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Opschorten vliegen Raven MUAS

Postholder UAS/OP5

Geachte,

T +31(0)525 65 86 31
MDTN *06 536 58631
M +31(0)6 128 322 51
F +31(0)525 65 85 23

Naar aanleiding van een aantal voorvallen met tailbooms van de RAVEN MUAS
heb ik op 25 januari 2013 in overleg met de PH-145 een aantal aanvullende risico

Datum
28 januari 2013

beheersingsmaatregeien vastgesteld die vooraf elke vlucht moesten worden
uitgevoerd. Deze maatregelen zijn diezelfde middag nog uitgevoerd aan het
systeem van de ICMS groep om de geplande inzet van die avond door te laten
gaan.
In de avond van 25 januari vond er tijdens deze inzet wederom een incident
plaats waarbij de besturing van het vliegtuig niet naar behoren functioneerde.
Het vliegtuig is uiteindelijk op 500 meter van de gewenste landingslocatie in het
water geland. Onderzoek heeft nog niet plaats kunnen vinden en zal uiteindelijk
moeten uitwijzen wat de oorzaak van dit incident is geweest.
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Landstrijdkrachten

Op basis van deze gegevens vind ik het als PH OPS UAS het niet meer
verantwoord om vluchten met de Raven te autoriseren totdat er na onderzoek
adequate maatregelen vastgesteld kunnen worden.
Derhalve wil ik met ingang van 24 januari 2013 aMe vliegoperaties met de RAVEN
MUAS voor onbepaalde tijd opschorten.
Operationele vluchten kunnen per operatie na het doorlopen van de vastgestelde
Operational Risk Management procedure (ORM) zoals verwoord in Operating
Manual Raven (deel A sectie 8,4) uitgevoerd worden. Ten overvloede wijs ik er op
dat alle operaties die na bovenstaande datum uitgevoerd worden vallen onder
een tactisch ORM en voorgelegd dienen te worden aan de MLA.
Ik verzoek U met deze nota in te stemmen.
Postholder UAS/.OPS
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