
Inzagepartij Hst / paragraaf / 

regelnummer

Te corrigeren tekst 

(eerste…laatste woord) 

Tekstvoorstel Argumentatie / onderbouwing van uw 

reactie

Toelichting Inspectie

DIR T&O 2 / 1 / 28 (pag. 11)  t/m 2 / 1 

/ 25 (pag. 12)

Verwijzing naar voetnoot 3. Nota CLAS 

CLAS2017015817.

“Ten tijde van … werkzaamheden op de 

kazerne.”

Alle tekst die verwijst naar de niet formeel uitgegeven 

nota waarnaar in voetnoot 3 wordt verwezen moet 

worden verwijderd.

In het rapport wordt uitvoerig stil gestaan bij nota 

CLAS2017015817. Dat is onterecht. Het oude beleidskader 

uit 1996 was verouderd, en moest aangepast worden. 

CLAS2017015817 was een eerste opzet hiertoe, en was 

als concept stuk de inzet van de eerste ronde van 

besprekingen. Het is echter nooit getekend en uitgegeven, 

en heeft nooit de status CONCEPT verlaten. Pas met 

uitgifte van de KL-order 75.1/1 is er een nieuw 

geformaliseerd kader tot stand gekomen. De tekst op 

pagina 11 vanaf regel 28 t/m het eind op pagina 12 is dus 

niet juist.

De tekst in het rapport is aangepast, maar de verwijzingen 

naar de nota zijn niet verwijderd. Omdat de nota 

CLAS2017015817 op intranet is gepubliceerd, werd het 

destijds door de organiserende eenheid aangezien als 

geldende richtlijn voor grensverleggende activiteiten, 

ondanks het feit dat het een conceptnota betrof.  De nota 

is, op het ontbreken van een handtekening na, moeilijk te 

herkennen als concept en duikt op dit moment nog steeds 

als eerste op als er op intranet gezocht wordt naar 

'richtlijnen gva'.  

HBV 4.2.2, pag 28/29 ; 4.2.3, 

pag. 29.

Tekst resulterend in blauwe kaders Paragrafen herindelen

4.2.2 Risicobeheersing parachutespringen tot 2003; 

hanteren tekst pag. 27 regels 1 t/m 22, met als 

subconclusie (blauw kader) dat uitvoering activiteiten tot 

2003 werd verzorgd door LO/S

4.2.3 Risicobeheersing organiserende eenheid ten tijde 

van ongeval; hanteren tekst pag. 28, regels 8 t/m 31, 

met huidige subconclusie in blauw kader. Hierbij moet 

de verwijzing naar de niet uitgegeven nota uit 2017 

worden verwijderd (pag. 28, regels 11-14 verwijderen).

4.2.4 Risicobeheersing na ongeval; hanteren tekst pag. 

27, regel 23 t/m pag.28 regel 7; waarbij duidelijk in het 

blauwe subconclusie kader vermeld moet worden ‘sinds 

februari 2020’.

De huidige paragraaf indeling en subconclusies in de 

blauwe kaders impliceert dat de KL-order al uitgegeven 

was ten tijde van het ongeval. Dit is niet correct; de 

voorgestelde herindeling van de paragrafen geeft correct 

de volgtijdelijkheid van relevante subconclusies weer.

De volgorde in de tekst is aangepast. De verwijzing naar de 

conceptnota uit 2017 is echter niet verwijderd, omdat de 

organiserende eenheid de nota destijds gebruikte als 

richtlijn voor het organiseren van de 

parachutespringopleiding. 

Bijlage L: niet overgenomen wederhoorreacties IVD-onderzoeksrapport 'Risico's grensverleggende activiteiten'.


