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Geachte heer Van Vollenhoven,

Bij brief van 8 april 2008, kenmerk OW 08500481, heb ik uw rapport "Voorval met abseilen tijdens
Landmachtdagen Wezep, 2 juni 2007' ontvangen. Het rapport getuigt van een nauwkeurig uitgevoerd
onderzoek, waarvoor ik u bedank. In het rapport worden twee aanbevelingen aan mij gericht. Met deze
brief maak ik mijn standpunt ten aanzien van deze aanbevelingen kenbaar.

De eerste aanbeveling betreft het zeker stellen dat voorafgaande aan risicovolle activiteiten briefings
plaatsvinden waarbij de risico's en de te volgen procedures in detail worden doorgesproken. De
tweede aanbeveling betreft het bewerkstelligen dat er eenheid in procedures komt. Ik stem in met de
aanbevelingen uit uw rapport en neem deze over.

Ter uitvoering van de eerste aanbeveling worden de benodigde maatregelen genomen teneinde
briefings, met een inhoud als in het rapport bedoeld, standaard deel uit te laten maken van de
voorbereiding van risicovolle activiteiten. Ten aanzien van de tweede aanbeveling wordt momenteel
een eenduidig voorschrift opgesteld voor helikopterafdalingen. In dat procedurevoorschrift zal expliciet
worden ingegaan op de mogelijke risico's ten aanzien van het lossnijden dan wel loskoppelen van de
afdaallijnen en op de noodzaak van verificatie dat afdaallijnen daadwerkelijk los zijn van de helikopter.

Met bovenstaande maatregelen geef ik invulling aan de aanbevelingen uit uw rapport.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE Stuknummer OW: ~
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