoefening 
en legalisatie aan de regelgeving van de LO/Sportorganisatie gebonden. Met betrekking tot de  
aanschaf en het gebruik van de uitrusting volgt het Commando Luchtstrijdkrachten de LO/
Sportorganisatie. 

1 LO staat voor Lichamelijke Oefening
2 KL staat voor Koninklijke Landmacht
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Het Commando Luchtstrijdkrachten heeft zelf geen regelgeving over het klimmen en afdalen 
op kunstmatige of natuurlijke locaties en is hiermee dus afhankelijk van het Commando 
Landstrijdkrachten. Hierdoor, en gezien het feit dat beide commando’s deel uitmaken van 
de krijgsmacht, is de Raad van oordeel dat de commandant Luchtstrijdkrachten, ook in zijn 
verantwoordelijkheid als werkgever, er op mocht vertrouwen dat de risico’s van het beklimmen en 
afdalen van klimtorens afdoende door zijn collega van de landstrijdkrachten werden beheerst.

Voordat de mini-traxion definitief voor klimtorens in gebruik werd genomen, is een uitgebreide 
besluitvormingsprocedure doorlopen. Afronding daarvan gaf de LO/Sportorganisatie het vertrouwen 
dat de mini-traxion valbeveiliging zou bieden bij het beklimmen van klimtorens. Het onderzoek wijst 
uit dat de mini-traxion daar niet door de fabrikant toe is bestemd. Door incidentmeldingen waren 
de risico’s van het onbedoeld open gaan van de mini-traxion ten tijde van het voorval geruime tijd 
bekend. De klimspecialisten van de LO/Sportorganisatie vonden deze echter verwaarloosbaar. Zij 
beoordelen incidentmeldingen op gevolg, niet op potentieel gevaar. De meldingen vormden voor 
hen geen aanleiding daarover met de naast hogere niveaus in de LO/Sportorganisatie te spreken. 
Mondelinge instructies om tijdens het gebruik van het apparaat af te blijven werden voldoende 
geacht.

Voor de activiteiten op de klimtoren was geen risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 
aanwezig. Daarmee is niet gezegd dat als deze er wel was geweest, het voorval niet zou hebben 
plaatsgevonden. Het louter ontbreken van een RI&E wil ook niet zeggen dat er onveilig werd 
gewerkt. De commandant van de LO/Sportorganisatie heeft immers een Handleiding Instructeur 
Klimtoren uitgegeven waarin noties zijn opgenomen over materiaaleisen en veiligheid. De Raad is 
van mening dat de Handleiding Instructeur Klimtoren noch formeel, noch inhoudelijk als RI&E kan 
worden aangemerkt. Dit houdt in dat de veiligheidsaspecten van de activiteiten op de klimtoren 
niet zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. De commandant van de LO/Sportorganisatie, die als 
KL-monitor op dit terrein een krijgsmachtdeeloverstijgende verantwoordelijkheid heeft, heeft daar 
geen initiatief toe genomen. Tot slot stelt de Raad vast dat hoewel de Arbeidsomstandigheden- 
wetgeving al jarenlang RI&E’s verplicht stelt, deze verplichting niet is nageleefd. Samenvattend 
concludeert de Raad dat:

1. de commandant Luchtstrijdkrachten er op mocht vertrouwen dat de risico’s van het beklimmen 
en afdalen van klimtorens afdoende door het Commando Landstrijdkrachten werden beheerst; 

2. de mini-traxion tijdens het voorval niet werd gebruikt voor het doel waarvoor hij door de 
fabrikant was bestemd, de risico’s waren ten tijde van het voorval geruime tijd bekend;

3. naast het feit dat de mini-traxion in gebruik bleef voor een doel waar deze niet geschikt voor 
was, bij het treffen van beheersmaatregelen geen specifieke aandacht werd besteed aan de 
categorie militairen die voor de eerste maal een klimtoren beklimmen of daarin geen routine 
hebben opgebouwd; 

4. aan het voortduren van het onveilig gebruik van de mini-traxion heeft bijgedragen dat de 
gerapporteerde incidenten alleen op uitvoerend niveau werden beoordeeld en alleen op het 
actuele gevolg in plaats van wat er in potentie had kunnen gebeuren.

Gedurende het onderzoek heeft de Raad kennis genomen van de andere onderzoeken naar het 
voorval. Het gaat daarbij om onderzoek door het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee, 
het Nederlands Forensisch Instituut, de Arbeidsinspectie en door Defensie3.

3 Zie bijlage 2 voor details.
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Sedert de instelling in 2005 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, heeft de Raad vijf onder zoeks-
rapporten naar voorvallen bij Defensie uitgebracht. Naar aanleiding van deze rapporten zijn 
telkens maatregelen getroffen. Zo is de in 2005 door de Raad gedane aanbeveling tot een 
veiligheidsmanagementsysteem te komen op 6 januari 2009 geëffectueerd. Op die datum is het 
Besluit Veiligheidsmanagementsysteem Defensie in werking getreden, zij het dat Defensie tijdens 
het defensiesymposium “Mission First, Safety Always” in mei 2009 heeft aangegeven tot 2011 
nodig te hebben het VMSDEF te implementeren. 

Gedurende dit onderzoek is gebleken dat Defensie opnieuw maatregelen heeft genomen. De 
Raad verwacht dat daarmee ook tot een defensiebrede RI&E voor de activiteiten op klimtorens 
wordt gekomen en dat deze zal bijdragen aan een meer adequate verwervingsprocedure van 
klimmaterialen. Verder heeft de Raad kennisgenomen van de nieuwe procedure voor het melden 
van onveilige situaties. Deze meldingen kunnen op vrij eenvoudige wijze door elke medewerker van 
Defensie worden gedaan. De Raad dringt er op aan dat dergelijke meldingen op de juiste niveaus 
op potentieel gevaar worden beoordeeld. Naar aanleiding van deze verbetermaatregelen doet de 
Raad geen aanbevelingen.

mr. T.H.J. Joustra mr. M. Visser
Voorzitter van de Onderzoeksraad Algemeen secretaris
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1 INLEIDING

1.1 Het voorval

Op zaterdag 13 februari 2010 omstreeks 09.00 uur is een 38-jarige militair van de Koninklijke 
Luchtmacht, tijdens een oefening van de klimtoren op de Oranjekazerne in Schaarsbergen gevallen 
en daarbij ruggelings deels op een stalen rooster en met zijn achterhoofd op een bevroren sloot 
terecht gekomen. Direct na het ongeval is het slachtoffer losgemaakt van zijn veiligheidslijn, in 
stabiele zijligging gebracht en is hem eerste hulp verleend. Ook is direct algemene medische hulp 
aangevraagd. Hij is ter plaatse ten gevolge van een schedelbasisfractuur overleden. De militair was 
vanaf 30 november 2009 in dienst en volgde de Algemene Militaire Opleiding. Onderdeel van deze 
opleiding is het deelnemen aan de oefening Into Balance waarbij grensverleggende activiteiten 
worden verricht, waaronder het beklimmen van een 10 meter hoge klimwand van de klimtoren 
op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. De militair droeg een helm en een reddinggordel. Aan de 
gordel was door middel van een karabiner en een bandlus, een katrol/stijgklem bevestigd; een 
zogenaamde mini-traxion. Door bevestiging van deze mini-traxion aan een veiligheidslijn wordt 
beoogd valbeveiliging te bieden. Deze heeft op het fatale moment niet gewerkt. 

1.2 Doel en afbakening van Het onDerzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft, met als doel toekomstige voorvallen te voorkomen of 
de gevolgen daarvan te beperken, tot taak te onderzoeken en vast te stellen wat de oorzaken 
of vermoedelijke oorzaken van individuele of categorieën voorvallen en van de omvang van hun 
gevolgen zijn en daaraan zo nodig aanbevelingen te verbinden.4 Naar aanleiding van dit voorval is 
diezelfde dag een onderzoek gestart. Het onderzoek van de Onderzoeksraad beoogt te achterhalen 
wat zich precies heeft afgespeeld – waarheidsvinding – en na te gaan of en zo ja, welke structurele 
veiligheidstekorten aan de gebeurtenis ten grondslag hebben gelegen, met als enige doel er voor 
de veiligheid lering uit te kunnen trekken.

De Onderzoeksraad heeft een breed werkterrein en is, afgezien van enkele wettelijke 
onderzoeksverplichtingen, vrij naar eigen methoden en technieken voorvallen te onderzoeken. De 
aanleiding voor het onderzoek naar dit ongeval is de potentiële ernst van klimongevallen in het 
algemeen alsmede de fatale afloop bij deze val in het bijzonder.

Het nut en de noodzaak van het verrichten van grensverleggende activiteiten staan in dit 
onderzoek niet ter discussie en zijn daarom niet in het onderzoek betrokken. De wijze waarop een 
grensverleggende activiteit, i.c. het beklimmen van een klimwand door militairen in hun eerste 
opleiding, wordt uitgevoerd, maakt wel deel uit van het onderzoek. De centrale vraag van dit 
onderzoek luidt:

Is er sprake van veiligheidstekorten in de wijze waarop de veiligheid geborgd werd tijdens het 
beklimmen en afdalen van klimtorens in het kader van het verrichten van grensverleggende 
activiteiten?

Deze vraag geeft aan dat het onderzoek gaat over grensverleggende activiteiten op klimtorens. Dus 
niet over grensverleggende activiteiten op andere (natuurlijke) locaties of met andere activiteiten 
dan klimmen. Bij dit voorval hebben we met militairen in hun eerste opleiding te maken die onervaren 
zijn en het klimmen niet primair beoefenen voor later operationeel optreden. Het doel is hen zowel 
fysiek als mentaal zwaar te belasten door hen niet alledaagse activiteiten te laten verrichten die 
als stressvol worden ervaren en wilskracht en doorzettingsvermogen vereisen. Deze activiteiten 
vinden verplicht plaats binnen een ondergeschiktheidsverhouding van de defensiewerknemer 

4 Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid, artikel 3.
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jegens zijn defensiewerkgever waarbij onderdelen van de arbeidsomstandighedenwetgeving niet 
van toepassing kunnen zijn. 

Gelet op het voorgaande valt de centrale vraag uiteen in de volgende deelvragen:

1. Hoe was de toestand van het materiaal, hoe verliepen voorbereiding en uitvoering en waarom 
werd de val niet opgevangen?

2. Hoe werd de mini-traxion gebruikt en wat waren de gebruiksrisico’s?
3. Hoe is de risicobeheersing bij het beklimmen en afdalen van een klimtoren?

Op grond van de beantwoording van de deelvragen kan worden beoordeeld of uit de wijze waarop 
de grensverleggende activiteiten werden uitgevoerd lessen zijn te trekken ter voorkoming van 
soortgelijke voorvallen en ter verbetering van de veiligheid. 

1.3 leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de toedracht en achtergronden weergegeven die van belang zijn om de 
oorzaak van het voorval te achterhalen. Na enige algemene informatie over de opleiding waaraan 
het latere slachtoffer deelnam, is zowel het voorval beschreven als hetgeen daaraan vooraf ging. 

In hoofdstuk 3 van het rapport is het referentiekader voor het voorval gegeven. Dit geeft een 
samenvattend overzicht van de in verband met het voorval relevante wetgeving en bedrijfsregelgeving 
van Defensie. Het laatste deel van het referentiekader geeft de door de Onderzoeksraad opgestelde 
uitgangspunten weer ten aanzien van de wijze waarop de bij het voorval betrokken partijen invulling 
geven aan veiligheidsmanagement en de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid. Met betrekking 
tot de wetgeving is ingegaan op de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Tenzij anders bepaald is 
Defensie daaraan gebonden. De arbeidsomstandighedenwetgeving verplicht Defensie de risico’s van 
oefeningen te inventariseren en te evalueren en zo nodig maatregelen te treffen. Deze verplichting 
is uitgewerkt in bedrijfsregelgeving, het zogenaamde Besluit Veiligheidsmanagementsysteem 
Defensie (Besluit VMSDEF). In dit besluit, dat op 6 januari 2009 in werking is getreden, is het 
Arbeidsomstandig- hedenbeleid van Defensie gecodificeerd. 

Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van de betrokken partijen en hun taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden. Daarbij wordt aangeknoopt bij het in hoofdstuk 3 beschreven referentiekader. 
Dit houdt in dat na een beeld van de organisatiestructuur van het ministerie van Defensie 
wordt aangegeven wie, met betrekking tot het arbeidsomstandighedenbeleid van Defensie, 
in verband met het voorval als de bij dit onderwerp betrokken partij is aan te merken. De 
eindverantwoordelijkheid voor veiligheid ligt bij de minister van Defensie. Daartoe worden 
onderscheiden het beleids, beheer en uitvoerend niveau. Met betrekking tot het voorval zijn twee 
relevante niveaus te onderscheiden; het beheerniveau en het uitvoerend niveau. Het beheerniveau 
wordt gevormd door de hoofden van de zeven defensieonderdelen. Zij worden coördinerend 
werkgever genoemd en zijn als belangrijkste lijnmanagers van Defensie verantwoordelijk voor de 
veiligheid binnen het defensieonderdeel waaraan zij leiding geven. Het uitvoerend niveau wordt 
gevormd door de zogenaamde decentrale werkgevers. Dat zijn commandanten en hoofden binnen 
de defensieonderdelen die (kunnen) beschikken over een medezeggenschapscommissie5. In het 
Managementboek van het Besluit VMSDEF is aangegeven dat de decentrale werkgevers wettelijk 
verplicht zijn een Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) te hebben6 en dat zij daarin moeten 
opnemen de relevante veiligheidsrisico’s van de processen en activiteiten en de borgingsmiddelen 
om deze risico’s te beperken7. De coördinerende werkgevers zijn ervoor verantwoordelijk dat alle 
decentrale werkgevers in het bezit zijn van een actuele bij de activiteiten en arbeidsomstandigheden 
van de werknemers passende getoetste RI&E8. 

5 Opleidingen Koninklijke Luchtmacht beschikt over een MC, zie: http://intranet.mindef.nl/klu/oklu/
service/personeel/Medezeggenschapscommissie_OKLu/index.aspx

6 Besluit VMSDEF, deel 1, punt 3204.
7 Besluit VMSDEF, deel 1, punt 2461.
8 Besluit VMSDEF, deel 2, procedure 2 (Risico analyses en evaluatie), punt 3111.



9

De laatste betrokken partij is de commandant van de LO9/Sportorganisatie onder het Opleidings- 
en Trainingscommando van het Commando Landstrijdkrachten. Hij is betrokken omdat beide bij 
het voorval betrokken kliminstructeurs bij hem waren opgeleid. Ook wordt onder auspiciën van de 
LO/Sportorganisatie bepaald welke activiteiten militairen op de klimtoren verrichten alsmede de 
wijze waarop. Hetzelfde geldt voor de kwaliteitsbewaking, de materiaalkeuze, de uitvoering en het 
toezicht. 

In hoofdstuk 5 worden aan de hand van de deelvragen de feiten geanalyseerd en in hoofdstuk 
6 worden op basis van de onderzoeksbevindingen en de analyse van het voorval conclusies 
getrokken. Er worden geen aanbevelingen gedaan. In bijlage 1 vindt de onderzoeksverantwoording 
plaats en in bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van andere onderzoeken naar het voorval. In 
bijlage 3 wordt de verwerking van de reacties op het conceptrapport weergegeven. De laatste twee 
bijlagen bevatten meer uitgebreide relevante informatie waarnaar in het rapport wordt verwezen. 

9 LO staat voor Lichamelijke Oefening
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2 TOEDRACHT EN ACHTERGRONDEN

2.1 algemene informatie 

Militairen worden aangesteld bij de krijgsmacht en ingedeeld bij een van de vier operationele 
commando’s10. Voordat aan een militair een eerste functie wordt toegewezen volgt hij, onder 
verantwoordelijkheid van de commandant van de (opleidings)eenheid bij welke hij is geplaatst, 
een initiële opleiding.11 Het slachtoffer was soldaat der 3e klasse en ingedeeld bij het Commando 
Luchtstrijdkrachten. Hij was gediplomeerd monteur bestemd om technische functies te gaan 
uitoefenen. Tijdens het voorval volgde hij als initiële opleiding de vijftien weken durende 
Algemene Militaire Opleiding (AMO). Deze wordt gegeven op de vliegbasis Woensdrecht bij de 
Opleidingsafdeling AMO-KLu van het 130 Militaire Opleidingen Squadron (130 MO Squadron) onder 
Opleidingen Koninklijke Luchtmacht12. 

Tijdens de AMO worden de beginnende militairen de eerste militaire vaardigheden aangeleerd. 
Onderdeel van de opleiding is het beoefenen van verkregen kennis en vaardigheden. Daartoe wordt 
na enkele weken opleiding deelgenomen aan de oefening Into Balance. Deze wordt gehouden om 
zeker te stellen dat de individuele leerling voldoet aan de gestelde eindeisen. Daarvoor is het 
noodzakelijk de verkregen kennis en vaardigheden te beoefenen. Deze vaardigheden zijn gericht op 
het vergroten van de overlevingskansen, met als doel de operationele taak te kunnen voortzetten. 
De oefening staat in het teken van grensverleggende activiteiten13 die als doel hebben de leerlingen 
fysiek en mentaal dusdanig te belasten dat dit enige mate van stress tot gevolg zal hebben14. 
Daartoe worden onder meer klim- en afdaalactiviteiten van een 10 meter hoge aan de klimtoren 
bevestigde klimwand beoefend.

2.2 voorafgaanD aan Het voorval

Het slachtoffer behoorde tot opleidingslichting 2009-5. Deze lichting was op 30 november 2009 
aan de AMO begonnen en bestond uit 89 militairen die waren ingedeeld in de klassen A, B, C en 
D. In de eerste weken was men op bivak gegaan, zijn theorie- en sportlessen gevolgd en militaire 
vaardigheden aangeleerd zoals schieten en militaire zelfverdediging. Het (latere) slachtoffer, 
ingedeeld in klas A, was met zijn 38 jaar de oudste van de lichting die overwegend bestond uit 
jongeren van rond de twintig jaar. Hij behoorde tot de beteren en was fysiek in goede conditie. 
Wel had hij op 8 februari 2010 tijdens de les militaire zelfverdediging een lichte kwetsuur/kneuzing 
opgelopen aan zijn ribben. Hij was door de onderdeelarts onderzocht en kreeg een mutatie 
(aanpassing inzetbaarheid) voor twee dagen. Deze mutatie hield in dat hij eigenlijk alles kon doen 
maar tijdelijk (voor de duur van twee dagen) beperkt inzetbaar was bij de lessen hindernisbaan en 
zelfverdediging. Er waren hem geen medicijnen voorgeschreven.

10 De defensieonderdelen Commando Zeestrijdkrachten, Commando Landstrijdkrachten, Commando 
Luchtstrijdkrachten en Commando Koninklijke Marechaussee.

11 Algemeen militair ambtenarenreglement, artikel 13.
12 De naam Opleidingen Koninklijke Luchtmacht is op 7 maart 2011 gewijzigd in Koninklijke Militaire School 

Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht (KMSL Vlb WDT). 
13 Grensverleggende activiteiten kunnen op verschillende manieren en onder verschillende 

omstandigheden worden verricht. Gebruikelijk is de militair zowel fysiek als mentaal zwaar te 
belasten door hem niet alledaagse activiteiten te laten verrichten die als stressvol worden ervaren en 
wilskracht en doorzettingsvermogen vereisen. Bij grensverleggende activiteiten gaat het onder meer 
om wandelmarsen, het creëren van slaapgebrek, bivakkeren onder primitieve omstandigheden en het 
beklimmen van rotswanden en klimtorens. Door de militair onder niet alledaagse omstandigheden stress 
te laten ervaren, wordt hij zich bewust van zijn eigen mogelijkheden en beperkingen en leert hij hoe hij 
daar mee om kan gaan (‘coping strategy’). 

14 Oefening “Into Balance” van de lichting AMO-KLu 2009-5ABCD; Commando Luchtstrijdkrachten, 
Opleidingen Koninklijke Luchtmacht, 130 Squadron, Oefenorder nr. OA1/10/02. 
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Vier dagen later, in de negende week van de opleiding, op vrijdag 12 februari na het middageten, 
kregen de klassen van het begeleidend kader te horen dat ze zich gereed moesten maken voor de 
vierdaagse oefening Into Balance. 

Deze oefening kenmerkt zich door veel grensverleggende activiteiten en kwam voor de leerlingen 
onverwacht. Het oefenprogramma, waaronder het beklimmen en afdalen van een klimtoren, het 
bouwen van vlotten en het nemen van de hindernisbaan, was in de voorafgaande weken door het 
opleidingskader van het 130 MO Squadron voorbereid. In verband met het koude weer (vanaf 
8 februari continu temperatuur onder nul) en sneeuwval, werd in de week voor de oefening de 
hindernisbaan geschrapt. In plaats daarvan ging men langlaufen. 

Stalen rooster

Bevroren sloot

Afbeelding 1  De klimtoren met zicht op de noordelijke klimwand van 10 meter. Bron Koninklijke 
Marechaussee

Op die vrijdagavond 12 februari 2010 rond 18.00 uur werden de vier klassen op een parkeerplaats 
in de buurt van vliegbasis Deelen gedropt en kregen zij de gelegenheid om te eten. Daarna zijn 
door het mixen van de klassen vier nieuwe groepen ontstaan. De groep van het latere slachtoffer 
(groep 1) was samengesteld uit leerlingen van klas A en D en bestond uit elf personen. Na het 
eten volgde een oefening kaartlezen waarbij een route van negen km moest worden gelopen. 
Deze route voerde de groepen naar de vliegbasis Deelen alwaar een bivak werd ingericht. Groep 1 
arriveerde na ongeveer vier uur lopen, omstreeks 01.00 uur op de vliegbasis. Daar is onder leiding 
van klasseninstructeurs het bivak ingericht waarna men om 05.00 uur is gaan slapen. Ruim een 
uur later werd men gewekt. Na het ontbijt zijn de groepen 1 en 2 per truck naar de Oranjekazerne 
in Schaarsbergen gebracht. De groepen 3 en 4 bleven op de vliegbasis en hadden daar een 
programma. Op de Oranjekazerne werden van de twee groepen drie groepen gemaakt voor de 
activiteiten op de klimtoren, de touwbaan en het langlaufen. Het latere slachtoffer werd ingedeeld 
in de groep die om 08.00 uur met de oefening op de klimtoren was begonnen. 
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Het zou de eerste keer zijn dat de groep dergelijke activiteiten ging beoefenen.15 Het vroor 
licht (-2,5 graden C), het was droog en er stond nauwelijks wind (gemiddeld 3,5 m/sec.). Om de 
leerlingen op de klimtoren te begeleiden waren twee kliminstructeurs aanwezig. Zij waren bij de 
LO/Sportorganisatie van het Commando Landstrijdkrachten tot Instructeur Klimtoren opgeleid. 

Instructeurs Klimtoren verrichten hun taken op basis van de Handleiding Instructeur Klimtoren16. 
Beide instructeurs waren als sportinstructeur werkzaam bij Bureau Militaire Sport van 961 Platform-
squadron onder Opleidingen Koninklijke Luchtmacht en waren in het bezit van een geldig certificaat 
Instructeur Klimtoren.17 Alvorens met het klimmen en afdalen te beginnen instrueerden zij de groep 
over de klimoefening en het gebruik van de uitrusting. Men werd er op gewezen tijdens de klim 
niet aan de mini-traxion te komen. De klimoefening bestond uit twee activiteiten; een klim via het 
open frame (het zogenaamde open-kruis klimmen) naar het 10-meter platform en een klim via de 
klimwand, eveneens naar het 10-meter platform. De afdaaloefening vond plaats via de klimwand 
van het 10-meterplatform. De uitrusting bestond uit een helm, een reddinggordel (heupgordel 
met beenlussen), een karabiner, een dubbelgeslagen bandlus en, als valbeveiliging tijdens het 
klimmen, een katrol/stijgklem. De katrol/stijgklem (hierna: mini-traxion) is er voor valbeveiliging 
en is tijdens de klimactiviteiten met een 11-mm dikke veiligheidslijn verbonden die boven en onder 
aan de klimtoren is vastgemaakt. Zie hieronder afbeelding 2. De groepsleden hebben zelf de gordel 
aangedaan en daaraan de karabiner, de bandlus en de mini-traxion bevestigd. Tijdens de oefening 
stond de ene kliminstructeur beneden en de andere boven op het 10-meter platform. Voordat 
aan de klim werd begonnen controleerde de instructeur beneden het geheel en maakte hij het 
betreffende groepslid met de mini-traxion aan de veiligheidslijn vast (het zogenaamde infitten18, 
zie afbeelding 3). Ook van de mini-traxion controleerde hij de correcte werking, waarbij opnieuw 
werd aangegeven dat deze tijdens de klim niet mocht worden aangeraakt. Daarna kon de klim naar 
het 10-meter platform beginnen. Omdat men tijdens het open-kruis klimmen goed houvast nodig 
heeft, mochten er in verband met de kou handschoenen behorende tot de standaard uitrusting 
van militairen worden gedragen. Tijdens het afdalen had men specifiek voor dit doel uitgereikte 
handschoenen aan.

15 In een eerder stadium van de opleiding, tijdens een zogenaamde bewustwordingsles, had men al kennis 
gemaakt met de uitrusting en instructie gehad in klim- en afdaaltechniek. Het daadwerkelijk klimmen 
en afdalen was niet beoefend.

16 Handleiding t.b.v. de “Instructeur Klimtoren” van LO/Sportorganisatie, versie 2005, 2e druk. Op de 
datum van het voorval was dit de van toepassing zijnde versie. 

17 Instructeur 1 heeft zijn opleiding op 21 februari 2003 met goed gevolg afgesloten en was laatstelijk op 
24 november 2009 gelegaliseerd. Instructeur 2 had zijn opleiding op 24 maart 2009 met goed gevolg 
afgesloten. 

18 Het aanpassen van het klimtuig en het vastmaken aan de veiligheidslijn.
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Afbeelding 2  De gebruikte klim- en veiligheidsuitrusting: 1=Reddinggordel 2=Karabiner 3=Bandlus 
4=Mini-traxion 5=11-mm veiligheidslijn. Bron Koninklijke Marechaussee

De kliminstructeur boven ving de leerlingen op nadat ze langs een van de twee zijden omhoog 
waren geklommen. Aangekomen op het platform, bevestigde hij ze aan de voor afdalen bestemde 
veiligheidslijn. Daarna maakte hij ze los van de voor klimmen bestemde veiligheidslijn. De 
kliminstructeur beneden verplaatste zich voortdurend tussen deze twee zijden van de toren. De 
kliminstructeur boven bleef continu aan de noordzijde van de toren om de afdalingen te begeleiden. 
Daardoor konden de klimmers (noord- en westzijde) niet continu in het oog worden gehouden. 
Omdat deze wijze van klimmen ook op natuurlijke locaties plaatsvindt waarbij de klimmers niet 
altijd zichtbaar zijn, is dat niet vereist.

Afbeelding 3  Opengeklapte mini-traxion bevestigen aan lijn (infitten)
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2.3 Het voorval

Het latere slachtoffer was één van de eersten die via het open frame van de klimtoren omhoog klom. 
Hij droeg handschoenen, klom voortvarend omhoog en was daarbij sneller dan een groepslid dat 
tegelijk met hem op een andere lijn omhoog ging. Nadat hij boven was aangekomen, is hij via een 
voor afdalen bestemde veiligheidslijn langs de klimwand naar beneden gegaan. Vervolgens heeft 
hij zich bij de kliminstructeur gemeld om de klimwand te beklimmen. De instructeur controleerde 
zijn uitrusting, fitte hem in en wees hem er wederom op niet aan de mini-traxion te komen. 

Vervolgens is hij aan de linkerzijde van de noordwand aan zijn klim begonnen. Na ongeveer een 
meter wees de kliminstructeur hem erop dat de veiligheidslijn tussen zijn benen hing in plaats van 
naast hem. Dit werd gecorrigeerd waarna hij relatief snel verder omhoog klom. Onderweg passeerde 
hij een medegroepslid dat net voor hem aan de andere zijde van de wand omhoog was gegaan. 
Ook passeerde er een groepslid dat via de afdaallijn omlaag kwam. Volgens ooggetuigen heeft hij 
na een aantal meters klimmen even gerust waarbij hij zittend in de gordel aan de veiligheidslijn 
hing. Daarna klom hij verder. Tijdens deze vervolgklim heeft hij bij de kliminstructeur, die op het 
platform stond, aangegeven vermoeid te zijn en dat zijn armen verzuurden19. Die gaf aanwijzing 
meer vanuit de benen te klimmen in plaats van met de armen en verlegde zijn aandacht naar een 
ander groepslid. Daarna, op 8 à 9 meter - net voordat hij het 10- meter platform bereikte - zette 
het slachtoffer zich met handen en benen af van de klimwand; vermoedelijk om voor de tweede 
maal in zijn gordel te gaan zitten om opnieuw te kunnen rusten. 

Vervolgens riep hij: “Help ik val, mijn zekering werkt niet” of woorden van gelijke strekking. Het 
slachtoffer kwam ruggelings deels op het stalen rooster en met zijn achterhoofd op het ijs van de 
sloot terecht. Zijn mini-traxion was nog met de veiligheidslijn verbonden en hij had zijn helm nog 
op. Uit de verklaringen is af te leiden dat hij de mini-traxion waarschijnlijk handmatig naar boven 
heeft gehaald om zo de klemmende werking aan te kunnen spreken. Daarbij is deze mogelijk door 
het slachtoffer zelf in de openstand gebracht. In deze stand is geen valbeveiliging mogelijk. Het feit 
dat het slachtoffer net daarvoor in zijn gordel had gerust, wijst er op dat de valbeveiliging van de 
mini-traxion op dat moment correct werkte.

Direct na het ongeval hebben de kliminstructeurs het slachtoffer losgemaakt van zijn veiligheidslijn, 
in stabiele zijligging gebracht en werd hem eerste hulp verleend. Ook is vrijwel direct het algemene 
alarmnummer 112 gebeld met de melding dat op de Oranjekazerne te Schaarsbergen een ernstig 
ongeval was gebeurd. Kort na het voorval is het slachtoffer ter plaatse overleden. Uit bevindingen 
van de schouwarts komt naar voren dat het slachtoffer is overleden ten gevolge van een zeer 
ernstige fractuur aan zijn linkerachterhoofd (schedelbasisfractuur). Geconstateerd is dat het 
binnenwerk van de helm ter hoogte van de linker afstelmogelijkheid voor het passend maken van 
de band om het achterhoofd, beschadigd is en losgekomen was van de buitenschaal. Kort na het 
voorval heeft Defensie, ter uitvoering van een bevel van de Arbeidsinspectie, het gebruik van de 
mini-traxion verboden. 

19 Tijdens intensieve inspanning neemt in de spier en het bloed de concentratie melkzuur toe; de spier 
“verzuurt”. Verzuring veroorzaakt vermoeidheid en het leveren van krachtsinspanning wordt dan 
moeilijker of zelfs onmogelijk.
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3 REFERENTIEKADER

3.1 wetgeving

3.1.1 Arbeidsomstandighedenwetgeving
Om een veilige en gezonde werkplek voor werknemers te bewerkstelligen legt de Arbeids-
omstandighedenwet (Arbowet) de werkgever een aantal verplichtingen op; onder meer op het 
gebied van beleid (artikel 3) de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie (artikel 5) 
en voorlichting en onderricht (artikel 8). In het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) is 
de Arbowet uitgewerkt en wordt de bijzondere positie van Defensie geregeld (artikel 1.5 juncto 
afdeling 7). Op grond van artikel 16, vierde lid, onderdeel b van de Arbowet is in artikel 1.29 van 
het Arbobesluit bepaald dat de Arbowet niet van toepassing is ten tijde van oorlog, oorlogsgevaar, 
buitengewone omstandigheden en in andere gevallen waarin de krijgsmacht wordt ingezet. In 
artikel 1.30 tot en met 1.34 van het Arbobesluit zijn in verband met Defensie enkele partiële 
uitzonderingen opgenomen. 

3.1.2 Arbeidsomstandighedenwetgeving bij Defensie
Tijdens werkzaamheden die uit hoofde van arbeid worden verricht, is de Arbowetgeving van 
toepassing. Tenzij anders bepaald20, is Defensie daaraan gebonden. Tijdens oefeningen21 is 
sprake van de partiële uitzondering als bedoeld in artikel 1.30 van het Arbobesluit. Op grond 
van deze uitzondering is Defensie, voor zover het oefeningen betreft, ontheven van de plicht 
Arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid) te voeren. Voorts zijn tijdens oefeningen de bepalingen 
over het voorkomen van valgevaar (Arbobesluit, artikel 3.16) en persoonlijke beschermingsmiddelen 
(Arbobesluit, hoofdstuk 8) niet van toepassing. Defensie is wel wettelijk verplicht de risico’s van 
oefeningen te inventariseren en te evalueren en zo nodig maatregelen te treffen. 

3.2 beDrijfsregelgeving Defensie

3.2.1 Het Arbobeleid bij Defensie
De wettelijke plicht risico’s van oefeningen te inventariseren en te evalueren en zo nodig maatregelen 
te treffen, is uitgewerkt in het op 6 januari 2009 door de staatssecretaris van Defensie vastgestelde 
Besluit houdende vaststelling Veiligheidsmanagementsysteem Defensie22 (Besluit VMSDEF). In dit 
besluit is samen met de twee daarbij behorende bijlagen het Arbobeleid van Defensie gecodificeerd.23 

Achter het Besluit VMSDEF zijn twee bijlagen opgenomen. In de eerste bijlage (deel 1), het 
Managementboek, worden het doel, de reikwijdte en het beheer van het VMSDEF beschreven. 
Onder veiligheidsmanagementsysteem wordt in het Managementboek verstaan het geheel van 
beleidsregels, (organisatie)structuren, bedrijfsvoering en ondersteunende informatievoorziening-
systemen gericht op het aantoonbaar beheersen en continu verbeteren van de veiligheid.24 
Veiligheidsaspecten vormen een integraal onderdeel van het beleid en de bedrijfsvoering en 
worden volledig en aantoonbaar meegenomen bij de besluitvorming op operationeel, financieel, 
personeel en materieel gebied.25 

20 Zie Arbobesluit, artikel 1.29.
21 Onder een oefening wordt verstaan “(…) iedere door defensiepersoneel onder oorlogsnabootsende 

omstandigheden in praktijk brengen van theoretisch onderwezen bekwaamheden teneinde aldus 
de bedrevenheid in het uitvoeren van oorlogstaken te verwerven, op te voeren of te onderhouden.” 
Arbobesluit, artikel 1.5, onderdeeld.

22 Besluit van de staatssecretaris van Defensie van 6 januari 2009, nr. P/2008025478 (StCrt, 27 januari 
2009), in werking getreden op 29 januari 2009, laatstelijk gewijzigd op 20 oktober 2010. Raadpleegadvies: 
http://mpbundels.mindef.nl. Trefwoord: Veiligheidsmanagementsysteem Defensie.

23 In dit rapport wordt uitgegaan van het Besluit VMSDEF (incl. bijlagen) zoals dat ten tijde van het voorval 
van toepassing was.

24 Besluit VMSDEF, deel 1, punt 1103.
25 Besluit VMSDEF, deel 1, punt 1106.
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Voor de opbouw van het VMSDEF vormt de OHSAS 1800126 systematiek de leidraad.27

Het VMSDEF geeft aanwijzingen om:

a. beleid en doel- en taakstellingen op veiligheidsgebied te realiseren;
b. praktisch invulling te geven aan relevante randvoorwaarden op veiligheidsgebied;
c. tijdig te signaleren en effectief veiligheidsrisico’s te beheersen;
d. continu en aantoonbaar de veiligheidsprestaties van Defensie te verbeteren.28

Daarnaast wordt in het Managementboek richting gegeven aan veiligheidsbeleid, planning, 
implementatie en uitvoering, controle en de jaarlijkse beoordeling van het VMSDEF door het 
Politiek Beraad29. Tot slot wordt informatie gegeven over de organisatie en taakverdeling binnen het 
VMSDEF, de verantwoordelijkheden voor het VMSDEF bij zogenaamde coördinerende en decentrale 
werkgevers30 en over de overlegstructuren binnen Defensie. 

De tweede bijlage (deel 2) van het Besluit VMSDEF bestaat uit onderstaande te volgen procedures:

a. beoordelen, evalueren en plannen;
b. risico analyses en evaluatie;
c. bijhouden en toegankelijk maken van wettelijke en andere eisen;
d. vervullen behoefte materieel, materialen en infrastructurele voorzieningen en leveren van
e. diensten;
f. interne voorlichting;
g. monitoring, metingen en rapportage;
h. onderzoeken van voorvallen;
i. veiligheidaspecten bij calamiteiten;
j. interne veiligheidsaudits.

De Arboverplichting de risico’s van oefeningen te inventariseren en te evalueren (RI&E)31 is 
uitgewerkt in het Managementboek. In punt 2310 is aangegeven dat de veiligheidaspecten binnen 
de defensieprocessen en –activiteiten geïnventariseerd, geëvalueerd en beheerst dienen te worden. 

3.2.2 Handleiding Instructeur klimtoren32 
Deze handleiding van de LO/Sportorganisatie bij het Commando Landstrijdkrachten is gebaseerd 
op de Regeling rotsklimmen/werken op hoogte/werken op hoogte met touwen33, richt zich op de 
Instructeur Klimtoren en bevat klim- en afdaaltechnieken, materiaalgebruik en instructie. 

De handleiding behandelt achtereenvolgens: 

a. beleid en regelgeving;
b. toren en materiaal;
c. knopen;
d. installeren en bemannen;
e. afdalingen “instructeur”;
f. interventies. 

26 OHSAS staat voor ‘Occupational Health and Safety Assessment Series’. OHSAS 18001 is een 
internationale norm waarin eisen en richtlijnen worden gesteld ten aanzien van het gebruik van 
veiligheidsmanagementsystemen.

27 Besluit VMSDEF, deel 1, punt 2101.
28 Besluit VMSDEF, deel 1, punt 1103.
29 Het Politiek Beraad is het hoogste overlegorgaan met besluitvorming van de Secretaris-generaal van 

het Ministerie van Defensie. Het Politiek Beraad beslist op hoofdlijnen over veiligheidszaken (Besluit 
VMSDEF, deel 1, punt 4101. 

30 Zie hoofdstuk 4, punt 4.3.3 en 4.3.4.
31 Arbowet, artikel 5, lid 1.
32 Handleiding t.b.v. de “Instructeur Klimtoren” van LO/Sportorganisatie, versie 2005, 2e druk.
33 KL-Order “Regeling rotsklimmen/werken op hoogte/werken op hoogte met touwen” (Voorschrift 2-1100, 

71/1B) van 16 november 1998. 
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In punt 2.5 van de handleiding worden de klim- en afdaalapparaten besproken, waaronder de 
mini-traxion. In de Regeling rotsklimmen/werken op hoogte/werken op hoogte met touwen is 
bepaald dat het materiaal tenminste aan (inter)nationale civiele normen moet voldoen.34

3.3 beoorDelingskaDer voor veiligHeiDsmanagement

In beginsel kan de wijze waarop de eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid door een 
organisatie wordt ingevuld worden getoetst en beoordeeld op grond van wet- en regelgeving 
en algemeen gehanteerde normen. Aspecten van veiligheid zijn geregeld in een veelheid aan 
sector- of onderwerpspecifieke wetten en regels, en gedeeltelijk in normen en richtlijnen. Er is 
geen universeel handboek dat in alle situaties kan worden geraadpleegd. Dit ondanks het feit 
dat sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid 
een steeds zwaarder accent heeft gekregen. Gelet op deze fragmentarische wijze van regulering 
van het aspect veiligheid, hanteert de Onderzoeksraad voor Veiligheid een vijftal algemene 
veiligheidsuitgangspunten die een idee geven welke aspecten (in meer of mindere mate) een rol 
kunnen spelen en die breed aanvaard zijn.35 Het betreft de volgende vijf uitgangspunten:

1. Inzicht in risico’s als basis voor veiligheidsaanpak
a. Startpunt voor het bereiken van de vereiste veiligheid is een verkenning van het systeem en 

daarna een inventarisatie van de bijbehorende risico’s;
b. Op basis hiervan wordt vastgesteld welke gevaren beheerst dienen te worden en welke
c. preventieve en repressieve maatregelen daarvoor noodzakelijk zijn.

2. Aantoonbare en realistische veiligheidsaanpak
Ter voorkoming en beheersing van ongewenste gebeurtenissen dient een realistisch en 
praktisch toepasbaar veiligheidsbeleid, inclusief de bijbehorende uitgangspunten, vastgelegd 
te worden. Deze veiligheidsaanpak dient op managementniveau vastgesteld en aangestuurd te 
worden en gebaseerd op:
a. relevante vigerende wet- en regelgeving;
b. beschikbare normen, richtlijnen en ‘best practices’ uit de branche, en
c. eigen inzichten en ervaringen van de organisatie en de voor de organisatie specifiek 

opgestelde veiligheidsdoelstellingen.

3. Uitvoeren en handhaven veiligheidsaanpak
Het uitvoeren en handhaven van de veiligheidsaanpak en het beheersen van de geïdentificeerde 
risico’s vindt plaats door:
a. een beschrijving van de wijze waarop de gehanteerde veiligheidsaanpak tot uitvoering 

wordt gebracht, met aandacht voor de concrete doelstellingen, plannen inclusief de daaruit 
voortvloeiende preventieve en repressieve maatregelen;

b. transparante, eenduidige en voor ieder toegankelijke verdeling van verantwoordelijkheden 
op de werkvloer voor de uitvoering en handhaving van veiligheidsplannen en maatregelen;

c. duidelijke vastlegging van de vereiste personele inzet en deskundigheid voor de 
verschillende taken;

d. een duidelijke en actieve centrale coördinatie van veiligheidsactiviteiten.

34 Regeling rotsklimmen/werken op hoogte/werken op hoogte met touwen, punt 8c.
35 Gebaseerd op onder andere de normen ISO 9002, ISO 14011 en OHSAS 18001, maar ook op de 

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 3. Zie ook de brief van 17 november 2005, nr. OVV2005-010999 
van de Voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en de brief van 24 oktober 2006 van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer 
betreffende het rapport over de brand in het cellencomplex (TK 2006-2007, 24587, nr. 199).
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4. Aanscherping veiligheidsaanpak
De veiligheidsaanpak dient continu aangescherpt te worden op basis van:
a. het periodiek en in ieder geval bij iedere wijziging van uitgangspunten (beleid, ontwerp, 

techniek, proces), prospectief uitvoeren van (risico)analyses, observaties, inspecties etc.;
b. een reactief systeem van monitoren en onderzoek van incidenten, bijna-ongevallen en 

ongevallen, evenals een deskundige analyse daarvan.

Op basis hiervan worden evaluaties uitgevoerd en wordt eventueel door het management de 
veiligheidsaanpak bijgesteld. Tevens worden verbeterpunten aan het licht gebracht waarop 
actief kan worden gestuurd.

5. Managementsturing, betrokkenheid en communicatie
Het management van de betrokken partijen/organisatie dient:
a. intern zorg te dragen voor duidelijke en realistische verwachtingen ten aanzien van 

de veiligheidsambitie, zorg te dragen voor een klimaat van continue verbetering van de 
veiligheid op de werkvloer door in ieder geval het goede voorbeeld te geven en ten slotte 
voldoende mensen en middelen hiervoor beschikbaar te stellen;

b. extern duidelijk te communiceren over de algemene werkwijze, wijze van toetsing daarvan, 
procedures bij afwijkingen etc. op basis van heldere en vastgelegde afspraken met de 
omgeving.

Gebleken is dat zowel de structuur als de invulling van een veiligheidsmanagementsysteem een 
cruciale rol spelen bij het aantoonbaar beheersen en continu verbeteren van veiligheid. Iedere 
organisatie behoort optimale veiligheid na te streven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid erkent 
dat de beoordeling van de wijze waarop door organisaties invulling wordt gegeven aan eigen 
verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid, afhankelijk is van de betrokken organisaties. 
Aspecten als bijvoorbeeld de aard van de organisatie of de omvang kunnen hierbij van belang zijn 
en dienen daarom te worden betrokken bij de beoordeling. Hoewel per voorval de oordeelsvorming 
anders kan zijn, blijft echter de manier van denken identiek. 

In aansluiting op de uitgangspunten over de invulling van veiligheidsmanagement en de eigen 
verantwoordelijkheid, onderstreept de Raad dat van organisaties als de krijgsmacht, waarbinnen 
taken in complexe omgevingen en onder risicovolle omstandigheden worden verricht, wordt 
verwacht dat risico’s op weloverwogen wijze worden beheerst en deze, onder de gegeven 
omstandigheden, zo laag zijn als redelijkerwijs uitvoerbaar36. Hoge prioriteit voor veiligheid en het 
toepassen van de laatste stand der techniek om die veiligheid te waarborgen behoren defensiebreed 
de standaard te zijn.

36 ‘Zo laag als redelijkerwijs uitvoerbaar’ (as low as reasonably practicable, ofwel ALARP) is een maatstaf 
voor risicobeheersing. Een risico wordt ALARP beheerst wanneer de verantwoordelijke partij alle 
maatregelen neemt die hij redelijkerwijs uitvoerbaar acht om manifestatie van risico te voorkomen, of 
de gevolgen ervan te beperken. Het ALARP-principe veronderstelt dat de verantwoordelijke partij een 
afweging maakt tussen de omvang van het risico (uitgedrukt als kans x omvang van het gevolg) en de 
kosten – in brede zin – van de mogelijkerwijs te treffen beheersmaatregelen. In de praktijk wordt dit 
veelal opgevat als een “ja, tenzij”-redenering: een maatregel moet worden getroffen, tenzij er goede 
argumenten zijn het niet te doen. De rijksoverheid hanteert ALARP onder meer bij risicobeheersing op 
het spoor. Zie bijvoorbeeld de 3e Kadernota Railveiligheid (TK 2009-2010, 29893, nr. 106).
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4 BETROKKEN PARTIJEN; TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN 
BEVOEGDHEDEN

4.1 Het ministerie van Defensie

De minister van Defensie is eindverantwoordelijk voor het ministerie van Defensie. Alle taken die 
ambtenaren uitvoeren staan in het licht daarvan. De bevoegdheden van de minister zijn veelal 
(door)gemandateerd. Het Ministerie van Defensie functioneert volgens een ambtelijk hiërarchisch 
model en bestaat uit zeven defensieonderdelen37: 

a. de Bestuursstaf; 
b. de Defensie Materieel Organisatie; 
c. het Commando Dienstencentra; 
d. het Commando Zeestrijdkrachten; 
e. het Commando Landstrijdkrachten; 
f. het Commando Luchtstrijdkrachten; 
g. het Commando Koninklijke Marechaussee.38

4.2 Het arbobeleiD Defensie; betrokken partijen

4.2.1 Algemeen
Het in artikel 5 van de Arbowet bedoelde Arbobeleid is door Defensie vastgelegd in het Besluit 
houdende vaststelling Veiligheidsmanagementsysteem Defensie39 (Besluit VMSDEF). In de 
toelichting op dit Besluit is de eindverantwoordelijkheid van de Minister van Defensie voor veiligheid 
uitgesproken. In het Managementboek bij het Besluit VMSDEF40 is dit bevestigd door de bepaling 
in punt 2411 dat de eindverantwoordelijkheid voor veiligheid bij de minister berust. Tevens is 
bepaald dat de Secretaris-generaal, als hoofd van de ambtelijke organisatie (tevens hoofd van het 
defensieonderdeel Bestuursstaf) van het ministerie van Defensie, tot taak heeft te bewerkstelligen 
dat het VMSDEF wordt geïmplementeerd en onderhouden. Hij dient de prestaties en kwaliteit van het 
VMSDEF te bewaken. In punt 3311 van het Managementboek is daar een instandhoudingstaak aan 
toegevoegd. Met betrekking tot de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
worden in het Managementboek onderscheiden een beleidsniveau, een beheerniveau en een 
uitvoerend niveau41. Met betrekking tot het voorval zijn twee partijen te onderscheiden; het 
beheerniveau en het uitvoerend niveau. 

4.2.2 Partijen op beheerniveau

De defensieonderdelen vormen het beheerniveau van het VMSDEF en de hoofden van deze 
onderdelen treden op als zogenaamd coördinerend werkgever. Zij zijn, als belangrijkste 
lijnmanagers van Defensie, verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het defensieonderdeel 
waaraan zij leiding geven42. “De coördinerende werkgevers zijn verantwoordelijk voor het toepassen 
van veiligheidsmanagement en borgen dit door middel van het inrichten en in stand houden van 
een veiligheidsmanagementsysteem binnen hun organisatie.”43 

37 Zie ook het als bijlage 4 opgenomen organogram.
38 Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005, artikel 2, lid 1.
39 Besluit van de staatssecretaris van Defensie van 6 januari 2009, nr. P/2008025478 (StCrt, 27 januari 

2009), in werking getreden op 29 januari 2009, laatstelijk gewijzigd op 20 oktober 2010. Tenzij anders 
aangegeven wordt in verband met het Referentiekader uitgegaan van het Besluit VMSDEF zoals dat ten 
tijde van het voorval van toepassing was.

40 Besluit VMSDEF, deel 1.
41 Besluit VMSDEF, deel 1, punt 3102-3104.
42 Zie daarvoor Besluit VMSDEF, deel 1, punt 1103.
43 Besluit VMSDEF, deel 1, punt 3401.
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Als coördinerend werkgever zijn aangewezen:

a. voor de Bestuursstaf, de plaatsvervangend secretaris-generaal;
b. voor de Defensie Materieel Organisatie, de directeur Defensie Materieel Organisatie; 
c. voor het Commando Dienstencentra, de commandant Commando Dienstencentra; 
d. voor het Commando Zeestrijdkrachten, de commandant Zeestrijdkrachten;
e. voor het Commando Landstrijdkrachten, de commandant Landstrijdkrachten;
f. voor het Commando Luchtstrijdkrachten, de commandant Luchtstrijdkrachten;
g. voor het Commando Koninklijke Marechaussee, de commandant Koninklijke Marechaussee;
h. voor operationeel ingezette eenheden, de commandant der Strijdkrachten.

4.2.3 Partijen op uitvoerend niveau
Het uitvoerend niveau wordt gevormd door de zogenaamde decentrale werkgevers. Dat zijn 
commandanten en hoofden binnen de defensieonderdelen die (kunnen) beschikken over een 
medezeggenschapscommissie44. Op het uitvoerend niveau worden volgens het Managementboek 
de daadwerkelijke veiligheidsprestaties geleverd. “Bedrijfsprocessen dienen plaats te vinden 
in overeenstemming met het beleid en de doel- en taakstellingen van Defensie. Met behulp van 
interne controles wordt nagegaan in hoeverre bij de bedrijfsvoering wordt voldaan aan de normen 
en voorschriften. Voor de uitvoering van deze taken en het verhelpen van de geconstateerde 
tekortkomingen dient onder verantwoordelijkheid van de (coördinerende) werkgever een plan van 
aanpak te worden opgesteld. Daarin zijn de prioriteiten en de benodigde middelen vastgelegd. 
Indien binnen de eenheid onvoldoende middelen ter beschikking zijn voor het uitvoeren van het 
plan van aanpak, doet de eenheid een beroep op het beheerniveau.”45 

In het Managementboek is aangegeven dat de decentrale werkgevers wettelijk verplicht zijn 
een risico inventarisatie en – evaluatie (RI&E) te hebben46 en dat zij daarin moeten opnemen 
de relevante veiligheidsrisico’s van de processen en activiteiten en de borgingsmiddelen om deze 
risico’s te beperken47. De coördinerende werkgevers zijn ervoor verantwoordelijk dat alle decentrale 
werkgevers in het bezit zijn van een actuele bij de activiteiten en arbeidsomstandigheden van de 
werknemers passende getoetste RI&E48. Indien blijkt dat de gevolgen van risicovolle activiteiten 
en processen niet voldoende beperkt (beheerst) zijn stelt hij, in overeenstemming met zijn 
medezeggenschapscommissie, een bijbehorend plan van aanpak op49. De decentrale werkgever 
dient de RI&E (inclusief plan van aanpak) door de Arbodienst Defensie50 te laten beoordelen. De 
Arbodienst toetst de RI&E op volledigheid, actualiteit, toereikendheid en betrouwbaarheid. De 
Arbodienst adviseert over het plan van aanpak en rapporteert daarover aan de coördinerend 
werkgever, de decentrale werkgever en de medezeggenschapscommissie van de desbetreffende 
eenheid. De decentrale werkgever optimaliseert de RI&E en plan van aanpak en biedt het definitieve 
rapport van de Arbodienst aan de medezeggenschapscommissie aan. RI&E’s dienen ten minste één 
maal in de vijf jaar ter toetsing aan de Arbodienst te worden aangeboden. 

44 Opleidingen Koninklijke Luchtmacht beschikt over een MC, zie: http://intranet.mindef.nl/klu/oklu/
service/personeel/Medezeggenschapscommissie_OKLu/index.aspx

45 Besluit VMSDEF, deel 1, punt 3104.
46 Besluit VMSDEF, deel 1, punt 3204.
47 Besluit VMSDEF, deel 1, punt 2461.
48 Besluit VMSDEF, deel 2, procedure 2 (Risico analyses en evaluatie), punt 3111.
49 Besluit VMSDEF, deel 2, procedure 2 (Risico analyses en evaluatie), punt 3115.
50 De Arbodienst Defensie is een zogenaamd dienstencentrum onder de Bedrijfsgroep Gezondheidszorg 

van het Commando Diensten Centra. De dienst ondersteunt de zeven defensieonderdelen in verband met 
RI&E’s, verzuimbegeleiding en re-integratie van burgerpersoneel, gezondheidskundige onderzoeken, 
arbeidsomstandighedensprekuren, beroepsziekten en medezeggenschap. 
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4.2.4 Controle
De controle op de effectiviteit van het VMSDEF vindt plaats door: 

a. het vanwege de secretaris-generaal door de Hoofddirectie Personeel monitoren en meten van 
de veiligheidsprestaties;

b. het onder verantwoordelijkheid van de coördinerend werkgever beoordelen van de naleving van 
wet- en regelgeving en van de in de RI&E opgenomen beheersmaatregelen door structurele 
controles en het rapporteren over de resultaten hiervan; 

c. het vanwege de secretaris-generaal onder verantwoordelijkheid van de Hoofddirectie Personeel 
ten minste eenmaal per jaar beoordelen en evalueren van de werking van het VMSDEF door 
middel van interne audits bij de defensieonderdelen (d.i.: coördinerende werkgevers); 

d. het door de coördinerende werkgevers uitvoeren van interne audits van het eigen veiligheids-
managementsysteem.51

4.3 Het beklimmen en afDalen van klimtorens; betrokken partijen

4.3.1 Opleidingen Koninklijke Luchtmacht
De commandant Opleidingen Koninklijke Luchtmacht is een decentrale werkgever. Hij valt 
rechtstreeks onder de commandant Luchtstrijdkrachten, die coördinerend werkgever is. De 
commandant Opleidingen Koninklijke Luchtmacht is onder meer belast met het uitvoeren van 
ondersteunende taken ten behoeve van andere luchtmachteenheden of medewerkers van Defensie, 
zoals het verzorgen van opleidingen en trainingen52. De Opleidingsafdeling AMO-KLu van 130 MO 
Squadron onder Opleidingen Koninklijke Luchtmacht verzorgt als initiële opleiding de 15 weken 
durende Algemene Militaire Opleiding voor de categorieën onderofficieren, korporaals en soldaten. 
Tijdens deze opleiding wordt nieuw aangesteld personeel opgeleid tot militair53. De opleidingsklassen 
hebben een vaste klassencommandant die onder andere de leerlingen beoordeelt en hun prestaties 
evalueert. De opleiding wordt gegeven volgens een vastgesteld cursusplan54. Het opleidingskader 
is voor enkele jaren bij het 130 MO Squadron geplaatst. Voor sportlessen en het verrichten van 
grensverleggende activiteiten (ook tijdens oefeningen) maakt 130 MO Squadron gebruik van 
sportinstructeurs van Bureau Militaire Sport bij 961 Platformsquadron onder Opleidingen Koninklijke 
Luchtmacht. De kliminstructeurs van dit bureau worden opgeleid door de LO/Sportorganisatie van 
het Commando Landstrijdkrachten en zijn voor wat betreft opleiding, taakuitoefening en legalisatie 
aan de regelgeving van de LO/Sportorganisatie gebonden. Ook met betrekking tot de aanschaf en 
het gebruik van de uitrusting volgt het Commando Luchtstrijdkrachten de LO/Sportorganisatie. 
Het Commando Luchtstrijdkrachten geeft zelf geen regelgeving uit over het klimmen en afdalen op 
kunstmatige of natuurlijke locaties.

4.3.2 De LO/Sportorganisatie bij het Commando Landstrijdkrachten
De LO/Sportorganisatie maakt deel uit van het Opleidings- en Trainingscommando onder de 
commandant Landstrijdkrachten. De LO/Sportorganisatie verzorgt defensiebreed instructeurs-
opleidingen en kadertrainingen op het gebied van lichamelijke Oefening, fysieke training en sport55. 
De commandant van de LO/Sportorganisatie laat zich daarbij ondersteunen door de stafsectie 
Opleiding, Training en Kennisproductie. 

De commandant van de LO/Sportorganisatie is tevens zogenaamde KL-monitor Rotsklimmen, Werken 
op Hoogte en Werken op en met Touwen. Hij is belast met het ontwikkelen van beleid, het uitgeven 
van voorschriften en handleidingen, het verzorgen van instructeursopleidingen en het ontwikkelen, 
uitvoeren en actueel houden van genoemde activiteiten tijdens lessen, oefeningen en trainingen56. 
Onder zijn auspiciën wordt bepaald welke activiteiten militairen op de klimtoren verrichten alsmede 

51 Besluit VMSDEF, deel 1, § 2500.
52 Subtaakbesluit Commando Luchtstrijdkrachten 2009, artikel 11, onderdeel c.
53 http://intranet.mindef.nl/klu//oklu/organisatieeenheden/eenheden_directies/Squadrons/squadrons/ 

130_squadron/index.aspx
54 OKLu/Afdeling Ontwerp & Ontwikkeling, Cursusplan AMO KLu, versie 1.2, uitgiftedatum 14 juli 2008, 

laatste wijziging 1 augustus 2009.
55 http://intranet.mindef.nl/kl/lo_sportorganisatie/profiel/index.aspx
56 Regeling rotsklimmen/werken op hoogte, werken op hoogte met touwen, punt 2.
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de wijze waarop57. Hetzelfde geldt voor de kwaliteitsbewaking, de materiaalkeuze, de uitvoering 
en het toezicht. Voor zijn taken als monitor beschikt de commandant over de Kwaliteitsbewaker 
Rotsklimmen en Werken op Hoogte58. Deze functionaris maakt als “eenmansbureau” deel uit van 
de stafsectie Opleiding, Training en Kennisproductie. In punt 1.2 van de Handleiding Instructeur 
Klimtoren is over de bevoegdheden van de kwaliteitsbewaker opgemerkt dat zijn brieven conform 
de inhoud uitgevoerd moeten worden. 

De instructeursopleidingen worden gegeven bij de LO/Sportschool onder de LO/Sportorganisatie.59 
De commandant van de LO/Sportschool is belast met het actueel houden van de instructeurs-
voorschriften en de uitvoering door de onder hem vallende LO/Sportgroep van de opleidingen.60 
Namens de commandant van de LO/Sportorganisatie is de commandant van de LO/Sportschool 
belast met de planning, uitvoering en rapportage van de jaarlijkse legalisatie.61 De sportschool leidt, 
naast personeel van het Commando Landstrijdkrachten ook personeel van de andere operationele 
commando’s op tot Instructeur Klimtoren62. 

De werk- en veiligheidsinstructies zijn per (instructeurs)bevoegdheid in een voorschrift vastgelegd63 
en iedere opgeleide instructeur beschikt over een voorschrift overeenkomstig zijn bevoegdheid64. 
De hoogste bevoegdheid waarover men beschikt eindigt op 31 december van het jaar volgend 
op het jaar waarin de bevoegdheid is gehaald. De bevoegdheid kan telkens met een kalenderjaar 
worden verlengd indien met goed gevolg is deelgenomen aan de legalisatie65. De commandant 
van de LO/Sportorganisatie is bevoegd, op basis van geconstateerd onveilig werken door een 
instructeur, de instructiebevoegdheid voor een nader vast te stellen periode in te trekken. Ten 
aanzien van personeel buiten de LO/Sportorganisatie zal hij ook de commandant van betrokkene 
informeren66. De instructeursbevoegdheid is herkenbaar aan de kleur van het zogenaamde 
cordelet dat de instructeur zichtbaar draagt overeenkomstig zijn bevoegdheid67. De Instructeur 
Klimtoren is bevoegd tot het zelfstandig geven van instructie in activiteiten op de klimtoren en het 
assisteren van de instructeur Werken op Hoogte en/of de instructeur Rotsklimmen op kunstmatige 
en natuurlijke locaties68.

57 Zie daarvoor de Handleiding Instructeur Klimtoren.
58 Functiebeschrijving (ongedateerd, niet ondertekend) Kwaliteitsbewaker Rotsklimmen en werken op 

Hoogte (LO&S).
59 http://intranet.mindef.nl/kl/lo_sport/doctrine_opleiding_training/opleiding_training/studiegids/index.aspx
60 Regeling rotsklimmen/werken op hoogte, werken op hoogte met touwen, toelichting op punt 4. 
61 Legalisatie is een test voor verlenging van de instructiebevoegdheid. Regeling rotsklimmen/werken op 

hoogte, werken op hoogte met touwen, punt 6.
62 http://intranet.mindef.nl/kl/lo_sport/doctrine_opleiding_training/opleiding_training/studiegids/index.aspx
63 Regeling rotsklimmen/werken op hoogte/werken op hoogte met touwen, toelichting op punt 4.
64 Regeling rotsklimmen/werken op hoogte/werken op hoogte met touwen, toelichting op punt 4.
65 Regeling rotsklimmen/werken op hoogte/werken op hoogte met touwen, punt 6.
66 Regeling rotsklimmen/werken op hoogte, werken op hoogte met touwen, punt 8b.
67 Regeling rotsklimmen/werken op hoogte/werken op hoogte met touwen, toelichting op punt 4.
68 Regeling rotsklimmen/werken op hoogte/werken op hoogte met touwen, punt 4, onderdeel b.
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5 ANALYSE

5.1  Hoe was De toestanD van Het materiaal, Hoe verliepen voorbereiDing en uitvoering en 
waarom werD De val niet opgevangen?

5.1.1 De klimtoren
De 20 meter hoge klimtoren op de Oranjekazerne te Schaarsbergen (afbeelding 1) is in 1993 
gebouwd en bestaat uit een constructie van zogenaamde baileypanelen met dwarsdragers. Aan 
twee zijden (noord en zuid) is een klimwand van respectievelijk 10 en 20 meter hoogte bevestigd 
met op deze hoogten, binnen het profiel van de toren, een platform. Bij grensverleggende 
activiteiten wordt de klimtoren gebruikt voor het klimmen en afdalen langs de klimwand en het 
open-kruis klimmen69. In het laatste geval klimt men aan de open west- of oostzijde naar het 
platform. Het voorval vond plaats tijdens het beklimmen van de 10 meter hoge klimwand aan 
de noordzijde. Deze wand is voorzien van standaard kunststof houvastpunten als klimblokken 
en kommen waarlangs het 10-meter platform kan worden bereikt. Boven de aan de voet van 
de noordwand beginnende sloot is een opklapbaar stalen rooster70 aangebracht dat dienst doet 
als grondplatform vanaf waar men begint met klimmen of waarop men landt bij het afdalen. Om 
schokken te dempen, is rondom de toren een ondergrond van kleine kiezelstenen aanwezig71. 
Deze ondergrond is niet als demping voor een val van meer dan 2 meter hoogte bedoeld. Men 
hoort immers niet vanuit de klimtoren op de grond te vallen72. De uitrusting moet dat voorkomen. 
Klimtorens worden door de dienst Vastgoed Defensie periodiek geïnspecteerd op bouw- en 
onderhoudstechnische aspecten. In een ongedateerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)73 
voor (het personeel van) de LO74/Sportorganisatie van het Commando Landstrijdkrachten (hierna: 
de LO/Sportorganisatie) zijn enkele observaties gedaan over niet uitgevoerde herstellingen, doch 
die zijn voor dit onderzoek niet van belang. Tijdens de laatste inspecties in 2006 en 2008 van deze 
klimtoren zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 

5.1.2 De uitrusting
De klim- en afdaaluitrusting (zie afbeelding 2 en 4) is samengesteld uit materiaal dat naar 
maatstaven van de LO/Sportorganisatie defensiebreed in gebruik is. De materialen die tijdens het 
voorval werden gebruikt, waren aangeschaft door en in beheer bij Bureau Militaire Sport van het 
961 Platformsquadron onder Opleidingen Koninklijke Luchtmacht. De klimuitrusting bestaat uit 
een helm (merk Petzl, type Ecrin-roc) en een reddinggordel (merk Petzl, type Falcon). De helm 
moet de klimmer beschermen tegen stoten en vallende objecten. De helm is geen valhelm en 
niet bedoeld om het hoofd bij grotere krachten dan aangegeven te beschermen.75 Aan de gordel 

69 Het 20-meter platform kan ook worden gebruikt om aan de noordzijde van de toren, langs een 
diagonaal gespannen touw, naar een 30 meter verderop gelegen punt af te dalen, het zogenaamde 
togglen. De toren op de Oranjekazerne behoort nog tot de generatie waarbij onder de diagonale afdaling 
(de togglebaan) vanaf de voet aan de noordzijde van de toren ter schokdemping een sloot ligt. De 
hedendaagse materialen en technieken voor valbeveiliging, maken een sloot als valdemping tijdens het 
togglen overbodig. 

70 Indien wordt getoggled is het stalen rooster omhoog geklapt, zodat na de start van het togglen ook het 
slootgedeelte daaronder als valdemping kan fungeren. Een omlaag geklapt rooster biedt geen schok- of 
valdemping. De nieuwe generatie klimtorens, de torens zonder rooster en valdempende sloot, hebben 
rondom de toren en onder het diagonale toggletouw een schokdempende ondergrond van kiezelstenen 
met een specifieke diameter. 

71 Conform het Programma van eisen voor klimtorens. Vaak wordt volstaan met een verwijzing naar 
de NEN-EN 1177:2008 “Schokabsorberende bodemoppervlakten van speelplaatsen” waarbij slechts 
een maximale valhoogte van 2 meter is toegestaan. In het programma van eisen spreekt men van 
“Landingplaatsen”. De schokabsorptie heeft niet meer ten doel dan de blessures te voorkomen die het 
gevolg zijn van hard neerkomen tijdens een reguliere verticale afdaling. Bij hard neerkomen, kan worden 
gedacht aan een sprong (zoals bij een hindernisbaan). 

72 Om die reden hoeven er geen voorzieningen te zijn om een val te dempen.
73 Vermoedelijk in 2003 uitgevoerd.
74 LO staat voor Lichamelijke Oefening.
75 De gebruiksaanwijzing van de helm geeft aan waarvoor de helm geschikt en genormeerd is (o.a. 

bescherming tegen een gewicht van 5 kg met een valhoogte van 2 meter). Gebruiksaanwijzing helm van 
Petzl: “Notice ECRIN ROC A01 réf.: A01500l (240309)”.
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zijn achtereenvolgens bevestigd een karabiner76, een dubbelgeslagen bandlus van 30 cm en een 
zogenaamde mini-traxion als valbeveiliging (katrol met stijgklem, merk Petzl, type mini-traxion 
P07). De mini-traxion is tijdens het beklimmen van de klimwand met de 11-mm dikke veiligh eidslijn 
verbonden.

Karabiner

Beweegrichting

Mini-traxion

Sluitpal

Borgpal

Bandlus

Borgplaats voor openstand

Getande remplaat

Blokschijf

Afbeelding 4 Overzicht bevestiging klimmateriaal (Defensie)

De uitrusting wordt jaarlijks aan de hand van door de LO/Sportorganisatie uitgegeven 
keuringsnormen gecontroleerd. Het materiaal van Bureau Militaire Sport was op 19 januari 2010 
voor het laatst gecontroleerd. Ook de kliminstructeurs controleren voordat zij met een oefening 
beginnen de uitrusting. Deze verkeerde in goede staat. Wel bleek dat de fabricagedatum niet 
goed te achterhalen was. Dit terwijl zowel fabrikant als de LO/Sportorganisatie voorschrijven 
dat de gebruiksperiode tot maximaal 10 jaar na fabricagedatum is. Forensisch onderzoek door 
het Nederlands Forensisch Instituut van de klimuitrusting van het slachtoffer (gordel, karabiner, 
bandlus en mini-traxion) en de 11mm-veiligheidslijn, heeft geen tekortkomingen of bijzonderheden 
aan het licht gebracht die een goede en normale werking in de weg staan of deze zouden kunnen 
beïnvloeden77.

Ter voorbereiding op de activiteiten op de klimtoren hadden de kliminstructeurs de avond voor 
het voorval (vrijdag 12 februari) aan twee zijden van de klimtoren zes 11 millimeter dikke lijnen 
bevestigd: vier aan de noordzijde (10-meter klimwand) en twee en twee aan de westzijde (open 
frame). Van de vier lijnen aan de noordzijde fungeerden de twee middelste als afdaallijn; de twee 
buitenste waren voor het klimmen bestemd en fungeerden als veiligheidslijn. De twee lijnen aan 
de westzijde (open frame) waren eveneens voor het klimmen bestemd en fungeerden ook als 

76 Een karabiner is een metalen ring (ovaal of in de vorm van een “D”) om snel componenten in een 
veiligheidskritisch systeem met elkaar te verbinden, waarbij de ring, al dan niet in combinatie met een 
draaiende (schroef) en/of schuivende beweging, tegen een verende werking in wordt open gedrukt.

77 Nederlands Forensisch Instituut, zaaknummer 2010.04.27.011, 30 augustus 2010. 
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veiligheidslijn. De vier voor klimmen bestemde veiligheidslijnen werden, zoals voorgeschreven, op 
10 meter hoogte boven aan de achterkant van het platform vastgemaakt en aan de onderkant van 
de klimtoren. De bevestiging aan de onderzijde voorkomt dat men de veiligheidslijn tijdens de klim 
mee naar boven kan trekken. De afdaallijnen werden alleen aan de bovenkant vastgemaakt. Met 
behulp van deze zes lijnen is het mogelijk zes personen tegelijk te laten klimmen (2x noordzijde 
beide buitenkanten, 2x westzijde) en afdalen (2x noordzijde naast elkaar in het midden). Op de 
dag van het voorval, voorafgaand aan de klim- en afdaalactiviteiten, hadden beide instructeurs de 
lijnen gecontroleerd en daarbij geen onregelmatigheden geconstateerd. De lijnen waren ondanks 
de vorst normaal bruikbaar.

Beantwoording deelvraag 1:

a. Het materiaal dat tijdens het voorval werd gebruikt, had geen technische 
tekortkomingen en werd gebruikt volgens de toenmalige defensievoorschriften;

b. De twee tijdens het voorval aanwezige instructeurs waren bevoegd Instructeur 
Klimtoren en hebben hun werkzaamheden conform de voor hen geldende procedures 
verricht;

c. De valbeveiliging van de mini-traxion heeft tijdens de eerste rust correct gewerkt; voor 
de tweede rust bood de mini-traxion geen valbeveiliging;

d. Het uitblijven van de valbeveiliging leidde ertoe dat de val niet werd opgevangen.

5.2 Het gebruik en De gebruiksrisico’s van De mini-traxion

5.2.1 De aanschaf
Ten einde de kliminstructeurs in staat te stellen hun taken te verrichten, zijn klimartikelen nodig. 
Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat de beslissing een artikel aan het assortiment 
toe te voegen na een daartoe strekkend voorstel genomen wordt namens de commandant van 
de LO/Sportorganisatie door het rechtstreeks onder hem ressorterende hoofd van de stafsectie 
Opleiding, Training, en Kennisproductie. Een dergelijke beslissing leidt er toe dat de over het land 
gespreide LO/kliminstructeurs, op grond van een door het Opleidings- en Trainingscommando af te 
sluiten afroepcontract, de betreffende artikelen rechtstreeks bij de leverancier kunnen betrekken. 
Vóór de mini-traxion werd voor het beklimmen van klimtorens gebruik gemaakt van de Petzl 
Basic (AAP0), net als de mini-traxion een bergsportartikel. Verklaard is dat het Arbobewustzijn 
bij de LO/Sportorganisatie destijds niet sterk ontwikkeld was en dat het marktaanbod voor 
Arbo-gecertificeerde beschermingsmiddelen voor het werken op hoogte te verwaarlozen was. Naar 
de stand van de toenmalige techniek was de Basic een adequaat middel om personen die een 
klimtoren beklommen mee te beveiligen. Echter, gedurende de periode dat de Basic in gebruik 
was, werd door fabrikant Petzl een modificatie aangebracht. De oude Basics waren niet meer 
leverbaar. Het probleem dat met de gemodificeerde Basics ontstond, was dat deze tijdens het 
gebruik regelmatig in de openstand kwamen te staan met als gevolg dat de veiligheidsrisico’s 
toenamen. Nadat er in 2003 een ongeval was geweest, werd, mede gelet op het nog immer 
schrale marktaanbod, overwogen alle gemodificeerde Basics aan te laten passen. Hoewel Petzl 
aangaf dan niet langer productaansprakelijk te zijn, werd, gelet op de risico’s met de door Petzl 
gemodificeerde Basics, tot een aanpassing gekomen. Tegelijkertijd zocht de Kwaliteitsbewaker 
Rotsklimmen en Werken op Hoogte verder naar een beter beveiligingsmiddel voor klimtorens. Dit 
beter veronderstelde middel werd gevonden in de mini-traxion. 

Bij de LO/Sportorganisatie is het gebruikelijk dat artikelen worden beproefd voordat deze aan het 
assortiment klimsportartikelen worden toegevoegd. Ook de mini-traxion is beproefd. Dit gebeurde 
in 2004 onder auspiciën van de Kwaliteitsbewaker, gedurende een periode van 4 à 5 maanden. Ten 
eerste door de klimgroep van de LO/Sportschool, een groep van circa 10 hoogst gekwalificeerde 
kliminstructeurs bij de krijgsmacht. Ten tweede bij de LO/Sportgroepen bij de legerplaatsen 
Ermelo en Oirschot. In deze legerplaatsen wordt veel geklommen, zowel door militairen in de 
initiële opleiding als door operationeel geplaatste militairen. Tot slot werd overleg gevoerd met 
leveranciers en met specialisten van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging. 
Op grond van de uitkomsten van de beproevingen, het specialistenoverleg en de toenmalige 
gebruiksaanwijzing werd de mini-traxion, op advies van de Kwaliteitsbewaker door het hoofd van 
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de stafsectie Opleiding, Training, en Kennisproductie onder afroepcontract gebracht. De Petzl Basic 
werd uitgefaseerd. De LO/Sportorganisatie kon echter geen verwervingsdossier overleggen.

5.2.2 De gebruiksmogelijkheden
De mini-traxion is een multifunctioneel klimsportartikel en voor iedereen te koop. In de 
productcatalogus van fabrikant Petzl staat het in de rubriek Katrol-stijgklemmen van het hoofdstuk 
Katrollen beschreven als “Compacte en lichte katrol-stijgklem”.78 In de gebruiksaanwijzing79 staan 
als toepassingen: 

a. katrol stijgklem;
b. eenvoudige katrol;
c. stijgklem;
d. teruglooprem op een horizontaal gespannen touw.

De toepassing als katrol behoeft geen toelichting; de toepassing als teruglooprem op een 
horizontaal gespannen touw evenmin omdat het beklimmen van de klimwand verticaal plaatsvindt. 
Blijft over de toepassing als stijgklem. Een stijgklem is bestemd voor het voortbewegen op een 
touw en biedt valbeveiliging. Zie voor deze toepassing afbeelding,80 tekening links onderaan. Door 
de mini-traxion/stijgklem tijdens de klim, zonder deze aan te raken, mee te nemen en tegelijkertijd 
gewicht op het touw te blijven uitoefenen, klemt de getande remplaat in de mini-traxion (afbeelding 
4 en 6) bij voortduring het touw af. Bij een als zodanig belaste mini-traxion is het vrijwel onmogelijk 
de getande remplaat tegen de belasting in van het touw te halen. De klemmende werking van de 
mini-traxion biedt als gevolg daarvan valbeveiliging. Tijdens gesprekken met drie toonaangevende 
klimspecialisten van de LO/sportorganisatie bleek dat zij ervan overtuigd waren dat deze vorm van 
valbeveiliging ook bij gebruik op een niet strak gespannen touw wordt geboden. Voor hen staat het 
begrip stijgklem synoniem voor valbeveiliging. In deze context biedt de mini-traxion valbeveiliging 
op zowel een strak gespannen als een slap hangend touw.

De groep waartoe het slachtoffer behoorde ging openkruis klimmen, afdalen en klimwand klimmen.
De mini-traxion werd alleen gebruikt tijdens het klimmen. Men klom langs de open zijde of langs de 
klimwand; er werd niet langs een touw omhoog geklommen. De via gordel, karabiner en bandlus 
tussen lichaam en lijn verbonden mini-traxion had ten doel als valbeveiliging de veiligheid van de 
klimmers te waarborgen. De lijn waaraan men voorafgaand aan de klimactiviteiten werd ingefit 
fungeerde in verband daarmee als veiligheidslijn, niet als klimlijn. De mini-traxion werd dus niet 
gebruikt om op een strak gespannen touw voort te bewegen (stijgklemfunctie). Op 21 juli 2010 
hebben onderzoekers van de Onderzoeksraad fabrikant Petzl bezocht ten einde meer duidelijkheid 
te krijgen over de toepassingsmogelijkheden van de mini-traxion. De technisch directeur heeft 
tijdens dit bezoek onderstreept dat de gebruiksaanwijzing van de mini-traxion niet aangeeft dat 
deze ook bij andere verticale beklimmingen dan touwklimmen (touw strak gespannen) gebruikt kan 
worden. Gevraagd naar een toelichting op de tekeningen uit de gebruiksaanwijzing op afbeelding 
5, heeft hij aangegeven dat de onderste twee tekeningen links het gebruik als teruglooprem 
(tekening links midden) en als stijgklem (tekening links onder) illustreren. In beide gevallen staat 
het touw, anders dan tijdens het voorval, vrijwel continu onder spanning. Op deze wijze is volgens 
hem valbeveiliging min of meer gegarandeerd. In het eerste geval om een eenmaal ingezette 
val (bijvoorbeeld als gevolg van uitglijden) op te vangen en in het tweede geval om een val te 
voorkomen. De technisch directeur benadrukte dat de tekening linksboven niet betekent dat de 
mini-traxion voor alle vormen van verticale beklimming gebruikt kan worden. De tekening links 
boven staat volgens de technisch directeur in verband met de in de tekening links midden bedoelde 
toepassing als teruglooprem. De tekening links boven illustreert alleen de bevestigingswijze van de 
mini-traxion bij gebruik als teruglooprem. Volgens de technisch directeur mogen er geen andere 
betekenissen aan de tekening links boven worden gegeven. Hij gaf echter toe dat de tekening 
links boven, waarin de lijn verticaal is afgebeeld, verwarring kan oproepen ten opzichte van de 
tekening links midden waarin de lijn meer horizontaal is afgebeeld. De tekening links boven geeft 
de indruk dat de mini-traxion ook veiligheid biedt bij andere verticale klimwijzen dan op de tekening 

78 Catalogus Z13 – 2010, p. 95-96.
79 Gebruiksaanwijzing mini-traxion P07 van Petzl: PO7 MINI-TRAXION P07600-F (271204). Zie bijlage 5.
80 Afbeelding overgenomen uit de gebruiksaanwijzing van de mini-traxion.
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links onder, bijvoorbeeld tijdens het beklimmen van een klimwand81. Hij bleef er echter bij dat de 
mini-traxion tijdens het voorval niet gebruikt is waarvoor hij is bedoeld. 

Afbeelding 5: Gebruiksaanwijzing Petzl P07 mini-traxion nummer P07600-F(271204)

Na het gesprek met de fabrikant is hierover met de Kwaliteitsbewaker gesproken die bij de 
introductie in 2005 van de mini-traxion was betrokken. Hij benadrukte dat de beproevingen van de 
mini-traxion erop gericht waren vast te stellen of deze als valbeveiliging zou kunnen dienen tijdens 
het beklimmen van verticale oppervlakken, bijvoorbeeld klimwanden (slap hangend touw). Dit ter 
vervanging van de Petzl Basic. Hij meende zich een afbeelding te herinneren waarop een persoon, 
ingefit op de wijze als op de tekening links boven (afbeelding 5), gereed stond een verticaal 
oppervlak te beklimmen. De voormalige Kwaliteitsbewaker kon zich niet herinneren of hij deze 
afbeelding in een gebruiksaanwijzing van de mini-traxion of elders had aangetroffen. Gelet op de 
gunstige resultaten van de beproevingen is de mini-traxion, tegen de gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant in, ook voor het beklimmen van verticale oppervlakken in gebruik genomen. 

5.2.3 De gebruiksrisico’s
De vier voor het klimmen bedoelde veiligheidslijnen waren met ongeveer een meter speling aan 
zowel de onder- als bovenkant van de toren vastgemaakt. Het vastmaken onder waarborgt dat de 
mini-traxion met de klimmer meeschuift en hij geen risico loopt het uiteinde van de veiligheidslijn 
mee te nemen. Het meeschuiven tijdens de klim is van vitaal belang voor de veiligheid omdat 
er anders geen valbeveiliging is. Onderzoek heeft uitgewezen dat de mini-traxion, volgens de 
bedoeling, met het slachtoffer is meegeschoven. Kort nadat hij aan zijn klim was begonnen, heeft 
hij even in zijn gordel gerust en zijn klim vervolgd. De dodelijke val vond plaats toen hij op 8 à 9 
meter opnieuw wilde rusten en de mini-traxion niet werkte. Uit de verklaringen is af te leiden dat hij 

81 De tekening linksboven is inmiddels uit de gebruiksaanwijzing verwijderd.
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de mini-traxion waarschijnlijk handmatig naar boven heeft gehaald om zo de klemmende werking 
aan te kunnen spreken. Daarbij is deze mogelijk door het slachtoffer zelf in de openstand gebracht. 
In deze stand is geen valbeveiliging mogelijk. Het feit dat het slachtoffer net daarvoor in zijn gordel 
had gerust, wijst erop dat de valbeveiliging van de mini-traxion op dat moment correct werkte. De 
vraag is nu of en zo ja welke risico’s er aan het gebruik van de mini-traxion waren verbonden.

Klimdeskundigen zowel binnen Defensie als daarbuiten (Politieacademie, Nederlandse Klim- en 
Bergsport Vereniging) geven aan dat de mini-traxion qua uitvoering en veiligheid voldoet aan 
de “state of the art”. Toch kwamen er kort na het in gebruik nemen al incidentmeldingen bij de 
Kwaliteitsbewaker. Om die reden wees hij de kliminstructeurs er in een intern memorandum van 
21 maart 2005 op dat hoewel het gebruik van de mini-traxion inmiddels algemeen bekend was, er 
meldingen bij hem waren binnengekomen dat deze open was gegaan. Als oorzaak gaf hij op dat dit 
alleen gebeurt bij verkeerd gebruik. Om die reden droeg hij hen op voorafgaande aan het gebruik 
een demonstratie beveiligd klimmen te geven en de gebruikers van de mini-traxion er met nadruk 
op te wijzen het apparaat tijdens het gebruik niet aan te raken. Nadien zijn in 2007 en 2009 bij de 
Kwaliteitsbewaker de volgende voorvallen met de mini-traxion gemeld:82

a. 2007
• Incident tijdens een nachtelijke activiteit waarbij een leerling, na goed ingefit te zijn, boven 

komt met een openstaande mini-traxion.

b. 2009
• Tijdens het klimmen via klimladders is ten minste één mini-traxion opengesprongen zonder 

dat de leerling aan de beveiliging heeft gezeten. Eén leerling kon de mini-traxion zelf dicht 
doen;

• Tijdens het ladderklimmen op de touwhindernisbaan gleed een leerling, nadat hij 
meerdere malen in de klimlijn was gevallen, over de lijn heen en kwam in de grindbak 
terecht. De oorzaak bleek een riempje te zijn van de uitrusting dat in de mini-traxion was 
terechtgekomen met als gevolg dat de tanden op de glijplaat niet naar behoren werkten;

• Halverwege het klimspoor staat de mini-traxion van een leerling open. De leerling geeft aan 
de uitrusting wel omhoog te hebben getrokken, echter niet aan de mini-traxion maar aan 
de bandlus.

In infobulletins van begin 2008 en begin 2009 aan de LO/Sportorganisatie wijst de Kwaliteitsbewaker 
specifiek op het onbedoeld opengaan van de mini-traxion.83 In Infobulletin 2008-1 van 26 maart 
2009 stelt hij:

“(…) Mini-traxion. Gebruik van de mini-traxion is inmiddels algemeen bekend. Toch komen er 
meldingen binnen dat de mini-traxion opengaat. Dit vindt met name plaats doordat leerlingen 
onvoldoende worden gewezen op de gevaren die ontstaan bij het omhoog schuiven van de 
mini-traxion, waardoor de kans op openen van de mini-traxion aanwezig is”.

Naar aanleiding van dergelijke meldingen is in de infobulletins van 3 januari 2008 en 26 maart 
2009 gewaarschuwd tegen het onbedoeld open gaan van de mini-traxion. De mogelijkheid bestaat 
namelijk dat de mini-traxion bij het handmatig omhoog schuiven onbedoeld in de geborgde 
openstand (afbeelding 6) komt te staan. De veiligheidslijn kan als gevolg daarvan vrij tussen de 
blokschijf en de getande remplaat (afbeelding 2 en 6) bewegen en de mini-traxion biedt geen 
valbeveiliging meer. Tijdens het onderzoek zijn door kliminstructeurs meer voorbeelden van 
onbedoelde openstand van de mini-traxion gegeven.84 Ook ervaren kliminstructeurs geven aan 
dat het tijdens de klim door de klimmer omhoog schuiven van de mini-traxion een vrij natuurlijke 
beweging is en dat ook zij, hoewel deugdelijk ingefit, tijdens eigen klimactiviteiten, ervaringen 
hebben met een onbedoeld in de openstand staande mini-traxion.

82 Gegevens van de Kwaliteitsbewaker ROTSKL/WOH bij de LO/Sportorganisatie. 
83 a.   Infobulletin 2008-1 Rotsklimmen/Woh (Intern memorandum) van 3 januari 2008 van de Kwaliteits-

bewaker Rotsklimmen/WOH aan de LO/Sportorganisatie KL;
 b.   Infobulletin 2008-1 Rotsklimmen/WOH (Intern memorandum) van 26 maart 2009 van de Kwaliteits-

bewaker Rotsklimmen/Woh aan de LO/Sportorganisatie KL.
84 Bron: Interviews en meldingen. 
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De hierboven genoemde infobulletins waren alleen gericht aan de bij het Commando Landstrijd-
krachten werkzame kliminstructeurs, niet aan de bureaus Militaire Sport bij het Commando 
Luchtstrijdkrachten.85 Tijdens de opleiding en de jaarlijkse legalisatie wordt de instructeurs 
voorgehouden dat zij de leerlingen altijd de aanwijzing moeten geven tijdens het klimmen niet aan 
de mini-traxion te komen. Ook beide bij het voorval betrokken kliminstructeurs van Opleidingen 
Koninklijke Luchtmacht waren daarmee bekend en hebben dat gedaan. Desgevraagd hebben zij 
verklaard dat hen tijdens de opleiding was verteld dat de mini-traxion veilig was. Zij hebben nimmer 
aan de veilige werking getwijfeld, ook niet nadat een van hen een incident had meegemaakt.

Tijdens gesprekken met de klimspecialisten van de LO/sportorganisatie is over het onderwerp 
incidentmeldingen en naar aanleiding daarvan te treffen maatregelen gesproken. Zij brachten naar 
voren dat de bij de LO/Sportorganisatie opgeleide kliminstructeurs zeer bij hun vak betrokken zijn 
en dat incidenten steeds met elkaar worden besproken. De kliminstructeurs vormen een hechte 
specialistengroep, de onderlinge contacten zijn goed en er is, zoals in de klimsport gebruikelijk, 
een grote mate van sociale controle. Incidenten worden vrijwel altijd aan de Kwaliteitsbewaker 
gemeld. In dit verband is naar voren gebracht dat “ (…) gelet op de “circa anderhalf miljoen 
klimbewegingen”, het aantal incidenten met de mini-traxion te verwaarlozen is”. Incidenten 
worden op de gevolgen daarvan beoordeeld, niet op het potentieel gevaar. Op deze incidenten is 
gereageerd door een instructie aan de kliminstructeurs dat zij de klimmers erop dienden te wijzen 
tijdens de klim niet aan de mini-traxion te komen. Volgens de kliminstructeurs werden daardoor 
de gebruiksrisico’s van de mini-traxion beheerst. De Raad is echter van mening dat dit niet het 
geval is omdat een mondelinge instructie aan de klimmers om niet aan de mini-traxion te komen 
onvoldoende zekerheid biedt. Afgezien daarvan is de Raad van mening dat men bij het treffen van 
beheersmaatregelen specifieke aandacht moet besteden aan de categorie militairen die voor de 
eerste maal een risicovolle activiteit gaan beoefenen of daarin geen routine hebben opgebouwd. 
Voor niet of minder ervaren klimmers hadden aanvullende beheersmaatregelen getroffen moeten 
worden. Desgevraagd is verklaard dat de incidenten geen aanleiding vormden daarover met de 
naast hogere niveaus in de LO/Sportorganisatie te overleggen, bijvoorbeeld met het hoofd van de 
stafsectie Opleiding, Training en Kennisproductie. 

De klimspecialisten hebben de mini-traxion altijd veilig bevonden en het aantal incidenten gaf geen 
aanleiding tot een ander oordeel te komen. Dit laat onverlet dat men de ontwikkelingen nauwgezet 
volgt en bestaande artikelen zo nodig door nieuwe en betere worden vervangen. Zo zal Petzl een 
aangepaste mini-traxion op de markt brengen en heeft men een apparaat van een andere fabrikant 
in het vizier. Het voornemen is een valbeveiligingsapparaat aan te schaffen. In reactie op een vraag 
van de onderzoekers of wordt overwogen een Arbo-gecertificeerde valbeveiliging aan te schaffen, 
werd aangegeven dat deze minder geschikt zijn voor gebruik in het terrein. Bergsportartikelen zijn 
over het geheel genomen beter bestand tegen vuil, modder en kiezels en ook Arbo-gecertificeerde 
artikelen garanderen geen volledige veiligheid. De kliminstructeurs menen: “(…) … dat de zwakste 
schakel meestal wordt gevormd door de mens die, in casu tegen de tweemaal expliciet gegeven 
instructie in, het apparaat niet juist (heeft) gebruikt.”86 Volgens de Raad had deze mening juist tot 
het afschaffen van de mini-traxion als valbeveiliging moeten leiden.

85 Tijdens het onderzoek is de adressering van deze bulletins uitgebreid.
86 Bron: Interviews.
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Beantwoording deelvraag 2:

a. De mini-traxion is een multifunctioneel apparaat. De aanschaf had ten doel valbeveiliging 
tijdens het beklimmen van klimtorens te bieden. 

b. Voordat de mini-traxion definitief voor klimtorens in gebruik werd genomen, is een 
uitgebreide besluitvormingsprocedure doorlopen.

c. De klimspecialisten van de LO/Sportorganisatie associëren de mini-traxion primair 
met valbeveiliging, om het even of een dergelijk apparaat wordt gebruikt tijdens het 
voortbewegen op een touw of tijdens het beklimmen van een verticaal oppervlak. 

d. De mini-traxion is tijdens het voorval als valbeveiliging gebruikt en daarbij niet gebruikt 
voor het doel waarvoor deze door de fabrikant was bestemd.

e. Ervaringen binnen Defensie wijzen uit dat het gebruik van de mini-traxion als valbeveiliging 
het risico oplevert dat deze onbedoeld in de openstand komt te staan.

f. De risico’s van het onbedoeld open gaan van de mini-traxion waren ten tijde van het 
voorval geruime tijd bij de klimspecialisten bekend.

g. De klimspecialisten vonden de risico’s met de mini-traxion verwaarloosbaar.
h. Bij het treffen van beheersmaatregelen is geen specifieke aandacht besteed aan de 

categorie militairen die voor de eerste maal een klimtoren beklimmen of daar geen routine 
in hebben opgebouwd.

i. Incidentmeldingen worden beoordeeld op gevolg, niet op potentieel gevaar.
j. De incidentmeldingen vormden geen aanleiding daarover met de naast hogere niveaus in 

de LO/Sportorganisaties te spreken. Mondelinge instructies om tijdens het gebruik van het 
apparaat af te blijven werden voldoende geacht. 

Beweegrichting

Mini-traxion

Beweegrichting

Mini-traxion

Mini-traxion
in geborgde 
openstand

Getande remplaat
los van de lijn

Getande remplaat
tegen de lijn

Mini-traxion
gesloten

Sluitpal

Borgplaats in 
geborgde openstand

Afbeelding 6
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5.3 risicobeHeersing bij Het beklimmen en afDalen van een klimtoren

Het beklimmen en afdalen van een klimtoren kan plaatsvinden tijdens de initiële opleiding als 
grensverleggende activiteit, maar bijvoorbeeld ook tijdens trainings- en oefenactiviteiten of tijdens 
vervolgopleidingen. Ook andere militairen (niet in opleiding of niet-operationeel geplaatst) maken 
gebruik van de klimtoren, bijvoorbeeld ten behoeve van verdere vorming en teambuilding. Tijdens 
de initiële opleiding gaat het om personen die hun eerste ervaringen als militair opdoen. In de andere 
gevallen gaat het om meer ervaren militairen. Lichting 2009-5 bestond uit onervaren militairen 
die voor verschillende militaire functies waren bestemd. Het latere slachtoffer was gediplomeerd 
monteur en na zijn initiële opleiding bestemd voor de functie Monteur Gronduitrusting. Militairen 
als hij nemen, gelet op hun loopbaanpatroon, na de initiële opleiding vrijwel nooit meer deel aan 
grensverleggende activiteiten. Voor de hierboven bedoelde categorie meer ervaren militairen ligt 
dat, met uitzondering van teambuilders, in de regel anders. Zij vervullen functies waarbij het 
klimmen en afdalen verband houdt met de operationele taakuitoefening of met het onderhouden 
van de aan hun functie gestelde eisen. Te denken valt aan mariniers, commando’s en andere 
infanteristen, maar ook aan van de sportorganisaties deel uitmakende sport- en kliminstructeurs of 
militairen die voor deze functies worden opgeleid. Deze militairen verrichten deze activiteiten niet 
alleen op klimtorens en vergelijkbare kunstwerken, maar ook in natuurlijke omgevingen. 

Het bepalen van de activiteiten die op een klimtoren worden verricht alsmede de wijze waarop, 
vond plaats onder auspiciën van de LO/Sportorganisatie van het Commando Landstrijdkrachten. 
Hetzelfde geldt voor de kwaliteitsbewaking, de materiaalkeuze, de uitvoering en het toezicht. De 
LO/Sportorganisatie van het Commando Landstrijdkrachten speelde daarbij defensiebreed een 
toonaangevende rol. Vóór de mini-traxion werd gebruik gemaakt van de in punt 5.2.1 genoemde 
Petzl Basic. Van dit valbeveiligingsapparaat was een verbeterde versie beschikbaar gekomen doch 
die werd bij de LO/Sportorganisatie niet als verbetering maar als verslechtering gezien. In plaats 
daarvan werd voor de mini-traxion gekozen. 

Defensie is al jaren wettelijk verplicht risico’s te inventariseren en te evalueren en zo nodig 
maatregelen te treffen. Op de datum van het voorval, 13 februari 2010, was deze verplichting 
uitgewerkt in het op 29 januari 2009 in werking getreden Besluit VMSDEF. Bij het beheer en uitvoering 
van het VMSDEF zijn betrokken de coördinerende en de decentrale werkgever. De coördinerende 
werkgever moet ervoor zorg dragen dat de decentrale werkgever de veiligheidsaspecten binnen 
de processen en activiteiten inventariseert, evalueert en beheerst. De decentrale werkgever is 
integraal verantwoordelijk voor het op verantwoorde wijze omgaan met veiligheidsaspecten. Hij 
is wettelijk verplicht een Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E) te hebben. RI&E’s moeten 
schriftelijk zijn vastgelegd en daarin moeten worden opgenomen de relevante veiligheidsrisico’s 
van de processen en activiteiten en de middelen om deze risico’s te beperken. 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat noch voor de oefening Into Balance, noch specifiek voor de 
activiteiten op de klimtoren, een RI&E aanwezig was. Het louter ontbreken van een RI&E wil niet 
zeggen dat er onveilig werd gewerkt. De commandant van de LO/Sportorganisatie heeft immers 
een Handleiding Instructeur Klimtoren uitgegeven. Daarin is bepaald dat de klimtoren en het 
materiaal dat wordt gebruikt “(…) aan de hoogste eisen moeten voldoen” en “Om de veiligheid 
voor 100% te garanderen moet je exact op de hoogte zijn van de toepassing en het gebruik van 
het klimmateriaal”.87 Het onderzoek wijst echter uit dat de Handleiding Instructeur Klimtoren noch 
formeel, noch inhoudelijk als RI&E worden aangemerkt. De reden daarvan is dat daarin vrijwel 
alleen aandacht wordt besteed aan klim- en afdaaltechnieken, materiaalgebruik en instructie. Een 
defensiebrede RI&E voor het beklimmen en afdalen van klimtorens is niet aanwezig. Dit houdt 
in dat de veiligheidaspecten van de activiteiten op de klimtoren niet zijn geïnventariseerd en 
geëvalueerd. Hoewel de Arbeidsomstandighedenwetgeving al jarenlang RI&E’s verplicht stelt, is 
deze verplichting niet nageleefd. Het Commando Luchtstrijdkrachten heeft zelf geen regelgeving 
over het klimmen en afdalen op kunstmatige of natuurlijke locaties en is hiermee dus afhankelijk 
van het Commando Landstrijdkrachten. 

87 Handleiding Instructeur Klimtoren, punt 2.1.
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Hierdoor, en gezien het feit dat beide commando’s deel uitmaken van de krijgsmacht, is de Raad van 
oordeel dat de commandant Luchtstrijdkrachten, ook in zijn verantwoordelijkheid als werkgever, er 
op mocht vertrouwen dat de risico’s van het beklimmen en afdalen van klimtorens afdoende door 
zijn collega van de landstrijdkrachten werden beheerst.

Beantwoording deelvraag 3:

a. Onverminderd zijn verantwoordelijkheid als decentrale werkgever, mocht de commandant 
Opleidingen Koninklijke Luchtmacht erop vertrouwen dat de risico’s van het beklimmen en 
afdalen van klimtorens door de commandant van de LO/Sportschool waren geïnventariseerd 
en geëvalueerd.

b. Er is geen defensiebrede RI&E voor het beklimmen en afdalen van klimtorens; de 
veiligheids-aspecten van de activiteiten op de klimtoren niet zijn geïnventariseerd en 
geëvalueerd.

c. Hoewel de Arbeidsomstandighedenwetgeving al jarenlang RI&E’s verplicht stelt, is deze 
verplichting niet nageleefd. 
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6 CONCLUSIES

De centrale vraag van dit onderzoek luidt:

Is er sprake van veiligheidstekorten in de wijze waarop de veiligheid geborgd werd tijdens het 
beklimmen en afdalen van klimtorens in het kader van het verrichten van grensverleggende 
activiteiten?

Deze vraag is in drie deelvragen gesplitst die als volgt worden beantwoord:

1. Hoe was de toestand van het materiaal, hoe verliepen voorbereiding en uitvoering en waarom 
werd de val niet opgevangen?

a. Het materiaal dat tijdens het voorval werd gebruikt had geen technische tekortkomingen en 
werd gebruikt volgens de toenmalige defensievoorschriften; 

b. De twee tijdens het voorval aanwezige instructeurs waren bevoegd Instructeur Klimtoren 
en hebben hun werkzaamheden conform de voor hen geldende procedures verricht;

c. De valbeveiliging van de mini-traxion heeft tijdens de eerste rust correct gewerkt, voor de 
tweede rust bood de mini-traxion geen valbeveiliging;

d. Het uitblijven van de valbeveiliging leidde ertoe dat de val niet werd opgevangen.

2. Hoe werd de mini-traxion gebruikt en wat waren de gebruiksrisico’s?

a. De mini-traxion is een multifunctioneel apparaat. De aanschaf had ten doel valbeveiliging 
tijdens het beklimmen van klimtorens te bieden;

b. Voordat de mini-traxion definitief voor klimtorens in gebruik werd genomen, is een 
uitgebreide besluitvormingsprocedure doorlopen;

c. De klimspecialisten van de LO/Sportorganisatie associëren de mini-traxion primair met 
valbeveiliging, om het even of deze wordt gebruikt tijdens het voortbewegen op een touw of 
tijdens het beklimmen van een verticaal oppervlak;

d. De mini-traxion is tijdens het voorval als valbeveiliging gebruikt en daarbij niet gebruikt 
voor het doel waarvoor hij door de fabrikant is bestemd;

e. Ervaringen binnen Defensie wijzen uit dat het gebruik van de mini-traxion als valbeveiliging 
het risico oplevert dat deze onbedoeld in de openstand komt te staan;

f. De risico’s van het onbedoeld open gaan van de mini-traxion waren ten tijde van het voorval 
geruime tijd bij de klimspecialisten bekend. De klimspecialisten vonden de risico’s met de 
mini-traxion verwaarloosbaar;

g. Bij het treffen van beheersmaatregelen is geen specifieke aandacht besteed aan de 
categorie militairen die voor de eerste maal een klimtoren beklimmen of daarin geen routine 
hebben opgebouwd;

h. Incidentmeldingen worden beoordeeld op gevolg, niet op gevaar;
i. De incidentmeldingen vormden geen aanleiding daarover met de naast hogere niveaus in 

de LO/Sportorganisatie te spreken. Mondelinge instructies om tijdens het gebruik van de 
mini-traxion af te blijven werden voldoende geacht. 

3. Hoe is de risicobeheersing en de controle daarop bij het beklimmen en afdalen van een 
klimtoren?

a. Onverminderd zijn verantwoordelijkheid als decentrale werkgever, mocht de commandant 
Opleidingen Koninklijke Luchtmacht er op vertrouwen dat de risico’s van het beklimmen 
en afdalen van klimtorens door de commandant van de LO/Sportorganisatie waren 
geïnventariseerd en geëvalueerd;

b. Er is geen defensiebrede RI&E voor het beklimmen en afdalen van klimtorens; de 
veiligheidsaspecten van de activiteiten op de klimtoren zijn niet geïnventariseerd en 
geëvalueerd;

c. Hoewel de Arbeidsomstandighedenwetgeving al jarenlang RI&E’s verplicht stelt, is deze 
verplichting niet nageleefd. 
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De conclusies van dit onderzoek zijn:

1. De commandant Luchtstrijdkrachten mocht erop vertrouwen dat de risico’s van het beklimmen 
en afdalen van klimtorens afdoende door het Commando Landstrijdkrachten werden beheerst;

2. De mini-traxion werd niet gebruikt voor het doel waarvoor deze was bestemd; de gebruiksrisico’s 
waren ten tijde van het voorval geruime tijd bekend;

3. Naast het feit dat de mini-traxion in gebruik bleef voor een doel waar deze niet geschikt voor 
was, werd bij het treffen van beheersmaatregelen geen specifieke aandacht besteed aan de 
categorie militairen die voor de eerste maal een klimtoren beklimmen of daarin geen routine 
hebben opgebouwd;

4. Aan het voortduren van het onveilig gebruik van de mini-traxion heeft bijgedragen dat de 
gerapporteerde incidenten alleen op uitvoerend niveau werden beoordeeld en alleen op het 
actuele gevolg in plaats van wat er in potentie had kunnen gebeuren.

Gedurende dit onderzoek is gebleken dat Defensie maatregelen heeft genomen. De Raad verwacht 
dat daarmee ook tot een defensiebrede RI&E voor de activiteiten op klimtorens wordt gekomen en 
dat deze zal bijdragen aan een meer adequate verwervingsprocedure van klimmaterialen. Verder 
heeft de Raad kennisgenomen van de nieuwe procedure voor het melden van onveilige situaties. 
Deze meldingen kunnen op vrij eenvoudige wijze door elke medewerker van Defensie worden 
gedaan. De Raad dringt er op aan dat dergelijke meldingen op de juiste niveaus op potentieel 
gevaar worden beoordeeld. Naar aanleiding van deze verbetermaatregelen doet de Raad geen 
aanbevelingen.
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BIJLAGE 1 ONDERZOEKSVERANTWOORDING

onDerzoek Door De onDerzoeksraaD voor veiligHeiD

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft, met het uitsluitende doel toekomstige voorvallen te 
voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, tot taak te onderzoeken en vast te stellen wat de 
oorzaken of vermoedelijke oorzaken van individuele of categorieën voorvallen en van de omvang 
van hun gevolgen zijn en daaraan zo nodig aanbevelingen te verbinden.88 Naar aanleiding van 
het voorval op 13 februari 2010 is diezelfde dag een onderzoek gestart. Het onderzoek van de 
Onderzoeksraad beoogt te achterhalen wat zich precies heeft afgespeeld – waarheidsvinding – en 
na te gaan of en zo ja, welke structurele veiligheidstekorten aan de gebeurtenis ten grondslag 
hebben gelegen, met als enige doel er voor de veiligheid lering uit te kunnen trekken. 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een breed werkterrein en is, afgezien van enkele wettelijke 
onderzoeksverplichtingen, vrij naar eigen methoden en technieken voorvallen te onderzoeken. De 
aanleiding voor het onderzoek naar dit ongeval is de potentiële ernst van klimongevallen in het 
algemeen alsmede de fatale afloop bij deze val. De rol van de Arbeidsinspectie bij het toezicht 
op de naleving bij Defensie van de Arbeidsomstandighedenwetgeving is in dit onderzoek buiten 
beschouwing gelaten. 

Het nut en de noodzaak van het verrichten van grensverleggende activiteiten staan in dit 
onderzoek niet ter discussie en zijn daarom niet in het onderzoek betrokken. De wijze waarop een 
grensverleggende activiteit, i.c. het beklimmen van een klimwand door militairen in hun eerste 
opleiding, wordt uitgevoerd, maakt wel deel uit van het onderzoek. De centrale vraag van dit 
onderzoek luidt:

Is er sprake van veiligheidstekorten in de wijze waarop de veiligheid geborgd werd tijdens het 
beklimmen en afdalen door leerling militairen van klimtorens in het kader van het verrichten van 
grensverleggende activiteiten?

Deze vraag geeft aan dat het onderzoek verband houdt met grensverleggende activiteiten 
op klimtorens. Dus niet met grensverleggende activiteiten op andere (natuurlijke) locaties of 
met andere activiteiten dan klimmen. Het voorval wijst uit dat we met militairen in hun eerste 
opleiding te maken hebben die onervaren zijn en het klimmen niet primair beoefenen voor later 
operationeel optreden. Het doel is hen zowel fysiek als mentaal zwaar te belasten door hen 
niet alledaagse activiteiten te laten verrichten die als stressvol worden ervaren en wilskracht 
en doorzettingsvermogen vereisen. Deze activiteiten vinden verplicht plaats binnen een 
ondergeschiktheidsverhouding van de defensiewerknemer jegens zijn defensiewerkgever waarbij 
onderdelen van de arbeidsomstandighedenwetgeving niet van toepassing kunnen zijn. Gelet op het 
voorgaande valt de centrale vraag uiteen in de volgende deelvragen:

1. Hoe was de toestand van het materiaal, hoe verliepen voorbereiding en uitvoering en waarom 
werd de val niet opgevangen?

2. Hoe werd de mini-traxion gebruikt en wat waren de gebruiksrisico’s?
3. Hoe is de risicobeheersing en de controle daarop bij het beklimmen en afdalen door leerling 

militairen van een klimtoren?

Op grond van de beantwoording van de deelvragen kan worden beoordeeld of uit de wijze waarop 
de grensverleggende activiteiten werden uitgevoerd lessen zijn te trekken ter voorkoming van 
soortgelijke voorvallen of ter verbetering van de veiligheid. 

88 Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid, artikel 3.
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onDerzoeksmetHoDe

Het onderzoek heeft bestaan uit:
a. onderzoek ter plaatse;
b. documentstudie;
c. materiaalkundig onderzoek;
d. interviews en gesprekken;
e. gesprek met de ontwerper/fabrikant mini-traxion. 

interviews

Tijdens het onderzoek zijn interviews gehouden met functionarissen van verschillende betrokken 
partijen. In eerste instantie met de direct bij het voorval betrokken instructeurs en leerlingen 
en met functionarissen bij Opleidingen Koninklijke Luchtmacht te Woensdrecht. Daarnaast is 
gesproken met functionarissen van de LO/Sportorganisatie van het Commando Landstrijdkrachten, 
van het Kenniscentrum Militair Optreden onder Extreme Omstandigheden bij het Commando 
Zeestrijdkrachten en van het Krijgsmachtbreed Overleg Lichamelijke Oefening & Sport. Voor 
verdere verdieping is gesproken met klimdeskundigen van de Politieacademie te Ossendrecht 
en van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging te Woerden. Tot slot is met de 
technisch directeur van de ontwerper/fabrikant van de mini-traxion gesproken.

projectteam

Het projectteam bestond uit de volgende personen:

drs. M. Koopman Onderzoeksmanager (tevens projectleider vanaf september 2011)

J. Heerink MSc, MSHE Projectleider (tot september 2011)

ing. C. van Antwerpen MSHE Senior onderzoeker (tot juli 2010)

P.P. Lips Senior onderzoeker

R.P. Besnard Senior onderzoeker (vanaf september 2010)

De volgende personen hebben een belangrijke bijdrage geleverd:

M. Woltering Externe klimdeskundige en docent Politieacademie

inzage

Een inzageversie van het rapport (zonder beschouwing en aanbevelingen) is, conform de Rijkswet 
Onderzoeksraad voor Veiligheid, aan de betrokken partijen en personen voorgelegd. Deze partijen 
en personen is gevraagd het rapport te controleren op fouten en onjuistheden. De verwerking van 
de reacties op het conceptrapport staan in bijlage 3. 
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BIJLAGE 2 ANDER ONDERZOEK NAAR HET VOORVAL

onDerzoek Door openbaar ministerie, koninklijke marecHaussee en Het neDerlanDs forensiscH 
instituut

De Koninklijke Marechaussee is direct na het voorval met een onderzoek begonnen. Het Nederlands 
Forensisch Instituut heeft in opdracht van het Openbaar Ministerie en de Onderzoeksraad technisch 
onderzoek uitgevoerd naar de gebruikte uitrusting. Op 30 augustus 2010 heeft het instituut 
daarover gerapporteerd. De conclusies zijn: 

a. De technische werking van het klimmateriaal dat door het slachtoffer is gebruikt was tijdens 
het onderzoek correct. Voor een correcte werking van het klimmateriaal als stijgklem dient de 
mini-traxion in de gesloten stand te worden gezet. Volgens verklaringen was dit direct na het 
ongeval echter niet het geval;

b. De mini-traxion kan mogelijk door het slachtoffer zelf in de openstand zijn gebracht tijdens het 
omhooghalen van de mini-traxion voor het aannemen van de rusthouding. Verder is er een erg 
kleine kans dat op enige wijze door het haken van kleding of gedeelten van de bepakking de 
mini-traxion onbedoeld in de openstand wordt gebracht;

c. De getande remnok van de mini-traxion werkt niet als deze in de openstand staat en als de 
tanden van de remnok niet aangrijpen op het touw. De exacte hoek tijdens een val waarbij de 
mini-traxion vanuit de openstand in de gesloten stand komt, is echter zeer moeilijk te bepalen. 
De experimenten hebben laten zien dat er verschillende uitgangsposities en hoeken zijn, 
waarbij de mini-traxion in openstand niet in zijn gesloten stand komt en dus niet remt.

Mede op grond van het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut heeft het Openbaar 
Ministerie afgezien van strafvervolging. 

onDerzoek Door De arbeiDsinspectie

De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar de naleving van de Arbeidsomstandighedenwetgeving en 
kan aan de hand van de uitkomst een boete opleggen. De Arbeidsinspectie heeft bij mondeling bevel 
onmiddellijk na het voorval het gebruik van de mini-traxion als persoonlijk beschermingsmiddel 
verboden. Op 27 april 2011 heeft de behandelend inspecteur middels een Ongevallenboeterapport 
het onderzoek afgerond. De Inspecteur heeft de conclusie van het Nederlands Forensisch Instituut 
dat de mini-traxion geen technische mankementen vertoonde overgenomen. Voorts heeft hij 
bevonden dat de mini-traxion tijdens het voorval anders is gebruikt dan fabrikant Petzl beoogde. 
De Inspecteur merkt op dat de fabrikant speciaal voor bescherming van vallen van hoogte de 
zogenaamde ASAP heeft ontwikkeld. De Inspecteur concludeert:

a. “Het door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gesteld persoonlijk beschermings-
middel was niet geschikt voor de te vermijden gevaren, zonder zelf een vergroot gevaar 
in te houden. Aldus zijnde een overtreding van artikel 8.1, lid 2 onder a. van het Arbeids-
omstandighedenbesluit, zijnde een overtreding waar een bestuurlijke boete voor kan worden 
opgelegd volgens artikel 9.9b, eerste lid, onder h van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

b. Het door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gesteld persoonlijk beschermings-
middel was niet in overeenstemming met de beoogde doeleinden welkje door de 
fabrikant zijn bepaald gebruikt. Aldus zijnde een overtreding van artikel 8.1, lid 7 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, zijnde een overtreding waar een bestuurlijke boete voor kan 
worden opgelegd volgens artikel 9.9b, eerste lid, onder h van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

c. Het door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gesteld persoonlijk beschermingsmiddel 
was niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing welke door de fabrikant is opgesteld 
gebruikt, zijnde een overtreding van 8.1, lid 8 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, zijnde 
een overtreding waar een bestuurlijke boete voor kan worden opgelegd volgens artikel 9.9b, 
eerste lid, onder h van het Arbeidsomstandighedenbesluit.”
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De Inspecteur heeft het Ongevallenboeterapport ter behandeling en beoordeling overgedragen aan 
de afdeling Bestuurlijke Boete van de Arbeidsinspectie. De boeteoplegger legt namens de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uiteindelijke boete op. In bepaalde gevallen kan worden 
besloten dat de boete wordt gematigd, of dat van boeteoplegging wordt afgezien. 

onDerzoek Door Defensie 

De commandant der Strijdkrachten heeft de commandant Luchtstrijdkrachten op 15 februari 2010 
opdracht gegeven een onderzoek naar het voorval in te stellen. De commandant Luchtstrijdkrachten 
heeft daarop een Commissie van Onderzoek ingesteld. Omdat het voorval plaatvond op een locatie 
van het Commando Landstrijdkrachten (Oranjekazerne te Schaarsbergen) en de procedures, 
werkwijze en materiaal onder auspiciën stonden van de LO/Sportorganisatie van het Commando 
Landstrijdkrachten, is de Kwaliteitsbewaker Rotsklimmen en Werken op Hoogte van de LO/
Sportorganisatie als technisch lid aan deze commissie toegevoegd. 

De Commissie van Onderzoek heeft het onderzoek op 27 april 2010 afgerond en haar rapport 
op 7 juli 2010 aan de commandant Luchtstrijdkrachten aangeboden. De commissie komt tot de 
conclusie dat het slachtoffer vermoedelijk bij het met de hand omhoog trekken van de mini-traxion, 
deze onbedoeld van een gesloten stand in een openstand heeft gebracht, waardoor het slachtoffer 
tijdens een rustpauze onbedoeld ten val is gekomen. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft 
dit scenario onderzocht en heeft geconstateerd dat dit inderdaad mogelijk is. Daarnaast heeft de 
onderzoekscommissie een aantal bijdragende factoren onderkend zoals de vermoeidheid van het 
slachtoffer en de aanwezigheid van het metalen rooster en het bevroren water beneden aan de 
toren. Als maatregelen die direct na het voorval zijn getroffen, worden genoemd het stopzetten 
van alle klimactiviteiten die met de stijgklem Petzl mini-traxion en de Petzl Basic AAP B18 worden 
uitgevoerd. Dit in navolging van het mondeling bevel ter zake van de Arbeidsinspectie op de 
dag van het voorval. Voorts maakt het rapport melding van de onderzoeken door de Koninklijke 
Marechaussee, de Arbeidsinspectie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Tot slot doet de 
onderzoekscommissie twaalf aanbevelingen. Deze hebben betrekking op de weersomstandigheden 
in relatie tot klimvaardigheden, het verbeteren van de voorbereidende lessen en het uitbreiden 
daarvan, het aanstellen van een derde kliminstructeur en het nagaan of de aanrijroutes voor de 
Oranjekazerne van de hulpdiensten nog actueel zijn. Voorts doet de commissie aanbevelingen over 
het verbeteren van de defensiebrede informatievoorziening over klimveiligheid, het zo spoedig 
mogelijk vorm geven van het op 13 juli 2010 opgerichte Joint Kennis Centrum Militair Optreden 
onder Extreme Omstandigheden89 en het komen tot één procedure, één voorschrift en één mate 
van klimveiligheid. Tot slot worden enkele aanbevelingen over infrastructuur en materiaal gedaan 
zoals het vervangen van het metalen rooster onderaan de klimtoren door een grindbak en, ter wille 
van de eenduidigheid, het vervangen van de Petzl Basic door de mini-traxion. 

De commandant Luchtstrijdkrachten heeft het rapport van de Commissie van Onderzoek op 23 
augustus 2010 naar de commandant der Strijdkrachten gezonden en in zijn appreciatie de in het 
onderzoeksrapport genomen maatregelen onderschreven. Voorts geeft hij in zijn appreciatie 
aan dat hij opdracht heeft gegeven het lesplan aan te passen, het aantal lesuren nader te 
beschouwen, het beheer van het klimmateriaal te verbeteren, het aantal bij klimtorens aanwezige 
kliminstructeurs uit te breiden en in de Handleiding Instructeur Klimtoren een tabel op te laten 
nemen met gevoelstemperaturen op basis van de windchill factor. 

89 Aanwijzing commandant der Strijdkrachten van 13 juli 2010, nr. A-811, punt 5, onderdeel f.
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Voorts adviseert hij:

a. de betreffende klimtoren aan vier zijden te voorzien van adequate valdemping en de overige 
klimtorens zo nodig aan te passen;

b. binnen Defensie voor een type stijgbeugel90 te kiezen;
c. alle defensieonderdelen te laten deelnemen in het overleg van het Joint Kennis Centrum Militair 

Optreden onder Extreme Omstandigheden, opdat alle informatie, waaronder de Nieuwsbrief 
Rotsklimmen en Werken op Hoogte, binnen de verschillende defensieonderdelen bekend wordt 
gesteld;

d. te zorgen voor uniforme regelgeving en procedures met betrekking tot klimactiviteiten 
krijgsmachtbreed;

e. de verantwoordelijk commandant voor de Oranjekazerne in overleg met de meldkamer van de 
veiligheidsregio de aanrijroutes en toegangswegen te laten controleren;

f. in overleg met de Arbeidsinspectie het verbod op klimactiviteiten met de stijgklem, Petzl 
mini-traxion en de Petzl Basic AAP B18 op te laten heffen. 

De commandant der Strijdkrachten heeft de minister van Defensie op 27 december 2010 zijn 
voorlopige appreciatie aangeboden en daarin gemeld dat alle mini-traxions inmiddels waren 
gecontroleerd en er geen tekortkomingen waren gemeld. Voorts deelt hij de minister mede 
dat hij de door de commandant Luchtstrijdkrachten getroffen maatregelen ondersteunt en dat 
hij de overige operationele commandanten daarover zou informeren. Over de adviezen van de 
commandant Luchtstrijdkrachten (zie punt a. t/m f. hierboven) informeert hij de minister als volgt:

a. Advies commandant Luchtstrijdkrachten:
De betreffende klimtoren aan vier zijden te voorzien van adequate valdemping en de overige 
klimtorens zo nodig aan te passen. 
Reactie commandant der Strijdkrachten:
“In september 2009 is door een werkgroep, ingesteld door de voorzitter van het Vastgoedberaad 
Defensie, bestaande uit vertegenwoordigers van de sportorganisatie van de Operationele 
Commando’s en Bestuursstaf een “norm sportaccommodaties” vastgesteld. In deze norm 
wordt verwezen naar een op 7 mei 2009 door de commandant Landstrijdkrachten vastgesteld 
“Programma van Eisen Klimtoren”. De werkgroep komt in februari 2011 weer bijeen. Ik 
zal de voorzitter van de werkgroep verzoeken om te bezien in hoeverre de huidige reeds 
bestaande klimtorens voldoen aan het programma van eisen. Tevens zal ik verzoeken om bij 
geconstateerde afwijkingen te bezien in hoeverre dat hierdoor de veiligheid in het geding komt 
en er aanpassingen noodzakelijk zijn.”

b. Advies commandant Luchtstrijdkrachten:
Binnen Defensie voor 1 type stijgbeugel te kiezen.

c. Advies commandant Luchtstrijdkrachten:
In overleg met de Arbeidsinspectie het verbod op klimactiviteiten met de stijgklem, Petzl 
mini-traxion en de Petzl Basic AAP B18 op te laten heffen. 
Reactie commandant der Strijdkrachten:
“Genoemde stijgklemmen worden bij Defensie gebruikt als stijgklem en als Persoonlijk 
Beschermingsmiddel (PBM) ter voorkoming van een val. Een klimattribuut mag echter alleen 
als PBM worden ingezet als het daadwerkelijk als PBM is gecertificeerd. De stijgklemmen zijn 
dit niet. Daarbij komt dat door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is vastgesteld dat in 
gesloten toestand de mini-traxion weliswaar voldoet aan de eisen van valbescherming, maar in 
open toestand voldoet de mini-traxion niet aan deze eisen. Het NFI heeft proefondervindelijk 
vastgesteld dat de mini-traxion in de open toestand niet in alle gevallen een val voorkomt. 
Door deze constatering kan de mini-traxion ook niet alsnog voor certificering als PBM worden 
aangeboden. Overigens voldoen de stijgklemmen wel aan de eisen gesteld aan stijgklemmen. 
Derhalve neem ik de aanbeveling van de commandant Luchtstrijdkrachten niet over. De 
mini-traxion en de Petzl Basic AAP B18 mogen wel weer worden gebruikt als stijgklem, maar 
niet als valbeveiliging. In overleg met de Defensie Materieel Organisatie en de gebruikers is een 

90 Waarschijnlijk is bedoeld de term “stijgklem”. 
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behoeftestellingsproces gestart welke moet leiden tot de aanschaf van een apparaat dat dienst 
kan doen als stijgklem en dat ook gecertificeerd is of kan worden als PBM. Ter voorkoming van 
een val moet bij klimmen tegen een klimtoren, totdat een als PBM gecertificeerde vervanger 
van de mini-traxion beschikbaar is, een ander middel ter beveiliging tegen een val zoals een 
zogenaamde “top-rope” (touw bovenlangs vastgemaakt) worden gebruikt.”

d. Advies commandant Luchtstrijdkrachten: 
Alle defensieonderdelen te laten deelnemen in het overleg van het Joint Kennis Centrum Militair 
Optreden onder Extreme Omstandigheden, opdat alle informatie, waaronder de Nieuwsbrief 
Rotsklimmen en Werken op Hoogte, binnen de verschillende defensieonderdelen bekend wordt 
gesteld.
Reactie commandant der Strijdkrachten:
“Ik stem in met deze aanbeveling en dit is reeds geëffectueerd. Daarbij is ook een nauwe 
samenwerking ontstaan tussen het Joint Kennis Centrum Militair Optreden onder Extreme  
Omstandigheden en het Kenniscentrum Lichamelijke Oefening en Sport.”

e. Advies commandant Luchtstrijdkrachten:
Te zorgen voor uniforme regelgeving en procedures met betrekking tot klimactiviteiten 
Krijgsmachtbreed.
Reactie commandant der Strijdkrachten:
“Ik stem in met deze aanbeveling en heb de aanbeveling in overleg met de Hoofddirectie 
Personeel uitgebreid naar alle activiteiten die betrekking hebben op “Werken op Hoogte”. 
Ter uitvoering van deze aanbeveling zijn al enige acties uitgevoerd. Door mijn staf is een 
presentatie verzorgd bij de vergadering van het Krijgsmachtbreed Overleg Lichamelijke 
Oefening en Sport. In deze presentatie is het belang benadrukt van veilig werken op hoogte en 
is tevens aangegeven dat het reeds bestaande document “Veiligheidsmanagement Activiteiten 
op Hoogte” geactualiseerd moet worden. In overleg met de Hoofddirectie Personeel is 
afgesproken dat dit document de basis zal vormen voor een Arbocatalogus met als onderwerp 
“(Operationeel) Werken op Hoogte”. Deze catalogus wordt opgesteld in overleg met de militaire 
bonden en tevens ter goedkeuring voorgelegd aan de Arbeidsinspectie. Na vaststelling van 
de catalogus wordt dit de basis voor handhaving door de Arbeidsinspectie. De defensiebrede 
werkgroep die de catalogus opstelt, is maandag 6 december voor het eerst bijeen geweest.”

f. Advies commandant Luchtstrijdkrachten:
De verantwoordelijk commandant voor de Oranjekazerne in overleg met de meldkamer van de 
veiligheidsregio de aanrijroutes en toegangswegen te laten controleren.
Reactie commandant der Strijdkrachten: 
“Ik stem in met deze aanbeveling en zal de commandant Landstrijdkrachten verzoeken hier 
uitvoering aan te geven.”

Voorts deelt de commandant der Strijdkrachten de Minister van Defensie mede dat hij zijn 
appreciatie en de afgekondigde maatregelen breed binnen Defensie bekend zou maken. Tot 
slot meldde hij de voortgang van de aanbevelingen te zullen volgen en dat hij het rapport van 
de Commissie van Onderzoek en zijn appreciatie aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid zou 
aanbieden. Op 17 januari 2011 heeft de Onderzoeksraad deze documenten ontvangen. 

Op 27 juni 2011 heeft de commandant der Strijdkrachten de commandant Landstrijdkrachten en 
commandant Luchtstrijdkrachten per nota geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen 
die naar aanleiding van het voorval zijn genomen. Deze maatregelen zijn onder te verdelen in 
maatregelen die het Commando Luchtstrijdkrachten heeft genomen en maatregelen die voortkomen 
uit de aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek van de commandant Luchtstrijdkrachten. 
De commandant der Strijdkrachten overweegt in deze nota dat de verbetermaatregelen die binnen 
het Commando Luchtstrijdkrachten zijn genomen zijn afgerond. Eén van deze maatregelen betreft 
het onderwerp weersomstandigheden in relatie tot het werken op hoogte. In een nog op te stellen 
Arbocatalogus (zie punt d hieronder) zal nader op dit onderwerp worden ingegaan. 
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Verder overweegt de commandant der Strijdkrachten: 

a. Klimtorens behoeven formeel geen valdemping. Wel is geadviseerd een landelijk project te 
starten waarmee alle klimtorens rondom worden voorzien van een 4-meter brede ondergrond 
die voldoet aan de hoogste normen voor valdempende ondergrond (NEN-EN 1177). Dit advies 
zal door de zogenaamde subwerkgroep Infra van de werkgroep Werken op Hoogte worden 
bezien.

b. De Arbeidsinspectie heeft informeel aangegeven dat de mini-traxion weer als stijgklem mag 
worden gebruikt. Het gebruik als valbeveiliging is nog steeds niet toegestaan. Binnen Defensie 
loopt een verwervingstraject voor een apparaat dat dienst kan doen als stijgklem en dat ook 
gecertificeerd is of kan worden als Persoonlijk Beschermingsmiddel ter voorkoming van een 
val. In de tussentijd dienen klimactiviteiten te worden uitgevoerd met een ander middel ter 
beveiliging van een val, zoals een zogenaamd “top-rope” (touw boven langs vastgemaakt).

c. Alle defensieonderdelen nemen inmiddels deel in het overleg van het Kenniscentrum Militair 
Optreden bij Extreme Omstandigheden, opdat alle informatie, waaronder de nieuwsbrief 
Rotsklimmen en Werken op Hoogte binnen de verschillende defensieonderdelen bekend wordt 
gesteld.

d. Er wordt een Arbocatalogus Werken op Hoogte opgesteld. In deze Arbocatalogus wordt 
onder andere benoemd welke beheersmaatregelen het beste kunnen worden gebruikt bij een 
bepaalde activiteit om zo het restrisico tijdens opleiden en trainen tot een acceptabel niveau 
te reduceren. Daarnaast wordt ook ingegaan op de kwaliteitseisen van opleidingen, de inhoud 
van opleidingstrajecten en de ervaringseisen van onder andere instructeurs. Totdat deze 
Arbocatalogus gereed is, dient men te handelen volgens het gestelde in de diverse huidige van 
toepassing zijnde voorschriften.

e. Ten aanzien van de aanrijdroutes en toegangswegen naar de Oranjekazerne heeft de 
commandant Landstrijdkrachten verbetermaatregelen genomen.
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BIJLAGE 3 REACTIES OP HET CONCEPTRAPPORT

Een inzageversie van het rapport (zonder beschouwing en aanbevelingen) is, conform de Rijkswet 
Onderzoeksraad voor Veiligheid, aan de betrokken partijen en personen voorgelegd. Deze partijen 
en personen is gevraagd het rapport te controleren op fouten en onjuistheden. Het inzage-
exemplaar van dit rapport is voorgelegd aan de volgende partijen en personen:

kennisname

1. Minister van Defensie 

commentaar

2. Secretaris-generaal ministerie van Defensie

3. Commandant der Strijdkrachten

4. Commandant Luchtstrijdkrachten, inbegrepen hoofd Sectie Militaire Sport bij de Staf  
Commando Luchtstrijdkrachten

5. Commandant Landstrijdkrachten, inbegrepen commandant Opleidings- en TrainingsCommando, 
commandant LO/Sportorganisatie en commandant LO/Sportschool

6. Commandant Opleidingen Koninklijke Luchtmacht, inbegrepen
a. commandant 130 MO Squadron
b. commandant 961 Platformsquadron
c. Hoofd Opleidingsafdeling AMO-KLu

7. Kwaliteitsbewaker Rotsklimmen en Werken op Hoogte (privé-adres)

8. Voormalig Kwaliteitsbewaker Rotsklimmen en Werken op Hoogte (privé-adres)

9. Kliminstructeur Boven (privé-adres)

10. Kliminstructeur Beneden (privé-adres)

Alle benaderde partijen en personen hebben gereageerd. De binnengekomen reacties zijn op de 
volgende manier verwerkt:
a. Correcties van feitelijke onjuistheden, aanvullingen op detailniveau, en redactioneel commentaar, 

heeft de Raad (voor zover relevant) overgenomen. De betreffende tekstdelen zijn in het 
eindrapport aangepast. Deze reacties zijn niet afzonderlijk vermeld.

b. De reacties die niet zijn overgenomen zijn voorzien van een weerwoord. Deze reacties zijn 
opgenomen in onderstaande tabel. In de tabel is aangegeven van welke partij of persoon deze 
afkomstig is en wat het weerwoord van de Raad op de reactie is. In de tabel zijn de reacties 
gerangschikt naar partij.
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Commentaar + reactie Onderzoeksraad

Ministerie van Defensie:
Het Besluit gaat alleen over het vaststellen van een veiligheidsmanagementsysteem. De 
regelgeving staat in de bijlage van het Besluit (MP-bundel 12-100).

Onderzoeksraad:
Het Besluit en bijlagen vormen de regelgeving. 

Ministerie van Defensie:
“De jaarlijkse beoordeling vindt plaats door het Politiek Beraad.” Politiek Beraad is in versie 2 
van het VMSDEF vervangen door Departementaal Beraad.

Onderzoeksraad:
In het rapport wordt uitgegaan van de regelgeving zoals die ten tijde van het voorval van 
toepassing was.

Ministerie van Defensie:
Een Arbo-gecertificeerde valbeveiliging wordt wel overwogen, zie ook appreciatie CDS, blz 44, 
regelnummer 40.

Onderzoeksraad:
De Raad onderschrijft deze keuze.

Commandant Landstrijdkrachten:
Onverminderd zijn verantwoordelijkheid als decentrale werkgever, mocht de commandant 
Opleidingen Koninklijke Luchtmacht er mede om die reden redelijkerwijs op vertrouwen dat in 
de Handleiding Instructeur Klimtoren de risico’s van het beklimmen en afdalen van klimtorens 
waren geïnventariseerd en geëvalueerd. De vraag rijst vervolgens, wie heeft bepaald dat 
C-OKLu er redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat in deze handleiding de risico’s van het 
beklimmen en afdalen van klimtorens waren geïnventariseerd en geëvalueerd?

Onderzoeksraad:
Voor het verrichten van activiteiten op klimtorens maakt het Commando Luchtstrijdkrachten 
gebruik van diensten van de LO/Sportorganisatie van het Commando Landstrijdkrachten. In 
deze verhouding is het Commando Landstrijdkrachten als dienstverlener eindverantwoordelijk 
voor de veiligheid. Dit blijkt ook uit de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
commandant van de LO/Sportorganisatie. Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat 
hij als KL-monitor Rotsklimmen, Werken op Hoogte en Werken op en met Touwen belast is met 
het ontwikkelen van beleid, het uitgeven van voorschriften en handleidingen, het verzorgen 
van instructeursopleidingen en het ontwikkelen, uitvoeren en actueel houden van activiteiten 
tijdens lessen, oefeningen en trainingen. Onder zijn auspiciën wordt bepaald welke activiteiten 
militairen op de klimtoren verrichten alsmede de wijze waarop. Hetzelfde geldt voor de 
kwaliteitsbewaking, de materiaalkeuze, de uitvoering en het toezicht. Gelet op dit takenpakket 
en zijn specifieke deskundigheid, is hij ervoor verantwoordelijk dat van alle activiteiten 
die onder auspiciën van het Commando Landstrijdkrachten op een klimtoren worden 
verricht, de risico’s vooraf zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. Gezien het feit dat beide 
commando’s deel uitmaken van de krijgsmacht, is de Raad van oordeel dat de commandant 
Luchtstrijdkrachten, ook in zijn verantwoordelijkheid als werkgever, er op mocht vertrouwen 
dat de risico’s van het beklimmen en afdalen van klimtorens afdoende door zijn collega van de 
landstrijdkrachten werden beheerst.
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Commentaar + reactie Onderzoeksraad

Commandant Landstrijdkrachten:
Een defensiebrede RI&E voor het beklimmen en afdalen van klimtorens is niet aanwezig. 
Dit houdt in dat de veiligheidsaspecten van de activiteiten op de klimtoren niet zijn 
geïnventariseerd en geëvalueerd. 
Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor het uitvoeren van een 
arbeidsomstandighedenbeleid. Daarbij hoort de uitvoering van de RI&E. De werkgever 
dient hierbij samen te werken met de vertegenwoordigers van de werknemers. Binnen 
het ministerie van Defensie wordt als werkgever gezien, de commandant die beschikt of 
kan beschikken over een medezeggenschapscommissie. Volgens het Managementboek bij 
het Besluit VMSDEF en het conceptrapport wordt als decentrale werkgever aangemerkt de 
commandanten en hoofden binnen de Defensieonderdelen die (kunnen) beschikken over een 
medezeggenschapscommissie. Zij zijn wettelijk verplicht om een RI&E te hebben. Van een 
defensiebrede RI&E is daarom geen sprake. C-OKLu is een decentrale werkgever die ervoor 
zorg dient te dragen dat de potentiële risico’s voorafgaand aan de activiteit onderkend en 
beheerst zijn.

Onderzoeksraad:
Zie de reactie hierboven. Voorts: Bij het beoordelen van de risico’s die militairen van het 
Commando Luchtstrijdkrachten lopen als zij “onder de hoede zijn van het Commando 
Landstrijdkrachten, ligt het voor de hand dat de commandant Luchtstrijdkrachten ook hun 
veiligheid aan de commandant Landstrijdkrachten toevertrouwd. Daarbij komt dat onnodige 
duplicatie tot een onwenselijke bureaucratisering van het Veiligheidsmanagementsysteem 
Defensie zou leiden; onderdelen van organisaties horen immers dezelfde benadering van 
veiligheid te hebben. 

Commandant Landstrijdkrachten:
De conclusie dat de veiligheidsaspecten van de activiteiten op de klimtoren niet zijn 
geïnventariseerd en geëvalueerd als gevolg van de afwezigheid van een defensiebrede RI&E 
dient genuanceerd te worden. In de eerste plaats omdat er geen defensiebrede RI&E is en 
om het feit dat er wel degelijk risico’s zijn geïnventariseerd en geëvalueerd in het document 
“Veiligheidsmanagement Activiteiten Op Hoogte” van 20 december 2004 en de Inventarisatie 
“werken op hoogte” KL versie 03-02-2005. Te uwer informatie vermeld ik nog dat afgelopen 
jaar de RI&E’s van de klimtorens zijn vernieuwd.

Onderzoeksraad:
De Raad heeft hier geen commentaar op. 

Commandant Landstrijdkrachten en Kwaliteitsbewaker:
“aangeraakt” vervangen door “omhoog heeft geschoven”.

Onderzoeksraad:
Er is niet met zekerheid vast te stellen of het slachtoffer de mini-traxion tijdens zijn klim 
omhoog heeft geschoven. Het is waarschijnlijk dat hij deze onderweg heeft aangeraakt. 
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Commentaar + reactie Onderzoeksraad

Voormalig kwaliteitsbewaker:
Toelichting (afbeelding 5):
1. Met de rechter voet drukt men het lichaam omhoog. 
2. Hierna schuift men met de rechter hand de stijgklem omhoog. 
3. Hierna wordt het verticale touw door de de mini-traxion weer op spanning gezet. 
Gedurende deze aktie kan het voorkomen dat de mini-traxion onbelast is, het is afhankelijk 
van de afstand in hoogte die men opklimt en de lengte van de linker arm om het touw door 
te trekken. Het is ook mogelijk om gedurende betreffende actie de getande remplaat te 
deblokkeren van het touw. 
4.Wanneer het touw weer volledig op spanning is getrokken is men weer in de uitgangspositie 
en kunnen voorgaande handelingen opnieuw uitgevoerd worden.

Onderzoeksraad:
De Raad beschouwt deze reactie als een meer gedetailleerde uiteenzetting. Het niet opnemen 
van deze reactie doet geen afbreuk aan de inhoud van het rapport. Om deze reden is de 
reactie niet opgenomen.

Voormalig kwaliteitsbewaker over de toelichting/uitleg directeur Petzl:
Op zijn minst gezegd een vreemde manier van uitleg.
Als de tekening links boven in verband zou staan met tekening links midden zou dat duidelijk 
aangegeven moeten zijn, wat nu niet het geval is! De 3 afzonderlijke tekeningen: verticaal 
touw/schuin horizontaal touw / en verticaal opklimmen zijn in mijn optiek de verschillende 
manieren van gebruik waar de gebruiksaanwijzing op doelt.

Onderzoeksraad:
De tekening links boven op afbeelding 5 geeft aan hoe de mini-traxion moet worden bevestigd 
en hoe het touw er door heen dient te lopen. 

Voormalig kwaliteitsbewaker:
Reactie op “desgevraagd is verklaard…”:
De brieven (nota’s) en IM worden opgemaakt door KB Rotskl WOH en getekend door bevoegd 
gezag (respectievelijk C-LO/Sportorganisatie en H-OTK voorheen H-KOC). Vooraf wordt de 
inhoud ingezien en besproken. Hierdoor zijn en waren de naast hogere niveaus op de hoogte 
van hetgeen schriftelijk gecommuniceerd werd.

Onderzoeksraad:
Er zijn alleen informatiebulletins overgelegd waarin de meldingen over de mini-traxion zijn 
opgenomen. Deze bulletins zijn namens het hoofd van de stafsectie Opleiding, Training, en 
Kennisproductie bij de LO/Sportorganisatie ondertekend door de Kwaliteitsbewaker. 
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Commentaar + reactie Onderzoeksraad

Voormalig kwaliteitsbewaker:
Reactie op beantwoording deelvraag 2:
Punt d. Dit is niet vast te stellen uit de gebruiksaanwijzing.
De technisch directeur geeft aan:
De tekening links boven geeft de indruk dat de mini-traxion ook veiligheid biedt bij andere 
verticale klimwijzen dan op de tekening links onder, bijvoorbeeld tijdens het beklimmen van 
een klimwand. 

Onderzoeksraad:
De tekening links boven op afbeelding 5 geeft aan hoe de mini-traxion moet worden bevestigd 
en hoe het touw er door heen dient te lopen.
Noot van Voormalig kwaliteitsbewaker:
Tijdens de testperiode van de mini-traxion zijn 2 personen van Petzl, tijdens het testen, in 
Amersfoort aanwezig geweest. Zij hebben gezien waar de mini-traxion voor gebruikt werd en 
hebben nooit te kennen gegeven dat dit niet tot de toegestane gebruiken behoorde. 
Onderzoeksraad:
Mede door het ontbreken van een verwervingsdossier is niet te achterhalen of deze personen 
in dienst waren van fabrikant Petzl of dat zij verkopers waren van Petzl artikelen. 

Kliminstructeurs:
Heeft hij minimaal 1x gerust.

Onderzoeksraad:
Ooggetuigen hebben verklaard dat het slachtoffer even heeft gerust.

Kliminstructeurs:
“…en aan de onderkant van de klimtoren vast gemaakt.”
Deze was strak vastgemaakt, maar door in de veiligheidslijn te rusten/vallen, komt er speling 
op.

Onderzoeksraad:
De Raad beschouwt deze reactie als een meer gedetailleerde uiteenzetting. Het niet opnemen 
van deze reactie doet geen afbreuk aan de inhoud van het rapport. Om deze reden is de 
reactie niet opgenomen.

Kliminstructeurs:
m.b.v. deze vier veiligheidslijnen is het mogelijk om 8 personen te gelijk te laten klimmen 
(2 op elke lijn) echter er werd voor gekozen om 1 persoon op de lijn te laten klimmen (dit in 
verband met weersomstandigheden VS opstopping)

Onderzoeksraad:
De Raad beschouwt deze reactie als een meer gedetailleerde uiteenzetting. Het niet opnemen 
van deze reactie doet geen afbreuk aan de inhoud van het rapport. Om deze reden is de 
reactie niet opgenomen.
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Kliminstructeurs:
Bij het afdalen (2 x dubbel 9 mm) werd om en om ingefit om af te dalen. De lijn die vrij is 
wordt nl als interventie lijn gebruikt bij calamiteiten.

Onderzoeksraad:
De Raad beschouwt deze reactie als een meer gedetailleerde uiteenzetting. Het niet opnemen 
van deze reactie doet geen afbreuk aan de inhoud van het rapport. Om deze reden is de 
reactie niet opgenomen.

Kliminstructeurs:
De vier voor het klimmen bedoelde veiligheidslijnen waren boven op de toren (10m) op 
rempost geïnstalleerd en onder aan de toren vastgeknoopt. (!) Nagenoeg strak, speling op de 
lijn komt door de rek in de lijn als iemand in de lijn rust/valt.

Onderzoeksraad:
De Raad beschouwt deze reactie als een meer gedetailleerde uiteenzetting. Het niet opnemen 
van deze reactie doet geen afbreuk aan de inhoud van het rapport. Om deze reden is de 
reactie niet opgenomen.
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BIJLAGE 4 ORGANOGRAMMEN 

bestuursstaf Defensie
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commanDo lucHtstrijDkracHten

Plv Commandant
Luchtstrijdkrachten

Vliegbasis
Leeuwarden

Defensie Helikopter
Commando

Groep Geleide
wapens

Air Operations Control
Station Nieuw Milligen

Luchtmacht
Meteorologische Groep

Vliegveiligheids-, Oefen-
en Testcentrum

Centrum voor Mens
en Luchtvaart

Groep Luchtmacht
Reserve

Volkel
Eindhoven

Commando
Luchtstrijdkrachten

Vliegbasis Woensdrecht
Opleidingen Koninklijke

Luchtmacht (OKLu)91

Staf Commando
Luchtstrijdkrachten

Directie Personeel
& Organisatie

Afdeling Personeels-
ontwikkeling & 

Opleidingen

Sectie
Militaire Sport

Stafgroepen en
overige directies

130 Squadron Staf OKLu 961 Squadron 960 Squadron

Staf PVE Sport 131 Squadron

Afdeling Algemene
Militaire Opleiding (AMO)

Afdeling
Grondoperatiën (GRO)

133 Squadron

AMO

Leerlingen

VMO (verkort)
132 DMLO
Squadron

91 De naam Opleidingen Koninklijke Luchtmacht is op 7 maart 2011 gewijzigd in Koninklijke Militaire School 
Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht (KMSL Vlb WDT).
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commanDo lanDstrijDkracHten

Plv Commandant
Landstrijdkrachten

Staf CLAS

3 x LO/Sportregio LO/Sport Staf

Instructiegroep
Optreden Bergachtig

Terrein
Overige opleidingen

LO/Sport School

Diverse
LO/Sportgroepen

Kenniscentrum

Kwaliteitsbewaker
rotsklimmen/

werken op hoogte

Overige Stafelementen

Commandant
Landstrijdkrachten

Opleidings en
Trainings

Commando

Overige Brigades
Commando’s

of staven

Diverse Opleidings- 
en Trainingscentra

Staf OTCo
LO/

Sportorganisatie

Korps
Commandotroepen

OTCSO

Interservice 
Kenniscentrum 

Speciale Operaties

Compagniën
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Val uit klimtoren Schaarsbergen,

13 februari 2010

Onderzoeksraad voor Veiligheid

telefoon (070) 333 70 00 • e-mail info@onderzoeksraad.nl • internet www.onderzoeksraad.nl
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