
 

 

Datum  14 november 2017 
Aan  Raad 

Kenmerk   
Contactpersoon  Reinier de Wit 

Onderwerp  Opvolging aanbevelingen Schietongeval Ossendrecht 
 

Bladnummer  1 van 3 
Bijlage(n)   
 

 
Veilig oefenen, lessen uit schietongeval Ossendrecht 
Publicatiedatum: 21 juni 2017 
 
 
 
Over het rapport 
Op 22 maart 2016 oefende het Korps Commandotroepen van de Koninklijke Landmacht in 
een schiethuis van de Politieacademie in Ossendrecht. Tijdens de oefening werd een 
instructeur in opleiding dodelijk getroffen. 
 
De Onderzoeksraad concludeert op basis van zijn onderzoek dat door het cumulatieve effect 
van het wegvallen van meerdere veiligheidsbarrières op verschillende niveaus, een 
oefensituatie kon ontstaan met een fatale afloop. De gebreken deden zich voor binnen de 
procedures en voorschriften voor de oefenlocatie, de kwalificaties van de instructeurs, de 
ontwikkeling van de contraterreuropleiding, en in de keuze voor het gebruik van een 
risicovol schiethuis voor een complexe oefening. 
 

AANBEVELINGEN 

De Onderzoeksraad heeft drie aanbevelingen gedaan aan de minister van Defensie. 
 
Brief minister van Defensie 

De Onderzoeksraad heeft van de minister van Defensie een schriftelijke reactie op de 
aanbevelingen ontvangen (d.d. 19 oktober 2017). In de brief onderkent de minister de 
uitkomsten en conclusies van het onderzoek, en geeft aan met welke maatregelen de 
aanbevelingen worden opgevolgd. Veel van de maatregelen zijn al uitgevoerd. De minister 
zegt toe ook de resterende voorgenomen maatregelen binnen afzienbare tijd uit te voeren. 
Het is positief dat de minister de opvolging van de aanbevelingen voortvarend ter hand 
neemt. Hieruit spreekt de actieve bereidheid om het ministerie van Defensie veiliger en 
veiligheidsbewuster te maken. 
 
 
Opvolging van de drie aanbevelingen  
 
Aan de minister van Defensie 
 

• Realiseer op korte termijn de bouw van een eigen schiethuis conform de 
behoeftestelling uit 2007 en met inachtneming van de vereiste veiligheidseisen, 
waarbinnen dynamische schietoefeningen veilig kunnen plaatsvinden. 
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Reactie minister van Defensie 
De minister kondigt aan dat het Korps Commandotroepen (KCT) een eigen schiethuis met 
een 360 graden schietbaan krijgt dat voldoet aan de geldende veiligheidseisen en waar 
tactische schietoefeningen met scherpe munitie kunnen worden uitgevoerd.  
 
Het Rijksvastgoedbedrijf werkt op dit moment het technisch ontwerp voor het schiethuis uit. 
De Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen (MCGS) moet het definitieve ontwerp goedkeuren 
en zal het schiethuis na de oplevering certificeren. Op deze manier wordt er volgens de 
minister voor gezorgd dat het huis aan alle veiligheidseisen voldoet. De verwachting is dat 
de faciliteit eind 2019 gereed zal zijn en in 2020 in gebruik kan worden genomen. 
 
Daarnaast schaft het ministerie van Defensie, als tussentijdse oplossing, nog dit jaar een 
‘prefab’ modulaire schietbaan voor het KCT aan die tijdelijk op de kazerne in Roosendaal kan 
worden geplaatst. Deze modulaire faciliteit zal beschikken over de mogelijkheid om 270 
graden schietoefeningen uit te voeren. Hiermee kan ook een deel van de Close Quarter 
Battle (CQB)-oefeningen worden uitgevoerd. De MCGS is betrokken bij dit 
verwervingsproces en de keuring. De overige CQB-oefeningen worden op schietbanen in het 
buitenland uitgevoerd, totdat het nieuwe schiethuis gereed is. 
 
Conclusie over opvolging 
De minister volgt de aanbeveling op.  

 

• Tref op korte termijn maatregelen om de in dit onderzoek geconstateerde hiaten in 
veiligheidskritische voorschriften en de tekortkomingen bij de uitvoering van deze 
voorschriften op te heffen. 

Reactie minister van Defensie 
De minister geeft aan dat er verschillende maatregelen zijn genomen en dat nog 
aanvullende maatregelen genomen worden om deze aanbeveling op te volgen. Het gaat om 
de volgende maatregelen: 

- keuring van alle schietbanen (gerealiseerd) 
- bijscholing van instructeurs (gerealiseerd)  
- actualiseren verbijzonderend schietbeleid KCT (grotendeels gerealiseerd) 
- verbeterde controle van opleidingen (grotendeels gerealiseerd) 
- uitvoering activiteiten veiligheidsmanagement (in uitvoering) 
- verbeterd en verscherpt toezicht op schietoefeningen KCT (wordt dit jaar gerealiseerd) 

De minister geeft in de brief bij elk van de maatregelen een nadere toelichting.  
 
Conclusie over opvolging 
De minister volgt de aanbeveling op.  
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• Onderzoek in hoeverre het wegvallen van meerdere veiligheidskritische barrières in het 
onderhavige schietincident indicatief is voor de veiligheidscultuur binnen Defensie in den 
brede. Besteed hierbij specifiek aandacht aan de vraag in hoeverre het 
veiligheidsbewustzijn op alle niveaus binnen Defensie is geborgd. 

Reactie minister van Defensie 
De minister kondigt aan in het eerste kwartaal van 2018 een reactie op deze aanbeveling te 
geven. In deze reactie zullen de bevindingen van de commissie Van der Veer en de 
beleidsreactie op het rapport Mortierongeval Mali worden meegenomen.  
 
De commissie Van der Veer is op 10 oktober 2017 ingesteld om – mede aan de hand van het 
rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het mortierongeval in Mali – onderzoek 
te doen naar de werkwijzen die de door de Onderzoeksraad geconstateerde tekortkomingen 
mogelijk hebben gemaakt. De focus zal liggen op besluitvorming, cultuur en mentaliteit in 
het kader van missies en operaties. De commissie Van der Veer zal uiterlijk 31 maart 2018 
verslag uitbrengen.  
 
Conclusie over opvolging 
Uit de brief van de minister van Defensie blijkt de bereidheid om de aanbeveling op te 
volgen. De Raad zal de aangekondigde reactie in het eerste kwartaal van 2018, meenemen 
bij het bepalen van zijn standpunt over de opvolging van de aanbevelingen van het rapport 
over het mortierongeval in Mali. 
 


