
BIJLAGE D: Niet overgenomgen wederhoorreacties op IVD-conceptrapport 'Veilig Oefenen?' 

Nr.    Inzagepartij Paragraaf Te corrigeren tekst Tekstvoorstel Argumentatie / onderbouwing van de wederhoorreactie Toelichting IVD
1 DAOG 2.4 Figuur 4 Er wordt gesproken over een geplande route. 

Op de kaart (figuur 3) is geen opgedragen danwel geplande route te zien.

De geplande en gereden route zijn in het digitale 

bestand of in een kleurenafdruk wel te zien.

2 DAOG

CLAS

2.5.3 "In de praktijk zit de chauffeur Fennek 

onder pantser …"

De bestuurder zit in een cabine en niet onder pantser, dit suggereert dat er een luik is bij de 

bestuurder die open kan en dat hij bovenluiks kan werken. 

Bij een FENNEK kan de bestuurder niet bovenluiks werken.

Tekstdeel betreft citaat uit Nota Aanvullende 

richtlijnen Veilig verplaatsen van voertuigen bij 

zichtbelemmering, CLAS 2017003083, 10 april 

2017.

3 DAOG 2.5.3 "In de praktijk zit de chauffeur Fennek 

onder pantser …"

Het is niet duidelijk waar de boordschutter/forward observer zich bevond. Tekstdeel betreft citaat uit bovengenoemde nota. 

De boordschutter/forward observer zat op zijn 

organieke positie, achter een scherm om 

strooiverlichting van de radio’s en 

navigatieapparatuur vanuit de achterste posities 

naar buiten te camoufleren (zie paragraaf 2.5.1).

4 DAOG 2.5.3 "Na het ongeval bleek niet allen dat de 

bemanning de afslag naar..."

"dat het FENNEK pantserwielvoertuig de afslag naar" De bemanning neemt geen afslag, het voertuig gaat een bepaalde richting. Zowel de chauffeur als de voertuigcommandant 

merkten de afslag niet op.

5 CLAS 4.2.3 "Commandanten zijn echter 

onvoldoende ..."

"Commandanten betrokken bij de oefening zijn echter 

onvoldoende"

Met de huidige bewoording lijkt een mening te worden gegeven over alle commandanten 

binnen het CLAS terwijl dit niet onderzocht lijkt te zijn.

De IVD heeft niet bij alle commandanten 

onderzocht, maar heeft wel de richtlijnen en 

standaarden bestudeerd, die alle commandanten 

voor hun risicoafweging ter beschikking hebben 

(zie paragrafen 3.3 en 4.2.3).


