
10:1.E 

En ja het ondertekenblok van de minister verander ik t.z.t. © 

Van: tOU /Al/OGB/DMV/AFO MAT 
Verzonden: maandag 13 september 202117:11 
Aan: l01E I01E OMO/BESTUUROST /REGIE <102e @.m ndef.nl>; 1:1 u Ll<Ol, EMSD, 
BS/Al/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr <10 2 e __ .@mindef.rJl>; 1u.:_ BS/Al./HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc 
< •OH 10 2E 

10.t.I! BS/Al./OGB/DMV/AFD MAT <SJ.Oud~ljengel@_rn(Ddef.IJ!> 
cc 102.~ 
PROJN <10u 

OMO/PROJN/PROJN DIP< 102e @m!ru!.ef.nf>; 1m 1m DMO/PROJN/DIP 
@rnindJ!f.nl>; 10 2.e 10.:ii 

102.E BS/Al/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr < 102E 1ou @mindef.nl>; 1ou 
'102e MA 102e BS/Al./OGB/DMV/AFD MAT «'.~2E 
<;10 2.E 

-==-~- @!ni11pef.tJ.!>; 1"~ Mr" BS/AL/DJZ/Ctuster CR 
102 e .@111ind_ç.Lol>; %ParlementariaCOS, 

BS/Al./DS/Kab OS <'1o:i.t @m_in_<ief.nl> 
Onderwerp: (Reactie vrijdag 17 september 12.00) Schriftelijke vragen Van Haga en FvD 

.". allemaal, 

Zoals vorige week al door het FvD op Twitter aangekondigd, heeft Defensie schriftelljke vragen ontvangen n.a.v. 
de Kamerbrief over het hoogte-issue Scania Gryphus en container. Niet alleen het FvD heeft vragen gesteld, 
maar ook de Van Haga Groep. Mij is verzocht de afgestemde concept antwoorden uiterlijk 27 september aan te 
leveren bij DGB. Uiterlijk maandag 20 september COB wil ik de antwoorden in XPW zetten. 

Wederom heb ik geprobeerd om al zo veel mogelijk vragen te beantwoorden. Een aantal vragen staan nog open. 
Ik heb actiehouders toegevoegd. Als ik een verkeerde actiehouder heb neergezet, laat het weten! Afhankelijk 
van jullie reacties plan Ik eind deze week een Teams overleg in om door de conceptantwoorden heen te lopen. 
Rekening houdend met de set vragen over de 12kn Air Assault, v raag ik jullie om voor a.s. vrijdag 12.00 te 
reageren. 

Groeten, 
102.E 

11>1 a 

Directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid 
DG Beleid 
Minis terie van Defensie 

Plein Kalvermarktcornpte x, gebouw A 1 Plein 4 1 Oen Haag 
Postbus 20701 1 2SOO ES Oen Hng I MPC 586 

M: ••U 
E: "'2E .Cllm1ndef nl 
W: www.d.efensle.ni 

' 1 100kN Scanill Gryph11s High Opentlonef (8d). 
( . 100kN Sunill Gryphus High ~tJonef (8x8). 



Docnr 339 
From: " 1o2.! 1o.u DMO/BESTUUROST/REGIE" <111ll @mindef.nl> 
Sent: Thu, 23 Sep 202118:53:35 +0100 
To: " 1o.z.e DMO/PROJN/PROJN DIP" <1ou @mindef.nl> 
Cc: "1oie DMO/PROJN/DIP PROJN" <,1o.u @mlndef.nl>;"~• "' 

DMO/INKOOP/AIP/IDMP" <•o.u @mindef.nl> 
Subject: Re: (paraaf vrijdag 24/9 lOOOuur) Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scanla Gryphus 

101E 

Thnx. Het is toch High? Morgen ben ik met iöie bij DUO en zal sowieso de eigen bemerkingen meegeven. Zij weet 
van af stemming Scania, staat in oplegnota tbv MinDef. 

Ik laat het weten als deze Brief daar ligt tzt. 

Vr gr 
102.E 

Van: "•u• DMO/PROJN/PROJN DIP" <1m ffimjndef.nl> 
Datum: donderdag 23 september 2021 om 19:39:04 
Aan: "1ou •ue DMO/BESTUUROST/REGIE" <102.e @mindef.nl> 
Cc: 1110

2.1! DMO/PROJN/DIP PROJN" 10-' ~mmindef.nl>, "1m 

DMO/INKOOP/AIPIIDMP" <10n ûàmindef.nl> 
Onderwerp: RE: [paraaf vrijdag 24/9 lOOOuur] Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scania Gryphus 

•o.u & 101e & 10.2e alleen even naar jullie! 

Zie bijlage voor nog een paar aandachtspunten, maar ook: 
• HO : ~igh sf Heavy? 
• Af- en instemming met Scania voordat gepubliceerd wordt is nodig, bij het stukje over de beproevingen 

en inzakken etc. 
• Primair voor COS: Wat weten we nu over de 'toestemming' weggebruik door CLAS iom DAOG? Nog 

verwerken? Is wat er staat nu volledig correct? 

10.2.E 

10..1 • ~02e 
Programma manager DVOW 

OMO • KHK 1 , • ._~ 102.e 
10.U 

10.aa ,111m1ndef.nl 

From: 10ie 1ou DMO/BESTUUROST/REGIE <•0:a @minde.f.nl> 
Sent: donderdag 23 september 2021 09:21 
To: 102 E Mr., DMO/INKOOP <1ou @mindef.nl> 
Cc: 1ou DMO/PROJN/PROJN DIP <10 2E @mindef.nl>;10:z.t 
DMO/INKOOP/AIP <102e -===::::::=== 

102.E 102.E 

@mindef.nl>; 
t1ou; /INKOOP/AIP/IDMP <10:z.a @mindef.nl> 
Subject: RE: [paraaf vrijdag 24/9 lOOOuur] Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scania Gryphus 

10.U 

Er is een nieuwe versie ter paraaf aangeboden. Graag jullie akkoord of bemerkingen voor vrijdag 23 sep 
1000uur. 



Docnr 340 
From: 
Sent: 
To: 

''10::.e van, DMO/PROJN/PROJN DIP"< 10 :z.c @mindef.nl> 
Fri, 24 Sep 202107:58:03 +0100 
"me 1•u CLSJ</PLV C-LSK/DMl/AMGEA/EX.ASS/ASS.CLAS" 

< 102-1 @mindef.nl> 
Cc: " 1ou 10:.e 102e "OOCL/B& TC0/210RVRVCIE/TDET ZUID" <1°::.e @mindef.nl>;"i:!u 
"" 1ne CLSK/PLV C-LSK/DMl/AMGEA/EX.ASS/ASS.CLAS" <102e @mlndef.nl>;"102e LTKOL, CLSK/PLV C-
LSK/DMl/AMGEA/EX.ASS" <'0 u @mindef.nl>;" 10 2 e 102e- CLSK/PLV C-LSK/DMl/AMGEA/EX.ASS" 
< •o:z.c @mindef.nl> 

Subject: RE: lnfonnatle stand van zaken PTO op Scanla Gryphus lOOkN LO AF met DIN-plaat 
Attachments: 100 LO Dl Scale drw.pdf, DSC_6520 lnks.jpg, DSC_6545 rechts.jpg, Cargo bed and cargo top 
Specification sheet.pdf 

Goedemorgen, 
Wellicht is het ook goed om de tekening van het voertuig en specificaties van de laadbak mee te nemen. 
Als bijlage heb ik deze toegevoegd. 

Met vriendelijke groet, 

Sr Project Engineer 

Ministry of Oefence 
Detence Materlel Organlsatlon 
Projects 
KromhoutkazerneJ Herculeslaan 1 1 3564 AB 1 Utrecht 1 The Netherlands 1 Building KB-1 1866-86 
Postbus 90125 1 3509 88 1 Utrecht 1 The Netherlands 1 MPC 55A 

M 1011t 

E 1ou Wmmdef,nl 

From: 102.s van, DMO/PROJN/PROJN DIP 
Sent: donderdag 23 september 202117:23 
To: 1o2e 101 e CLSK/PLV C-LSK/DMl/AMGEA/EX.ASS/ASS.CLAS <10 u @mindef.nl>; 10u 

DMO/PROJN/DIP PROJN <'on @mlndef.nl> 
Cc: 1oz.e ELT, Cl..SK/PLV C-LSK/DMl/AMGEA/EX.ASS/ASS.CLAS < '°u @mindef.nl>; 1ou 102e CLSK/PLV C-
LSK/DMl/AMGEA/EX.ASS/ASS.CLAS <1m @mindef.nl>; 10u LTKOL, CLSK/PLV C-LSK/DMl/AMGEA/EX.ASS 
<102e @mindef.nl>; 1•21 10 2e CLSK/PLV C-LSK/DMl/ AMGEA/EX.ASS 
< •021 @mindef.nl> 
Subject: RE: Informatie stand van zaken PTO op Scania Gryphus lOOkN LO AF met DIN-plaat 

Allen, 
Bij gaand de technische informatie van de Scania aan ," .. waar een PTO is aangeboden. De ED120 P dit 
schijnt de juiste PTO te zijn voor de 100 LO Dl AF DIN plate. 
Inmiddels heb ik bij Scania een actuele prijs opgevraagd voor deze PTO. 

Met vriendelijke groet, 

t02.E 

Sr Project Engineer 



Mlnlstry of Defence 
Defence Materie! Organisation 
Project& 
Kromhoutkazemef Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht 1 The Netherlands 1 Bulldlng K8-1 (666-86 
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 The Netherlends 1 MPC SSA 

M 10..Z.E 

E 1U& ,- mlnc!ef.nl 

From: •GU 110·2.1 CLSK/PLV C-LSK/DMl/AMGEA/EX.ASS/ASS.CLAS <'"" @mindef.nl> 
Sent: woensdag 22 september 202115:17 
To: 1u1 van, DMO/PROJN/PROJN DIP< ••.u @ mindef.nl>;1CW1 DMO/PROJN/DIP PROJN 

10...1 .@mindef.nl> 
Cc: •a.u ELT, CLSK/PLV C-LSK/ DMl/ AMGEA/EX.ASS/ ASS.Q./45 <'ua ..@ mindef.nl>; 1o.a.1 tG.U CLSK/PLV C-
LSK/DM 1/ AMGEA/EX.ASS/ ASS.CLAS < '@)mindef.nl>; tu.a L TI<OL, CLSK/PLV C-LSK/DM 1/ AMGEA/EX.ASS 
<ou• @mindef.ni>; •UI - ••.u CLSK/PLV C-LSK/DMl/AMGEA/EX.ASS 
< 111.2.1 @mindef.ni> 
Subject: Informatie stand van zaken PTO op Scania Gryphus lOOkN LO AF met DIN-plaat 
lmportance: High 

Volgens berichtgeving zou 1u1 uiterlijk gisteren (21/9) bericht krijgen over de stand van zaken 
aangaande de PTO op de Scanla Gryphus 100kN LO AF met DIN-plaat. Deze deadline Is helaas verlopen, zonder 
bericht van jullie kant. 

Aangezien deze informatie van cruciaal belang Is voor de proj ectinltlatle van het project Vervanging Sneeuw- en 
Usbestrijding {SNUS In de volksmond), wachten wij - en de projectleider SNDS - met spanning op de 
gevraagde Informatie. Gelieve hier de juiste prioriteit aan te geven en AMGEA zo spoedig mogelijk van de 
benodigde Informatie te voorzien. Anders loopt het project SNDS vertraging op, met als gevolg dat CLSK niet In 
staat is om in 2022 de 10tons voertuigen (die nu worden gebruikt voor sneeuw- en ijsbestrijding) in te leveren, 
zoals met de projectleider DVOW-2 Is afgesproken. 

Indien deze week het gevraagde antwoord niet wordt ontvangen, komt niet alleen het DVOW-2 project in het 
gedrang, maar ook de financiêle middelen die reeds zijn gereserveerd voor de vervanging van sneeuw- en 
ljsbest.rijdlngsmiddelen (a 10 miljoen Euro)" ....• 

Met vriendelijke groet, 
11.U 

1Ua BEc. 
H1oofd !lureau CL.AS Assortimenten 

Staf CLSK - Afdeling M•terM!Je Gereedheid a. l!xterne Assortimenten (AMGEA) 
Sectie Externe Anortimenten (Sl!A) 
Comm•ndo Luchtstrljdkracflten 
Luchtmachtplein 1 1 4822 ZB 1 Breda 1 Kamernummer 11A04 
Postbus 8762 1 4820 BB 1 Breda 1 MPC 838 

Tl!L llUE 

MOB tlll 

!MAIL B&hters.Ollä rTincef ,ol 
!lam.-Ät'"JIS c.. rll 







Docnr345 
From: 
Sent: 
To: 
OMO/INKOOP" <'o.u 
Cc: 

"1uli. 1a.u, Ir., OMO/PROJN" <•u.a @mindef.nl> 
Fri, 24 Sep 2021 08:53:15 +-0100 
~to.ia IUI OMO/BESTUUROST/REGIE" <1"2.S @mlndef.nl>;"tt.ll 

@mlndef.nl> 
Ut0.2.1 OMO/PROJN/PROJN DIP" <'o..u @mlndef.nl>;"1u 1 

10.U 10.U , OMO/INKOOP/AIP" <'1u1 @mlndef.nl>;" 10.2.1 DMO/PROJN/OIP PROJN" 
<IG.11 @lmindef.nl> 
Subject: RE: (paraaf vrijdag 24/9 lOOOuur) Schrlftelljke vragen Van Haga en FvD Scanla Gryphus 

llUI 

From: 10.11 ••.u OMO/BESTUUROST/REGIE < iue @mindef.nl> 
Sent: donderdag 23 september 202109:21 

Mr., 

To: to.u Mr., DMO/INKOOP < iua @mlndef.nl> 
Cc: ••.u OMO/PROJN/PROJN DIP <lo.u @mlndef.nl>; kllll 
OMO/INKOOP/AIP <'o.u @mlndef.nl>; 
I0.2.1 /INKOOP/AIP/IOMP< 10ll @mindef.nl> 
Subject: RE: (paraaf vrijdag 24/9 lOOOuur) Schriftelijke vragen Van Haea en FvD Scania Gryphus 

1G.2.I 

Er is een nieuwe versie ter paraaf aangeboden. Graag jullie akkoord of bemerkingen voor vrijdag 23 sep 
lOOOuur. 

Vr gr, 
102.I 

11 



Docnr 346 
From: 
Sent: 
To: 
Cc: 

" 1ue Mr., OMO/INKOOP" <1•u @mindef .nl> 
Fri, 24 Sep 202115:03:14 +olOO 
11 1•~.1 ••ie DMO/BESTUUROST/REGIE" <1•2e @mindef.nl> 
tl 10,l E 

OMO/INKOOP/AIP/IDMP" <1•2s 

•0 2 E , Ir., DMO/PROJN" <'°2e 

@mindef .nl>;" 1o:te 
@rnindef.nl>;" 1ou 

DMO/PROJN/PROJN DIP" 
@mindef.nl>;"1•2e <•• 2& 

DMO" <••a 
Subject: 
Attachments: 

@mlndef.nl> 
2021 09 22 Beantwoording schriftelijke vragen Van Haga Groep en FvD over Scanla Gryphus 
2021 09 22 Beantwoording schriftelijke vragen Van Haga Groep en FvD over Scanta Gryphus.docx 

Gevoegd mijn suggesties en opmerkingen. 
Groet, 
10 2 e: 

102E 



Docnr 348 
From: '1102e OMO/PROJN/PROJN DIP" < •02 1 @mindef.nl> 
Sent: Fri, 24 Sep 202116:36:46 +0100 
To: "•o2e DMO/PROJN/DIP PROJN" <•Die @mindef.nl> 
Subject: RE: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 

4.3 Method 
Ouring testlng, the following steps shall be followed sequentlally, 
according to Table 7. 

ID Step delcrtptlon Acceptance Criteria 
-

Perform a Test Readinesa Review (TRR of Test} The te$t documenta and resources list~ 1. 
with respect to the foffowing: In Table 1 and Table 4 are avaHable 

• Teatsetup 
• Test location 
• Test documentation 
• Vehlcle conftguëltlon 
• Personnel 
• Resources 

2. En~f! that tne 4x4 Is - uMh .... "_"' __ ... """ 
•• "" . ti1na teil "'" 

c::_ Measure the tyre pressure on all wtleels with a lt must bè 6.6 bar. 
calibrated ga\,lge, on both NL#2 and Nl#5. 

4. "- f 8r-r-th""" A""' 
' \Il ~ · 

• Measure the height of the twist &DC;KS ll'tlm 
the ground. 

• Add 2438 mm to the measuremeril to obtafn 
the total height. 

5. ldentlty and measure the wideat point of vehlde The overall wldlh of the bodywork behlnd 
behind cab, on both NL#2 and NUIS. the cab must not exceed 2550mm. 

6. Measure the wldth at the cab with folded mirrors, The width does not exceed 2550mm. 
on both NL#2 and NL#S. 

7. Measut'e the total length of the system. on both Lessthan 12 m. 
NL#2 and NL#5. 

Tabla 7. Mfflllod ofDecutfon. 

t02.E 

-.u 102.E 

Programma manager DVOW 
DMO • KHK 1 ·~• 1021 
I02.E 

From: 102e 1m DMO/PROJN/OIP PROJN < 1m @mindef.nf> 
Sent: donderdag 23 september 2021 23:02 
To: •m OMO/PROJN/PROJN DIP<'°'" @mindef.nl> 
Cc: 102.e van, DMO/PROJN/PROJN DIP <1ou @mindef.nl> 
Subject: RE: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 

I n antwoord op jouw vragen hieronder : 

~ 



10.2.g 

De test werd uitgevoerd bij scanla te Sodertalje door het scan1a T&V Team op 17 okt 2019 o .b.v. het Test Plan 
Dlmenslons (zie report). 
De bespreking ervan was op 31 okt 2019 met o.a. 1~.2.1! _. en 1111.11 -

Met vriendelijke groet, 

M t iu.E 

E 11U.E @mfild.ef. Q 1 
I ~ww. defensie. nl/dmo 

RV: vrijdagmiddag 

V•n: 1u.& DMO/PROJN/PROJN DIP<~ @mindcf.Jl > 
Verzonden: donderdag 23 september 202119:08 
Aan: iiu.E OMO/ PROJN/ DIP PROJN tiu.1 @J.ni!)def nJ>; 1o.2.1 van, DMO/PROJN/PROJN DIP 
< w.1 (!!!minde(,,QI> 
Onderwerp: RE: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 
Urgentie: Hoog 

Gents, de Directeuren gaan morgen voor 10:00 een paraaf zetten op de antwoorden van de Kamervragen. De 
antwoorden moet2n feitelijk juist zijn! Zij n die geel gearceerde zaken correct? En herkent Scanla zich hierin? 

11 

Waar Is het "Test Report D/mens1oos 1 2019-NL-0318-L2?" Welke datum staat daar op/in? 
Wanneer was de constatering gedaan? In welke FVT? 
10ll 

... ,D.11! 
Programma manager DVOW 

DMO - KHK 1 ~ 1ou 
IOll 

~ ... ,jlmin_d"f.nl 

From: 1o.2.1 OMO/ PROJN/OIP PROJN ~~ @l~11in~f!P 

sent: woensdag 22 september 202117:17 
To: 1t1.2.I! van, DMO/PROJN/ PROJN DIP <•0.a .@mindef nl> 
Cc: -..... DMO/ PROJN/PROJN DIP <••.u @mindef:.Q!> 
Subject: FW: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 

Kun j ij onderstaande vragen van 10.U beantwoorden? 

Met vriendelijke groet, 



M 10.u 

E ,..... • @rnindE!J.nJ 
I www aefens1e._ot/dmo 

RV: vrijdaemiddag 

Van: 11U1 DMO/PROJN/PROJN DIP< •o.u @_mindcf.n > 
Verzonden: woensdag 22 september 202113:47 
Aan: 11U1 OMO/PROJN/DIP PROJN IOSllR.a rwmrndef,,DI> 
CC: ".... van, DMO/PROJN/PROJN DIP< 1CUli @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 

Heb je die ' Test Report Dimensions l 2019-NL-0318-L27" Welke datum staat daar op/in? 
FVT Is neem ik aan al van eerder dan NOV 2019? 

...a.a tai• 
Programma manager DVOW 

OMO • KHK 1 ~· 1ou 
10 2,1 

10.2.1 ... vi.mlnclef.nl 

From: •ue •UI DMO/PROJN/DIP PROJN • C&IU< @11 1inc:ef.nl> 
Sent: woensdag 22 september 202113:41 
To: •t.t.• DMO/PROJNfPROJN DIP <IOU ~n_undet:nl> 
Cc: tc.u van, DMO/ PROJN/PROJN DIP< •llll @rnindef J > 
Subject: RE: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 

, ..... 
Wat bedoel je precies met j e vraag? De betreffende documenten staan met naam en periode hieronder vermeld . 

Met vr iendelij ke groet, 

M " .... 
E tau • .@!!ll!l.:!lltQJ 
1 i.vww,def.insie nl/dme> 

RV: vrijdagmiddag 



Docnr 349 
From: " •o.u to.2.1t DMO/BESTUUROST/ REGIE" <1o.u @mlndef.nl> 
Sent: Fri, 24 Sep 202117:31:30 +0100 
To: 
Cc: 
DMO/PROJN" <'"" 
DMO/BESTUUROST' <••.>.• 

•llll , Dr. Ir., DMO" <'"u 
•UE OMO" < •ua 

@mindef.nl> 
@mlndef.nl>;" iua 

@mlndef.nl>;"10.2.e 

@mindef.nl>;" 11.2.11 

de, DMO/BESTUUROST/KAB DIR" 

1u.E , Ir., 
Ulll 

....... 
DMO/MATLOG/ST" < tllll @mindef.nl>;" 10.2.1 

@mindef.nl>;"% •a.u 

DMO/PROJN/PROJN DIP" 
@mlndef.nl>;"1'l.ll 

OMO/INKOOP/AIP/IDMP" <•o.u @mindef.nl> 
Subject: Paraaf (NLT 27 sep 0800) Schriftelijke Vragen Van Haga en FvO Scania Gryphus 
Attachments: 2021 09 22 Beantwoording schriftelijke vragen Van Haga Groep en FvD over Scanla Gryphus tbv paraaf 
OOMO.docx 
lmportance: High 

Admiraal, 

De antwoorden op de schriftelijke vragen van 'Van Raga Groep' en 'FvD' over de Scania Gryphus zijn voor paraaf 
aangeboden. Deze antwoorden zijn afgestemd met uw directies Projecten en Inkoop. 

Door D-lnkoop zijn diverse tekstsuggesties gedaan. In onderstaande platte tekst de versie inclusief deze suggesties. De 
suggesties van D-Inkoop om bepaalde vragen/antwoorden te combineren zal ik separaat delen met DMVD. 

Ik wil vragen om uw akkoord of bemerkingen in reactie op deze mail voor maandag 27 september 0800uur. 

Vrgr 
10.1C 

11 



Docnr3S1 
From: ' ' 10.U 1o.u DMO/BESTUUROST/REGIE" <•CUE. @mlndef.nl> 
Sent: Frl, 24 Sep 202117:33:15 +0100 
To: 1

' 1ou DMO/PROJN/DIP PROJN" <.u• @mindef.nl> 
Cc: "•o.u /INKOOP/AIP/IDMP" <10.u @mindef.nl> 
Subject: RE: (paraaf vrijdag 24/9 lOOOuur] Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scanla Gryphus 

Thnx. 

Ik laat jou en tD.u: de versie weten die uiteindeliJK naar Min Oef gaat. 

From: 1u1 DMO/PROJN/DIP PROJN <•o.u @mindef.nl> 
Sent: donderdag 23 september 2021 22:21 
To: tau •IUL OMO/BESTUUROST/REGIE <1o.u @mindef.nl> 
Cc: 10.2.1 /INKOOP/AIP/IDMP <o.u @mlndef.nl>; 1a.u OMO/PROJN/PROJN DIP 
< 1u.a @mlndef.nl> 
Subject: RE: [paraaf vrijdag 24/9 lOOOuur] Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scania Gryphus 

HO = HIGH Operational (hoog·operationeel). Versus LO (low operational). 

Het lijkt mij dat afstemming met Scan ia via mij of 1•u 
voorleggen. 

M et vriendelijke groet, 

10.1.11! 

10.2.I 

M 11.u 
E 10.u a mindef.nl 
1 WIV"tt,defensleJl.!JQ_IJlQ 

RV : vrijdagmiddag 

verloopt. Geef maar aan welke versie ik wanneer kan 

van: 10.2.E 10.U OMO/BE5TUUROST/REGIE < IUAI @minclef.nl> 
Verzonden: donderdag 23 september 202119:54 
Aan: 1u1 DMO/PROJN/PROJN DIP<•u.& ê-mindef n.> 
CC: 10.2.1 DMO/PROJN/DIP PROJN ,__. @m'ndef.n I>; ~ /INKOOP/AIP/IDMP 
< 1cwr ffil rn · ndef .aj> 
Onderwerp: Re: [paraaf vrijdag 24/9 lOOOuur] Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scania Gryphus 

n.u 

Thnx. Het is toch High? Morgen ben ik met 1u 1 bij DUO en zal sowieso de eigen bemerkingen meegeven. Zij weet 
van afstemming Scania. staat in oplegnota tbv MinDef. 

Ik laat het weten als deze Brief daar ligt tzt. 

Vrgr 
10..2.I 



Van: "1o.u DMO/PROJN/PROJN DIP" <1cou Ci'mindef.nl> 
Datum: donderdag 23 september 2021om19:39:04 
Aan: " 1o.u !AU DMO/BESTUUROST/REGIE" <i1 ...... , i'i'mindcf.nl> 
Cc: "1a.u DMO/PROJN/DIP PROJN" E.mu @mindef.nl>, "111.U 

DMO/INKOOP/AIP/IDI\1P" <'i..... __._W,mindef.nl> 
Onderwerp: RE: [paraaf vrijdag 24/9 1 OOOuur] Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scania Oryphus 

1ur & 10.u & 1o.u alleen even naar jullie! 

Zie bijlage voor nog een paar aandachtspunten, maar ook: 
• HO: Htgh-9f Heavy? 

• Af- en instemming met Scania voordat gepubliceerd wordt is nodig, bij het stukj e over de beproevingen 
en inzakken etc. 

• Primair voor COS: Wat weten we nu over de 'toestemming' weggebruik door CLAS iom DAOG? Nog 
verwerken? Is wat er staat nu volledig correct? 

tO.U 

_. 11UA 

Programma manager DVOW 

DMO • KHK 1 11.>a tD.ll 

1ó.U 
1o.u mindef.nl 

From: •u& •0u DMO/BESTUUROST/REGIE <•o.u ~@mindef.nl> 

Sent: donderdag 23 september 2021 09:21 
To: 10.ll Mr., DMO/INKOOP <•Uli 
Cc: •0.2.• DMO/PROJN/PROJN DIP <'o.u @mindPLnl>; •U& 

DMO/INKOOP/AIP <'ua ---===== 
11.11 /INKOOP/AIP/IDMP <•au (<.il mh def.nl> 
Subject: RE: [paraaf vrijdag 24/9 lOÓOuur] Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scania Gryphus 

111.ll 

@.mlndef.nl> 
1o..u 10.2.a 

' 
(.,_ mlndPLnl>; 

Er is een nieuwe versie ter paraaf aangeboden. Graag jullle akkoord of bemerkingen voor vrijdag 23 sep 
lOOOuur. 

Vr gr, 
10.U 

11 



From: 1u1 10.u DMO/BESTUUROST/REGIE <10.2.a @mindef..n.!> 
Sent: dinsdag 21 september 2021 20:25 
To: 11W1 Mr., DMO/INKOOP < 10-2.& 

Cc: 1G.U DMO/PROJN/PROJN DIP < 1111! .'.@_mindef.nl>; 10.u 

@mir-def.nl> 
'10.u lcu.E , 

DMO/INKOOP/AIP <'.....,. 
t0u /INKOOP/AIP/IDMP < 1a.u ~mindef n_I> 
Subject: Fwd: [paraaf] Schriftelijke vragen Van Haga en FvO Scanla Gryphus 

IG.21 

Bijgevoegd de beantwoording van 2x SV over de Scania Gryphus. Graagjullie akkoord of bemerkingen op de 
concept-antwoorden (niet de beslisnota) voor donderdag 23 sep IOOOuur. 

Antwoorden afgestemd met PT DVOW incl 10u tevens heeft llUI zijn input geleverd. 

Vrgr, 
tO.U 

Van: "1u.11 I AL/DGB/DMV/ AFD MAT" <:;•o.u 'a.111i11dl.!f nl> 
Datum: dinsdag 21 september 2021 om 17:40:46 
Aan:" 11111 uu.1 DMO/BESTUUROST/REGIE" <•11.2.E ~minckf_,_nl >, "1o.u 

•u• 10= BS/AUDS/Dir. Plan./AfdLanOptr" < 1m t1mi1def 11>, 'uu.I! BS/AUHDFC/Dir 
Begrot/AfdVagTzBc" <•o..u .Q..'.}}i.~>, "ou' •0.u , 1•.u BS/AUDS/TF 
LOG/fFLOG" <•o.u fÏ1>1L.. J;,;.L.l>, "_. BS/AIJDGB/DMV/AFD MAT" 
< •ll.2.li ..:.... ·, J, f nl> 
Cc: 11112.1 DMO/PROJN/PROJN DIP" <•ua a 1111 id ... f nJ>, " to.U 

DMO/PROJN/DIP PROJN" 
a minc!efn_l >, 111•.u 

BS/AUDGB/DMV/AFD MAT" 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <•11.2.1 '" 111i1 dcC11l>, "•o.u 
llUAI 

BS/AL/DCO" < •11.2.a a mi11dcl'.11l>, "•o.u 

10.2.8 11U.S STAF/Al" <•UI 
<•ou ·' 11indt."f nl>, "•ua 
< 1o.u 111i11dd' nl> 

, ...... 
(1 mi n~lcf,nl>. "•uc 

a m'mlt:f nl>, "%ParlementariaCDS, BS/AUDS/Kab OS" 
•11.2.1! DIR.M&D/BDFV&DNSTN/SIE VMB" 

111.2.A 

Onderwerp: [Paraaf uiterlijk maandag 27 septemberCOB] Schriftdijke vragen Van Haga en FvD Scania Gryphus 

Hallo iedereen, 

Inmiddels zijn alle antwoorden binnen en heb ik al eerste reacties verwerkt. Heel veel dank wederom voor jullie 
bijdrage. Bijgevoegd vinden jullie de laatste versie van de beantwoording. Deze versie heb ik in XPW geze t. 
Graag eventuele opmerkingen direct naar mij, zodat ik het ka n beoordelen en verwerken. 

Voor HDFC, DJZ en DCO heb Ik alvast de beslisnota bijgevoegd, zodat jullie voldoende tijd hebben voor ju llie 
bijdrage. De beslisnota staat nog niet in XPW. 

Graag ontvang ik de parafen uiterlijk maandag 27 september COB. 

Groeten, 
1U.I 



En ja het ondertekenblok van de minister verander ik t.z.t. 0 

Van: , 0.2& /AlJDGB/OMV/AFO MAT 
Verzonden: maandag 13 september 202117:11 
Aan: 10.2.E OMO/BESTUUROST/REGIE <•OU 
BS/AlJDS/Dir. Plan./AfdlanOptr <fm @min.Qg,nl>; Eo.2.e 
<10.2E 

1 w: 85/AL/DGB/DMV/AFD MAT <SJ.OudeHengel@mindef.nf> 

.@m.io.9ef.nl>; 10.2.E. LKOL, EMSO, 
BS/ AlJHDFC/Olr Begrot/ AfdVagTzBc 

@.!nindef.nl>;Oude 

CC: m.~ OMO/PROJN/PROJN DIP <10ll @mindef.nl>;~ 101.f OMO/PROJN/OIP 
PROJN <lo'îï ,@mindef.nl>; 1ue 10-U 

1na BS/AlJOS/Oir. Plan./Afdlan0ptr< '°2.Î' @mindef.nl>; 1m 

ou MA 10,2,E. BS/AL/OGB/OMV/AFO MAT <102E @mindef.nl>; ·10.2.e Mr., BS/AL/DJZ/Clust.er CR 
--==~===""'~· <'"21i ·@...rnindef._nj>; %ParlementariaCOS, 

BS/AlJDS/Kab OS<'~ @.!!lindef.nl> 
Onderwerp: (Reactie vrijdag 17 september 12.00) Schriftelijke vragen Van Haga en FvD 

,"u allemaal, 

Zoals vorige week al door het FvD op Twitter aangekondigd, heeft Defensie schriftelijke vragen ontvangen n.a.v. 
de Kamerbrief over het hoogte-issue Scania Gryphus en container. Niet alleen het FvD heeft vragen gesteld, 
maar ook de Van Haga Groep. Mij is verzocht de afgestemde concept antwoorden uiterlijk 27 september aan te 
leveren bij DGB. Uiterlijk maandag 20 september COB wil ik de antwoorden in XPW zetten. 

Wederom heb ik geprobeerd om al zo veel mogelijk vragen te beantwoorden. Een aantal vragen staan nog open. 
Ik heb actiehouders toegevoegd. Als ik een verkeerde actiehouder heb neergezet, laat het weten! Afhankelijk 
van jullie reacties plan Ik eind deze week een Teams overleg in om door de conceptantwoorden heen te lopen. 
Rekening houdend met de set vragen over de 12kn Air Assault, vraag ik jullie om voor a.s. vrijdag 12.00 te 
reageren. 

Groeten, 
10.2.I 

10 2~ 

Directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid 
DG Beleid 
Ministerie van Defensie 

Plein Kelvennarktcomplex, gebouw A 1 Plein 4 1 Oen Haag 
Postbus 20701 ( 2500 ES Oen Haag I MPC 588 

M: !Oll 

E: \!!~ .l@..m!n.Q~ 
W: l'fW)'IL<tefe.!lsle.nl 

l 1 lOOkN 5canl1 Gryphus High Operatlon11f {axa). 
11 lOOkN Scanla Gryphus High Operatlon11f (8x8). 



Docnr352 
From: "10ll 1UE, Dr. ir., DMO" <tcu• @mindef.nl> 
Sent: Mon, 27 Sep 2021 06:32:54 +0100 
To: •'to.U ...... DMO/BESTUUROST/REGIE" <'lilE @mlndef.nl> 
Cc: ··~ ID.ll DMO" < llU& @mindef.nl>;" 'e.U tlU.I , Ir., 
DMO/PROJN" < ;ui' @mlndef.nl>;" 11.u •u.11 

DMO/BESTUUROST" <'o..u @mindef.nl>;"iW de, DMO/BESTUUROST/ICAB DIR" 
tOJll&I 

DMO/MATLOG/ST" <'°u @mindef.nl>;" 111• 

DMO/INKOOP/AIP/IDMP" <1&u @mlndef.nl> 

@mindef.nl>;"%•o.u 
DMO/PROJN/PROJN DIP" 

@mindef.nl>;"•ua 

Subject: Re: Paraaf (NLT 27 sep 0800} Schriftelijke Vragen Van Haga en FvD Scania Gryphus 

Bij vraag 2 anders fonnuleren . m.n. deel dat de hoogte anders is dan eerder verondersteld. Dit is ambtelijke 
formulering die mee vragen oproept dan beantwoordt. 

11 

Zie graag aangepaste formulering tegemoet. 

MVG 

1 
0 

Van: "1U.li 10·u DMO/BESTUUROST/REGIE" < 10u 

Datum: vrijdag 24 september 2021 om 18:31:31 
Aan: "ttU.E 10.2i , Dr. ir., DMOw < lllll 

Cc: "10
" 

10
" DMO" <••.u: 

älmindef.nl> 
@mmdef.nl>, "iou tU.11 , Jr., 

DMO/PROJNM < 1UE 

•oi• /BESTUUROSTM <•Uli @mindef.nl>. "•o.u 

•02.1 /MA TI..00/ST" <10.u 

Ir" DMO/PROJN/PROJN DIP" <'°" @mindef.nl>, "•o.u 

<4rnindef.nl>, "iou 

de, DMO/BESTUUROSTIKAB DIR" 
'@mindef.nl>, "%DMO 

r@.mindef.nl>, "••.a.a 111.u 

DMO/PROJN/DIP PROJN" 
111,J«U ro,mindef.nl> 
Onderwerp: Paraaf [NLT 27 sep 0800) Schriftelijke Vragen Van Haga en FvD Scan.ia Gryphus 

Admiraal, 

De antwoorden op de schriftelijke vragen van 'Van Haga Groep' en 'FvD' over de Scania Gryphus zijn voor paraaf 
aangeboden. Deze antwoorden zijn af gestemd met uw directies Projecten en Inkoop. 

Door D-Inkoop zijn diverse tekstsuggesties gedaan. In onderstaande platte tekst de versie inclusief deze suggesties. De 
suggesties van D-lnkoop om bepaalde vragen/antwoorden te combineren zal ik separaat delen met DMVD. 

Ik wil vragen om uw akkoord of bemerkingen in reactie op deze mail voor maandag 27 september 0800uur. 

Vrgr 
10.U 



Docnr353 
From: "•au tO.ll DMO/BESTUUROST/REGIE" <111.2.E @mindef.nl> 
Sent: Mon, 'io.u 2021 07:20:27 +olOO 
To: "!Oll •ou , Dr. ir., DMO" <•u.a @mindef.nl> 
Cc: "•ua 
DMO/PROJN" 11.2.& 

--~:------;;= 

DMO/BESTUUR05r' <'11118 

, ...... 
<•u.11 
OMO/INKOOP/AIP/IOMP" <••.u @mindef.nl> 

OMO" <•ILU @mindef.nl>;" 11.J.1 

@mlndef.nl>;"•llll 
de, OMO/BESTUUROST/KAB OIR" 

@mlndef.n1>;"%-.u 
OMO/PROJN/PROJN DIP" 

@mindef.nl>;".ua 

Subject: FW: Paraaf [NLT 27 sep 0800) Schriftelijke Vragen Van Haga en FvD Scanla Gryphus 
lmportance: High 

Admiraal, 

Hierbij het aanpaste antwoord voor vraag 2: 

2. Kunt u dulden waarom u zo laks met gemeensehapsgeld omgaat door 1600 nieuwe vraehtwagens aan te schaffen, dan pas 
het meetlint te hanteren en daarbij tot de conclusie moet komen dat de vrachtwagens hoger zijn de wettelijke toegestane 
hoogte van 4 meter? Graag een toelichting bij dit KannleWaarZijnverhaal. 

11 

Ik verneem graag uw reactie, 

Vr gr, 
10.U 

From:~ tG.2.11, Dr. Ir., DMO <•ua @mlndef.nl> 
Sent: maandag 27 september 2021 07:33 
To: 10.u •o.u DMO/BESTUUROST/REGIE <'o.u @mlndef.nl> 
Cc: 10.a ...u DMO <10.u @mlndef.nl>; ta.ll ..u, Ir., DMO/PROJN 
< •o.u @mindef.nl>; u.a IO.ll DMO/BESTUUROST 
< 111.2.• @mindef.nl>; ma 

DMO/ BESTUUROST/KAB DIR <10.2.a @mindef.nl>;%'4ll /MATLOG/ST 



Docnr354 
From: "tO.U 14U, Dr. Ir., DMo• <1us @mindef.nl> 
Sent: Mon, 27 5ep 202111:47:27 +olOO 
To: "tOll ~.... DMO/BESTUUROST/REGIE" < fo.u @mindef.nl> 
Cc: 11 1ou 

OMO/PROJN" <10.u 

OMO/BESTUUROST" <iö:u 

111.ll DMO" < "..,. @mindef.nl>;"1a.u 
--- @mlndef.nl>;"1u.1 

@mlndef.nf>;"iöia de, DMO/BESTUUROST/KAB DIR" 

•D.u , Ir., 

DMO/MATLOG/ST' <10.2.a @mlndef.nl>;"•ua 
@mindef.nl>;"%10.U 

DMO/PROJN/PROJN DIP" 
<MUI @mindef.nl> ;" 1IU.I 

DMO/INKOOP/AIP/IDMP- <'D.2.1 @mlndef.nl> 
Subject: Re: Paraaf (NLT 27 sep 0800) Schriftelijke Vragen Van Haga en FvD Scania Gryphus 

Akkoord met gewijzigde tekst, 

MVG 

1 
0 

Van: "•ou '°" DMO/BESTUUROST/REGIE" < iuE @nindef.nl> 
Datum: maandag 27 september 2021 om 08:20:28 
Aan: '' tUI! IUI • Dr. ir., DMO" < 11•u rumindef.nl> 
Cc: ''111.2.• 10.2.I DMO" <tO.U @mindef.nl>, 1110.u 10.u • Ir., 
DMO/PROJN" <•ou @mindef.nl>, "1ou 
1u.1 /BESTUUROST" <'•D.u 'c4mmdef.nl>, "1o.u de, DMO/BESTUUROST/KAB DIR" 
•uaa @mindef.nl>, "%DMO 
•u.• /MATLOG/ST" < 1au: @mindef.nl>, "•o.u •ue 

Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP" <10.U évmindef.nl>, "1u 1 DMO/PROJN/DIP PROJN" 
,.....,. @mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Paraaf [NLT 27 sep 0800] Schriftelijke Vragen Van Haga en FvD Scania Gryphus 

Admiraal, 

Hierbij het aanpaste antwoord voor vraag 2: 

2. Kunt u dulden waarom u zo laks met gemeenschapsgeld omgaat door 1600 nieuwe vrachtwagens aan te schaffen, dan pas 
het meetllnt te hanteren en daarbij tot de conclusie moet komen dat de vrachtwagens hoger zijn de wettelijke toegestane 
hoogte van 4 meter? Graag een toe.lichting bij dit KarmleWaar'Zljnverhaal. 



Door D-lnkoop zijn diverse tekstsuggesties gedaan. In onderstaande platte tekst de versie inclusief deze suggesties. De 
suggesties van D-Inkoop om bepaalde vragen/antwoorden te combineren zal ik separaat delen met DMVD. 

Ik wil vragen om uw akkoord of bemerkingen in reactie op deze mail voor maandag 27 september 0800uur. 

Vrgr 
i'OU 

11 

• 



Docnr359 
from: •1rci.E ••u DMO/BESTUUROST/REGIE" <'IU.E @mlndef.nl> 
Sent: Mon, 11U 1 202113:48:58 +0100 
To: "•ou /Al/DGB/DMV/AFD MAT" <~•.u @mlndef.nl>;"00-2« 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <lw __ _ @mindef.nl> 
Cc: "•Du ta.u BS/Al/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr" <~ @mlndef.nl> 
Subject: RE: 202109 22 Beantwoording schriftelijke vragen Van Haga Groep en FvD over Scanla Gryphus opm 

MV 

10.U ? 

12. Klopt het dat de Scan la's niet passen op de sommige laad· en losdoclcs? Zo ja, kunt u inventariseren voor hoeveel procent 
van de docks dit het geval Is? 

11 

From: tlU.E /AIJDGB/DMV/AFO MAT <tell @mindef.nl> 
Sent: maandag 27 september 202114:29 
To: 10.U DMO/PROJN/DIP PROJN <11Wi @mindef.nl>; t D.2.E DMO/PROJN/PROJN DIP 
< 1a.u @mlndef.nl> 
Cc: 102-1 10u OMO/BESTUUROST/REGIE <••u @mindef.nl>;••u LKOL, EMSO, 
BS/Al/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr < •DU @mindef.nl> 
Subject: 2021 09 22 Beantwoording schriftelijke vragen Van Haga Groep en FvD over Scania Gryphus opm MV 

IU• en anderen, 

tu• heeft nog twee vragen gesteld over de beantwoording van de SV Scania Gryphus, waarbij ze heeft 
verzocht om nog even met jou af te stemmen. Bij het antwoord op vraag 11 schrijft 1ou "Er Is een 
presentatiecontract met de leverancier waarbij het onderhoud plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de 
leverancier. Deels is dit uitbesteed (bij dealervestigingen) en deels "inbesteed" waarbij wij als Defensie sleutelen 
onder supervisie van de leverancier." Huidige tekst klopt dan niet. •Dll heeft een tekstsuggestie gedaan. 
Wat mij betreft houden we de tekst uit de D-brlef aan, die luidt: Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd 
bij de Industrie en een deel door militaire monteurs op defensielocaties onder toezicht van de Industrie. Is dat 
goed? 

Verder vraagt 102.a zich af bij het antwoord op vraag 12 of Kamerleden weten wat het verschil is tussen 
logistiek transport en eenheidstransportmlddel. Zouden jullie, misschien 1ua of tGll dit nog kunnen duiden? 

Groeten, 
~ 



Docnr360 
from: •c..u. ICl2.li BS/Al/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr" <iau @mindef.nl> 
Sent: Mon, 1ou 202113:52:13 +0100 
To: "•llll /AIJOGB/OMV/AFD MAT" <IUJI 
OMO/PROJN/OIP PROJN" <'a.u @mindef.nl> 
Cc: o.u DMO/BESTUUROST/REGIE" 111.2.EJ @mlndef.nl> 
Subject: RE: 2021 09 22 Beantwoording schriftelijke vragen Van Haga Groep en FvO over Scanla Gryphus opm 
MV 

Bulten reikwijdte 

Stukje context bij het stuk van •o..u 

Mvo 
tOU 

From: 1Ua /Al/DGB/DMV/AFD MAT<"'" @minclef.nl> 
Sent: maandag 27 september 202114:29 
To: IU.' OMO/PROJN/OIP PROJN <11U.1 @mlndef.nl>; 10.U OMO/PROJN/PROJN DIP 
< io.u @mindef.nl> 
Cc: 1•.u ••.u OMO/BESTUUROST/REGIE <11.u @rnlndef.nl>; 1 a.u LJCOL, EMSO, 
BS/AIJDS/Dir. Plan./AfdlanOptr <10.u @minclef.nl> 
Subject: 2021 09 22 Beantwoording schriftelijke vragen Van Haga Groep en FvD over Scania Gryphus opm MV 

1us en anderen, 

•ua heeft nog twee vragen gesteld over de beantwoording van de SV Scanla Gryphus, waarbij ze heeft 
verzocht om nog even met jou af te stemmen. Bij het antwoord op vraag 11 schrijft 111.ll "Er is een 
presentatiecontract met de leverancler waarbij het onderhoud plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de 
leverancier. Deels is dit uitbesteed (bij dealervestigingen) en deels "inbesteed" waarbij wij als Defensie sleutelen 
onder supervisie van de leverancier." Huidige tekst klopt dan niet. 1o.u heeft een tekstsuggestie gedaan. 
Wat mij betreft houden we de tekst uit de D-brief aan, die luidt: Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd 
bij de Industrie en een deel door militaire monteurs op defensielocaties onder toezicht van de industrie. Is dat 
goed? 

Verder vraagt •llll zich at bij het antwoord op vraag 12 or Kamerleden weten wat het verschil Is tussen 
logistiek transport en eenheldstransportmiddel. Zouden jullie, misschien iu• of •ua dit nOQ kunnen duiden? 

Groeten, 
1111& 



Docnr361 
From: "....... /Al/DGB/DMV/AfD MAr' <IG.U @mindef.nl> 
Sent: Mon, 1ua 202121:41:14 +0100 
To: '' 10.U DMO/PROJN/DIP PROJN" <'°" @mlndef.nl>;'' 1u.1 

DMO/PROJN/PROJN DIP" <1o.u @mindef.nl> 
Cc: 11 10.u. 10.0.• DMO/BESTUUROST/REGIE" < 111.2.11 @mlndef.nl>;" 10.u 

10.u /AL/OS/Oir. Plan./AfdLanOptr" <'o.u @mindef.nl> 
Subject: Re: 202109 22 Beantwoording schriftelijke vragen Van Haga Groep en FvD over Scania Gryphus opm 
MV 

Topi@ 

Van: 1
' 1•.u DMO/PROJN/DIP PROJN" <10.u @mindef.nl> 

Datum: ma 27 sep. 2021 22:26 
Aan: 111

11.2.e /AL/DGB/DMV/AFD MAT" <•0.u. @mindef.nl>, "•o.u 
DMO/PROJN/PROJN DIP" <1u.1 @mindef.nl> 
CC: ' ' uua 14.2.E DMO/BESTUUROST/REGIE" <10.u @mindef.nl>, 1110.u 

•0.2.1 /AIJDS/Dir. Plan./AfdLanOptr• < 11u• @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: 2021 09 22 Beantwoording schriftelijke vragen Van Haga Groep en FvD over Scania Gryphus opm 
MV 

Met vriendelijke groet, 

1U& 

10.U 

M tou 
E 1u1 @.v1111def ... nl 
I wwllf def!!!l 1e.11l/dmo 

RV: vr"jd agmiddag 

Van: 10.u /Al/OGB/DMV/AFO MAT <111.2.11 @mlndef.nl:> 
Venonden: maandag 27 september 202114:29 
Aan: to.u DMO/PROJN/DIP PROJN < 10.2.e @mindef.nl>; 1• 21 DMO/PROJN/PROJN DIP 
< 10.u @mindef.nl> 
CC: 1u.& 11UE DMO/BESTUUROST/REGIE<•ll.U @mindef.nl>;1Q.2JI LKOL. EMSO, 
BS/AlJDS/Dir. Plan./Afd~nOptr <IC.U @mindef.nl> 
Onderwerp: 2021 09 22 Beantwoording schriftelijke vragen Van Haga Groep en FvO over Scania Gryphus opm MV 

1u.1 en anderen, 

111.u heeft nog twee vragen gesteld over de beantwoording van de SV Scania Gryphus, waarbij ze heeft 
verzocht om nog even met jou af te stemmen. Bij het antwoord op vraag 11 schrijft 1cu1 "11 

,. 11 
. " Huidige tekst klopt dan niet ....... heeft een tekstsuggestie gedaan . 

Wat mij betreft houden we de tekst uit de 0-brief aan, die luidt: 11 
Is dat 

goed? JA 



Verder vraagt 1m zich af bij het antwoord op vraag 12 of Kamerleden weten wat het verschil is tussen 
logistiek transport en eenheidstransportmiddel. Zouden jullie, misschien 102.e of 1• 2 e dit nog kunnen duiden? 

Groeten, 
102 e 



Docnr 362 
From: •• ion 112e BS/AL/DS/DAOG/AOndOpGerh" <'02E @mlndef.nl> 
Sent: Tue, 28 Sep 2021 05:51:49 +0100 
To: " •ou DMO/PROJN/DIP PROJN" <10:te @mindef.nl>;''" u van, DMO/PROJN/PROJN 
DIP" < 1oa @mindef.nl> 
Cc: "1ou 1ou , 102e BS/AL/OS(TF LOG(TFLOG" <102.E @mindef.nl>;"101e 

van, 1ou 101e OTCO/OTCRU/ST/SIE OTZ/BUR BPP" <'im @mlndef.nl> 
Subject: RE: Formelke werkhoogte lvm ontheffing 

Goedemorgen 1t.u 

Uit de bijgevoegde tabel stel ik vast dat op regel 22 het defensievoertuig Scania Gryphus lOOkN HO met militair 
registratienummer DM-301-K, beladen met de 8 voet hoge container in het blok 'Hoogte vtg met container' in de 
kolom 'RV - rechtsvoor' 4048 mm meet en daarmee het hoogste punt uit de tabel'. 

Dat betekend m.i. dat de gehanteerde hoogte van <4050 mm ( <4,05 meter) voor de aanvragen Toestemming 
weggebruik minimaal voldoet. Is dit correct vanuit de projectorganisatie DVOW-2 ? 

Let op: regel 20: DM-300-K geeft RV een hoogte van 7028, lk neem aan dat dit 4028 mm moet zijn. 

Graag je respons 
102.E 

Van: I02E DMO/PROJN/OIP PROJN < Hl.2.E @mindef.nl> 
Verzonden: maandag 27 september 2021 22:20 
Aan: 10 2 e 1il:ze BS/Al/DS/DAOG/AOndOpGerh < 10211 @mindef.nl>; 102e van, DMO/PROJN/PROJN DIP 
< 1011 @mindef.nl> 
CC: l02! 102e' IO>E BS/Al/DS(TF LOG(TFLOG < IOU @mindef.nl>; 1m 102.E 

im OTCO/OTCRIJ/ST /SIE OTZ/BUR BPP < 101e @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Formelke werkhoogte ivm ontheffing 

1()28 

Ik weet niet wat jij met formele hoogtemeting bedoelt. Bijgaand de metingen uit Mariahout, deze zijn 
representatief voor het geconstateerde probleem (en de aanleiding). 
Scanla is momenteel bezig met eigen metingen aan een van deze auto's, in Zweden op hun 100% waterpas 
vloer. Die metingen lopen nog tot minstens eind deze week. Daar 
Na volgen nog metingen met een formele, externe witnesslng partij zoals Norske Veritas. Wanneer dat is, hoor 
Ik mogelijk woensdag. 

Gelet op de urgentie van de ontheffing Is het gebruik van bijgaande maten naar mijn mening voldoende om 
vanuit te gaan; wachtên tot Sca n1a klaar is, gaat extra weken vertraging in de ve rgunningsverlening kosten. 

Met vriendelijke groet, 

102.E 

102.E 

M ioa 
E iou @rniruli:_f.nl 
I www.defensie.nl. dmo 

RV: vrijdagmiddag 



Van: 10.2.e 10u _ BS/Al/DS/DAOG/AOndOpGerh <1m @_mindef.nl> 
Venonden: maandag 27 september 202114:20 
Aan: 1ou van, DMO/PROJN/PROJN DIP <102e @mindef.nl>; 10 2 c DMO/PROJN/DIP PROJN 
<10.2E _@m.indef.nl> 
CC: ~·•·E 1cie . ro 2e BS/AL/DS/TF LOG/TFLOG <••il @rrlindef.nl>; 1o2 e. I02E 

102a OTCO/OTCRU/ST /SIE OTZ/BUR BPP < •o.u .@mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Formelke werkhoogte ivm ontheffing 

Dag 10u en~ 
Ik heb nog geen formele hoogtemaat ontvangen van de genoemde defensievoertuigcombinatie Gryphus lOOkN 
met 8 voet hoge container. 
Tot dat deze is vastgesteld is vanuit H-Projectteam DVOW-2 als hoogste afwijking > 4,00 meter, kunnen we 
geen definitieve nota opstellen i.s.m. C-CLAS. 

Groet 

Van: 10.u van, DMO/PROJN/PROJN DIP< io:r.e - @mindef.nl> 
Venonden: maandag 13 september 202112:56 
Aan: 10u 10.u BS/AL/DS/DAOG/AOndOpGerh <10.u 

112m.1E 1@mindef.nl> 
CC: 102.1 OMO/PROJN/PROJN DIP <'°u 
Onderwerp: RE: Formelke werkhoogte lvm ontheffing 

Goedemiddag 1•i• 
Dat Is duidelijk. 

@J!lindef.nl>; 'iliu 

@.mindef.!!.[> 

Vanuit hoogte metingen op 19 wagens kom ik op de volgende waarden: 
De waarden liggen tussen de 4026 en 4038 mm In cm dus tussen 402 en 403 cm. 

DMO/PROJN/DIP PROJN 

Dus de~ en werkelitke maat om meet te rekenen is naar mijn mening 403 cm. Dit is een afgeronde maat ln 
cm zonder meetcorrectle. 
Wanneer er een instructie komt zal er een uitleg moeten komen en een meet correctie moeten worden 
aangehouden denk ik. Maar dat is een ander verhaal. 
Groet, 
1Q?E 

From: 10u 1112e BS/Al/DS/DAOG/AOndOpGerh <10 u @rnindef.n!> 
Sent: maandag 13 september 202111:08 
To: •••l! DMO/PROJN/DIP PROJN ,.,.,e @.rnindef nl>; 1•u van, OMO/PROJN/PROJN DIP 
<•n• .@mindef.nl> 
Cc: '10u DMO/PROJN/PROJN DIP <102e .@mindef.nl> 
Subject: RE: Formelke werkhoogte ivm ontheffing 
lmportance: High 

All, om het zuiver te houden 1 : Ik spreek niet over een ontheffing. 

Ik zoek een geverifieerde 'maat ' van deze voertuigcombinatie om mee te kunnen werken in de diverse nu te 
onderzoeken oplossingsrichtingen als afgeleid aspect 1 
Wij kijken naar het totaal van 'Buitenprofiel versus Exceptloneel of 'buitenwettelijk'. 

Groet 
11nu 

Van: 102e DMO/PROJN/OIP PROJN 1._e _@mindef.nJ> 
verzonden: maandag 13 september 202110:07 
Aan: 10u van, DMO/ PROJN/PROJN DIP <10.2.E .@mindef.nl> 
CC: 1ClU DMO/ PROJN/PROJN DIP < ié'.ll @minder nl>; 10.2E 

BS/AL/DS/ DAOG/AOndOpGerh <"u @mindef.nl> 



Onderwerp: Formelke werkhoogte ivm ontheffing 
Urgentie: Hoog 

11.21 

Ik ben {8~1ist door 1cu gebeld. Hij heeft van ons de "officiêle werkhoogte" nodig (van Gryphus 100 HO 
8x8 + · ·container) zodat hij die kan hanteren/vennelden in de ontheffingsaanvraag/behandeling. Dit moet 
dus een realiStisch maximum zUn (405 an?) waar we het over eens zijn dat we voor die hoogte een ontheffing 
nodig hebben. 

Met vriendelijke groet, 

10.U 

10.11 

Def11n•I• Mat•leel OrganlAtle 
Ministerie van Defensie 
Kromhout Kazerne 1 Herculeslaan l 1 3584 AB 1 Utrecht 1 10.u •u.o 
Postbus 90125 1 3509 68 1 Utretht 1 MPC SSA OMO 

M l••.2.11 
E 10.>.a @rnini,l"f.n l 
J !. d .'. 1 ~ .(1 • 1)1...9 

RV: vrij dagmiddag 

i&DMO 

~, DVOW 
~ '.~: Defens1ebrede Vervanging 
~ Operationele W1elvoertuigen 

W TB 
1 (1 ,, :V{I' (ilr"" 

,111 
\ Jr 1; '> E ·' \'v11rlti. re'% 



Oocnr363 
From: • llUL van, DMO/PROJN/PROJN DIP" <•AU @mlndef.nl> 
Sent: Tue, 28 Sep 202108:22:11 +o100 
To: "111.u l1ll BS/Al../OS/DAOG/AOndOpGerh"<IO.U ___ @mindef.nl>;"•us 
DMO/PROJN/DIP PROJN" <tu11 @mlndef.nl> 
Cc: 11 10-U tou, •ua BS/ AL/DS/TF LOG/TFLOG" <,.'llll @mlndef.nl>;"•o.u 
van, [10.0.e to.u OTCO/OTCRIJ/ST/SIE OTZ/BUR BPP" «•ua @mind•f.nl> 
Subject: RE: Formelke werkhoogte ivm ontheffing 

Hallo •ui en 'o.u 
Ter Info. Inmiddels hebben we gezien dat de meetresultaten nogal verschillen per meeting. En dat het dus geen 
exacte wetenschap is. 
Deze wagen is inderdaad als hoogste wagen naar Scanla Zweden vervoerd. 
Meeting Mariahout DM-301-K LV4037 RV 4048 

Deze is nagemeten: 
Leusden voor vertrek: 
bij Scania Zweden bij aankomst: 

LV 4026 en RV 4025 
LV 4032 en RV 4027 

Ik ga er dus vanuit dat de gemeten waarde in Mariahout op een foutieve meeting berust. 

Op basis van de metingen in Mariahout zou voor de ontheffing 4,03(zonder meet correctie} of 4,02(met 
meetcorrectie} volstaan. 
Meten in hele cm (mm afkappen) en -1 an voor correctie meetmiddel. 

Met vr gr, 
tCIU 

From: t02.E 1cua BS/AL/DS/OAOG/AOndOpGerh <•llll @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 28 september 2021 06:52 
To: •u.• DMO/PROJN/DIP PROJN <!US @mindef.nl>; •o.u van, DMO/PROJN/PROJN DIP 
< 1u.11 @mindef.nl> 
Cc: tO.IJI lClll ' t0.11 BS/AL/OS/TF LOG/TFLOG <:IUI @mindef.nl>; tau 111U 

11.u OTCO/OTCRIJ/ST/SIE OTZ/BUR BPP <MUL @mindef.nl> 
Subject: RE: Formelke werkhoogte lvm ontheffing 

Goedemorgen •CUE 

Uit de bijgevoegde tabel stel ik vast dat op regel 22 het defensievoertuig Scania Gryphus lOOkN HO met mllltalr 
registratienummer DM-301-K, beladen met de 8 voet hoge container in het blok 'Hoogte vtg met container' in de 
kolom 'RV - rechtsvoor' 4048 mm meet en daarmee het hoogste punt uit de tabel'. 

Dat betekend m.i. dat de gehanteerde hoogte van <4050 mm ( <4,05 meter) voor de aanvragen Toestemming 
weggebruik minimaal voldoet. Is dit correct vanuit de projectorganisatie DVOW-2 ? 

Let op: regel 20: DM-300-K geeft RV een hoogte van 7028, ik neem aan dat dit 4028 mm moet zijn. 

Graag je respons 
IU.I 



Docnr364 
From: "•au 1o.u KAB/SIECOM" <IOU @>mindef.nl> 
Sent: Tue, 28 Sep 2021 09:52:41 +olOO 
To: "llWI tus DMO/BESTUUROST/COMMUN" <•ou ~ @mlndef.ni>;""'" 
OMO/PROJN/PROJN DIP" < •o..u @mindef.nl>;"•IUI: DMO/PROJN/DIP PROJN" 
<10.u @mlndef.nl> 
Cc: "tCl.2.I IO.U ",ü OIR M&D/AFD MAT. <lo.U @mlndef.nl> 
Subject: FW: Interne Lijn van Woordvoering fase 2: aandachtspunten Scanla Gryphus 
Attachments: 20210913 L'l/W Scanla Gryphus fase 2 versie 2.0.dooc 

Heren, 

Met excuus voor mijn onachtzaamheid. Terwijl jullie druk waren met de kamerbrief en interne richtlijnen, vroeg 
ik jullie ook nog input te leveren voor een interne Lijn van Woordvoering om te zorgen dat we met alle interne 
'vertegenwoordigers', 'ambassadeurs' en andere sleutelfunctionarissen van het project een consistent verhaal 
houden, zodat evt. sentimenten zoveel mogelijk op feiten gestoeld zijn en niet een gevolg van aannames en 
verwarring. 

In de drukte van dat moment heb ik echter verzuimd jul lie zelf ook van het defin itieve document te voorzien . 

Bij deze doe ik dat alsnog: de interne Lijn van Woordvoering, fase 2 voor de '100 kN'. Als er weer 
ontwikkelingen zijn, zullen we hem actualiseren en aanvullen tot de iLvW, fase 3. 

Ik vertrouw erop ons hiermee alsnog van dienst te zijn geweest. 

VriendeliJke groet, 

tD:U 

From: 1u 1 uwi KAB/SIE COM 
Sent: maandag 13 september 202117:14 
To: 111.ll •o.u 43MECHBRIG/STSTCIE/BRIGST/SIE G4 < 10.u @mindef.nl>;1ou to.u: 1cua ST 
oua DIR M&O/AFD MAT <10.u @mlndef.nl>;to.U 10.2.r DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS 
•oiau mlndef.nl>; •Uli 10.2.• ouE 13LTBRIG/30NATRBAT/E-CIE/4NRPEl/2NRGP 
<to.U 
<•0.2.• 

•cua 10.u OOCl/HQ/SIE G4/VMATLOGOPN <1u• 

tO.U 11LMB/20NATRBAT/F-CIE/CIEST <•G..2.I @mlndef.nl>; tD.U 

<1G.ll 

1o.u DIR M&D/AFD MAT/MG A-SYST <111.ll @mindef.nl>; 10ir 

51 <111.u 

•u.• ,...., CLSK/PLV C-LSK/DMl/AMGEA/EX.ASS <to.u 

10.u , Dr. '".u CZSK/IB&B/INT/PROG MNGT <,..... @mindef.nl>; 10.2a 

@mindef.nl>; 10.2.• 

@mlndef.nl>; 10.2.e 
@mindef.nl>; 10ir •ua 

tUl! •ou KCT/HK/ST/SIE 54/MATBEH 
@mlndef.nl>; 1oia LKOL, 

1cua MBA, OMO/PROJN/PROJMNGT/POOL 
@mindef.nl>; 

@mindef.nl>; 10.u 

CZ.SK/Ml/Ml/KWVC/VOERTGN 

1cu.1 MATLOGCO/ST/BEHORG <11.2.• 
<to.U 

MUI KAB/BUR RES < to.2.1 

TECH/TECHNO/INSTROOMB < uu.a 

@mindef.nl>; to.u 

@mlndef.nl>; 10.2.• 

@mindef.nl>; 10.2.1 

@mlndef.nl>; 10.11 

•o..u 00500/ST DOSCO/BVO/MAnOG 
@mindef.nl>; , ..... 

to.2.1 •o.u MATLOGCO/AFD 
10.U 10U OTCO/LTC/Opleidlng 

<IU• @mlndef.nl>; •o.u 
10•11 1•.u OIR M&O/BDFV&DNSTN/SIE VERPLN <ui.2.11 @mindef.nl>; to.u tcua 

1o.2.i 11LMB/STSTCIE/BRIGST/SIE NATOPS/NAT < 1ua @mlndef.nl>;111.ll 10.2.a w.u lGNC/CISBN/ST/CMDGP/SIE 
54/BUR LOG <10.2.• @mlndef.nl> 
Cc: 1u.a to.U to.u MATLOGCO/AFO TECH/TECHNO/INSTROOMB <•ua @mindef.nl> 
Subject: Interne UJn van Woordvoering fase 2: aandachtspunten Scanla Gryphus 

Beste collegae, 



Zoals onlangs besproken in het DVOW-overleg stuur ik u bij deze een interne lijn van woordvoering fase 2 rond 
de invoering van de Scania Gryphus ten behoeve van de mensen die als direct betrokkene en/of als 
commandant vragen en opmerkingen kunnen verwachten. Het document geeft de stand van zaken rond 
bekende issues weer en helpt ons zo duidelijk en consistent mogelijk te zijn In onze informatievoorziening om 
onverhoopte valse sentimenten zoveel mogelijk te beheersen. Over enige tijd zullen we ongetwijfeld met een 
versie 'fase 3' als update komen, met een geactualiseerde stand van zaken en een aanvulling met issues die dan 
mogelijk weer zijn gerezen. In de tussentijd zult u vla intranet en de defensieperiodieken hopelijk regelmatig 
kunnen lezen over alle mijlpalen en verworvenheden die we met het project bereiken. 

Ik nodig u van harte uit kennis te nemen van het document en het te delen met uw commandant en andere 
relevante functionarissen te delen, die hier ons voordeel mee kunnen doen. 

Ik vertrouw erop ons hiermee van dienst te zijn geweest. 

Mede namens de projectleider, 

101E 



Docnr 366 
From: "1ou 10•5 8S/Al/D5/DAOG/AOndOpGerh" <10.u @mlndef.nl> 
Sent: 
To: 
Cc: 
van, iöU 1cu 

DIP" < ' c 2e 

Subject: 

Tue, 28 Sep 202110:20:53 +0100 
·~o.u DMO/PROJN/DIP PROJN" <10li @mlndef.nl> 
" 102E ~. ~2E BS/Al/05/TF LOG/TFLOG" <102E 

OTCO/OTCRU/Sf/51E OTZ/BUR 8PP" ~au @mindef.nl>;1' 10u 

@mlndef.nl> 
RE: Formelke werkhoogte lvm ontheffing 

@mlndef.nl>;"tou 
DMO/PROJN/PROJN 

All, ondanks de reply van •m dus het onderstaande In geel als afgestemde hoogte voor de verdere procedure. 
Bedankt 

Groet 
102E 

Van: 1• >E DMO/PROJN/DIP PROJN <102 E @mindef.nl> 
Venonden: dinsdag 28 september 2021 08:44 
Aan: 1 0.2.ê" "" 85/Al/DS/DAOG/AOndOpGerh < 1m @mindef.nl> 
CC: tou •02e, 102E BS/IU./DS/TF LOG/TFLOG <"'u @mindef.nl>; in• •02E 

-ou OTCO/OTCRU/Sf/51E OTZ/BUR 8PP <10u @mlndef.nl>; 1m DMO/PROJN/PROJN DIP 
< ID2E @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Formelke werkhoogte ivm ontheffing 

Hallo 102e 

Dat is correct. Om die reden hebben WIJ ook 4,0Sm geadviseerd om aan te vragen, hoger zullen ze niet zijn. En 
in regel 20 staat idd een typefout, moet 4028mm zijn. 

Met vriendelijke groet, 

J02E 

1026 

M 102E 

E 1•2E 1.o _rninàef ,nl 
I ww defens10 Jll/ a lQ 

RV: vrijdagmiddag 

Van: t•z.e tc.21 85/Al/DS/DAOG/AOndOpGerh < •ou @mir}c.let 11> 
Verzonden: dinsdag 28 september 2021 06:52 
Aan: 102e DMO/PROJN/DIP PROJN •0-e @.n.1indef.nl>; ",e van, DMO/PROJN/PROJN DIP 
< •ou @minde~!> 

CC: IUE 10u' 10>.E 8S/AL/D5/TF LOG/TFLOG <102.E @mindef.nf>· •UE --- - , 
10.2e OTCO/OTCRU/Sf/SIE OTZ/BUR BPP « 02e @.!!!.!nde nl> 
Onderwerp: RE: Formelke werkhoogte ivm ontheffing 

Goedemorgen 102E 

Uit de bijgevoegde tabel stel ik vast dat op regel 22 het defensievoertuig Scania Gryphus lOOkN HO met militair 
registratienummer DM-301-K, beladen met de 8 voet hoge container in het blok 'Hoogte vtg met container' in de 
kolom 'RV - rechtsvoor' 4048 mm meet en daarmee het hoogste punt uit de tabel'. 

Dat betekend m.i. dat de gehanteerde hoogte van <4050 mm ( <4,05 meter) voor de aanvragen Toestemming 
weggebruik minimaal voldoet. Is dit correct vanu it de projectorganisatie DVOW-2? 



Let op: regel 20: DM-300-K geeft RV een hoogte van 7028, ik neem aan dat dit 4028 mm moet zijn. 

Graag je respons 
10.2.E. 

Van: 102.E OMO/PROJN/OIP PROJN •D1111t.e @mindef.nl> 
Verzonden: maandag 27 september 2021 22:20 
Aan: 11u.e ~o.ze BS/AL/OS/DAOG/AOndOpGerh <10.21 .@mindef.nl>; ~·m van, OMO/PROJN/PROJN DIP 

@mindef.nl> 
CC: Ao.ze 10 :u~, 10.u BS/AL/DS/TF LOG/TFLOG <•0 u @mindef.ni>; 102e 

IO>.E OTCO/OTCRU/ST/SIE OTZ/BUR BPP < 102& .@mindef nl> 
Onderwerp: RE: Formelke werkhoogte ivm ontheffing 

Ik weet niet wat jij met formele hoogtemeting bedoelt. Bijgaand de metingen uit Mariahout, deze zijn 
representatief voor het geconstateerde probleem (en de aanleiding). 
Scanla is momenteel bezig met eigen metingen aan een van deze auto's, in Zweden op hun 100% waterpas 
vloer. Die metingen lopen nog tot minstens eind deze week. Daar 
Na volgen nog metingen met een formele, externe witnesslng partij zoals Norske Veritas. Wanneer dat is, hoor 
Ik mogelijk woensdag. 

Gelet op de urgentie van de ontheffing is het gebruik van bijgaande maten naar mijn mening voldoende om 
vanuit te gaan; wachten tot Scania klaar is, gaat extra weken vertraging in de vergunningsverlening kosten. 

Met vriendellil<e groet, 

11l2.! 

10U! 

M 102.E 

E ~~ .@.mln_Qfil._nl 
I www.defensle.nl/dmo 

RV: vrijdagmiddag 

Van: 111.2.e 1m BS/Al/05/DAOG/AOndOpGerh <'m @.mindef nl> 
Venonden: maandag 27 september 202114:20 

Aan: 101e van, OMO/PROJN/PROJN DIP <102'- @mindef.nl>; 102e DMO/PROJN/DIP PROJN 
<1•.u @_mindef.,111> 
CC: 111.2e 1ilE, io.u BS/AlJDS/TF LOGmLOG <10 2E --~@mindef,_n >; •tLz.e 
11.2.e OTCO/OTCRU/ST/SIE OTZ/BUR BPP <10 z.e @mindef nl> 
Onderwerp: RE: Formelke werkhoogte lvm ontheffing 

I02E 

Dag 102e en 10ie 

Ik heb nog geen formele hoogtemaat ontvangen van de genoemde defensievoertuigcombinatie Gryphus 100kN 
met 8 voet hoge container. 
Tot dat deze is vastgesteld is vanuit H-Projectteam DVOW-2 als hoogste afwijking > 4,00 meter, kunnen we 
geen definitieve nota opstellen i.s.m. C-CLAS. 

Groet 
1021! 



Docnr 367 
From: 1

'.10 u /Al/DGB/DMV/AfD MAT" <'0 2,E @mindef.nl> 
Sent: Tue, 28 Sep 202112:56:43 +olOO 
To: 11 10.u •ou OMO/BESTUUROST/REGIE" <10u @mindef.nl>;"102 a 

BS/Al/OS/Oir. Plan./AfdLanOptr" <1m @mlndef.nl>;"10u BS/ Al/HDFC/Oir Begrot/ AfdVagTzec• 
@mindef.nl>;"10u 

1UE BS/AIJDGB/DMV/AFO MAr- <"H @mlndef.nl>;" 1rn BS/Al/DJZ/Ouster WR" 
< f0.2E @mlndef.nl> 
Cc: "~~u DMO/PROJN/PROJN DIP" <10 u @mindef.nl>;'' 1•2.e 

"'u. DMO/PROJN/OIP PROJN" <';ö"ië 

<102,E 

@mindef.nl>;''"2 1 DMO/PROJN/OIP PROJN" 

< 102.E 

J, Mr., BS/Al/OJZ/Cluster CR" <'iöïë @mindef.nl>;" 10u 

BS/Al/DGB/DMV/AFOVASrG" <10u @mlndef.nl> 

@mlndef.nl>;"1ou BS/Al/OCO" 

-02.E 10U 

@mlndef.nl>;"1112e 

STAF/AfD s&P" 
@mindef.nl>;" 10u 102E 

Subject Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scania Gryphus 
Attachments: 202109 28 Beslfsnota bij beantwoording SV Van Haga en FvO over Scanla Gryphus (DVOW} 
OMVD.docx, 2021 09 28 Beantwoording schriftelijke vragen Van Haga Groep en FvD over Scania Gryphus (schoon) DMVD.docx 

.". all, 

Even een update. Bijgevoegd vinden jullie de laatste versie van de beantwoording van de schriftelijke vragen 
over de Scania Gryphus + de beslisnota voor de volledigheid. Deze versie van de beantwoording ligt nu voor bîj 
COS en wnd. DGB. 

Dank voor al jullie input en kritische blikken tot nu toel 

Groeten, 
1D2.E 

Van: 102e /Al/DGB/OMV/AFO MAT 
Venonden: dinsdag 21 september 202117:41 
Aan: 102.e 102·5 DMO/BESTUUROST/REGIE <10 2.E 

BS/Al/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr <1•ie @mindef.nl>; 102.e 

@mindef.nl>; 10 2 e LKOL, EMSO, 

< 102.E 

tCUE BS/Al/DGB/DMV/AFD MAT <"' u 
@mindef.nl> 

@mlndef.nl>; 10.u 

BS/Al/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc 
@mindef.nl>; 1cn 

BS/ AL/DJZ/Cluster WR 
< !02.E 

CC: 1ou 

PROJN < tue 
DMO/PROJN/PROJN DIP < '°" 

Plan./AfdlanOptr < 102~ 
BS/Al/DGB/DMV/AFD MAT <1ou 

@mindef.nl>; 102e 102.G: 

@mindef.nl>; 10 u 

@lrnindef.nl>; •0u 

DMO/PROJN/DIP 
/Al/OS/Oir. 

1"2.E 

@mindef.nl>; 
1ou 102e 102e _ 'SfAF/AI <'°.u @mindef.nl>; % >UE BS/Al/DS/K;Jb OS 
< 1ou @mindef.nl> 
Onderwerp: [Paraaf uiterlijk maandag 27 september COB) Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scanla Gryphus 

Hallo iedereen, 

I nmiddels zijn alle antwoorden binnen en heb ik al eerste reacties verwerkt. Heel veel dank wederom voor jullie 
bijdrage. Bijgevoegd vinden jullie de laatste versie van de beantwoording. Deze versie heb ik in XPW gezet. 
Graag eventuele opmerkingen direct naar mij, zodat ik het kan beoordelen en verwerken. 

Voor HDFC, DJZ en DCO heb ik alvast de beslisnota bijgevoegd, zodat jullie voldoende tijd hebben voor jullie 
bijdrage. De beslisnota staat nog niet in XPW. 

Graag ontvang Ik de parafen uiterlijk maandag 27 september COB. 

Groeten, 



En ja het ondertekenblok van de minister verander ik t.z.t. © 

Van: 101E /Al/DGB/DMV/AFD MAT 

Verzonden: maandag 13 september 202117:11 
Aan: t0.2E •U~ OMO/BESTUUROST/REGIE <••2.E 

BS/Al/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr <1•u @mindef.nl>; 1ue 
<1•2.• 

1021 BS/Al/DGB/OMV/AFO MAT ~.u -- @mindef.nl> 
CC: 1ou 

PROJN < 11lu 

OMO/PROJN/PROJN DIP <'m 

1•u BS/AL/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr <10 u 

@mlndef.nl>; •Ut LKOL, EMSO, 

BS/Al/HDFC/Oir Begrot/AfdVagTzBc 
@mindef.nl>; 10u 

@mindef.nl>; .uE rm OMO/PROJN/DIP 
@mindef.nl>; m:E' 102.• 

m.e MA 102.i; BS/AL/DGB/OMV/AFD MAT <'ïo2.e @mindef.nl>; 01,e 

@mindef.nl>; 102._ e __ 

Mr., BS/Al/OJZ/Cluster CR 
@mlndef.nl>;%:02.e <10.21 

BS/AL/OS/Kab OS <107.E l @mindef.nl> 

Onderwerp: [Reactie vrijdag 17september12.00) Schriftelijke vragen Van Haga en FvD 

nu allemaal, 

Zoals vorige week al door het FvD op Twitter aangekondigd, heeft Defensie schriftelijke vragen ontvangen n.a.v. 
de Kamerbrief over het hoogte-issue Scania Gryphus en container. Niet alleen het FvD heeft vragen gesteld, 
maar ook de Van Haga Groep. Mij is verzocht de afgestemde concept antwoorden uiterlijk 27 september aan te 
leveren bij DGB. Uiterlijk maandag 20 september COB wil ik de antwoorden in XPW zetten. 

Wederom heb ik geprobeerd om al zo veel mogelijk vragen te beantwoorden. Een aantal vragen staan nog open. 
Ik heb actiehouders toegevoegd. Als ik een verkeerde actiehouder heb neergezet, laat het weten! Afhankelijk 
van jullie reacties plan ik eind deze week een Teams overleg in om door de conceptantwoorden heen te lopen. 
Rekening houdend met de set vragen over de 12kn Air Assault, vraag ik jullie om voor a.s. vrijdag 12.00 te 
reageren. 

Groeten, 
1oie 

1112-E 

Directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid 
DG Beleid 
Ministerie van Defensie 

Plein Kalvermarktcomplex, oebovw A I Plein 4 I Oen Haag 
Postbus 20701 1 2500 ES Oen Haag I MPC 586 

M: hou 
E: ••:i.& • a>mlnde!.nl 
W: www.defensje .nl 



Docnr 370 
From: 
Sent: 
To: 

""u ,." • KAB/SIE COM" <1021 @mindef.nl> 

Tue, 28 Sep 202113:46:29 +0100 
"101• DMO/PROJN/DIP PROJN" <to.u @mindef.nl> 

Subject: RE: Interne lijn van Woordvoering fase 2: aandachtspunten Scania Gryphus 

Dank! Goede reis 

From: 10u 1•21 DMO/PROJN/DIP PROJN < '°u @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 28 september 202114:41 
To: tou 10u KAB/SIE COM < 10u @mindef.nl>; 10 •• me OMO/BESTUUROST/COMMUN -::::::::== @mlndef.nl>; 102E 

1UC BS/Al/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr < 10U -- - @mindef.nl> 

Cc: 1U& 102.E 1•1E DIR M&D/AFD MAT <1"'" @mindef.nl> 
Subject: Re: Interne Lijn van Woordvoering fase 2: aandachtspunten Scanfa Gryphus 

Hallo 102e 

Fraai document, prima informatie. 

!02.E 

We zijn wat detailverbeteringen mogelijk die ik nu vanaf mijn iPhone even deel (ik zit in het vliegtuig en heb geen 
laptop om het word document te editen): 

- Combinaties (vooraan in het stuk): meervoud ipv enkelvoud. 
- Fabriekshal Scania: bedoelde onderhoudslocatie is geen fabriekshal, maar een werkplaats bij de Scania dealer in 
Zwolle. 
- Beheerderspassen: deze zijn ook in omloop bij CLAS ehdn; mag ik uit de tekst afleiden dat de ch deze niet kunnen 
meevragen? 
- Op hoogte werken: Antennes en camouflage aanbrengen of verwijderen valt bij mijn weten onder een afwijkend 
regime. Check nog even of water staat, klopt. 
- Hands-on training: hands in meervoud ipv hand-on 
- Beter om het vervoer van 8'6 containers te duiden als" ... beschikt over de Scania WLS voor het transport van ... " 
Dit is een betere aanduiding van de auto die hier bedoeld wordt. 
- Ontbrekend werkwoord: moet zijn "Is gebleken te overschrijden" of zo 

Hopelijk kun je via zoeken de betreffende passages makkelijk opsporen. 

M .vr.gr. 

t02F 

Van: "10u 10u KAB/SIE COM" < 11u 'á)mindef.nl> 
Datum: dinsdag 28 september2021om10:52:42 
Aan: "tou 1•:u DMO/BESTUUROST/COMMUN" <1016 @.mindef.nl>, "1021 

DMO/PROJN/PROJN DIP" < 101! r@mindef.n I>, "t0ie DMO/PROJN/DIP PROJN" 
•02ce @mindef.nl>, "1o.a 10.u BS/AUDS/Dir. Plan./AfdLanOptr" 
<XE. Hartsuiker@mindef.nl> 
Cc: 111026 10u 10 '-E DIRM&D/AFD MAT" < 1au êt>mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Interne Lijn van Woordvoering fase 2 : aandachtspunten Scania Gryphus 

Heren, 



Met excuus voor mijn onachtzaamheid. Terwijl jullie druk waren met de kamerbrief en interne richtlijnen, vroeg 
ik jullie ook nog input te leveren voor een Interne Lijn van Woordvoering om te zorgen dat we met alle interne 
'vertegenwoordigers', 'ambassadeurs' en andere sleutelfunctionarissen van het project een consistent verhaal 
houden, zodat evt. sentimenten zoveel mogelijk op feiten gestoeld zijn en niet een gevolg van aannames en 
verwarring. 

In de drukte van dat moment heb ik echter verzuimd jullie zelf ook van het definitieve document te voorzien. 

Bij deze doe Ik dat alsnog: de interne Lijn van Woordvoering, fase 2 voor de '100 kN'. Als er weer 
ontwikkelingen zijn, zullen we hem actualiseren en aanvullen tot de ilvW, fase 3. 

Ik vertrouw erop ons hiermee alsnog van dienst te zijn geweest. 

Vriendelijke groet, 

From: 1CUE lo:tE KAB/SIE COM 
Sent: maandag 13 september 202117:14 
To: 1rue 10.2.E 43MECHBRIG/STSTCIE/BRIGST/SIE G4 <10u _@_mindef I>; 10-2e 111.2e 1oi e ST 
1• .2.e DIR M&O/AFD MAT <!Oft .@mindef.nl>; 102.a 1ou DIR M&O/AFD MAT/SIE PROJOS 
1mae _!!!Ï!ldef.nl>; .._u- 1m ••2.E 13LTBRIG/30NATRBAT/E-CIE/4NRPEL/2NRGP 
<102.! 
< 102! 
lllu 1ou OOCL/HQ/SIE G4/VMATLOGOPN <10.u 

10u 11LMB/20NATRBAT/F-CIE/CIEST <•n - .@rnindE:f nl>; 1ue 

@rnindef. f>; 101• 
.@mindef.nl>; Bruijstens-

@mindef.ni>; 1ou 1o~e 

10.2.e 102.e KCT/HK/ST/SIE 54/MATBEH 
@mindef nl>; 10u _ LKOL, 

DIR M&D/AFD MAT/MG A-SYST <1°-U- @.rnind _f.nl>; ~ 1m MBA, OMO/PROJN/PROJMNGT/POOL 
m1ndef.nl>; SI <1•u 

10.:u; m E CLSK/PLV C-LSK/DMl/AMGEA/EX.ASS <1•_-2e __ 
10-211 , Or. 10 2.e CZSK/IB&B/INT/PROG MNGT <1•-1e . @mindetnl>; 102.• 1ue 

_@ mindef.nl>; 102.e 

CZSK/Ml/Ml/KWVC/VOERTGN 
< 10 2E 

102.e MATLOGCO/ST/BEHORG <,.;:u 
<10.2.E 

1ou KAB/BUR RES <'"'u 
TECH/TECHNO/INSTROOMB <"ue 

@minclef.nl>; 102.e 
.@mindef nf>; 102.& 

DOSCO/ST DOSCO/BVO/MATLOG ====::... @minde[ nl>; 1ou 

@mindef.nl>; 102e 
_@mindef nl>; '"2E 

10.u MATLOGCO/AFD 
1ou 10u OTCO/LTC/Opleiding 

102.E 

10U 

<102.E @_mindef nl>; 10.u 
1u"- 10.u ,DIR M&D/BDFV&DNSTN/SIE VERPLN <;oa @_mindef.nl>;'fo.u 102.P 

1oa 11LMB/STSTCIE/BRIGST/SIE NATOPS/NAT <; m .@rnindef.nl>; '10.2e - r;u.e 'îf,_~! - lGNC/CISBN/ST/CMOGP/SIE 
54/BUR LOG< 1""-E .@_mindef nl> 
Cc: 1ue 1•u 10 u: MATLOGCO/AFO TECH/TECHNO/INSTROOMB <;10.2.E @mindef.nl> 
Subject Interne Ujn van Woordvoering fase 2: aandachtspunten Scania Gryphus 

Beste collegae, 

Zoals onlangs besproken in het DVOW-overleg stuur ik u bij deze een Interne lijn van woordvoering fase 2 rond 
de invoering van de Scania Gryphus ten behoeve van de mensen die als direct betrokkene en/of als 
commandant vragen en opmerkingen kunnen verwachten. Het document geeft de stand van zaken rond 
bekende issues weer en helpt ons zo duidelijk en consistent mogelijk te zijn In onze informatievoorziening om 
onverhoopte valse sentimenten zoveel mogelijk te beheersen. Over enige tijd zullen we ongetwijfeld met een 
versie 'fase 3' als update komen, met een geactualiseerde stand van zaken en een aanvulling met issues die dan 
mogelijk weer zijn gerezen. In de tussentijd zult u via intranet en de defensieperiodieken hopelijk regelmatig 
kunnen lezen over alle mijlpalen en verworvenheden die we met het project bereiken. 

Ik nodig u van harte uit kennis te nemen van het document en het te delen met uw commandant en andere 
relevante functionarissen te delen, die hier ons voordeel mee kunnen doen. 



Ik vertrouw erop ons hiermee van dienst te zijn geweest. 

Mede namens de projectleider, 



Docnr 372 
From: " 1o:z.e ,ou BS/Al/DS/DAOG/AOndOpGerh" <10 2.E @mindef.nl> 
Sent: Tue, 28 Sep 202114:41:55 +0100 
To: "1oie DMO/PROJN/DIP PROJN" <ïöiE @mindef.nl> 
Subject.: RE: Formelke werkhoogte ivm ontheffing 

Bij deze!! 

Van: 'itiie DMO/PROJN/DIP PROJN <102e @mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 2.8 september 202110:00 
Aan: 102e 10.ze BS/Al/DS/DAOG/AOndOpGerh <' m @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Form elke werkhoogte ivm ontheffing 

102E 

Stick to the plan ajb: ontheffing voor 4,05m graag. Je weet maar nooit... 

Met vriendelij ke groet, 

102.E 

102.1: 

M io.ie 
E ~ '""@mlndet.nl 
I ~~IY,def~nsie.nl/dmo 

RV: vrijdagmidd<1g 

Van: IOZE van, DMO/PROJN/PROJN DIP <'iö'ii .@!!!.i.!.Jç!gf.. nJ> 
Verzonden: dinsdag 28 september 2021 09:22 
Aan: to.ze 1m: BS/Al/DS/DAOG/AOndOpGerh < .ou .@minclef.nl>; 1 u 

10-e _.@mindef nl> 
CC: nou 102• , 1ou BS/Al/DS/TF LOG/TFLOG <102E @_minÇ~J~nl>; 1o:z.e 

10 2e OTCO/OTCRIJ/ST/SIE OTZ/BUR BPP <1m @n.:iiQc;f_cf.:.nl> 
Onderwerp: RE: Formelke werkhoogte ivm ontheffing 

Hallo 10.2.e en 10u 

DMO/ PROJN/DIP PROJN 

10.2.E 

Ter info. Inmiddels hebben we gezien dat de meetresultaten nogal verschillen per meeting. En dat het dus geen 
exacte wetenschap is. 
Deze wagen is inderdaad als hoogste wagen naar Scanla Zweden vervoerd. 
Meeting Mariahout DM-301-K LV4037 RV 4048 

Deze is nagemeten: 
Leusden voor vertrek: 
bij Scania Zweden bij aankomst: 

LV 4026 en RV 4025 
LV 4032 en RV 4027 

Ik ga er dus vanuit dat de gemeten waarde in Mariahout op een foutieve meeting berust. 

Op basis van de metingen in Mariahout zou voor de ontheffing 4,03(zonder meet correctie) of 4,02(met 
meetcorrectie) volstaan . 
Meten in hele cm (mm afkappen) en -1 cm voor correctie meetmiddel. 

Met vr gr, 



Docnr 375 
From: 
Sent: 
To: 
Subject: 
Attadtments: 

11 10.2E "<••2• @gmail.com> 

Wed, 29 Sep 202111:18:01 +0100 
"•ou DMO/PROJN/DIP PROJN" <•o.z.e @mindef.nl> 

Oplossingsopties hoogteissue 
20210929_121700.jpg 

Met vriendelijke groet, 

102E 



Docnr 361 
From: "to.U 1G2E DMO/BESTUUROST/REGIE"<_'°_u __ @mlndef.nl> 
Sent: Wed, 29 Sep 202118:23:15 +0100 
To: "111.2.E DMO/PROJN/DIP PROJN" <•DU @mindef.nl>;"1ou 
DMO/PROJN" <_'0_2.~e:::::: ..... - ----="'--- @mlndef.nl> 

10.:u. , 1 r., 

Cc: DMO/PROJN/PROJN DIP" <•02E ,@mindef.nl>;"1•o.u 
~0.2.2, •o:i& DMO/INKOOP/AIP" <•02.1 /INKOOP/AIP/IDMP" 
<1D.2E §)mindef.nl> 
Subject: Re: (paraaf vrijdag 24/9 lOOOuur] Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scanra Gryphus 

102.I 

In alle eerdere communicatie naar de TK gebruikten we 'High' en ' low'. Ook Defensie.nl met alle gegevens v d 
Gryphus gebruikt deze terminologie. Los van intranet en interne stukken. Kortheidshalve is volgens mij de enige keer 
dat 'heavy' is gebruikt het PvE? 

Ik kan bier weinig meer mee .. 

102.li 

Van: or,ou ii.u DMO/PROJN/DIP PROJN" IOH2E a mindef.nl> 
Datum: woensdag 29 september 2021 om 17:30: 10 
Aan: "10.2.E 1<12E • Ir., DMO/PROJN" <•D:u (a' mi ndcf. nl>, "1D2.e 102.1 >02• 

DMO/BESTIJUROST/REGIE" <1011 l@.mi11de!'.11l>, 11 102
'- Mr., DMO/INKOOP" 

<'°'2 
' 

Cc: "•0 2.E DMO/PROJN/PROJN DIP" .;•02e rii'm indefnl>, "'°21 

1016 1G.2.li DMO/INKOOP/AJP" <110.2 e fii>minclel'nl>, "10 2
E /INKOOP/ AIP/lDMP" 

<102e Jîimindefnl> 
Onderwerp: Re: [paraaf vrijdag 24/9 lOOOuur] Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scania Gryphus 

Het is Heavy en Light, zo staat het in het PVE. 

Van: "102.e 1o~e , Ir., DMO/PROJN" <)10u riilm jndef.nl> 
Datum: vrijdag 24 september 2021 om 09:53:16 
Aan: "l•ou DMO/BESTUUROST/REGIE" <e_2

1i .@mindef.nl>, "162e Mr., 
DMO/INKOOP" <::•m la mindcf.nl> 
Cc: "•m DMO/PROJN/PROJN DIP" ~·~u riilminclef. nl>, "'iou 
"u , 10ie DMO/INKOOP/ AIP" <,im @mi ndef nl>, "•0 1' DMO/PROJN/DIP PROJN" 
<,1ou l@mindef.nl> 
Onderwerp: RE: [paraaf vrijdag 24/9 lOOOuur] Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scania Gryphus 

101E 

From: '1o:a.E DMO/BESTUUROST/REGIE <ID.2.E 

Sent: donderdag 23 september 2021 09:21 
Mr., DMO/INKOOP <•o.2t 

Cc: 10.2i 
DMO/INKOOf>/AIP <1D 

DMO/PROJN/PROJN DIP <1Clll 

10.2E /INKOOP/AIP/IDMP <10.2.E @mindef.nl> 

@mindef.nl> 

Subject: RE: (paraaf vrijdag 24/9 lOOOuur] Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scania Gryphus 

@mindef.nl> 
10U ~O.U. , 

@mindef.nl>; 



Er is een nieuwe versie ter paraaf aangeboden. Graag jullie akkoord of bemerkingen voor vrijdag 23 sep 
lOOOuur. 

Vr gr, --
11 



11 

From: 1ue 1oïa DMO/BESTUUROST/REGIE <•a.u @.'!JJJldef.f.1!> 
Sent: dinsdag 21 september 2021 20:25 
To: 1o.u Mr., DMO/INKOOP < 1ua @.mi.ndef.ol> 
Cc: 1o.u OMO/PROJN/ PROJN DIP <".2.1 @_111inQ..ef.f.ll>; -c.u ;ua IG.ll 

DMO/INKOOP/AIP <ICU.E n•mlndef.nl>; 
1o.11 /INKOOP/AIP/IDMP <..... (,áJmindef.nl> 
Subject: Fwd: [paraaf] Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scania Gryphus 

!UI 

Bijgevoegd de beantwoording van 2x SV over de Scania Gryphus. Graag jullie akkoord of bemerkingen op de 
concept-antwoorden (niet de beslisnota) voor donderdag 23 sep lOOOuur. 

Antwoorden afgestemd met PT DVOW incl ~o.u B, tevens heeft 10-21 zijn input geleverd. 

Vrgr, 
".u 

Van: "io.u /AUDGB/DMV/AFDMAT" ~·u.a !illlindef 11 l> 
Datum: dinsdag 21 september2021om17:40:46 
Aan: "1a.u 111.ll DMO/BESTUUROST/REGlE" <IGU ir mind1;f r l>, "IO.ll 

11U.1 11111 BS/AUDS/Dir. Plan./AfdLanOptr• <1CU.1 ,; m ndef nl>, "10.2.I BS/.AL/HDFC/Dir 
Begrot/AfdVagTzBc" <.ua (i)mindef.nl>, "10.U •G.ll 1ua BS/AL/DSITF 
LOGffFLOG" <1o.u 1 •• nmdcfnl>, " 10.2.I BS/AIJDGB/DMV/AFD MAT" 

..!!:J!llllde ·.1~ 1> 



Cc: "•m DMO/PROJN/PROJN DIP" -0ou á mindef.nl>, " 1
•

1 á 

DMO/PROJN/DIP PROJN" 
0 "mindcf.nl>, 111•.:1.e 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <-»u ,@mindef.nl>, 11
•
0 2.1 

BS/ALIDCO" <E <@111indef.n l>, "i1•7e 
< '.iou 

~au 

BS/ AL/DGB/DMV/ AFD MAT" 
1{{;mindefnl>, "11•u 

@•millilçf.nl>, "%ParlernentariaCDS, BS/AL/DS/Kab DS" 
<""21 _@mindcr.nl>, "••a ~öu 102e 'DIR M&D/BDFV&DNSTN/SIE VMB" 
<••:i.a 0·mindcf.n l> 
Onderwerp: [Paraaf uiterlijk maandag 27 september COB] Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scania Gryphus 

Hallo iedereen, 

Inmiddels zijn alle antwoorden binnen en heb ik ar eerste reacties verwerkt. Heel veel dank wederom voor ju llie 
bijdrage. Bijgevoegd vinden ju llie de laatste versie van de beantwoording. Deze versie heb ik in XPW gezet. 
Graag eventuele opmerkingen direct naar mij, zodat ik het kan beoordelen en verwerken. 

Voor HDFC, DJZ en DCC heb ik alvast de beslisnota bijgevoegd, zodat jullie voldoende tijd hebben voor jullie 
bijdrage. De beslisnota staat nog niet in XPW. 

Graag ontvang ik de parafen uiterlijk maandag 27 september COB. 

Groeten, 
102.E 

En ja het ondertekenblok van de minister verander ik t .z.t. @ 

Van: I02E /AL/DGB/DMV/AFD MAT 
Verzonden: maandag 13 september 202117:11 

@"miodeLoJ>; 10 2.K LKOL, EMSD, Aan: ••u •02E DMO/BESTUUROST/REGIE < 1021 

BS/AL/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr <1oie @.Dliiillfil.nl>; 1m 

<"H 
BS/ AL/HDFC/Dir Begrot/ AfdVagTzBc 

@!rlindef.nl>; 1o2e 

10-2.E BS/Al./DGB/DMV/AFD MAT<""' @mindef. nl> 
CC: •On 

PROJN <•a 
DMO/PROJN/PROJN DIP < 'ou (' IJI ÏndeLnl>; 1~u 10:1.e OMO/PROJN/OIP 

t02.1 BS/AL/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr < 101e 

• 02.1 MA 1on BS/Al/DGB/DMV/AFD MAT <10 2e 
< 10 2E 

BS/AL/DS/Kab DS< 1m .@.mindef:.!l[> 

.@!!.i"..!J.def,!1 >; 10 ZE 

@minde nl>; 1o2e 

@r1indef.nl >; 10 2 e 

Mr., BS/AL/DJZ/Cluster CR 
@1'!1 inç!ef.:.ni>; %ParlementarlaCOS, 

Onderwerp: (Reactie vrijdag 17 september 12.00} Schriftelijke vragen Van Haga en FvD 

" •• allemaal, 

102E 

Zoals vorige week al door het FvD op Twitter aangekondigd, heelt Defensie schriftelijke vragen ontvangen n.a.v. 
de Kamerbrief over het hoogte-issue Scania Gryphus en container. Niet alleen het FvD heeft vragen gesteld, 
maar ook de Van Haga Groep. Mij Is verzocht de afgestemde concept antwoorden uiterlijk 27 september aan te 
leveren bij DGB. Uiterlijk maandag 20 september COB wil 1k de antwoorden in XPW zetten. 

Wederom heb Ik geprobeerd om al zo veel mogelijk vragen te beantwoorden. Een aantal vragen staan nog open. 
Ik heb actiehouders toegevoegd. Als ik een verkeerde actiehouder heb neergezet, laat het weten! Afhankelijk 
van jullie reacties plan ik eind deze week een Teams overleg In om door de conceptantwoorden heen te lopen. 
Rekening houdend met de set vragen over de 12kn Air Assault , vraag ik jullie om voor a.s. vrijdag 12.00 te 
reageren. 

Groeten, 
11UE 

102[ 



Directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid 
DG Beleid 
Ministerie van Defensie 

Plein Kelvermarktcomplex, gebouw A 1 Plein 4 J Oen Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES Oen Haag 1 MPC 58B 

M: ~1-----

E: @"!e _!@.o:iJrt®f, o! 
W: ~~~~Ï!fil.!.L!ll 

I •: 100kN Scanla Gryphus High Opentlonal (8><8). 

fi' 100kN Scania Gryphus High Opent/onaf (8><8). 



Docnr382 
From: "!ll.1E DMO/PROJN/PROJN DIP"< lo.ll @mindef.nl> 
sent: Thu, 30 Sep 2021 06:48:45 +0100 
To: "111.111 DMO/PROJN/OIP PROJN" <10·.u @mlndef.ni> 
Cc: "•ou van, DMO/PROJN/PROJN DIP" < '°·u @mindef.nl>;" 1•u 

OMO/INKOOP/AIP/IDMP" <'Uli @mindef.nl> 
Subject: Re: Hoogte issue -voortgang 

Goedemorgen 10.2. 
e 

Goed dat Scania een oplossingsrichting ziet, maar we zijn er nog niet, zolang er geen •gecertificeerde' en concrete 
resultaten zijn. Eea roept wel wat vragen op. Wat betekent bijv. een 'juiste bandenconfiguratie' en hoe vertaalt zich dat 
naar de praktijk? Wat gaat er aan de voertuigen veranderen? En hoe zit het met het inzakken? 

Daarom is het zeker belangrijk dat RDW een advies geeft aan Defensie nadat Scania het voertuig incl. container bij de 
RDW heeft gehad met witnessing. 

Ik ben benieuwd naar het voorstel van Scania en stel voor dat je zsm met de betrokken stakeholders binnen Defensie 
een meeting voorbereidt. 

Van belang is ook hoe eea relateert aan het Dimensions Report, en welke uitleg daar bij hoort. 

Verder moeten we bezien welke praktische richtlijnen de gebruikers moeten krijgen. 

Dan over de levering; zoals we ook in de Kamerbrief zeggen pauzeren we de levering van de 'kale' voertuigen, totdat 
er een oplossing is. Er is (nog) geen ontheffing, en nog geen geaccordeerde oplossing. Daarom is het te voorbarig om 
al door te gaan met de levering. 

Vanaf 09:00 ben ik weer telefonisch te bereiken. 

t0.2.E 

Van: "10.u uue DMO/PROJN/DIP PROJN" iuce @mindef.nl> 
Datum: woensdag 29 september 2021 om 23:25:55 
Aan: "•11.1E DMOIPROJN/PROJN DIP" <10.u @.mindef.nl> 
Cc: "tui van, DMO/PROJN/PROJN DIP" <10.2.11 P,mindef.nl> 
Onderwerp: Hoogte issue - voortgang 

IG.2.1 

Vandaag heeft Scania laten zien hoe ze de hele truck inmeten met een lasersysteem van Leica op een perfecte 
horizontale vloer. Er is/wordt gemeten aan verschillende configuraties met variaties in belading, bandenspanning en 
veerpakketten. 

Een van de oorzaken van de afwijkingen zijn te grote toleranties in de diameter van de banden (Continental). Michelin 
banden zijn maatvaster. Verder is de eerder aangehouden bandenspanning voorde wagens te hoog (want: voor 
maximale belading plus pantsercabine). 

Scania is van mening dat de vrachtwagen met de juiste bandenconfiguratie aan de NL en EU nonnen voldoet en zal 
hiertoe de wagen aanbieden aan RDW ter bevestiging. Voorkomende hoogteafwijkingen kunnen met een combinatie 
van 2 of meer van de genoemde factoren (eerste alinea) worden geêlimineerd. 



Scania wil op korte termijn een presentatie geven aan het DMO management en eventuele andere stakeholders die in 
het hoogte-issue een doorslaggevende rol spelen, zoals (D-)DAOG en C(-)LAS. Tijdens deze presentatie zal Scania 
hun bevindingen, analyse, oplossingsrichtingen, consequenties en aanpak uiteenzetten. Een en ander mondt uit in een 
voorstel. Het betrokken management kan hierover vervolgens een besluit nemen. 

Tot slot: omdat een oplossing om de hoek ligt, heeft Scania verzocht om de leveringen voort te kunnen zetten, ook van 
de lege trucks (zonder laadbak). Ik vind dat een redelijk verzoek: het is aan ons of we ze uitgeven en bovendien is er 
intussen een tijdeljjke oplossing in de vorm van een ontheffing. De kou is daarmee uit de lucht. Kan ik =e 

Veneberg bevestigen dat hij alle COCs weer af kan tekenen (ook die van de lege trucks)? 

Groeten, 

PS: Buiten reikwijdte 



Doair383 
From: "to.u IO.U DMO/BESTUUROST/REGIE" <t0.2E @mindef.nl> 
Sent: Thu, 30 Sep 202110:58:10 +0100 
To: •io.u OMO/PROJN/PROJN DIP" <1

llE @mlndef.nl>;" 1o.u 

OMO/PROJN/DIP PROJN" <111.2..e @mindef.nl>;"'°" 10.2.1 DMO/PROJN/OIP PROJN" 
< •11.2.E @mindef.nl>;"•Cl.2.E 11UE BS/Al/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr" 

@mindef.nl>;" 1ou 

BS/AlJDGB/OMV/AFD MAT" <111.2.e @mindef.nl> 
Cc: "%Dl, P·Pl.ANMAT, DMO/PROJN" <•cu.E @MOD.Nl> 
Subject: Feitelijke Vragen DVOW Scanla en 12kn AA DPO 
Attachments: 20210921 Defensie Projectenoverzicht 2022.pdf 

111.2.E ( 14.2..E B, & 111.2.E ), 

Er zijn feitelijke vragen binnen gekomen over het DPO irt DVOW (blz 28-29). Hierbij zijn er ook enkele over de 
Scania Gryphus (vraag 7-8-9) en de 12kN AA (10-11). 

Omdat jullie op Dienstreis zijn t/m vrijdag en 10.2.11 ook vandaag overdag niet in op mulan zit, hierbij de vragen 
en mijn (concept) antwoorden. Deze zijn zoveel mogelijk In lijn met het DPO of de Kamerbrieven die nu bij de 
Bestuursstaf liggen. Ik weet nog niet wanneer we antwoord willen hebben op deze vragen. 

Ik wil vragen aan 1m om hier een tiidstip aan te koppelen en evt eerste bundeling/reactie op antwoorden te 
geven? Ik wil vragen aan •o.u te kiiken naar vraag 9. 

Graag reactie van 1•u /Gös op Scania. reactie van 1o.u L•u.a op 12kN AA. ••u B: mogelijk kunnen we Inkoop
antwoord gebruiken bij vraag 11. 

Vr gr, 
... " 

SCAN IA 

7 Kunt u een schatting geven van de vereiste tijdsduur om het probleem 
met de Scania Gryphus op te lossen? 

8 Hoe Is de leverancier voornemens het probleem met de hoogte van de 
Scania Gryphus voertuigen op te lossen? Op welke termijn zal dit 
gerealiseerd tijn? 

9 Wanneer kunt u uiterlijk duidelijkheid verschaffen over de operationele 
gevolgen van het hoogteprobleem met de Scanla Gryphus? 



Docnr385 
From: "lllll /INKOOP/AIP/IDMP" <•CWI ®mlndef.nl> 
Sent: Thu, 30 Sep 202116:12:09 +-0100 
To: •m.1 DMO/PROJN/DIP PROJN" <1&18 @mindef.nl>;"1U.S 10.U ~uc 

DMO/BESTUUROST/REGIE" <•a.u @mindef.nb;" 10.U OMO}PROJN/PROJN DIP• 

"a.u /AL/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr" <.ua @mindef.nl>;"•u.. 
@mindef.nl>;" •llll 

/AL/OGB/OMV/AfO MAT" 
<1All @mindef.nl> 
Subject; Re: Feitelijke Vragen DVOW Scania en 12kn AA OPO 

1 11.U ik zou de laatste zin in het antwoord van vraag 11 als volgt aanpassen: 

Verzonden vanaf Email+, beveiligd door Mobilelron 
M. vr.gr. Ml.ll 

Van: "ICl.2.I! •a.u DMO/PROJN/DIP PROJN" ,....... CiOmindef.nl> 
Datum: donderdag 30 september 2021 om 12:53: 15 
Aan: " 1o.u 1U& DMO/BESTUUROST/REOIE" <;'CWI @mindef nl>, " IUJ! 

1o..u Ir., DMO/PROJN/PROJN DlP" <Mill @m indefnl>, •10..u: 1a.u DMO/PROJN/DIP 
PROJN" <i_•u l@mindefnl>, "IG.U '"'" BS/AIJDS/Dir. PlanJ AfdLanOptr" 
<!Uil @mindef.nl>. 11

111.U 

CW, BS/AL/DGB/DMV/AFDMAT" <tO.U @mindefnl> 
Onderwerp: RE: Feitelijke Vragen DVOW Scania en 12kn AA DPO 

Ziet er goed uit, helaas hebben we geen meer concrete antwoorden op dit moment. 

Bij de laatste vraag zouden we kunnen beginnen met te zeggen dat de projecten bij Defensie altijd een zekere 
mate van complexiteit hebben door de veelhe·d aan eisen en eigenschappen waaraan een nieuw systeem moet 
voldoen. Dit is doorgaans bij aanvang al bekend en daar wordt dan ook rekening mee gehouden, maar bij 
projecten waar ontwikkelwerk aan zit, kunnen soms onvoorziene complicaties naar voren komen. 

Met vriendelijke groet. 

ICUC 

ID.2.& 

M l~ 
E 10U _ ..@.cn.irujeL.aJ 
I www.defensie.ni/dmo 

RV: vrijdagmiddag 

Van: l ila t ll.ll 0 MO/BESTUUROST /REGIE < IG.2.& 

Verzonden: donderdag 30 september 202111:58 
Aan: u•u DMO/PROJN/PROJN DIP<toU 

@mlndef.nl> 

@>mindef.nl>; au DMO/PROJN/DIP PROJN 
@mindef.nl>; 1•u 102.E 

t01.I BS/AL/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr < '22..! @mindef.nl>; 1a.u DMO/INKOOP/AIP/IDMP 



Oocnr386 
From: "1UE 'tau DMO/BESTUUROST/REGlr <'1G.U @mindef.nl> 
Sent: Fri, 1 Oct 2021 08:26:03 +0100 
To: " 10.u /INKOOP/AIP/IDMP" <"'02.1 @mindef.nl>;"to.2.11 
OMO/PROJN/DIP PROJN" <'~ @mindef.nl>;";o.u DMO/PROJN/PROJN DIP" 
<tl12.! 

10.u /Al/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr" <'o.u @mlndef.nl>;"•ua 
<'°.2.1 @mindef.nl> 
Subject: RE: Feitelijke Vragen DVOW Scanla en 12kn AA DPO 

@mindef.nl>;"1uE 

/Al/OGB/DMV/AFO MAT" 

Thnx. Ik zal even intern bespreken of de opmerking over de grotere mate van complexiteit en onzekerheden bij 
ontwikkelprojecten nu wel zo willen wegzetten, zeker bij onze intentie doorstart, maar ook voor andere 
projecten. 

Tijdlijn is tot maandag 1400uur. Vanaf dan gaat DMO/BO alle feitelijke vragen over het DPO, DMF, de begroting 
etc bundelen voor de lijndirecteuren. 

From: IOl.f /INKOOP/AIP/IOMP <•UB @mlndef.nl> 
Sent: donderdag 30 september 202117:12 
To: 1u1 DMO/PROJN/DIP PROJN <••.u @mindef.nl>; iue DMO/BESTUUROST /REGIE 
<10.U @mindef.nl>; 'iu.1 

llU& DMO/PROJN/DIP PROJN < 1o.u 

<IUlt 

@mindef.nl>; 1u.e 

Subject: Re: Feitelijke Vragen DVOW Scania en 12kn AA OPO 

ion BS/Al/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr 
@mindef.nl> 

, ..... ik zou de laatste zin in het antwoord van vraag 11 als volgt aanpassen: 

11 

Verzonden vanafEmaH+, beveiligd doorMobilelron 
M.vr.gr. ioiE 

Van: "•us DMO/PROJN/DJP PROJN" •wEu @mindefnl> 
Datum: donderdag 30 september 2021om12:53:15 
Aan: "•ou I0.2J! DMO/BESTUUROST/REGIE" c: •oiE @.mindef.nl>, 111•.u 

IUll Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP" <'lll& "wmindef.nl>, "HUI uu a DMO/PROJN/DIP 
PROJN" <111.2.E @mindef.nl>, "•o.ur 10 

... " BS/AUDS/Dir. Plan./AfdLanOptr" 
<11•u (á}mindef.nl>, 1110.u 

CW, BS/AL/DGB/DMV/AFD MAT" <•o.2.1 i@mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Feitelijke Vragen DVOW Scania en 12kn AA DPO 

Ziet er goed uit, helaas hebben we geen meer concrete antwoorden op dit moment. 

Bij de laatste vraag zouden we kunnen beginnen met te zeggen dat de projecten bij Defensie altijd een zekere 
mate van complexiteit hebben door de veelheid aan eisen en eigenschappen waaraan een nieuw systeem moet 
voldoen. Dit is doorgaans bij aanvang al bekend en daar wordt dan ook rekening mee gehouden, maar bij 
projecten waar ontwikkelwerk aan zit, kunnen soms onvoorziene complicaties naar voren komen. 

Met vriendelijke groet, 

M 10.u 



11 

voorzfen. 

9 Wanneer kunt u uiterlijk duidelijkheid verschaffen over de operationele 
gevolgen van het hoogteprobleem met de Scania Gryphus? 

11 

•.u DPLAN/CLAS: gebruik huidige vloot ind exploitatiekosten? 

12kNAALST 

10 Hoe komt het dat het nog niet tot een overeenstemming Is gekomen 
met de leverancier van de lichte operationele vrachtauto's? 

11 

11 Was voorafgaand aan de ontwikkeling van de lichte operationele 
vrachtauto's nog niet bekend dat het een complex proces zou betreffen? 

Met vrtendelljke groet, 

IOU 

Senior Adviseur Regie 

Bestuursonderateuning 
Defensie Materieel Organisatie 
Ministerie van Defensie 
Kromhoutkanma 1 Hem.ilaslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht 1 1C1.U 

Postbus 90US 1 3509 88 1 Utrack 1 MPC SSA 

N •ua 
~ .ilmindef.nl 
http;/fwww.defensle.nl/dmo 



Docnr387 
From: "t0ia /Al/DGB/DMV/AFD MAr' <IO.U @mlndef.nl> 
sent: Fri, 1 Oct 2021 08:27:16 +o100 
To: "iu& lll.ll DMO/BESTUUROST/REGIE" <'o.u @mindef.nl>;" 1o.u 

OMO/INKOOP/AIP/IOMP" <1ui @mlndef.nl>;• '°,u OMO/PROJN/OIP PROJN" 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <IO.U @mindef.nl>;"•u. '°~ 

<•o.u @mlndef.nl> 
Subject: RE: Feitelijke Vragen DVOW Scania en 12kn AA DPO 

Voor het DPO heb ik alle vragen gebundeld op de Sharepoint. 

@mindef.nl>;"•llll 
BS/Al/OS/ Oir. Plan./AfdlanOptr" 

Van: 111..u iau OMO/BESTUUROST/REGIE < 1ur @mindef.nf> 
Verzonden: vrijdag 1 oktober 202109:26 
Aan: •0-2.1 /INKOOP/AIP/IOMP <'ue @mindef.nf>; •0.u 

DMO/PROJN/DIP PROJN <io . .u @mlndef.nl>; •ou 1CUe 

<102.11 

Onderwerp: RE: Feitelijke Vragen DVOW Scanla en 12kn AA DPO 

OMO/PROJN/OIP PROJN 
@mlndef.nl>; tll.ll 

BS/ Al/OS/Oir. Plan./ AfdlanOptr 
@mlndef.nl> 

...... . , 

102.l! 

Thnx. I k zal even intern bespreken of de opmerking over de grotere mate van complexiteit en onzekerheden bij 
ontwikkelprojecten nu wel zo willen wegzetten, zeker bij onze intentie doorstart, maar ook voor andere 
projecten. 

Tijdlijn is tot maandag 1400uur. Vanaf dan gaat DMO/BO alle feitelijke vragen over het DPO, DMF, de begroting 
etc bundelen voor de lijndirecteuren. 

From: •cua /INKOOP/AIP/IDMP <'ou @mindef.nl> 
Sent: donderdag 30 september 202117:12 
To: 1m DMO/PROJN/DIP PROJN •oau @mlnclef.nl:>; •u.1 10.U DMO/BESTUUROST/REGIE 
<llU.5 @mindef.nl>; iou 

10-2.1 DMO/PROJN/OIP PROJN <1cua @mindef.nl>; ia.u 10.u BS/Al/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr 
@mindef.nl> 

Subject: Re: Feitelijke Vragen OVOW Scania en 12kn AA DPO 

111.u ik zou de laatste zin in het antwoord van vraag 11 als volgt aanpassen: 

11 

·. 

Verzonden vanaf Email+, beveiligd door Mobilelron 
M vr <>r. 1U.1 

Van: " 14.2.1: DMOIPROJN/DIP PROJN" •UE.r ä'mindef.nl> 
Datum: donderdag 30 september 2021 om 12:53:15 
Aan: "•o.u •o.u DMO/BESTUUROST/REGIE" <lllll ,@mindef.nl>, 11111..U 

ui Jr., DMO/PROJN/PROJN DIP" <•o.u mmindef.nl>, 11 10.u •o.u DMO/PROJN/DIP 
PROJN" <111.2.• @mindef.nl>, "ta.U •o.u BS/AL/DS/Dir. PlanJAfdLanOptr" 
<10.11 @mindef.nJ>, 11

10.2.E 

CW, BS/AL/DGB/DMV/AFD MAT" < 1o.u @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Feitelijke Vragen DVOW Scania en 12kn AA DPO 

Ziet er goed uit, helaas hebben we geen meer concrete antwoorden op dit moment. 



Bij de laatste v raag zouden we kunnen beginnen met te zeggen dat de projecten bij oerensle altijd een zekere 
mate van complexiteit hebben door de veelheid aan eisen en eigenschappen waaraan een nieuw systeem moet 
voldoen. Dit is doorgaans bij aanvang al bekend en daar wordt dan ook rekening mee gehouden, maar bij 
proj ecten waar ontwikkelwerk aan zit, kunnen soms onvooniene complicaties naar voren komen . 

Met vriendelijke groet. 

M •UI 

E 1o.u ~ !!11.rldef. nl 
I www.oetensle.nl/dmo 

RV: v rijdagmiddag 

Van: Il.UI 1".U DMO/BESTUUROST/REGIE < ID.il @m indef.nl> 

Verzonden: donderdag 30 september 202111:58 
Aan: 10.U DMO/PROJN/PROJN DIP < lllll @mlndef.nl>; 10.2& DMO/PROJN/DIP PROJN 

10.u @mindef.nl>; 11.u 1ou 

1cua BS/AL/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr <'°= .@n:lindef.nJ>; •ua / INKOOP/AIP/IOMP 
< uua @mindef .nl> 
CC: %DL, P-PLANMAT, DMO/PROJN < IGU (ä>MOD.Nl> 
Onderwerp: Feitelijke Vragen DVOW Scania en 12kn AA DPO 

l lUR ( IOU B, & 10.U ), 

Er zijn feitelijke vragen binnen gekomen over het DPO irt DVOW (blz 28-29). Hierbij zijn er ook enkele over de 
Scania Gryphus (vraag 7-8-9) en de 12kN AA (10-11). 

Omdat jullie op Dienstreis zijn t/m vrijdag en •u& ook vandaag overdag niet in op mulan zit, hierbij de vragen 
en mijn (concept) antwoorden. Deze zijn zoveel mogelijk in lijn met het DPO of de Kamerbrieven die nu bij de 
Bestuursstaf liggen. Ik weet nog niet wanneer we antwoord willen hebben op deze vragen. 

Ik wil vragen aan 111.u om hier een tijdstip aan te koppelen en evt eerste bundeling/reactie op antwoorden te 
geven? Ik wil vragen aan •o.u te ki1ken naar vraag 9. 

Graag reactie van 102.a L op Scania. reactie van •llll L•u.o op 12kN AA. 111.1.1 B; mogelijk kunnen we Inkoop-
antwoord gebruiken bij vraag 11. 

Vr gr, 
111.25 

SCANIA 

7 Kunt u een schattlni geven van de vereiste t ijdsduur om het probleem 
met de Scanla Gryphus op te lossen? 

11 



Docnr 388 
From: " 102-e van, DMO/PROJN/PROJN DIP" < 10

u @mlndef.nl> 
Sent: Frl, 1 Oct 202112:44:31 +0100 
To: "1o.2ë DMO/PROJN/DIP PROJN" <'tou @mindef.nl> 
Cc: "10i'E _ DMO/PROJN/PROJN DIP" <102e @mindef.nl>;" 102.e der, 
~oi& OMO/OWS&B/GRONOGEB/MWA" <'ïoli' @mindef.nl>;'1102e <10.ie BS/AL/OS/OAOG/AOndOpGerh" 
< 102e @mlndef.nl> 
Subject: verzoek wegtoelatlng 150 en 1So LO Dl 
Attachments: 2021-10-01 Nota wegtoelatlng Scania_GRYPHUS_lSO LO en 150 LO 01.docx, 2021·10-01 AMCO 
Gryphus 50-100-150versie1.3.docx 

Goedemiddag 1•u 
Van 10 2 e begreep ik dat het document wegtoelating 150 LO en 150 LO Dl nog niet Is aangeboden aan 
DAOG. 
Bijgaand de aanbledingsnota. Wil jij deze door sturen zodat deze aangeboden kan worden? 
Alvast bedankt, 
Groet, 
102.E 

Met vriendelijke groet, 

IOU 

Sr Project Engineer 

Mlnlstry o f Defence 
Defence Mater ie! Organisation 
Projects 
Kromhoutkazernel Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht 1 The Nethertands 1 Building K8- • 1 "" •• " 
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 The Netherlands 1 MPC SSA 

M 102.E 

E ••~e. _ \il>mindef.nl 



Docnr 389 

Defensie Materieel Organisatie 
Miniscerie van Defensie 

Aan: g -oAOG 

Van: ~/PROJN Directeur Projecten 

nota toelating Gryphus 150 LO en 150 LO Dl tot het wegverkeer 

Inleiding 
Na de leveringen van de lesvoertuigen van OTCRIJ in 2019 zijn inmiddels de 
leveringen van de operationele voertuigen uit DVOW-project 50-100-lSOkN 
gestart. 

Inmiddels starten de leveringen van de trekkers voor opleggers van Gryphus 
type 150 LO en 150 LO Dl. De 150 LO Dl voertuigen zijn bestemd voor OTCRIJ 
en zijn voorzien van aanpassingen voor lesvoertulgen conform de CBR
richtlljnen. 

Beschouwing 

Conform nota, OP 40-10/1600 Regeling Toelating voertuigen tot het verkeer op 
de weg, bied Ik u hierbij de in Bijlage A Overzicht benodigde documenten aan. 

1. OMO 
a. Technische verantwoording Wegwaardigheld 

Binnen het Programma van Elsen zijn aan het voertuig de volgende 
eisen gesteld voor wat betreft de wegtoelatlng. Als zodanig Is dit 
document dan ook te zien als de technische verantwoording 
Wegwaardigheid: 

Het systeem dient te voldoen aan de Wegenverkeerswet 1994 en 
aan de EU Regulatlon (EU) No 540/2014 Phase 2. Europese 
wetgeving en aan de Wegenverkeerswet 1994. 
Door de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) is een schouwing 
uitgevoerd. Tijdens deze schouwing zijn door de RDW op zeven 
punten afwijkingen geconstateerd ten opzichte van deze richtlijnen. 
De afwijkingen zijn opgenomen In de bij lage c: 
Bijlage C-3 Toelichting op geconstateerde afwijkingen. 
Bsen examenvoertuigen categorleên CDE. Deze voertuigeisen zijn 
van toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor c, D, CE en 
DE examens conform de 'Regeling Voertuigen' en het Reglement 
Rijbewijzen. 

b. Defensie Materieel Project 0-document; als bijlage treft u aan het 
document: b_170531_Deftnltieve DMP D-doc DVOW vau 50-100-150KN 
versie 1.00 

c. Lijst van voorschriften 

Paolna 1 van 2 

Bijlage c-1: Scanla document: 9546 z:z. Statement 2151781. Dit 
document geeft naast algemene technische Informatie ook weer, aan 
welke EU eisen en certificeringen het voertuig voldoet. 

DlR PROJECTEN 
PRÓlN/AFO PROj MNGT&BOFV 

l.Datlil 
~ - Kromhautkazeme 
Herculeslaan 1 
UIJ1!Cht 

Post•dies 
Postbus 90125 
3509 88 UTRECHT 
MPÇ SSA 

Dossierhouder 
IO'g;::::::::J 
Senior T echnkus 
M o 

~Omlndef.nl 

www.defenste.nVdmo 

Datum 
l oktober YYYY 

Uw referentie 

Aantal bijlagen 

B/1 beantwoorrJln,r1, datum, 
onze refvrentle en onderwerp 
vermelden. 



Bijlage C-2: RDW-document: RDW IKR 151781-20181123-103812. 
Dit document geeft aan welke afwijkingen er zijn aan de geldende 
EU-regelingen. 
Bijlage C-3: Toelichting op afwijkingen. 

d. Arbo en milieu-constructie dossier (AMCD); zie document: 
AMCD-vrachtwagen document: 2021-10-01 AMCD Gryphus 50-100-150 
versie 1.3 

e. Risico-Inventarisatie en Evaluatie (Rl&E) 
Dit document wordt in een latere fase van het project opgeleverd. 

f. ADR-typekeuring: NL-RDW-A-0098-03 TGK certificaat. 
g. BVOSK-keuring, niet van toepassing. 
h. ATTLA-certificaat; in voorbereiding 
i. Transitieplan (In- en afvoerinstructie) aanwezig. Zie document: 

Transitleplan (In- en afvoerinstructie) Gryphus alle varianten dd. 6 mei 
2021 lnduslef: 

2. OTCRij 

Bijlage 1 (Transitieplan) Voertuig gerelateerd materieel d.d. 06-05-
2021 
Bijlage 2 (Transitieplan) Contactgegevens d.d. 06-05-2021 

Zie OP 40-10/1400 Regeling rijvaardigheid en rijbevoegdheid Defensie. 

3.DAOG 
a. Toestemming voor de Scanla Gryphus type 150 LO en 150 LO Dl 

toelating tot het verkeer op de weg indien van toepassing. 
b. NOTA aanpassing OP 40-10/1400 met vermelding van het voertuig in de 

betreffende bijlage indien van toepassing (gereed en aangepast). 

Verzoek 
Op basis van het technisch advies wegwaardigheid DMO verzoek ik u 
toestemming te verlenen voor de Scania Gryphus 150 LO en 150 LO Dl voor 
gebruik op de openbare weg overeenkomstig conform het gestelde in de 
regeling Toelatlng voertuigen tot het verkeer (zie OP 40-10/1600). 

Directeur Projecten 

CDR 10.u 102.e 
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WIJZIGINGSBLAD 

De aangebrachte wijzigingen moeten in onderstaande tabel worden 
aangetekend. 

ljzlglngsblad 

Nr. Maand/jaar 

05-2021 

10-2021 

VERSIEBEHEER 

Versie Datum 

nummer 

1.0 30·10·2020 

1.1 20-11-2020 

1.2. 04-05-2021 

Gewijzigd hoofdstuk Wijzigingen 
aangebracht 
door 

Conclusie: Behandeling 
Hazard #038 EM Field 
Energy 

update bijlage SAR 

Betreft: 

Aangeboden DAOG/OOG/1V3M 

Coml'llQ!ltaar verwerkt DAOG 

Toevoeging LSO LO en 150 LO DI 

Behandeling Hazard #038 EM Field Energy 

Datum Paraaf 

04-05-
2021 

01-10-
2021 

-

1.3 01-10-2021 Aanpassing versie: Safety Assessment Report (SAR) for Vehlcle System 
50-100·150 kN v2.1 2021-04-06Appendlx A t.o Safety Assessment 
Report (SAR) 2019·NL·0616·1<1.2021·03·29 

- . 
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1. Inleiding 

Dit ARBO- en mileuconstructiedossier (AMCD) beschrijft de uitkomsten van alle ARBO- en 
milieurisicoanalyse (AMRA) activiteiten die zijn uitgevoerd voor het project Defensievoertuig 
vrachtwagen Scania versie Gryphus types 50-100-150 kN. 

Dit AMCD is van toepassing op de volgende types*: 

050 LO GP CP N including Subframe generator 
050 LO GP CP N induding Truck Mounted Loading Crane 
100 HO GPTP 
100 HO GP TP including Tai/lift and Subframe generator 
100 HO GP TP CP including Truck Mounted Loading Crane 
100 HO GP CP N includlng Subframe generator 
100 HO GP CP N including Truck Mounted Loading Crane 
150 LO DI 
150 LO GP CP including Subframe generator 
150 LO GP CP includlng Mobile Crane 

Het doel van de AMRA is om de alle risico's te identificeren, inventariseren en evalueren, om 
deze te kunnen terugdringen. Het doel hiervan is om een zo veilig en duurzaam mogelijk 
systeem voor de gebruiker te verwerven. Een systeem waarvan alle restrisico's 
aanvaardbaar zijn en de beheersmaatregelen bekend zijn. 

In het PVE is de eis opgenomen dat de fabrikant een risicoanalyse uitvoert conform de 
methode In de Machinerichtlijn om aan te tonen dat het voertuig vellig in gebruik is. Scania 
heeft ervoor gekozen om naast deze eis, ook een analyse uit te voeren naar de uitgebreidere 
MIL-STD ss2e. Deze norm wordt toegepast bij grote wapensystemen, en het is zeer positief 
dat Scania deze norm als interne norm gebruikt. 

Dit rapport is dynamisch en verandert wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt. 
Hierbij moet gedachte worden aan modificaties aan het voertuig geïnitieerd door nieuwe 
wetgeving, Scania of door Defensie. Dit wordt geborgd vanuit het betreffende 
Wapensysteemmanagement (WSM). Volgens het WSM vindt 4 keer per jaar een 
Wapensysteemoverleg (WSO) plaat. Deze versie beschrijft de stand van november 2020. 

*Toelichting op afkortingen: 
LO = Light Operatlonal, 
HO "' Heavy Operational, dit voertuig heeft de mogelijkheid om een gepantserde cabine te monteren 
GP = Genarator Provisions, dit voertuig heeft voorbereidingen om een aggregaat te plaatsen 
CP = Crane Provlsions, dit voertuig heeft voorbereidingen om een aggregaat te monteren 
N "' Navy, dit voertuig kan 1500 mm diepwaden in zout en zoet water 

Dl = Driver lnstruction, dit voertuig is uitgevoerd als lesvoertuig voor OTCRij 
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2. Analyse en uitkomsten risico's 

In dit hoofdstuk worden de verschillende ARBO- en milieu risicogebieden, die van 
toepassing zijn op Defensievoertuig vrachtwagen Scania versie Gryphus types 50-
100-150 kN behandeld. Aan de hand van de eisen die in het PVE gesteld zijn, wordt 
beoordeeld in hoeverre deze risico's geborgd zijn. 

Wegenverkeerswet 

De belangrijkste veiligheidseis aan dit type Defensievoertuig is dat het voldoet aan 
de Wegenverkeerswet en de onderliggende regelingen. Dit is opgenomen in het 
programma van eisen. Daar waar eisen van Defensie conflicteren met deze eis, 
dient de leverancier Scania dit te melden. Defensievoertuigen zijn volgens de 
Wegenverkeerswet Artikel 4 ontheven van de verplichting van een 
typegoedkeuring, hierdoor is het mogelijk om deze afwijkingen te accepteren. 

Door het Dienst Wegverkeer (RDW) is op 24 oktober 2019 een schouwing 
uitgevoerd, op het Scania versie Gryphus voertuig type 100 HO GP TP CP MP -
TMLC referte IKR 2020-NL-0060-L2. Dit om te inventariseren op welke punten de 
vrachtwagen Scanla versie Gryphus afwijkt van de Regeling voertuigen. 

De afwijkingen worden hieronder geëvalueerd om te bepalen of deze tot hogere 
risico's voor gebruikers, medeweggebruikers of het milieu leiden. Ook wordt 
beschreven hoe deze risico's beheerst worden, en hoe groot het restrisico is. 

Tijdens de schouwing zijn door RDW een zevental afwijkingen van de Regeling 
voertuigen geconstateerd en deze worden hieronder benoemd. Vervolgens wordt 
beschreven welke beheersmaatregelen Defensie neemt, of gaat nemen om deze 
risico's te minimaliseren. 
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3. Afwijkingen 

In dit hoofdstuk worden de afwijkingen met betrekking tot de Regeling 
voertuigen besproken. 

1. Takkenrek 

Afbeelding 1: takkenrek 

Opmerking RDW: 

\.. 
.! 1. 

Directive 92/114, EC/EU Regu/ation R61 Extemal projections of cabs Complfes 
apart from Military equipment. 

Ref. E4 61R 000156. Genera/: Parts wlth hardness > 60 Shore (A) fitted within 
the extemal surface as specified in Paragraph 2 and 5 which can be contacted by 
a sphere 100 mm. in diameter shall not have any radius of curvature of less 
than 2.5 mm. This requirement does not apply to these parts lf they do not 
protrude more than Smm from the surrounding surface; however, in the case 
their edges directed outwards shall, be blunted. For spedfic requirements, see 
Paragraph 6. 

Complies with Ref E4 46 R 0444883. Regarding the fitting of the buil bar an 
additlonal analysls report FUM FOV 2018-08-30 shows an obstructlon (according 
paragraph 15.2.4.9.) of less than 10%. 

In het programma van eisen Is een takkenrek geëist voor het beschermen van 
het front van de cabine geêist om schades tijdens operationele- en 
trainingsomstandigheden te voorkomen. Met dit takkenrek voldoet het voertuig 
niet aan de EU directlve 92/114 Extemal projecäons of cabs en EU directive 
2003/97 Indirect vis/on devices. In de EU direcäve 92/114 wordt beschreven dat 
aan de voorzijde van een voertuig geen uitstekende delen aanwezig mogen zijn. 
Tevens neemt het takkenrek een gedeelte van het zicht weg van de frontzicht 
spiegel waardoor het niet voldoet aan de EU directive 2003/97 Indirect vision. 
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Afbeelding 2: takkenrek met frontzicht spiegel 

In het ontwerp is zo veel als mogelijk rekening gehouden met het vermijden van 
scherpe en uitstekende delen. Voor het verties van zicht in de voorspiegel is een 
aanvullende analyse gemaakt, hieruit blijkt dat het zichtverlles in de 
frontzichtspiegel minder dan 10% is. 

2. Oorlogsverlichting 

. ., .... -:" - _:, --1 " " - · -~- •. · 

Afbeelding3: oorlogsverlichting aan voor en achterzijde 

Opmerking RDW: 

. " ·~ 

·-·~~ 

Directive 76/756,EC/EU Regulation R48 Instal/ation of lighting & light signalling 
devices 

Front of cabin compltes Ref.E4 48R 0606614 Except for: 

-Side Retroreflector must be in height: above the ground not more than 1,200 
mm if grouped wlth any lamp(s). 

- Consplculty markings not available. 

Additïonal Military equipment (BOL). 
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In het programma van eisen (Paragraph 3.16 Lighting- blackout lights and 
convoy slgnallng) is oorlogsverlichting verlichting geêist, zodat tijdens 
operationele en trainingsomstandigheden gereden kan worden met het voertuig 
zonder verlichting of met beperkte verlichting. Met deze oorlogsverlichting 
voldoet het voertuig niet aan EU dlrective 76/756 Installation of Jighting and 
light signalling devices dit omdat extra verlichting op een voertuig en de 
mogelijkheid om verlichting uit te kunnen zetten niet Is toegestaan. 

Afbeelding: 4 NATO-afsleepogen 

Opmerking RDW: 

Directive 92/114, 

EC/EU Regulation R61 Complies apart from Miiitary equlpment. 

Ref. E4 61R 000156. Genera/: Parts with hardness > 60 Shore (A) fitted wlthin 
the extemal surface as specified In Paragraph 2 and 5 whlch can be contaeted by 
a sphere 100 mm. In diameter shal/ not have any radius of curvature of /ess 
than 2.5 mm. This requlrement does not apply to these parts if they do not 
protrude more than Smm from the surroundlng surface; however, in the case 
their edges direeted outwards shall, be blunted. For specific requirements, see 
Paragraph 6. 

In het programma van eisen zijn eisen gesteld aan het afslepen van de 
voertuigen conform de STANAG 4478. Doordat de afsleepogen uitsteken ten 
opzichte van de bumper en het voertuig, voldoet het voertuig niet aan de EU 
Directive 92/114. 

In het ontwerp is zo veel als mogelijk rekening gehouden met het vermijden van 
scherpe en uitstekende delen. 

4. Retroreflecterende voorzieningen. llinmarkering 

Opmerking RDW: 20 Installation of /ighting&. light slgnaling devlces 

Complles with Ref. E44 48 R060614 except for: 

Front of cabln complies Ref.E4 48R 0606614 Except for: 

-Side Retroreflector must be in height: above the ground not more than 1,200 
mm if grouped with anylamp(s). 
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- Conspfcuity markfngs not availabfe. 

- Additional Military equipment (BOL). 

Teneinde aan de Directive E44 48 R060614 eisen voor verlichting te voldoen, 
moet het ontwerp aan alle eisen van de voertuigverllchting te voldoen. 

In het programma van eisen zijn eisen gesteld aan het gesteld aan het gebruik 
van oorlogsverlichting en de noodzaak voor camouflage van zljmarkering. Met 
de oorlogsverlichting en het ontbreken van retroreflecterende voorzieningen en 
lijnmarkerlng voldoet het voertuig hier niet aan. 

Afbeelding 5: Scania versie Gryphus 100 HO zonder retroreflecterende 
voorzieningen en lij nmarkering 

Afbeelding 6: Scania versie Gryphus 100 LO Dl met retroreflecterende 
voorzieningen en lijnmarkering 

In afbeelding 5 en 6 zön de verschillen te zien van de voertuigen met en zonder 
retroreflecterende voorzieningen en lijnmarkering. In afbeelding 6 is het 
lesvoertuig de Scania versie Gryphus 100 LO Dl met retroreflecterende 
voorzieningen en lijnmarkering te zien. Bij de lesvoertuigen zijn geen eisen 
gesteld aan de camouflage van het voertuig. 
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Dlrective 89/297, EC/EU Regulation R73 

Does not comply. 

Teneinde aan de Directive 89/297, EC/EU Regulation R73 eisen van 
zijafscherming te voldoen, moet het ontwerp aan alle eisen van de 
zijafschermlng voldoen. 

In het programma van eisen zijn eisen gesteld aan de terreinvaardigheid van de 
voertuigen. Zo is onder meer een opstaphoogte van 450 mm geëist. Met het 
afwijken van de hoogte en lengte bij de montage van de zijafscherming wordt 
niet voldaan aan de Directive 89/297, EC/EU Regulation R73. 

In het ontwerp is zo veel als mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen 
binnen de Directive 89/297, EC/EU Regulation R73. 

Il 

Afbeelding 7: afbeelding van ziiafschermlng 

6. Achteronderriibeveillqing 

Opmerking RDW: 

Directive 70/221, EC/EU Regulation R58 Rear protective Devices 

Mandatory device is fitted (according RSS.03). Type approval accorr:Jlng Part I 
was not available at the time of lnspection so compllance accordlng Part 11 could 
not been verified. De zijafscherming was ten tijdens de verificatie van de RDW 
niet volgens de Directive 70/221, EC/EU Regulatlon R58 gemonteerd waardoor 
verificatie niet mogelijk was. 

In het programma van eisen zijn eisen gesteld aan de terreinvaardigheid van de 
voertuigen. Zo is onder meer een naloophoek van 30° geëist. Tevens zijn eisen 
gesteld voor het rijden in het terrein met een aanhangwagen. Door deze eisen 
wordt niet voldaan aan de richtlijnen in de Directive 70/221, EC/EU Regulation 
R58 Rear protective Devices. 
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Afbeelding 8: achteronderrijbeveiliging 

Met het afwijken van de hoogte en lengte bij de montage van de zijafscherming 
wordt niet voldaan aan de Directive 89/297, EC/ EU Regulation R73. 

In het ontwerp is zo veel als mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen 
binnen de Directive 89/ 297, EC/EU Regulatlon R73. 

7. Afmetingen en gewichten 

Opmerking RDW: 

Directive 97/27, EC/EU Regulaäon l230/2012Masses and dlmensions(other than 
vehicles referred to lnitem 44) Complies to Part C Paragraph 1 (Max. authorised 
dimenslons), 3 (Towlng Capacfty), 5 (Englne power 355 kW covers 71 t.). 

No information has been supp/ied during lnspedion regarding Paragraph 2 (Mass 
distribution), 4 (Hi/lstarting ability and gradeabilty), 6 (Manoeuvrability) and 7 
(Max. rear sw/ngout). 

Door de RDW is een statische voertuig controle heeft uitgevoerd, voor de 
Directive 97/27, EC/EU Regulation 1230/2012 Masses and dimensions de 
volgende punten zijn niet door de RDW geverifieerd; 4 (Heuvelstartvermogen en 
klimvermogen), 6 (Manoeuvreerbaarheid) en 7 (max. Uitzwaai naar achteren). 

Voor bovengenoemde punten zijn door Scanla CV AB de vereiste testen 
uitgevoerd een en ander is opgenomen in de RDW typegoedkeuring; 
E4*51R03/ 04*2967*00.(zie Apendix 1) 
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4. Beheersmaatregelen 

Per afwijking van de Regeling voertuigen wordt hier beschreven welke 
beheersmaatregelen (moeten) worden genomen om het risico te minimaliseren. In 
volgorde van prioriteit worden deze beheersmaatregelen op de volgende wijze 
behandeld: 

a. Technische maatregelen 
b. Organisatorische maatregelen (procedures e.d.) 
c. Persoonlijke maatregelen (opleiding en training) 

1. Takkenrek 

Voor het rijden met deze voertuigen op de openbare weg blijft er een restrisico 
voor medeweggebruikers bij een fronta le aanrijding. 

Teneinde het risico te mlnimaliseren gelden de volgende beheersmaatregelen: 

a. Techn ische maatregelen 

Het takkenrek is zoveel als mogelij k met rondingen afgewerkt waardoor scherpe 
delen zo veel als mogelij k worden voorkomen. Tevens is het takkenrek zo geplaatst 
dat het achter de voor bumper ligt. 

b. Organisatorische maatregelen (procedures e.d.) 
Tijdens de rijopleiding/bijscholing wordt met voertuigen gereden die voorzien zijn 
van hetzelfde takken rek waardoor de chauffeurs In een vroeg stadium eigen 
worden gemaakt van deze situatie. Voor het rijden met het type Scania versie 
Gryphus voertuigen, is een bijscholing vereist (DP40-10/ 1400 Regeling 
rijvaardigheden en rijbevoegdheid Defensie sept 2019). 

c. Persoonlijke maatregelen (opleiding en training) 

In de rijopleiding wordt er voor dit voertuig specifiek aandacht worden gegeven op 
de verkeersveiligheid, en de invloed van de uitstekende delen van het voertuig. 

2. Black-out verlichting 

In het programma van eisen (Paragraph 3.16 Llghting- blackout lights and convoy 
signaling) is oorlogsverlichting verlichting geêlst zodat t ijdens operationele en 
trainingsomstandigheden gereden kan worden met het voertuig zonder verlichting 
of met beperkte verlichting. Met deze black-out verlichting voldoet het voertuig niet 
aan EU dire.ctive 76/756 Installation of lighting and light signalling devices. 

Restrisico: 

Voor het rijden met deze voertuigen blijft er een restrisico voor 
medeweggebruikers wanneer niet de juiste verlichting gevoerd wordt. 

Teneinde het risico te minimaliseren gelden de volgende beheersmaatregelen. 

Teneinde het risico te minimaliseren is het gebruik van oorlogsverlichting een 
onderdeel van de rijopleiding/bijscholing. Tevens Is het gebruik van 
oorlogsverlichting vastgelegd in de Verkeersregeling Defensie 2020 PUC 
_301302_ 10 en MP 12-100 Veiligheids-managementsysteem Defensie. 
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a. Technische maatregelen 

Voor de black-outvertichting is een separate schakelaar in de cabine geplaatst. 
Deze hoeft niet gebruikt te worden voor het Inschakelen van de normale 
verlichting. De schakelaar voor de black out verlichting Is een schakelaar die eerst 
ingedrukt moet worden en daarna gedraaid moet worden. Hierdoor Is het niet 
mogelijk dat de black-outverlichtlng per ongeluk wordt ingeschakeld. 

b. Organisatorische maatregelen (procedures e.d.) 
Tevens is het gebruik van oorlogsverlichting vastgelegd in de Verkeersregeling 
Defensie 2020 PUC _301302_10 en MP 12-100 Velligheids-managementsysteem 
Defensie. 
In de PUC_301302_10 Verkeersregeling Defensie is vastgelegd dat het gebruik van 
black-outverlichting is belegd bij de commandant. De commandant kan vrij stelling 
verlenen van de verplichtingen, genoemd in het eerste en tweede lid, ten behoeve 
van specifiek militair operationeel gebruik op een militair oefenterrein, waaronder 
het rijden met black-out verlichting en het rijden met gebruikmaking van 
warmtebeeldkljkers en helderheidversterkers. 

c. Persoonlijke maatregelen (opleiding en training) 
Het rijden met oorlogsverlichting is een risicovolle, operatonele taak. Tijdens de 
rijopleiding/ bijscholing moet hier specifiek aandacht aan besteed worden. 

3. NATO-afsleeoogen 

In het programma van eisen(3.20 Preparations for towing and recovery (incl. self
rec:overy) zijn NATO-afsleepogen geêist voor het afslepen en bergen van de 
voertuigen tijdens operationele- en trainingsomstandigheden. Met deze 
afsleepogen voldoet het voertuig niet aan EU dit 92/114 Extemal projectJons of 
cabs. 

Teneinde het risico te minimaliseren gelden de volgende beheersmaatregelen. 

a. Technische maatregelen 

In het ontwerp is zo veel als mogelijk rekening gehouden met het vermijden van 
scherpe en uitstekende delen. Voor het rijden met deze voertuigen op de openbare 
weg blijft er een restrisico bij een frontale aanrijding. 

b. Organisatorische maatregelen (procedures e.d.) 
Niet van toepassing 

c. Persoonlijke maatregelen (oplelding en training) 

In de Rijopleiding/bijscholing voor het voertuig zal specifiek aandacht worden 
gegeven op de verkeersveiligheid, en de invloed van de uitstekende delen. 

4. Retroreflecterende voorzieninaen. lönmarkerlng 
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In het programma van eisen is geêist dat de retroreflecterende markeringen 
volgens E44 kunnen worden afgedekt of verwijderd tijdens oefeningen. Het 
afdekken of verwijderen van de retroreflecterende markeringen is vanuit 
operationeel opzicht niet uitvoerbaar. 

DJZ- heeft eerder de regelgeving omtrent retroreflecterende voorzieningen getoetst 
(NOTA Advies DJZ 20081118} Op basis van ons verzoek heeft zij aangegeven dat 
het antwoord op dit eerdere toetsing nog steeds geldt: "De regelgeving inzake 
retro-reflecterende voorzieningen z.ijn niet van toepassing op militaire voertuigen. 
De regels over de retro- reflectieve tape zijn bedoeld voor de veiligheid van 
medeweggebruikers. Daarom moet je er toch -voor hun veiligheid- zoveel mogelijk 
aan voldoen, zodat je voldoende zichtbaar bent. Dit vraagt dus om een praktische 
oplossing." 

Teneinde het risico te minimaliseren gelden de volgende beheersmaatregelen. 

a. Technische maatregelen 

Op basis van de aanwijzing van DJZ zijn de volgende maatregelen genomen. Op de 
voertuigen worden aan belde zijde extra oranje contour verlichtingslampen en 
reflectoren gemonteerd. Zowel met dimlicht als met dagrijlicht is de markerings
verllchting aan de zijkanten aan geschakeld. Er kan worden opgemerkt dat er 
overdag door Defensie verlichting wordt gevoerd (zie Verkeersregeling Defensie) 
waardoor deze zowel overdag als 's nachts zichtbaar zijn. 

In de afbeeldingen 6, 7 en 8 zijn de maatregelen te zien die zijn toegepast om de 
zichtbaarheid te vergroten. 

Afbeelding 6: de Scania versie Gryphus 50 LO voorzien van 
zijmarkeringsverllchtlng 
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ID 
11 

" 
Afbeelding 7: de Scania versie Gryphus 100 HO voorzien van 
zijmarkeringsverllchtlng 

J 
'. ... 

Afbeelding 8: de Scanla versie Gryphus 150 LO voorzien van 
zij ma rkerl ngsverlichting 

Restrislco: Voor het rijden met deze voertuigen op de openbare weg blijft: er een 
restrisico voor de veiligheid van mede-wegebruikers voor wat betreft de 
zichtbaarheid vanaf de zijkant. 
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b. Organisatorische maatregelen (procedures e.d.) 

Voor het rijden met het type Scania versie Gryphus voertuigen, Is een bijscholing 
vereist (DP40-10/1400 Regeling rljvaardigheden en rijbevoegdheid Defensie sept 
2019). Defensievoertuigen rijden altijd met dimlicht of dagrijlicht, hierdoor Is de 
verlichting aan de zijkanten altijd zichtbaar en het restrisico beperkt. 

c. Persoonlijke maatregelen (opleiding en training) 

lljdens de r ijopleiding/bijscholing/bijscholing wordt hierover de verminderde 
zichtbaarheid vanaf de zijkant instructie gegeven aan de chauffeurs. 

Het risico wordt als beheersbaar gezien, geen verdere beheersmaatregelen zijn 
benodigd. 

5. Zijafscherming *) 

Teneinde aan de Directive 89/297, EC/EU Regulation R73 eisen van zijafscherming 
te voldoen, moet het ontwerp aan alle eisen van de zijafscherming voldoen. Gezien 
de eisen die In het programma van eisen zijn gesteld aan de terreinvaardigheid is 
dit niet mogelijk. Zo is een opstaphoogte van tenminste 450 mm geëist in het PoR 
zie: Paragraph 2.3.7 The system can drive over a vertical step higher than or equal 
to 450 mm. Montage van de wettelijke zijafscherming komt hiermee in het geding. 
*) 

Bij het niet monteren van de wettelijke zijafscherming bl ijft er een risico bestaan 
voor medeweggebruikers. Met name ontstaat er een risico voor fietsers en 
voetgangers. 

Scania geeft een viertal punten van conflict aan waardoor niet aan de zij 
afschermingseisen kan worden voldaan. 

hoogte en lengte zij afscherming achter de vooras aan beide zijde van het 
voertuig. 

hoogte en lengte zijafschermlng achter de eerste achteras as aan beide zijde 
van het voertuig. 

bereikbaarheid van de diesel jerrycans aan de rechterzijde van het voertuig. 

bereikbaarheid van de 12 kg brandblusser aan de linkerzijde van het voertuig 

Teneinde het risico te minimallseren gelden de volgende beheersmaatregelen. 

a. Technische maatregelen 

Vanwege bovenstaande overweg ingen is er door het projectteam gekozen voor een 
aangepast ontwerp. In dit ontwerp is zoveel als mogelijk rekening gehouden met 
de eisen in het PoR en de regelgeving van de zijafscherming. 
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Onderstaand schetsen en foto's van de zijafscherming op de voertuigen. 

Afbeelding: 9 de Scan ia versie Gryphus 50 LO voorzien van zij afscherming 
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Afbeelding: 9 De Scanla versie Gryphus 100 HO voorzien van zijafschermlng 

Afbeelding: 10 rechter en linker zijde 100 HO met zljafscherming 

Afbeeld ing: 11 linkerzijde 150 LO DI met ziJafscherming en links en rechts 

b. Organisatorische maatregelen (procedures e.d.) 

Voor het rijden met het type Scania versie Gryphus voertuigen, is een bijscholing 
vereist (DP40-10/1400 Regeling rijvaardlgheden en rijbevoegdheid Defensie sept 
2019). 

c. Persoonlijke maatregelen (opleiding en training) 
Trjdens de rijopleiding/bijscholing/bijscholing wordt over de verminderde 
zichtbaarheid vanaf de zijkant instructie gegeven aan de chauffeurs. 

Restrisico: 

Voor het rijden met deze voertuigen op de openbare weg blijft er een restrisico 
voor de veiligheid van mede-wegebruikers bij een laterale aanrijding. 

*) = de eisen voor de zljafscherming gelden niet volgens de Directive 89/297, 
EC/EU Regulatlon R73 voor de 150 LO Dl 
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6. Achteronderrijbumper** 

Teneinde aan de Dlrective 70/221, Rear protedlve Devlces EC/EU Regulation RSB 
te voldoen moet het ontwerp aan alle eisen van de achteronderrijbumper voldoen. 
Gezien de eisen die in het programma van eisen zijn gesteld aan de 
terreinvaardigheid, afslepen, naloophoek en gebruik van aanhangers in het terrein 
is dit niet mogelijk. 

Teneinde het risico te minimaliseren gelden de volgende beheersmaatregelen. 

a. Technische maatregelen 

Vanwege bovenstaande overwegingen is er gekozen voor een aangepast ontwerp. 
In dit ontwerp is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de eisen in het PoR en 
de regelgeving van de achteronderrijbumper. 

In het aangepaste ontwerp is de stootba lk op 55 cm hoogte geplaatst in plaats van 
45 cm. Tevens is de stootbalk vanaf de achterzijde 79 cm onder het voertuig 
geplaatst in plaats van de wettelijke 40 cm. 

Afbeelding: 12 achteronderrijbumper links Afbeelding : 13 achteronderrijbumper 
rechts 

Afbeelding : 14 achteronderrijbumper 

Pagina 20 van 59 



AMCD Gryphus 50-100-150 kN I 04-05-2021 

Tijdens het rijden in het terrein wordt de achteronderrijbumper opgeklapt. In deze 
positie is er geen sprake van een beveiliging door de achteronderrijbumper. 

b . Organisatorische maatregelen (procedures e.d.) 

Voor het rijden met het type Scania versie Gryphus voertuigen, is een bijscholing 
vereist (DP40-10/1400 Regeling rijvaardigheden en rijbevoegdheid Defensie sept 
2019 

c. Persoonlijke maatregelen (opleiding en training) 

Tijdens de rijopleiding/bijscholing wordt met voertuigen gereden die voorzien zijn 
van dezelfde achteronderrijbeveiliging. Hierdoor worden de chauffeurs in een vroeg 
stadium eigen gemaakt met het voertuig. Tijdens de opleiding worden de 
chauffeurs geïnstrueerd dat alleen tijdens het rijden In het terrein de 
achteronderrijbumper wordt opgeklapt. 

Restrlslco: 

Voor het rijden met deze voertuigen op de openbare weg blijft er een restrisico 
voor de veil igheid van mede-wegebruikers bij een aanrijding aan de achterzijde van 
het voertuig. 

**) = de eisen voor een achteronderrijbumper gelden niet voor de 150 LO en 
150 LO Dl 

7. Afmetingen en gewichten 
Opmerking RDW: 

Directive 97/27, EC/EU Regulation 1230/2012 Masses and dimensions (other than 
vehicles referred to in/tem 44) Complies to Part C Paragraph 1 (Max. authorised 
dimensions), 3 (Towing Capadty), 5 (Engine power 355 kW covers 71 t.). No 
Information has been supp/ied during inspection regarding Paragraph 2 (Mass 
distribution), 4 (Hillstarting ablllty and gradeabilty), 6 (Manoeuvrability) and 7 
(Max. rear swingout). 

Voor wat betreft de afmetingen en gewichten voldoen de voertuigen aan de 
Directive 97/27, EC/EU Regulation 1230/2012. 

Op het gebied van hoogte bestaat er een risico dat er een container met een 
hoogte groter dan 8,0 ft geplaatst wordt. Hiermee komt de wagen boven de 
wettelijke hoogte van 4,0 meter. 

Teneinde het r isico te minimaliseren gelden de volgende beheersmaatregelen. 

a. Technische maatregelen 

i. Hoogte aanduiding; Alle containers binnen Defensie zijn voorzien van een 
hoogte aanduiding. 

ii. Waarschuwingssticker; In het zicht van de bestuurder wordt in de cabine een 
sticker aangebracht met de waarschuwing voor de hoogte met 8,0 ft 
container van 4,0 meter en de hoogte van de vrachtwagen met laadbak van 
3,8 meter. 

iii. Meetstok; Bij iedere Scania versie Gryphus wordt een zogenaamde meetstok 
in de lDL geleverd waa rmee de chauffeur zelf de hoogte van de belading van 
de vrachtwagen kan vaststellen. 

b. Organisatorische maatregelen (procedures e.d.) 
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i. Voor het rijden met de Scania versie Gryphus types 50-100-150 kN is een 
rijopleiding/bijscholing vereist (DP40-10/1400 Regeling rijvaardigheden en 
rijbevoegdheid Defensie sept 2019 

ii. Vaste combinaties; Binnen de operationele voertuigen binnen het DVOW
programma wordt gewerkt met vaste container/vrachtwagen combinaties. 

iii. Verkeersregeling Defensie Artikel 12. Verplaatsing afwijkende voertuigen: 
Voor verplaatsingen met Defensievoertuigen in of aanvangende in Nederland 
of het buitenland over de weg is voorafgaand toestemming vereist van de 
Commandant Landstrijdkrachten: a. indien één of meer Defensievoertuigen 
voor wat betreft lengte, breedte of hoogte niet voldoen aan het bepaalde in 
hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen; 

iv. Bij verplaatsingen waarbij de wettelijke hoogte van 4 meter wordt 
overschreden dient bij het National Movement Coordination Centre (NMCC) 
conform de Handleiding Wegverkeer versie 1, 09-02-2016, bij Bureau 
Verkeer van het B&T Commando, een aanvraag toestemming weggebruik te 
worden ingediend. 

c. Persoonlijke maatregelen (opleiding en training) 

Chauffeurs worden tijdens de opleiding gewezen op de risico's van de feitelijke 
hoogte van de vrachtwagen in het verkeer. 
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5. System safety 

Door Scanla Is er een risicoanalyse uitgevoerd, zoals geëist in het PVE (eis 
2.1.3) conform ISO 12100, aangevuld met de MIL-STD 882e. Uitkomst 
hiervan is het "Safety assessment report"(SAR) met ref. 2019-NL-0616-Kl, 
versie 22-09-2020. Dit SAR heeft betrekking op de volgende typen: 

050 LO GP CP N inc/uding Subframe generator 
050 LO GP CP N including Truck Mounted Loading Crane 
100 HO GP TP 
100 HO GP TP inc/uding Tai/ llft and Subframe generator 
100 HO GP TP CP lnc/uding Truck Mounted Loading Crane 
100 HO GP CPN lncluding Subframe generator 
100 HO GP CPN including Truck Mounted Loadlng Crane 
150 LO Dl 
150 LO GP CP including Subframe generator 
150 LO GP CP including Mobile Crane 

Voor de verschillende varianten geldt als uitgangspunten: 

Dat de Scania versie Gryphus, voor aanbrengen van de defensiemodiflcaties, 
voldoet aan de relevante EU-richtlijnen met betrekking tot ARBO, milieu en 
veiligheid. Hiervoor is een algemene typegoedkeuring afgegeven door de RDW: 
E4*51R03/04*2967*00(zie Appendix 1). 
Dat de componenten en uitrusting die wordt toegevoegd aan het basisvoertuig, 
GFE is of CE gemarkeerd en voldoet aan de relevante EU-richtlijnen zoals de 
Machinerichtlijn Directive 2006/42/EC. 

Zoals beschreven in het SAR is het doel om alle risico's te identificeren, evalueren 
en mitigeren, om uiteindelijk een systeem op te leveren dat veilig in gebruik is. 

Scania levert een Safety Statement op, waarin zij verklaren dat alle risico's 
beoordeeld en gemitigeerd zijn, en de vrachtwagen Scania versie Gryphus veilig 
voor gebruik is. Dit Safety Statement maakt deel uit van het SAR. 
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6. Restrisico's 

Naast de risico's de besproken zijn met betrekking tot de Regeling voertuigen 
zijn er restrisico's die naar voren zijn gekomen uit de SAR van Scanla. Uit 
hoofdstuk 3.12.1 van het SAR blijkt dat er voor de Scania versie Gryphus één 
risico van de categorie "high" overblijft, en één van de categorie "serious" na de 
door Scania doorgevoerde mitigerende maatregelen. 

Hazard ID# Initia! Risk Final Risk 
Assessment Assessment 

DlE. 

D02 

llO ,,D~. DiJ9,03~ ,042,044.0!: 1, 

1174, 075, 071,094.. 101 10G.. ~08, 
113 1 1 ;!5, 13'• 

DtS,!116,040 

1l5 •.ctouG a..nos 

DD3 , DD6,D13,01~,o:!Q . Ci2 1 , D22. letfouG M*'lflUlr1 

023, D2!, D25, C..'>9, 0?2. ti~. o:e. 
060, DiL, 055, OH. 06$, 073 DSD, 
oe , , D92,D99,Cl10,Ct91,092 ,D5!:, 

D9i, lt9B, 1 i).l• U9, 140 

ll 11,D1L,0~9,0-~,0i1,°"~ · C!:i', ltdOllG Low" 
059, !Ji':!, 115,, u 1 

!l17 Me<llum W~lum 

~rdlD# lrûtia! Risk Final Risk 
Assessment Assessment 

.IJOS,'!Jo-J7 ~ 010 D12,0~1 D27, Medium l i Low 
\131, Oll 034 036,04!:, 04!: , D!:C, 
D53, DSS OE.1. 062,063, 06ó, 06S, 
.QjiJ, tm 07~ . C<T3, DSJ.. 084, oe:, 
nae,09;.~. 107,,os. 110, 11e. 

11S, 12'6, Hl 11 

041, 048, DSL, OSE:, Oó7. tee 1 Low· 1 LoW 

High risk: 

Hazard #038 Electromagnetic Field Energy 
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Transmission (jammlng) coufd cause fuef or ammunitlon wlth electronic detonators 
to react due to the Electromagnetic field energy (EMF) exposure, which posslbly 
could lead to an expfosion. 

For detaifed information, see test report [TR EMC 100 HO GP TP CP TMLC MT]. 

Mitigation is not impfemented by Scania. Operation of GFE is considered to be an 
end user responsibllity, relevant for mission preparation. 

To mitigate the hazard, the end user need to ensure that transmission (jamming) is 
disabfed if jammlng coufd reach hazardous levels; 

• whife fuef is handfed (e.g. during refuelfing and handfing of transported fuel 
tanks) 

• whife ammunltion wlth electronic detonators Is handled (e.g. during 
transportation of ammunition sensltive to EMF) 

Risico Elektromagnetische veld energie 

Het door Scania gedefinieerde risico Hazard #038 Electromagnetic Field Energy bij 
het behandelen of vullen van externe brandstoftanks en het werken met 
elektronische ontstekers die gevoelig zijn Elektromagnetische veldenergie ligt bij de 
gebruiker. 

Jammers 
De gebruiker dient er zeker van te zijn dat de jammers zijn uitgeschakeld tijdens: 

het behandelen of vullen van externe brandsto~anks. 
het werken met elektronische ontstekers die gevoelig zijn Elektromagnetische 
veldenergie. 

De opleiding tot Instructeur C-RCIED voor het bedienen van jammers, borgt de 
veiligheid met het werken met jammers In de opleiding. Tijdens de opleiding wordt 
het onderwerp "De veiligheidsregels omtrent jammer" behandeld. De opleiding 
wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Zie Intelligence & Security 
Academy Studiegids 2020. 

Elektronische ontstekers 
De NLD munitie wordt beoordeeld op gevoeligheid voor straling en ontlading. Daar 
zit wel een gelaagdheid in; zo is een blikseminslag heel wat anders dan statische 
elektrische ontlading. NLD munitie wordt sowieso beoordeeld t.o.v. de wat 
realistische situaties; de extreme situaties zijn lastig te testen en er wordt een 
kleinere kans toebedeeld behalve voor opslag; daar zijn dan bliksemafleiders 
geplaatst. 

De aanwezigheid van elektronische componenten in het betreffende artikel dan wel 
wapensysteem. Alle gangbare munitie (pistolen, geweren, mitrailleurs tot en met 
12.7 mm x 99 (.50 Browning) is daar niet gevoelig voor aangezien daar geen buis 
met elektronica in verwekt is. Andere munitie die een militair bij zich kan hebben, 
zoals rook- en andere handgranaten zijn in principe zonder elektronica In de buis 
en dus ongevoelig. Zodra dit wel het geval is, dan wordt het anders, maar dat is 
dan het probleem van de mensen die de munitie als veilig willen duiden. 

Serious risk: 

Hazard# 135 Protruding and Unattended TL or MT Platform 
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The tai/ lift (TL) or medica/ tai/ lift (MT) platform, if /eft unattended in a high 
horizontal position (Figure 24), provlde a projection that is difficult to detect. 
Passersby are exposed to a risk of getting injured by co/liding wlth it. 

To mitigate the hazard, the following mltigation actions are carried out: 

• Tai/ Lift (11..) operation must only be performed by trained personnel and follow 
operation and maintenance instructions provided by Scania. (Risk of damage to 
third party are not assessed to be significantly mltlgated by user actions manual 
instructions.) 

Sofutions to mitigate are 

1. Provide waming devlces for alerting passersby about the protruding platform. 

This has been accepted so the residual risk wil/ be: 

risk level wil/ be re-asessed as D-Remote x 3-Marg/nal; i.e. Low risk level. 

Dit risico wordt gemitigeerd door het plaatsen van waarschuwingslichten op de laad 
lift. Alleen tijdens gebruik van Black-out verlichting zijn deze uitgeschakeld. 

Scania verklaard dat alle overige risico's aanvaardbaar zijn, en het voertuig zonder 
restricties gebruikt kan worden. 
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7. Gevaarlijke stoffen 

Eis 23.4.1 stelt dat de leverancier de List Banned and restricted materials (LBRS) 
hanteert. Deze lijst vraagt van de fabrikant een opgave van eventueel gebruikte 
stoffen waarop een restrictie geldt, of een aanvraag voor een ontheffing. 

Deze eis wordt benoemd in hoofdstuk 3.9 van het SAR. 
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8. LBRS 

Als verificatie dat aan de LBRS lijst wordt voldaan wordt het volgende gezegd: 

Fulfilment of requirement [PoR] R-23.4.1 to employ the restriction guidelines given 
in Annex 15 C, Restrictions in the Use of Hazardous Substances and Consumables 
is handled by the Ecological sustainment 15014001 for Scania versie Gryphus 
project and Maintenance of the Vehicle 50-100-150kN System and by ensuring 
compliance with the REACH directive. 

A list of health and environmentally hazardous substances are compiled In two 
separate lists, in documents [STD 4159 Grey list] and [STD 4158 Black list] . 

The vehide contains the R134a coolant, its mass amount is within: 1050 ±50 g. 

Het gebruik van het koudemiddel R134a (met een global warming potential (GWP) 
van 1430) wordt door Defensie ontmoed igd, maar is niet verboden. Voor 
vrachtwagens wordt het koudemiddel R134a toegepast. Voor dit systeem is geen 
alternatief beschikbaar met een lager GWP EN WORDT R134a toegepast. 
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9. Dieselmotoremissies 

In het Arbobeslult artikel 4.1 Definities (lid a) worden gevaarlijke stoffen 
gedefinieerd als stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen, waaraan werknemers 
In werkgerelateerde omstandigheden worden of kunnen worden blootgesteld, die 
vanwege de eigenschappen van of de omstandigheden waaronder die stoffen, 
mengsel of oplossingen voorkomen, gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren. 
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden via inhalatie (inademen), 
ingestie (inslikken), oogcontact of dermaal contract (via de huid). 

In de aanwijzing HDBV 021 1 Risicobeheersing gevaarlijke stoffen op de werkplek 
wordt de volgende indeling van gevaarlijke stoffen gehanteerd. Naar 
Geëtiketteerde bedrijfsstoffen en Stoffen zonder eigenaar. Bij deze stoffen zonder 
eigenaar hebben we te maken met Stoffen die vrijkomen tijdens 
(verbrandings)processen. Voorbeelden hiervan zijn: emissie van schietgassen t ijdens 
schietoefeningen, dieselmotorenemissies (OME) en lasrook tijdens lassen. 

De Scania versie Gryphus voertuigen dienen onder operationele omstandigheden 
op een lagere kwaliteit diesel te kunnen rijden, hiervoor zijn aanpassingen aan de 
motor nodig waardoor de dieselmotoremissie (DME) hoger wordt. 

Binnen het Besluit typegoedkeuring motorvoertu igen luchtverontreiniging is in de 
tekst van staatsblad 345 jaargang 2008 gesteld dat er voor Defensie een complete 
ontheffing bestaat voor het Besluit typegoedkeuring motorrijtuigen 
luchtverontreiniging. Hierdoor hoeft er bij afwijking van de algemeen geldende 
milieunormen geen ontheffing te worden aangevraagd. 

Voor DME blootstelling geldt binnen Defensie een private grenswaarde van 8 
mg/m3 (Tijd Gewogen Gemiddelde - 8 uur, gemeten in elementair koolstof) . Dit is 
vastgelegd in de HDBV-aanwijzing 21c "risicobeheersing dieselmotoremissies" (ref. 
BS2020005100). 

Conform deze richtlijn is een aparte risicoanalyse (Bijlage A) opgesteld waarin 
beschreven wordt welke maatregelen zijn genomen om de uitstoot van OME te 
minimaliseren. Dit is onder andere gedaan door de laatste emissienorm (Euro-6) 
als eis te stellen aan de motor, onder vredesomstand igheden. 

In de risicoanalyse OME (bijlage A) worden verschillende scenario's onder vredes
en operationele omstandigheden beoordeeld, en een inschatting gemaakt van de 
hoogte van het blootstellingsrisico. Bij hoge risico's worden risico 
reductiemaatregelen voorgesteld om de blootstelling te minimaliseren. 

De verantwoordelijke in de lijn zal een NIGS (nadere inventarisatie gevaarlijke 
stoffen) moeten uitvoeren om te bepalen of de risicoreductiemaatregelen leiden tot 
een veilige werkomstandigheden die voldoen aan de Defensie bedrijfsnorm. 
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10. Werken op hoogte 

In het Programma van Elsen is beschreven dat het dak van de cabine en de 
bovenzijde van de opbergkist achter de cabine toegankelijk moeten zijn. Dit kan 
zijn voor het bergen van extra lading of voor camouflage netten op het dak. En het 
plaatsen van radio en jammer antennes op de c-rail aan de zijkant van het dakrek 
op de cabine. 

~ 'itt 
~'it 

Afbeelding 100 HO GP TP met opbergkisten plateau op cabine dak 

In de risicoanalyse: AMRA-analyse werken op hoogte, Scania versie Gryphus 
(bijlage 8) worden verschillende scenario's onder vredes- en operationele 
omstandigheden beoordeeld, en wordt een inschatting gemaakt van de risico's. 

De volgende aanbevelingen voor beheersmaatregelen worden gegeven teneinde 
werken op hoogte bij vrachtwagens te beperken. 

Het plateau op het cabine dak en het plateau op de opbergkist worden niet 
gezien als een permanent werkplatform. De plateau's worden alleen 
gebruikt als er geen ander middelen aanwezig zijn. Tijdens vredes 
bedrijfsvoering dient gebruik gemaakt te worden van collectie 
beschermingsmaatregelen. Echter tijdens het camoufleren of het plaatsen 
van antennes in het veld dient gebruik te worden gemaakt van de 
persoonlijke valbeveiliging. Teneinde deze te kunnen bevestigen zijn een 
drietal bevestigingsogen op de vrachtwagen gemonteerd. Deze 
bevestigingspunten zijn bereikbaar om de vallijn van de PBM te bevestigen. 
Dit Is mogelijk wanneer de voeten nog onder de grens van 2,5 meter staan. 
Dit persoonlijke valbeveiligingsmiddel wordt bij ieder type van de Scania 
versie Gryphus meegeleverd en is opgenomen In de lDL van het voertuig. 
In de Aanwijzing SG-007 2016010502 Uitwerking • .aE op Hoogte 
wordt aangegeven dat de decentrale defensiewerkgever verantwoordelijk is 

voor het structureel en systematisch houden van toezicht op de naleving 
van werkwijzen, voorschriften en veiligheidsmaatregelen. 

Bovenstaande aanbevelingen dienen door de Defensie Onderdelen 
geîmplementeerd te worden in de bedrijfsvoering. 

Indien er buiten de bovengenoemde risico's andere gebruiksscenario's gewenst 
zijn, dient een nadere RI&E te worden uitgevoerd. 
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11. Conclusie 

Scania heeft voor het vrachtwagens Scania versie Gryphus 50-10-150 

een uitvoerige risicoanalyse uitgevoerd, en heeft een safety statement afgegeven 
dat het voertuig veilig voor gebruik is. 

De afwijkingen van de Regeling voertuigen, en hun bijbehorende risico's, zijn 
beoordeeld , en beheersmaatregelen zijn benoemd. Deze beheersmaatregelen zijn 
nog niet allemaal in plaats. Een aantal afwijkingen leiden tot aanpassing van de 
rijopleiding/bijscholing/bijscholing. 

Takkenrek: 

In de Rijopleiding/bijscholing/bijscholing voor het voertuig zal specifiek aandacht 
moeten worden gegeven op de verkeersveiligheid, en de Invloed van de 
uitstekende delen 

Oorlogsverlichting: 

Het rijden met oorlogsverlichting is een risicovolle, operatonele taak. Tijdens de 
rijopleiding/bijscholing/bijscholing moet hier specifiek aandacht aan besteed 
worden. 

NATO-afsleepogen: 

In de Rijopleiding/bijscholing/bijscholing voor het voertuig zal specifiek aandacht 
moeten worden gegeven op de verkeersveiligheid, en de invloed van de 
uitstekende delen 

Zijafschermlng, achteronderrijbeveiliging: 

In de Rijopleiding/bijscholing/bijscholing voor het voertuig zal specifiek aandacht 
moeten worden gegeven op de verkeersveiligheid, en de invloed van de afwijkingen 
van de zijafscherming en achteronderrijbeveiliging. 

Door Scania is een safety assessment van de vrachtwagen Scanla versie Gryphus 
types 50-10-150 kN, uitgevoerd conform de Mil-STD 882e. Binnen deze analyse 
zijn veel beheersmaatregelen getroffen om de geïdentificeerde risico's terug te 
brengen naar een acceptabel niveau. Het geïdentificeerde risico voor het veilig 
vervoeren van brandstof en munitie met elektronische detonatoren. Wordt 
gemitigeerd door de opleiding tot Instructeur C-RCIED voor het bedienen van 
jammers. Alle gangbare munitie (pistolen, geweren, mitrailleurs tot en met 12.7 
mm x 99 (.50 Browning) en andere zoals rook en andere handgranaten zijn hier 
niet gevoelig voor aangezien daar geen buis met elektronica in is verwekt is 

De Scanla versie Gryphus 50-10-150 voertuigen hebben een zeer schone motoren, 
die aan de laatste emissienorm voldoet. Toch zijn er scenario's waarbij blootstelling 
aan OME tot risico's kunnen leiden. Hiervoor zijn risicoreductie maatregelen op 
organisatorisch niveau benoemd om te voldoen aan de Defensie bedrijfsnorm OME. 

De gebruiker dient zelf ook een NIGS (nadere inventarisatie gevaarlijke stoffen) 
moeten uitvoeren om te bepalen of de risicoreductie maatregelen leiden tot een 
veilige werkomstandigheden die voldoen aan de Defensie bedrijfsnorm. 
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Het Scania versie Gryphus -voertuig is voorzien van valbeveiligingsogen en heeft 
een valharnas voor het uitvoeren van specifieke handelingen te velde. Voor 
onderhoud en overige werkzaamheden in werkplaatsen dient gebruik te worden 
gemaakt van collectieve beschermingsmiddelen. 
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12. Referenties: 

PUC_301302_10 Verkeersregeling Defensie 
NOTA Advies DJZ 20081118 
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ARBO cat OME PUC_122000003000_10 
BasisinspectieModule Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)okt 201... 
BasisinspectieModule (BIM) Blootstelling aan dieselmotoremissies (OME) 
Richtlijn 24-01-2020 
Engine specification sheet 31-10-2019 2017-NL-0389 
Aanwijzing HDBV 021 1 Risicobeheersing gevaarlijke stoffen op de werkplek 
1 14 maart 2019 
HDBV 21 bijlage 21 c (deze bijlage nog niet gepubliceerd maar de inhoud is 
al wel besproken in het BOD. 
2016010502 Uitwerking 10.2e op Hoogte 
Beleidskader werken op_hoogte (v12)_tcm4-1303969 
Test Report Fall Protection and Climbing the Vehide 2 2019-NL-0178-L2 
WoH - algemeen deer_tcm4-1370186 
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Bijlage A AMRA analyse OME 

Onderwerp:AMRA-analyse inzake OME 

Project: DMO DVOW Vau 50-100-150kN Scania versie Gryphus 

Doe. Id.: 

Versie: 00.01 d.d. 30-07-2020 

Status: Definitief 

Project DMO DVOW Vau 50-100- 150 kN Scania versie Gryphus 

DMO·DVOW: 102-E 

102e 

DMO VKAM: 10.z.e 

DOSCO DGO CEAG: 102.e 

Staf CLAS: 10.z.e 
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AMRA analyse in de overdrachtsfase 
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1. Overdrachtsfase: 

In deze laatste fase van het project worden restrisico's die de gebruiker en 
onderhoudsorganisatie moeten gaan beheersen in kaart gebracht. De beschrijving 
van deze restrisico's en bijbehorende beheersmaatregelen worden opgenomen in 
het zo geheten ARBO en Milieu Constructie Dossier (AMCD). Deze 
beheersmaatregelen zet het Defensieonderdeel vervolgens om in procedures en 
voorsch ritten. 

De formele overdracht van het AMCD door Cluster VKAM aan de projectleider kan 
vervolgens nog enige tijd duren door discussie over restpunten die volgen. 

Via de projectorganisatie wordt de gebruiker (en onderhoudsorganisatie) 
geïnformeerd over te nemen acties in voorbereiding op in gebruik name. 

2. Nadere toelichting OME 

De Inspectie SWZ heeft de Basis Inspectie Module dieselmotoremlssies (okt 2019) 
vastgesteld waarin de maatregelen voor veilig werken met OME zijn opgenomen. 
Deze Basis Inspectie Module (BIM) is echter tijdelijk ingetrokken, in afwachting van 
een besluit van de Staatssecretaris van Socia Ie zaken en Werkgelegenheid over de 
grenswaarde. Hierover heeft de SER-commissie Arbeidsomstandigheden onlangs 
een advies uitgebracht. Zodra de grenswaarde is vastgesteld, zal de 
Basisinspectiemodule weer gepubliceerd worden en zal deze het uitgangspunt 
vormen voor de handhaving. 

De Minister van SWZ heeft aangegeven dat zij voornemens is per 1 j un i 2020 een 
wettelijke grenswaarde voor OME vast te stellen van 10 mg/m3 EC. Aangezien 
defensie al in een eerder stadium heeft aangegeven een bedrijfsnorm van 8 mg/m3 
EC te hanteren heeft dit geen praktische invloed op het huidige beleid en de te 
treffen maatregelen. 

De bedrijfsnorm is vastgesteld in de HDBV 21 bijlage 21C (Formeel is deze bijlage 
nog niet gepubllceerd maar de inhoud is al wel besproken In het BOD). De 
bedrijfsnorm EC voor Defensie is vastgesteld op 8 mg/m3 (Tijd Gewogen 
Gemiddelde - 8 uur, gemeten in elementair koolstof). Deze bedrijfsnorm is de 
vastgestelde bovengrens; de norm kan In te toekomst worden aangepast Indien 
daar aanleiding toe is (door wijzigingen in de wetgeving, stand der techniek, 
overleg met bonden, etc.). Het is een wettelijke verplichting om blootstelling aan 
kankerverwekkende stoffen te voorkomen en indien dit niet mogelijk is te 
beheersen op een zo laag mogelijk niveau. Dit houdt in dat waar het (technisch 
en/of organisatorisch) nu al mogelijk Is, maatregelen dienen te worden genomen 
waarmee een lagere blootstelling dan 8 mg/m3 wordt bereikt. 

3. Het identificeren van de gevaren, De risico's 

Risico's OME algemeen 

Kunnen werknemers worden blootgesteld aan dieselmotoremissles7 
OME bestaat uit een mengsel van deeltjes (ook wel roetdeeltjes genoemd) en 
diverse gasvormige verontreinigingen zoals stikstofdioxide (N02), stikstofmonoxide 
(NO), koolmonoxide ( .". ), zwaveldioxide (502) en koolwaterstoffen. De deeltjes 
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bestaan uit elementair koolstof (EC), organische verbindingen, sulfaten, nitraten, 
metalen en sporenelementen. 

De samenstelling van DME-mengsel hangt af van de toegepaste motortechnologie, 
de onderhoudstoestand van de motor, de belasting, gebruikte smeermiddelen en 
samenstelling van de brandstof. 

De deeltjes kunnen bij inademing tot diep in de longen (de longblaasjes) terecht 
komen. Aan het oppervlak van deze deeltjes zijn honderden verschillende 
verbrandingsproducten geïdentificeerd waarvan sommigen carcinogeen zijn. 
Blootstelling kan plaatsvinden bij gebruik van dieselmotoren In een omsloten 
ruimte of buiten wanneer werkzaamheden moeten worden verricht in de directe 
omgeving van de plaats waar DME vrijkomt. 

I n Nederland staat OME op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en 
processen en is geclassificeerd als genotoxisch carcinogeen. Dat betekent dat 
iedere blootstelling aan DME een extra risico op het ontstaan van kanker met zich 
meebrengt. Het is daarom wettelijk verplicht voor werknemers én werkgevers om 
blootstelling aan OME te voorkomen of als dat niet mogelijk is de blootstelling zo 
laag als technisch mogelijk te maken en te houden. 

Blootstelling aan DME kan leiden tot zowel directe (acute) gezondheidseffecten als 
ook effecten die pas optreden na jarenlange blootstelling (chronische effecten). De 
belangrijkste acute effecten zijn irritatie aan de ogen en de luchtwegen. Verder 
kunnen algemene symptomen zoa ls hoofdpijn, vermoeidheid en misselijkheid 
optreden. De acute effecten worden met name veroorzaakt door de gasvormige 
bestanddelen van DME. Mogelijke chronische gezondheidseffecten zijn diverse 
longaandoeningen, hart- en vaatziekten, allergische reacties en verschillende typen 
kanker (met name longkanker en blaaskanker). 

4. Uitzonderingen 
Defensie heeft als werkgever de verplichting om haar medewerkers zo veilig 
mogelijk te laten werken. Dit betekent dat er tijdens het gebruik volgens de 
Arbowet gewerkt moet worden. Maar ook dat tljdens de verwerving getoetst wordt 
of het materieel veilig voor het bedoelde gebruik is, en voldoet aan alle (Europese) 
productrichtlijnen. Hierbij heeft Defensie het standpunt ingenomen dat van 
mogelijke uitzonderingsmogelijkheden in principe geen gebruik wordt gemaakt, 
tenzij dit tot gevolg heeft dat de operationele inzet van het product hierdoor wordt 
beperkt. Echter, indien wordt gekozen voor het gebruik maken van een 
uitzondering zal toch getracht worden op een andere manier een gelijkwaardig 
niveau van veiligheid te realiseren (bijvoorbeeld door het introduceren van 
procedures of opleidingen). 

5. OME binnen Defensie 

Defensie heeft de norm voor OME vastgesteld op 8 mg/m3 (Tijd Gewogen 
Gemiddelde - 8 uur, gemeten in reparabel stof). Deze bedrijfsnorm is de nu 
vastgestelde bovengrens; de norm kan in de toekomst worden aangepast indien 
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daar aanleiding toe is {door wijzigingen in de wetgeving, stand der techniek, 
overleg met bonden, etc.). 

Het is een wettelijke verplichting om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen 
te voorkomen en indien dit niet mogelijk is te beheersen op een zo laag mogelijk 
niveau. Dit houdt in dat waar het (technisch en/of organisatorisch) nu al mogelijk 
is, maatregelen dienen te worden genomen waarmee een lagere blootstelling dan 8 
mg/m3wordt bereikt. 

6. Programma van eisen 

In het programma van eisen van de vrachtwagens 50-100-150kN zijn op het 
gebied van gebruik van brandstoffen en emissie van dieselmotoren de volgende 
zaken opgenomen. De vrachtwagens moeten standaard voldoen aan de wettelijke 
gestelde Euro-6 norm. Daarnaast is een eis opgenomen waarbij ook tijdens "actual 
deployment and mlsslons" gereden moet kunnen worden op diesel brandstof met 
een hoog zwavel gehalte. 

Dit geeft een uitlaatgasemissie die kleiner of gelijk is aan de Euro-3 emissienorm. 
De exacte norm is bij gebruik van deze brandstoffen onbekend en hieraan zijn in 
het PvE geen eisen gesteld. 

Onderstaand de Elsen gesteld binnen het Programma van Eisen (originele tekst 
PoR): 

3.3.2 The system complies with the Euro-VI emission standard, at a minimum. 
3.3.3 The system has an automatic englne stop (time is set in consultatlon with the 
State, fora Miss/on it is simply to remove the engine stop ) which prevents the 
engine from unnecessarily idling. 
3.3.4 Upon delivery the system is configured for commerdal diesel fuel, 
commercial fuel EN-590, NATO code F-54. 

3.3.5 The system is suitable for the use of commercial diesel fuel 8 -7 (7% bio 
component content by volume). The system is suitable for the use of military fuel, 
NATO code F-65 (50% diesel+ 50% kerosene + additlves). 
3. 3. 6 The system is sui tab Ie for the use of military fuel, NATO code F-63 (100% 
kerosene + addltlves). 
3.3.7 The system is suitable for the use of similar /ocal/regional types of diesel 
fuel16 during military operations. 
3.3.8 If the use of the prescribed fuels would cause damage to the catalytlc 
converter and/or particulate filter, the supplier indudes a provision that enables the 
use of such fuels during Missions. In this case, requirement 3.3.2 does not apply. 

ANNEX 48. Usage profiles 50-100-150 kN system 
During the service life, the system wil/ be used for training and exercise as wel/ as 
for actual deployment and missions of the armed farces. The usage therefore 
consists of 'training and exercise' (T&E) and 'mission'. The T&E profile refers to all 
training, exercises in the Netherlands, exercises in Selected Countries and 
exercises in the Rest of the World. The usage profiles are indicative for the average 
use of the system throughout lts service llfe per system variant. 

7. Technische oplossing in het Scania versie Gryphus project 
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Aan de hand van bovenstaande eisen zijn door Scania de volgende oplossingen 
aangeboden t ijdens de twee gebruiksprofielen. 

" t raining and exercise" : 

Euro-VI emissie standaard 
Plaatsing van verticale uitlaat 
Afslaan van de motor na 3 minuten bij onnodig stationair draaien 

"actual deployment and missions": (HDBV 21c} 

Emissienorm kleiner dan Euro-III emissie standaard 
Plaatsing van verticale uitlaat 
Afslaan motor na 3 minuten bij onnodig stationair draaien 
Advies, opsteekfilter voor tijdelijk gebruik 
Advies, gebruik elektrische mobiele compressor wanneer dit noodzakelijk bij 
het op druk brengen van de luchtketels van het remsysteem van de 
voertuigen 
Advies, afvoerslangen/afzuigunit 

8. Situaties 

Tijdens "training and exercise": 

Voertuig beschikt over een motor met Euro-6 emissienorm. 

Dagelijks gebruik: 

Rijden met de vrachtwagen 
Laden lossen van de vrachtwagen 
Naar binnen/buiten rijden van vrachtwagens in loodsen of werkplaatsen 
Naar binnen/buiten rijden van vrachtwagens In schepen of vliegtuigen 
Plegen van dagelijks onderhoud aan vrachtwagens 
Instructie rondom de vrachtwagen op de "plaat" 
Kranen met de vrachtwagen op locatie 
Gebruiken van de trekker met de mobiele kraan (Patriot) 
Gebruiken van de vrachtwagen met de hydraulische laadklep 
Rijden met vrachtwagen personeelsmodule 

Uitvoeren van onderhoud: 

Rijden met de vrachtwagen 
Laden lossen van de vrachtwagen 
Naar binnen rijden van vrachtwagens in loodsen of werkplaatsen 
Plegen van onderhoud aan vrachtwagens in loodsen of werkplaatsen 
Instructie rondom de vrachtwagen op de "plaat" 
Kranen met de vrachtwagen op locatie 
Gebruiken van de trekker met de mobiele kraan (Patriot) 

Tijdens "actual deployment and missions": 

Voertuig beschikt over een motor met de standaard Euro-6 emissienorm of met 
een motor met een < Euro-3 emissienorm. In deze analyse gaan we ervan uit dat 
de vrachtwagen voorzien is van de < Euro-3 emissienorm. 

Dagelijks gebruik: 

Rijden met de vrachtwagen 
Laden lossen van de vrachtwagen 
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Naar binnen rijden van vrachtwagens in loodsen of werkplaatsen 
Naar binnen/buiten rijden van vrachtwagens in schepen of vliegtuigen 
Plegen van dagelijks onderhoud aan vrachtwagens 
Instructie rondom de vrachtwagen op de "plaat" 
Kranen met de vrachtwagen op locatie 
Gebruiken van de trekker met de mobiele kraan (Patriot) 
Gebruiken van de vrachtwagen met de hydraulische laadklep 
Gebruik van vrachtwagen met personeelsmodule 

Uitvoeren van onderhoud: 

Rijden met de vrachtwagen 
Laden lossen van de vrachtwagen 
Naar binnen rijden van vrachtwagens in loodsen of werkplaatsen 
Plegen van onderhoud aan vrachtwagens in loodsen of werkplaatsen 
Instructie rondom de vrachtwagen op de "plaat" 
Kranen met de vrachtwagen op locatie 
Gebruiken van de trekker met de mobiele kraan(Patriot) 
Gebruik personeelsmodule 

De voertuigen zijn uitgerust met een verticale uitlaatpijp achter de cabine. De 
trekker met de mobiele kraan is uitgerust met de uitlaat omlaag onder het chassis. 

9. Analyseren en beoordelen van de bijbehorende risico's. 

Het identificeren en analyseren van risico's 

Alleen de reële risico's worden geïdentificeerd en vastgelegd. Bij het analyseren 
van de risico's wordt bepaald hoe groot het risico is. 

De risicoanalyse van de identificeerde productrisico's wordt uitgevoerd met behulp 
van de risicomatrix (figuur 1). De grootte van het risico wordt hierbij gedefinieerd 
als een resultante van de kans op het voordoen van het risico gecombineerd met 
de ernst van de gevolgen. Per geïdentificeerd risico wordt de grootte van dat risico 
bepaald en vastgelegd. 

Analyseren en beoordelen van de bi "behorende risico's 
IO:ZZ 

"' c_..._ ___ _ 
~ 

f D D D 

Figuur 1 

Il= onacceptabel risico. 

B = ongewenst risico, alleen aanvaardbaar als verdere risico reductie onmogelijk is. 
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C
1= acceptabel risico als verdere risico reductie onpraktisch of niet economisch h11lb11r is 

0 = acceptabel risico. 

Kans a t/mf 

10.u 1 t/m 4 

al, bl, cl, a2, b2, a3 :: A onacceptabel risico 

dl, el, c2, d2, b3, a4 = B ongewenst risico mits". 

fl, e2, c:3, b4 = C acceptabel risico mits". 

f2, d3, e3, f3, c4, d4, e4, f4 = D acceptabel risico 

Risicomatrix voor de vaststelling van OME-risico's bij het gebruik van Euro-6 en 
Euro-3 motoren in de Scania versie Gryphus vrachtwagens. 

Dit betreft een globale inschatting van het risico. Geeft een indicatie bij welke 
activiteiten - wanneer niet de juiste maatregelen zijn getroffen - een verhoogde 
blootstelling aan OME kan optreden. Door de nog uit te voeren NIGS OME 
(methode moet nog worden uitgewerkt) zal een beter beeld worden verkregen van 
het daadwerkelijke risico voor het personeel, op functieniveau. 

Algemene maatregelen die getroffen zijn om de blootstelling aan OME te beperken. 

Euro-6 
Uitlaat omhoog geplaatst 
Motor slaat af na 3 min bij stationair draaien 

\0 -f 
ID o : 

Dagelijks onderhoud 
O" a. Rijden ""I ID 
E.~ " (/) Laden lossen a. 

QI 
IC Naar binnen/buiten rijden 
~ 
Q : 

Naar binnen/buiten rijden van ~ 
vrachtwagens in schepen 

Naar binnen/ bulten rijden van 
vrachtwagens in vliegtuigen 
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Figuur 2: Risicomatrix OME gebruik van Euro-6 en Euro-3 motoren in de Scania 
versie Gryphus 

10.Bepalen van de veiligheidscriteria. 

De mate van blootstelling aan OME bij werkzaamheden binnen of buiten met een 
dieselmotor. Bij gebruik van voertuigen voorzien van een Euro-6 motor wordt 
uitgegaan van een vellige situatie voor wat betreft OME. Bij het gebruik van 
motoren In voertuigen met een lagere emissie standaard dan Euro-6 dienen 
aanvullende technische of organisatorische maatregelen te worden genomen. 
Hierbij geldt als criteria dat in afgesloten ruimten blootstelling aan OME kan 
plaatsvinden. 

11.Rlsico-reductiemaatregelen 

Rislco- reducttemaatregelen doorvoeren ter preventie van voorvallen door het 
gevaar weg te nemen, of het risico te verlagen tot een acceptabel niveau. 

Binnen het project zijn de volgende algemene maatregelen genomen om de 
blootstelling van chs / gebruikers aan OME te voorkomen. 

- Toepassen van Euro-6 voor de aandrijving van de vrachtwagens 
- Uitlaat omhoog geplaatst 
• Motor slaat af na 3 min bij stationair draaien 
In onderstaande figuur 2 is in rood en geel aangegeven tegen welke risico's 
maatregelen dienen te worden genomen. 
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Figuur:3 Risico's voor blootstelling OME 

Risicoreductie bij Euro-6 motoren: 
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1) Tijdens "training and exercise" en "actual deployment and missions" in 
werkplaatsen uitlaatgasafzuigsysteem gebruiken. Dit is niet vereist voor wat 
betreft de OME vanwege bijkomende aspecten zoals stof verspreiden en 
warmte is dit wel gewenst. 

Risicoreductie bij < Euro-3 motoren tijdens dagelijks gebruik: 

Allereerst is het van belang om voertuigen die zijn aangepast voor het gebruik van 
hoog zwavelachtige diesel te kunnen herkennen. Ombouw vindt plaats bij de 
leverancier Scanla gevraagd is om in het ombouw pakket een markering op de 
voertuigen te plaatsen, wanneer deze voorzien zijn van < Euro-3 motoren. 

1) Tijdens "training and exercise" en "actual deployment and missions" in 
werkplaatsen uitlaatgasafzuigsysteem gebruiken. 

2) Naar binnen/buiten rijden van vrachtwagens in schepen. RORO schepen zijn 
voorzien van afzuigventilatie op de voertuigendekken. Aan boord van Marine 
schepen is er voor dekpersoneel dat tijdens laden en lossen op de 
voertuigendekken werkt een zogenaamd PAPR-systeem beschikbaar (PAPR: 
Powered Air Purifying Respirator). Indien niet aanwezig extra plaatsbaar 
roetfilter gebruiken. 

3) Naar binnen/buiten rijden van vrachtwagens in vliegtuigen, extra plaatsbaar 
roetfilter gebruiken. 

4) Gebruik van vrachtwagens in loodsen/werkplaatsen, extra plaatsbaar 
roetfi lter gebruiken. 

5) Bij gebruik van de mobile kraan, externe slang gebruiken om uitlaatgassen 
onder de wind af te voeren. 

6) Bij g~bruik personeelsmodule, voertuig bij stilstand uitschakelen. 

Risicoreductie bij < Euro-3 motoren tijdens onderhoud: 
7) Naar binnen/buiten rijden, extra plaatsbaar roetfilter gebruiken. 
8) Onderhoud in loodsen/werkplaatsen. extra plaatsbaar roetfilter gebruiken. 

Gebruik maken van afzuiginstallatie. 
9) Naar binnen/buiten rijden van vrachtwagens in vliegtuigen 
lO)Instructle rond vrachtwagens. Motor uitzetten of extra plaatsbaar roetfilter 

gebruiken. 

12.Beheersmaatregelen 

De volgende aanbevelingen voor beheersmaatregelen worden gegeven teneinde de 
blootstelling aan OME bij gebruik de vrachtwagens te beperken. 

1) Bij gebruik van de standaard Euro- 6 motoren in de vrachtwagens gelden 
geen restricties. 

2) Bij gebruik van < Euro-3 motoren na ombouw voor gebruik van hoog 
zwavelige diesel gelden de volgende aanbevelingen: 

a) Markeren van voertuigen wanneer deze voorzien zijn van < Euro-3 
motoren. 
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b) Tijdens "training and exercise"en "actual deployment and missions" in 
werkplaatsen uitlaatgasafzulgsysteem gebruiken. 

c) Bij naar binnen/bulten rijden van vrachtwagens In schepen. Controleren of 
de afzuigventilatie op de voertulgendekken in gebruik is. Indien niet gen 
afzuiging aanwezig of het zogenaamd PAPR-systeem(PAPR: Powered Air 
Purifying Respirator) gebruiken of een extra plaatsbaar roetfilter gebruiken. 

d) Bij naar binnen/bulten rijden van vrachtwagens In vliegtuigen, extra 
plaatsbaar roetfilter gebruiken. 

e) Bij gebruik van vrachtwagens in loodsen/werkplaatsen, extra plaatsbaar 
roetfilter gebruiken. 

f) Bij gebruik van de mobile kraan, externe slang gebruiken om uitlaatgassen 
onder de wind af te voeren. 

g) Bij gebruik personeelsmodule, de motor van het voertuig bij stilstand 
ultscha kelen. 

h) Bij instructie rond vrachtwagens. Motor uitzetten of extra plaatsbaar 
roetfilter gebruiken. 

In de Aanwijzing HDBV 021 wordt aangegeven dat de decentrale 
defensiewerkgever Is verantwoordelijk voor het structureel en systematisch houden 
van toezicht op de naleving van werkwijzen, voorschriften en 
veiligheidsmaatregelen. Het lijkt mij dan ook dat bovenstaande aanbevelingen door 
de Defensie Onderdelen dienen te worden geïmplementeerd In de bedrijfsvoering. 

Indien er buiten bovengenoemde risico's naar voren komen dient een Nadere 
Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen (NIGS) DME te worden uitgevoerd. 

Referenties: 
20150324 _d ieselmotorenemissies 
PUC_301302_10 Verkeersregeling Defensie 
ARBO cat OME PUC_122000003000_10 
BasisinspectieModule Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)okt 201 ... 
BasisinspectieModule (BIM) Blootstelling aan dieselmotoremissies (OME) 
Richtlijn 24-01-2020 
Engine specification sheet 31-10-2019 2017-NL-0389 
Aanwijzing HDBV 021 1 Risicobeheersing gevaarlijke stoffen op de werkplek 
1 14 maart 2019 
HDBV 21 bijlage 21 c (deze bijlage nog niet gepubliceerd maar de inhoud is 
al wel besproken in het BOD. 
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Bijlage B AMRA analyse Werken op Hoogte 

Onderwerp:AMRA-analyse werken op hoogte, Scania versie Gryphus 

Project: DMO DVOW Vau 50-100-lSOkN Scania versie Gryphus 

Doe. Id.: 

Versie: 00.01 d.d. 20-08-2020 

Status: Definitief 

Project DMO DVOW Vau 50-100- 150 kN Scania versie Gryphus 

DMO DVOW: 10u 
11.2 2: 

DMO VKAM: ••.u 
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1. Overdrachtsfase 
In deze laatste fase van het project worden restrlsico's die de gebruiker en 
onderhouds-organisatle moeten gaan beheersen in kaart gebracht. De beschrijving 
van deze restrisico's en bijbehorende beheersmaatregelen worden opgenomen in 
het zo geheten ARBO en Milîeu Constructie Dossier (AMCD). Deze 
beheersmaatregelen zet het Defensieonderdeel vervolgens om in procedures en 
voorsch ritten. 

De formele overdracht van het AMCD door Cluster VKAM aan de projectleider kan 
vervolgens nog enige tijd duren door discussie over restpunten die volgen. 

Via de projectorganisatie wordt de gebruiker (en onderhoudsorganisatie) 
geïnformeerd over te nemen acties in voorbereiding op in gebruik name. 

2. Werken op hoogte 
Werken op hoogte is een risicovolle activiteit. Uit cijfers van de overheid blijkt dat 
vallen bij werken op hoogte het meest voorkomende type van bedrijfsongeval is. 
Werken op hoogte schept dus werkomstandigheden waarbij het risico op 
bedrijfsongevallen relatief hoog is. 

Wanneer dit type bedrijfsongeval voorkomt, is het letsel vaak serieus: 32% van 
alle ernstige bedrijfsongevallen komt voort uit vallen. 
(http://www. bedrijfsongevallen. nl/werken_op_hoogte.asp) 

Over werken op hoogte is al veel geschreven. Veel informatie is dus al beschikbaar. 
Het gaat hier vaak echter voornamelijk om hoe er veilig op hoogte gewerkt kan 
worden en dat de arbeidshygiënische strategie gevolgd moet worden waarbij als 
laatste mogelijkheid het gebruik van valbeveiliging wordt genoemd. 

In de beheersing van de arbeidsrisico's van het werken op hoogte is de 
bedrijfshulpverlening, vaak onderbellcht. Niet alleen in de beschikbare literatuur 
maar ook in het gros van de bedrijfs- of projectnoodplannen. Ten onrechte, van 
uitgegaan dat de hulpdiensten een eventuele redding op hoogte kunnen uitvoeren. 

Op Europees niveau en binnen brancheorganisaties worden dan ook steeds meer 
afspraken gemaakt om het veilig werken op hoogte te verbeteren. Voor menig 
bedrijf, opdrachtgever en aannemer zal het de komende jaren een belangrijk 
aandachtsgebied blijven, waarbij naast het maken van goede RI&E's, 
veiligheidsplannen en procedures inclusief een 
bedrijfhulpverleningsplan/reddingsplan, tevens aandacht zal moeten worden 
besteed aan goede voorlichting, opleiding en supervisie. 

3. Arbowet 
De Arbowet verplicht werkgevers om een zo goed mogelijk ARBObeleid te voeren. 
De werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers. Het gaat hierbij om alle aspecten met de arbeid zijn verbonden. De 
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werkgever moet een beleid voeren welke is gericht op zo goed mogelijke 
arbeidsomstandigheden. (Bron: ARBOportaal) 

De Arbowet schrijft verder voor dat bij werkzaamheden op hoogte zowel de 
toegang als de inrichting van de werkplek veilig en ergonomisch moeten zijn. 

Een belangrijk element in het ARBObeleid is dat het moet zijn gebaseerd op een 
deugdelijke en op schrift gestelde risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in het 
bedrijf. Door middel van een RI&E worden de mogelijke risico's geêvalueerd. 
Volgens de arbeidshygiënische strategie worden dan de juiste beheersmaatregelen 
en toegangstechnieken bepaald. 

4. Wet- en regelgeving voor werken op hoogte 

Er zijn verschillende wettelijke regels en richtlijnen opgesteld rondom het werken 
op hoogte: 

EU 10..E op hoogte 2005; 
ARBObesluit artikel 3.16: Voorkomen valgevaar. De werkgever moet de 
nodige maatregelen treffen; 
ARBObesluit artikel 7.23: Gebruik van arbeidsmlddelen voor tijdelijke 
werkzaamheden op hoogte; 
NEN-EN-150 14122:2016 Veiligheid van machines - Permanente 
toegangsmiddelen tot machines, deel 1 t/m 4, geeft invulling aan EU 
richtlijn 2006/42/EC, bijlage 1, art.ikel 1.5.15 Machinerichtlijn. 

In het kort komt het er op neer dat: 

De risico's bij het werken op hoogte beoordeeld moeten zijn. Op basis 
hiervan worden de meest geschikte arbeidsmiddelen, inclusief PBM, 
geselecteerd en deze moeten vervolgens goed gebruikt worden; 
Het werken op hoogte goed gepland en georganiseerd moet zijn inclusief 
een goed bedrijfhulpverleningsplan; 
De medewerkers deskundig moeten zijn (goede voorlichting en instructie 
c.q. vaardigheidstrainingen); 
De arbeidsmiddelen inclusief PBM goed geïnspecteerd en onderhouden 
moeten worden. 

s. Arbeidshygiënische strategie 

Werkgevers moeten volgens een arbeidshygiênische strategie de veiligheid en 
gezondheid van werknemers beschermen. De arbeidshygiënische strategie is een 
hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico's. Hierbij wordt allereerst 
naar de bron van het probleem gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, 
zijn andere maatregelen mogelijk. 

De arbeidshygiënische strategie ziet er als volgt uit met betrekking tot werken op 
hoogte: 
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Bron maatregelen 

a) Werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen, de 
bronaanpak, te weten de ontwerpfase van een (bouw)werk. In deze fase 
dient al rekening gehouden te worden met de keuze van het juiste 
arbeidsmiddel in de bouw-, de gebruiks-, onderhouds- en de sloopfase. 
Zoveel mogelijk het werken op hoogte vermijden; 

b) Als werken op hoogte niet te vermijden is, voorkom een val door middel van 
collectieve beschermingsmiddelen: 
- een vaste werkvloer met hekwerk/ reling of; 

- een tijdelijke vaste werkvloer met hekwerk, zoals een steiger of; 

- een mechanische mobiele werkplatform, zoals een hoogwerker. 

Deze middelen verschaffen volledige valbeveiliging voor meerdere 
gebruikers. 

c) Wanneer collectieve beschermingsmiddelen niet toereikend zijn, kan men 
pas gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Denk 
bij PBM aan de hiërarchische volgorde om de valafstand en de gevolgen van 
een val te minimaliseren: 

- werkplekrestrictie; 

- werkpositionering; 

- valbeveiliging. 

De laatste stap in de beheersing van de arbeidsrisico's van het werken op hoogte, 
de bedrijfshulpverlening, Is ook vaak onderbelicht. Niet.alleen in de beschikbare 
literatuur maar ook in het gros van de bedrijfs- of projectnoodplannen. Vaak wordt 
er, ten onrechte, van uitgegaan dat de hulpdiensten een eventuele redding op 
hoogte kunnen uitvoeren. 

6. Redelljkerwljs-prlncl pe 

De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een hiërarchische 
volgorde. De werkgever moet eerst de mogelijkheden op hoger niveau 
onderzoeken voordat besloten wordt tot maatregelen uit een lager niveau. Het is 
alleen toegestaan een niveau te verlagen als daar goede redenen voor zijn 
(technische, uitvoerende en economische redenen). Dit is het rederlijkerwijs
principe. 

Die afweging geldt voor elk niveau opnieuw. Er mag alleen een stap lager in de 
hiërarchie worden gedaan als een hogere maatregel technisch niet uitvoerbaar is. 
Economische oorzaken mogen niet worden aangewend als reden voor een lager 
niveau maatregel. (Bron: ARBOportaal) 

7. Uitzonderingen 

Defensie heeft als werkgever de verplichting om haar medewerkers zo vei lig 
mogelijk te laten werken. Dit betekent dat er tijdens het gebruik volgens de 
Arbowet gewerkt moet worden. Maar ook dat tijdens de verwerving getoetst wordt 
of het materieel veilig voor het bedoelde gebruik is, en voldoet aan alle (Europese) 
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productrichtlijnen. Hierbij heeft Defensie het standpunt ingenomen dat van 
mogelijke uitzonderingsmogelijkheden in principe geen gebruik wordt gemaakt, 
tenzij dit tot gevolg heeft dat de operationele inzet van het product hierdoor wordt 
beperkt. Echter, indien wordt gekozen voor het gebruik maken van een 
uitzondering zal toch getracht worden op een andere manier een gelijkwaardig 
niveau van veiligheid te realiseren (bijvoorbeeld door het introduceren van 
procedures of opleidingen). 

8. Programma van eisen 

In het programma van eisen van de vrachtwagens 50-100-150kN zijn op het 
gebied van toegankelijkheid van het dak en de bovenzijde van de kist de volgende 
zaken opgenomen. 

Onderstaande de eisen zijn gesteld aan het dakrek binnen het Programma van 
Eisen (originele tekst PoR): 

4.2.5 The roof of the cab, with or without using a roof rack, can be walked 
upon by one soldler. (Annex 58 Personal combat gear for military personnel) 
without causlng damage to the roof. 

4.4.2 The roof rack can be walked upon by one soldier 130 kg. (Annex 58 
Personal combat gear for military personnel) without causing damage to the 
roofrack. 

4.4.3 The roof rack has adequate straps with quick-release buckles to secure 
the load. 

4.4.4 The roof rack has provisions for mounting Jammer antennas. 

4.4. 5 The cab has a fixed ladder as part of the system, in accordance with 
MIL STD 1472 F paragraph 5.7.6.4 figure 32, to enabfe safe ascent to the 
roof from the road surface. 

4.4.6 The roof rack has a provision to attach the so/dier's fall protection. 

4.4.7 The rungs of the ladder are slip-resistant so the soldier wearing moon, 
hiking or ski boots can climb the ladder safely. 

4.10.36 A stainless steel mount for an HF earthing point is present at each 
mountlng location on the roof rack for the HF antenna. 

4.11. 2 The system has provisions for placement of the jamming antennas on 
the roof rack. When selectlng the focation of the antennas, the Supplier 
takes into account the Remote Controfled Weapon System on the protective 
cab. The location is sefected in consultation with the State. 

13.8.1 The protective cab complies with section 4.4: Design - exterior, 
Excluding the paragraph 4.4.1 and taking into account that paragraph 4.4.2-
4.4.4 and 4.4.6 apply to the roof since there is no roof rack required on the 
roof of the protective cab. 

9. Risicoanalyse van de leverancier 

Door de leverancier Scania is een risicoanalyse gemaakt. In het Safety Assessment 
Report (SAR) for Vehicle System 50-100-150 kN vl.1 2020-06-23 is deze 
risicoanalyse uitgewerkt. 
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In het assessment is het risico gedefinieerd als: 

Probability: C - Occasional, 

Severtty: 2 - Critica!, 

Risk Class:Serious. (Orange) 

Hierna zijn door Scanla een aantal mîtîgerende maatregelen genomen en zijn de 
risico's opnieuw beoordeeld. 

Probability: D - Remote 

Severity: 2 - Critica!, 

Risk Class: Medium (Yellow) 

Hazard ID# 029 

Risk 

Personnel fa/Is during work at height (4 m) from cab roof, high seat, storage box or ladder. 

Accident sequence(s): 

Personnel fa/Is off the vehicle, e.g. from the cab roof top, storage box or access ladders. 
Personnel Is tripping and falling from vehicle e:g. when camouflaging the vehicle or removing 
camouflage. Foreseeab/e misuse is that the user wil/ climb the vehicle, using parts that does 
not withstand the load of use as footsteps or hand/es. The user may slip and fall if these parts 
break, or otherwise unsuitab/e. 

Consequence: /njury 

Possible Risk Mitigating Actions: 

1.Provide an ergonomie ladder, hand/es and grip points. 

2. Provide non-slip surface on ladder and roof. 

3. Provide safety features to reduce injuries from falling. 

4. lnstruction to ensure that personnel is not on the roof or ladder when the vehicle is in 
motion. 

Remarks: 

1 a. A retractabte ladder is fixed to the door of the storage box behind the cab. 

1b. A removable ladder is used for access to the storage box or high seat. 
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2a. For regular maintenance work use workshop provisions for fall protection. The roof 
rack is not intended as a stepping platform and should onfy be used as such if no other 
provisions are available e.g. camoufiaging in the field. 

2b. The Cab roof and top of the ••.2e are slip-resistant. The ladder rungs (pins) on 
the removable ladder and the retractable ladder on the 102e are slip-resistant, as 
wel/ as the footsteps used for entering the Cab. 

3. Fastening points is provided on the vehicle, as are anti-slip steps and stepping surfaces. 
Safety hamess is not included. 

4a. lnfonnation included info the method descriptions document MUL Tl 

4b [Currently TBD]Provide wamings about hazardous height next to instructions for save 
procedures in the DRM. 

Safety Assessment Report (SAR) for Vehicle System 50-100-150 kN v1 .1 2020-06-
23. 

De in de SAR aangegeven opmerkingen zijn door Scanla in het project opgenomen. 

10.Situaties 

In het programma van eisen is beschreven dat het dak en de bovenzijde van de 
kist toegankelijk moet zijn. Dit kan zijn voor het bergen van extra lading of 
camouflage netten op het dak. Het plaatsen van radio en jammer antennes op de 
c-rail aan de zijkant van het dakrek. 

Het plateau op het dak en het plateau op de kist worden niet gezien als een 
permanent werkplatform. De plateau's worden alleen gebruikt te worden als er 
geen ander middelen aanwezig zijn. Zoals tijdens het camoufleren of het plaatsen 
van antennes in het veld. Tijdens deze gevallen dient bij het gebruik van de 
werkplateau's gebruik worden gemaakt van de persoonlijke valbebereikbaar via 
een beveiliging middelen. Deze middelen worden bij iedere vrachtwagen 
meegeleverd en staan in de 1DL. 

Bij de werkzaamheden op het dak van de vrachtwagens onderscheiden we dan ook 
een viertal situaties: 

a) onderhouds/installatie werkzaamheden in een werkplaats of op een kazerne 
b) onderhouds/installatie werkzaamheden tijdens oefening of uitzending 
c) camouflage en opzetten antennes/verbindingen tijdens oefeningen 
d) camouflage en opzetten antennes/verbindingen tijdens uitzending 

Uitwerking van de geschetste situaties: 
a) Onderhouds/installatie werkzaamheden in een werkplaats of op een kazerne 

Bij hantering van de arbeidshygiëne strategie dient voor de beschreven situatie a) 
gewerkt te worden met collectieve beschermingsmiddelen. 

Bij onderhouds/installatie werkzaamheden in een werkplaats of op een kazerne 
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dient als werken op hoogte niet te vermijden is, gebruik te worden gemaakt van 
collectieve beschermingsmiddelen: 

- een vaste werkvloer met hekwerk/ reling of; 

- een tijdelijke vaste werkvloer met hekwerk, zoals een steiger of; 

- een mechanische mobiele werkplatform, zoals een hoogwerker. 

Deze middelen verschaffen volledige valbeveilîging voor meerdere gebruikers. 

Gezien het feit dat de huidige voertuigen binnen gebruik van Defensie ook 
afmetingen hebben die hoger zijn dan < 2,5 meter. Kunnen we ervan uitgaan dat 
deze middelen reeds beschikbaar zijn gesteld door de lokale commandanten en 
aanwezig zijn 

Situatie: 

b) onderhouds/ installatie werkzaamheden tijdens oefening of uitzending 
c) camouflage en opzetten antennes/verbindingen tijdens oefeningen 
d) camouflage en opzetten antennes/verbindingen tijdens uitzending 

In de beschreven situaties b), c) en d) zijn collectieve beschermingsmiddelen niet 
voor handen hetgeen betekent, dat we hier moeten terugvallen op persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM). 

Teneinde de PBM te kunnen bevestigen zijn een drie-tal bevestigingsogen op de 
vrachtwagen gemonteerd. 

Deze bevestigingspunten zijn bereikbaar om de vallijn van de PBM te bevestigen 
wanneer de voeten nog < 2,5 meter. 
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Tekening van dakrek 

Afbeelding loopgedeelte opbergklst Afbeelding van de vaste ladder aan 
de linker zijkant van de vrachtwagen. 

Voor wat betreft de valbeveiliging is deze nu opgenomen in onderstaande analyse 
die deel uit maakt van het SAR van Scania. 

Voor het gebruik van het plateau op het dak en op de kist is nu aangegeven dat het 
geen werkplatformen zijn. Deze plateau's dienen alleen gebruikt te worden als er 
geen ander middelen aanwezig zijn. Zoals tijdens het camoufleren of het plaatsen 
van antennes in het veld. Tijdens deze gevallen dient bij het gebruik van de 
werkplateau's gebruik worden gemaakt van de persoonlijke valbeveiliging 
middelen. Deze middelen worden bij iedere vrachtwagen meegeleverd en staan in 
de lDL. 

11.Collectieve arbeidsmiddelen: 
Als de omschrijving van de arbeidshygiëne strategie wordt gehanteerd. 
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Dient er voor de beschreven situatie 1) gewerkt te worden met collectieve 
beschermingsmiddelen. 

1) Bij onderhouds/ installatie werkzaamheden In een werkplaats of op een 
ka ze me 
dient als werken op hoogte niet te vermijden Is, gebruik te worden gemaakt 
van collectieve beschermingsmiddelen: 

- een vaste werkvloer met hekwerk/ reling of; 

- een tijdelijke vaste werkvloer met hekwerk, zoals een steiger of; 

- een mechanische mobiele werkplatform, zoals een hoogwerker. 

Deze middelen verschaffen volledige valbevelllglng voor meerdere gebruikers. 

Gezien het feit dat de huidige voertuigen binnen gebruik van Defensie ook 
afmetingen hebben die hoger zijn dan < 2,5 meter. Kunnen we ervan uitgaan dat 
deze middelen reeds beschikbaar zijn gesteld door de lokale commandanten en 
aanwezig zijn 

12.PersoonllJke beschermingsmiddelen 
Wanneer collectieve beschermingsmiddelen niet toereikend zijn, dient men gebruik 
te maken van persoonlljke beschermingsmiddelen (PBM). 

2) onderhouds/lnstallatie werkzaamheden tijdens oefening of uitzending 
3) camouflage en opzetten antennes/ verbindingen tijdens oefeningen 
4) camouflage en opzetten antennes/verbindingen tijdens uitzending 

In de beschreven situaties 2), 3) en 4) zijn deze middelen niet voor handen 
hetgeen betekent, dat we hier moeten terugvallen op persoonlijke beschermings
middelen (PBM). 

Onderstaande afbeelding laat de bevestigingspunten zien van het 
veiligheidsharnas. Op de opbergkisten het dak van het voertuig. De 
bevestigingspunten voor de PBM zijn ontworpen om een een kracht van 10 kN te 
kunnen weerstaan conform de EN 795 norm. 
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Aan de hand van bovenstaande eisen zijn door Scania de volgende oplossingen 
aangeboden tijdens de twee gebruiksprofielen. 

13.Rlslco-reductiemaatregelen 

Risico-reductiemaatregelen doorvoeren ter preventie van voorvallen door het 
gevaar weg te nemen, of het risico te verlagen tot een acceptabel niveau. 

14.Beheersmaatregelen 

De volgende aanbevelingen voor beheersmaatregelen worden gegeven teneinde 
werken op hoogte vrachtwagens te beperken. 

In de Aanwijzing HDBV 021 wordt aangegeven dat de decentrale 
defensiewerkgever verantwoordelijk is voor het structureel en systematisch houden 
van toezicht op de naleving van werkwijzen, voorschriften en 
veiligheidsmaatregelen. Bovenstaande aanbevelingen dienen door de 
Defensieonderdelen geïmplementeerd te worden in de bedrijfsvoering. 

Indien er bulten de bovengenoemde risico's andere risico's naar voren komen dient 
een nadere RI &E te worden uitgevoerd. 

Referenties: 
2016010502 Uitwerking 1•~.e op Hoogte 
Beleidskader werken op_hoogte (v12)_tcm4-1303969 
Test Report Fall Protection and Climbing the Vehicle 2 2019-NL-0178-L2 
WoH - algemeen deel_tcm4-1370186 
Safety Assessment Report (SAR) for Vehicle System 50-100-150 kN v2.1 
2021-04-06 
Appendix A to Safety Assessment Report (SAR) 2019-NL-0616-Kl.2021-03-
29 
Risk Register and Mitigation Plan for Scania versie Gryphus 2020Q2 
Safety Assessment Report (SAR) Hazard Listing 2020-07-08 
RDW typegoedkeuring; E4*51R03/04*2967*00.(zie Apendix 1 
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Docnr396 
From: " 1au OMO/PROJN/PROJN DIP" <t11.u @mindef.nl> 
sent: sun, 3 Oct 2021 20:49:27 +0100 
To: • te= ........ OMO/BESTUUROST/REGIE" <1UI @mlndef.nl>;"t1.U 

DMO/INKOOP/AIP/IOMP" <'IWl @mindef.nl>;" 11u DMO/PROJN/DIP PROJN" 
@mindef.nl>;" tui 

11.u BS/Al/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr• <imu @mindef.nl> 
Cc: "10.15 J AL/OGB/OMV/AFD MAr' <'ua @mindef.nl> 
Subject: RE: Feitelijke Vragen DVOW Scania en 12kn AA DPO 

Hi1All ik heb geen toegang tot de sharepoint... .. 

Hieronder mijn suggesties ter overweging voor @•D.ll voordat ze naar 10.u gaan ;-) 

SCAN IA 

7 Kunt u een schatting geven van de vereiste tijdsduur om het probleem 
met de Scania Gryphus op te lossen? 

8 Hoe is de leverancier \IOornemens het probleem met de hoogte van de 
Scania Gryphus voertuigen op te lossen? Op welke termijn zal dit 
gerealiseerd zijn? 

11 

9 Wanneer kunt u uiterlijk duidelijkheid verschaffen over de operationele 
gevolgen van het hoogteprobleem met de Scania Gryphus? 

11 



10 Hoe komt het dat het nog niet tot een overeenstemming is gekomen 
met de le...erancler van de lichte operationele vrachtauto's? 

11 

11 Was voorafgaand aan de ontwikkeling van de lichte operationele 
vrachtauto's nog niet bekend dat het een complex proces zou betreffen? 

11 

• 

.u. •11.2.11 

Pr;,gramma ma!"'ger DVOW 

OMO KHK 1 ....aa uu.a 
10.U 

10;! .., mJodtf.Jl! 

From: '°" /AL/DGB/DMV/AFD MAT <îlli @mindef.nl> 
Sent: vrijdag 1 oktober 2021 09:27 
To: 111.2.11 '"" DMO/BESTUUROST/REGIE <'a..u 

~=-~=
@mindef.nl>; 1u.1 

@mindef.nl>; 1u.a 

,•ua OMO/PROJN/DIP PROJN 

/INKOOP/AIP/IOMP 
<lo.2.11 

DMO/PROJN/PROJN Dl P < 1o.u 
<11l2.I! @mindef.nl> 
Subject: RE: Feitelijke Vragen DVOW Scanla en 12kn M DPO 

Voor het DPO heb ik alle vragen gebundeld op de Sharepoint. 

Van; 111.2.1 •o.u OMO/BESTUUROST/REGIE < iu.a @mlndef.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 oktober 202109:26 
Aan: 111.2.1 /INKOOP/AIP/IDMP < 111.ll l@mindef.nl>; ~o.2.1 

OMO/PROJN/DIP PROJN· <'ua "@mindef.nl>; ....u 
<llUJI 

Onderwerp: RE: Feitelijke Vragen DVOW Scania en 12kn M OPO 

DMO/PROJN/DIP PROJN 
@mlndef.nl>; 1'lll 

BS/AL/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr 
@mindef.nl> 

I0.2..E 



Thnx. Ik zal even Intern bespreken or de opmerking over de grotere mate van complexltelt en onzekerheden bij 
ontwlkkelprojecten nu wel zo willen wegzetten, zeker bij onze intentie doorstart, maar ook voor andere 
projecten. 

TIJdlljn is tot maandag 1400uur. vanaf dan gaat DMO/BO alle feitelijke vragen over het DPO, DMF, de begroting 
etc bundelen voor de lijndlrecteuren. 

From: •cu.l /INKOOP/AIP/IDMP <"'.u @mindef.nl> 
Sent: donderdag 30 september 202117:12 
To: •ou DMO/PROJN/DIP PROJN ·~ @mi11pef..n!>; •o.u ==-= DMO/BESTUUROST/REGIE 
< 1Uf "1ll @mindef.nl>; 10.2E 

•ua OMO/PROJN/OIP PROJN < •cu.1 

<·10.U 

Subject: Re: Feitelijke Vragen DVOW Scania en 12kn AA DPO 

BS/ Al/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr 
@mindef.nl> 

tD.JI ik zou de laatste zin in het antwoord van vraag 11 als volgt aanpassen: 

11 

Verzonden vanaf Email+, beveiligd door Mobilelron 
M.1vr.:1,r. •u• 

Van: "•G.U •o.z.5 DMO/PROJNIDIP PROJN" •ulD• fiumindef.nl> 
Datum: donderdag 30 september 2021om12:53:15 
Aan:" •u• >O:l.a DMO/BESTUUROST/REGIE" <••.u ({1 mindef.nl>, "•o..u 
".... lr, DMO/PROJNIPROJN DlP" < 10.u l@mindef nl>, "ui.u •n• DMO/PROJN/DlP 
PROJN" <111.21: l@mind~fnl>, '''°u uui BSIAIJDSIDir. Plan./AfdLanOptr" 
<'t.11 (t1•mi11def nl>, " 10u 

CW, BS/AL/DGB/DMV/AFDMAT" <1&11 @mindc f. nl> 
Onderwerp: RE. Feitelijke Vragen DVOW Scania en 12kn AA DPO 

Ziet er goed uit, helaas hebben we geen meer concrete antv1oorden op dit moment. 

Bij de laatste vraag zouden we kunnen beginnen met te zeggen dat de projecten bij Defensie altijd een zekere 
mate van complexiteit hebben door de veelheid aan eisen en eigenschappen waaraan een nieuw systeem moet 
voldoen. Dit is doorgaans bij aanvang al bekend en daar wordt dan ook rekening mee gehouden, maar bij 
projecten waar ontwikkelwerk aan zit, kunnen soms onvoorziene complicaties naar voren komen. 

Met vriendelijke groet, 

M 1cu.1 

E 1o.u .\!! mindef,nt 
J www defensie.nf/dmo 

RV: vrijd.igmiddag 



Van: •UI 10.U DMO/BESTUUROST/REGIE < l llll @mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 30 september 202111:58 
Aan: 11u• DMO/PROJN/PROJN DIP 1u.1 @mlndef.nl>; 1o.u DMO/PROJN/DIP PROJN 

___ --:-:-:=::=::=::=::!l"'@""mu;l~nd~ef~.nl>; •UI! F 
BS/AL/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr <'11.2.l!===:::!::=='= /INKOOP/AIP/IDMP 

<10.U 

10.2.I 

<.1112.1 _J@mindef.nl> 
CC: %DL, P-PLANMAT, DMO/PROJN < 10.u 1@MOD.NL> 
Onderwerp: Feitelijke Vragen DVOW Scania en 12kn AA DPO 

au ( 'u.& B, & oo.u ), 

Er zijn feitelijke vragen binnen gekomen over het DPO irt DVOW {blz 28-29). Hierbij zijn er ook enkele over de 
Scania Gryphus (vraag 7-8-9) en de 12kN AA (10-11). 

Omdat jullie op Dienstreis zijn t/m vrijdag en 10.2.E ook vandaag overdag niet In op mulan zit, hierbij de vragen 
en mijn (concept) antwoorden. Deze zijn zoveel mogelijk in lijn met het DPO of de Kamerbrieven die nu bij de 
Bestuursstaf liggen. Ik weet nog niet wanneer we antwoord willen hebben op deze vragen. 

Ik wil vragen aan 11u• om hier een tiidstip aan te koppelen en evt eerste bundeling/reactie op antwoorden te 
geven? Ik wil vragen aan 111U te kltken naar vraag 9. 

Graag reactie van 1Clll [TU.r op Scan la, reactie van 1o.u L,_, op 12kN AA. 111.2.E B: mogelijk kunnen we Inkoop
antwoord gebruiken bij vraag 11. 

Vr gr, 
1U.I 

SCAN IA 

7 Kunt u een schatting geven van de vereiste tijdsduur om het probleem 
met de Scania Gryphus op te lossen? 

11 

8 Hoe Is de leverancier voornemens het probleem met de hoogte van de 
Scania Gryphus voertuigen op te lossen? Op welke termijn zal dit 
gerealiseerd zijn? 

11 

9 Wanneer kunt u uiterlijk duidelijkheid verschaffen over de operationele 
gevolgen van het hoogteprobleem met de Scania Gryphus? 

11 



11 

12kNAALST 

10 Hoe komt het dat het nog niet tot een overeenstemming is gekomen 
met de leverancier van de lichte operationele vrachtauto's? 

11 

11 Was voorafgaand aan de ontwikkeling van de lichte operationele 
vrachtauto's nog niet bekend dat het een complex proces zou betreffen? 

11 

Met vriendelijke groet, 

11UE 

Senior Adviseur Regie 

Bestuursondersteuning 
Defensie Materieel Organisatie 
Ministerie van Defensie 

tui 

Kromhoutkazeme 1 Herculeslaan 1 1 3584 AS 1 Utrecht 1 10.2.E 

Postbus 90125 I 3509 88 I Utrecht 1 MPC SSA 

M 10.2r 

10.2J1 _ à>mindef.nl 
http: l/www .defensje, nl/dmo 



Docnr399 
From: •. Ul.2.E /INKOOP/AJP{IDMP" ( 10ll @mindef.nl> 
Sent: Mon, 4 Oct 202110:29:44 +0100 
To: "1Dll DMO/PROJN/PROJN DIP" ~US @mindef.nl>;"-.s 1o.u 

10ll DMO/ BESTUUROST/REGIE" <\All @mindef.nl>;" !All DMO/PROJN{DIP PROJN" 
~· @mindef.nl>;"îiii 'iiiii"" 
~ui BS/AL/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr" <:.2-a ~ @mindef.nl> 
Cc: "10.u /Al/DGB/DMV/MD MAT' <lllll @mindef.nl> 
Subject: RE: Feitelijke Vragen DVOW Sainia en 12kn AA DPO 

Ik heb vorige week een voorstel gedaan m.b.t. de laatste zin in het antwoord van vraag 11. Het is namelijk zo 
dat niet In de selectlefase de gele(lenheid is gesteld maar In de dialoogfase en dan slechts aan de geselecteerde 
p artiien. Ik zou de termen selectie, dialoog etc. niet noemen maar algemeen "het aanbestedinostraject". Groet, 
10.2.e 

"De oeselecteerde partijen zijn in het aanbestedingstrajed In de oelegenheld gesteld inzicht te verkrijÇJen in het 
complexe samenspel van eisen op het snijvlak van voertulggewlcht, laadvermor;en, bescherming, 
voer tuigafmetingen en luchtwaardigheidseisen ". 

Van: 111.2.ll DMO/PROJN/PROJN DIP (1A.U @lmlndef.nl> 
Venonden: zondag 3 oktober 202121:49 
Aan: 111.1a io.u DMO/BESTUUROST/REGIE<1U.C @mlndef.nl>; 1us 

DMO/INKOOP/AIP/IDMP < •iu.1 

•us MWI OMO/PROJN/DIP PROJN <•o.u @mlndef.nl>; IOll ffl.ll 

Plan./AfdLanOptr <10ll @mlndef.nl> 
CC: 1c.u /Al/DGB/OMV/AFD MAT<'~ @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Feitelijke Vragen OVOW Scania en 12kn AA DPO 

Hi1All ik heb geen toegang tot de sharepoint"" 

Hieronder mijn suggesties ter overweging voor @•us voordat ze naar •au gaan ;-) 

SCAN IA 

7 Kunt u een schatting geven van de vereiste tijdsduur om het probleem 
met de Scan ia Gryphus op te lossen? 

11 

8 Hoe is de leverancier vaomemens het probleem met de hoogte van de 
Scan la Gryphus voertuigen op te lossen? Op welke termijn zal dit 
gerealiseerd zijn? 

11 

@mindef.nl>; 
BS/ Al/DS/Dir. 



9 Wanneer kunt u uiterlijk duidelijkheid verschaffen over de operationele 
gevolgen van het hoogteprobleem met de Scania Gryphus? 

f1 

10 Hoe komt het dat het nog niet tot een overeenstemming is gekomen 
met de leverancier van de lichte operationele vrachtauto's? 

11 

11 Was voorafgaand aan de ontwikkeling van de lichte operationele 
vrachtauto's nog niet bekend dat het een complex proces zou betreffen? 

11 

• 
llU.& 

tua lu.& 

Programma manager OVOW 
DMO • KHK 1 ..... 1ou 
.19.-U -
1D~E ... oimjndef.nl 

From: 1o.u /Al/DGB/DMV/AFO MAT <1o.u @mindef.nl> 
Sent: vrijdag 1 oktober 202109:27 
To: 10.u 10ie OMO/BESTUUROST/REGIE <10.u @mindef.nl>; 10.u /INKOOP/AIP/IDMP 



< tllJi 

DMO/PROJN/PROJN DIP <tll.ll 

<IUI 

Subject: RE: Feitelijke Vragen DVOW Scania en 12kn AA DPO 

Voor het DPO heb ik alle vragen gebundeld op de Shareooint. 

@mlndef.nl>; 1•.u 

Mil DMO/PROJN/DIP PROJN 

Van: "u t&U DMO/BESTUUROST/REGIE <•llll @mindef.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 oktober 2021 09:26 

.@mindef.nl> 

Aan: wau /INKOOP/AIP/IDMP< 1ua @mindef.nl>;cu DMO/PROJN/DIP PROJN 

DMO/PROJN/DIP PROJN <'o.u @mindef.nl>; wu 

Onderwerp: RE: Feitelijke Vragen DVOW Scanla en 12kn AA DPO 

@mindef.nl>; 10.u: 

85/Al/DS/Dir. Plan./AfdlanOptr 
@mlndef.nl> 

Thnx. Ik zal even Intern bespreken of de opmerking over de grotere mate van complexiteit en onzekerheden bij 
ontwikkelprojecten nu wel zo willen wegzetten, zeker bij onze intentie doorstart, maar ook voor andere 
projecten. 

Tijdlijn is tot maandaa 1400uur. Vanaf dan gaat DMO/BO alle feitelijke vragen over het DPO, DMF, de begroting 
etc bundelen voor de lijndirecteuren . 

From: tcus /INKOOP/AIP/IDMP <•IU..E @mindef.nl> 
Sent: donderdag 30 september 202117:12 
To: •a.u DMO/PROJN/DIP PROJN .-.a: @mindef.nl>; IO.U 10.2.1 DMO/BESTUUROST/REGIE 
<llWI @mlndef.nl>; 10.ll 

•11.ll DMO/PROJN/OIP PROJN <1Clll •IWI BS/AIJDS/Oir. Plan./AfdLanOptr 
<t0.U @mindef.nl> 
Subject: Re: Feitelijke Vragen OVOW Scania en 12.kn AA DPO 

•cua ik zou de laatste zin in het antwoord van \'.raag l l als volgt aanpassen: 

11 

Verzonden vanaf Email+, beveiligd door Mobilelron 
M. vr.gr. 10.u 

Van: 11
111.2.1 1u 1 DMO/PROJN/DIP PROJN" 10.-i @mindef.nl> 

Datum: donderdag 30 september 2021 om 12:53:15 
Aan: " ua 1t1.u DMO/BESTIJUROST/REGIE" <10·u @mmdef.nl>, "'°.u 
w.a Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP" <>1a.u 'almindef.nl>, "111.u uLu DMO/PROJN/DIP 
PROJN" <•o.a.s <@mindef.nl>, "•au 1U.1 BS/AIJDS/Dir. Plan./AfdLanOptr0 

< IO.ll @mindef nl>, "111.U 

CW, BS/AL/DGB/DMV/AFD MAT" <urn """"""'.11i2mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Feitelijke Vragen DVOW Scania en 12k.n AA DPO 

Ziet er goed uit, helaas hebben we geen meer concrete antwoorden op dit moment. 

Biî de laatste vraaq zouden we kunnen beqi!)nen met te Z~Qen dat 11 



Met vriendelijke groet, 

~ 
1G.ll 

M (14ll 
E 1o.u @mjndef.nl 
I www-defensle.nl/dino 
............. ", .......................... ........... .................. . 
RV: vrijd;igmiddag 

Van: llW <IW! DMO/BESTUUROST/REGIE < tO • .U @mindef.nl> 

Verzonden: donderdag 30 september 202111:58 
Aan: ~o:u DMO/PROJN/PROJN DIP< 1rüif @mindef.nl>; ,;w OMO/PROJN/DIP PROJN 

102.l 

< 1112.I 

---~-----
BS/Al/OS/Oir. Plan./AfdlanOptr <'o.u @mindef.nl>; 1o.u 

CC:%DL, P·PLANMAT, DMO/PROJN <10.u @MOD.NL> 
Onderwerp: Feitelijke Vragen OVOW Scania en 12kn AA OPO 

( IC.2.E B, & •a.u ), 

@mindef.nl>; ·~ .... 10.u 

/INKOOP/AIP/IDMP 
@mindef.nl> 

Er zijn feitelijke vragen binnen gekomen over het DPO irt DVOW (blz 28-29). Hierbij zijn er ook enkele over de 
Scania Gryphus (vraag 7-8-9) en de 12kN AA (10-11) . 

Omdat jullie op Dienstreis zijn t/m vrijdag en •au ook vandaag overdag niet in op mulan zit, hierbij de vragen 
en mijn (concept) antwoorden. Deze zijn zoveel mogelijk in lijn met het DPO of de Kamerbrieven die nu bij de 
Bestuursstaf liggen. Ik weet nog niet wanneer we antwoord willen hebben op deze vragen. 

Ik wil vragen aan 10.u om hier een tijdstip aan te koppelen en evt eerste bundeling/reactie op antwoorden te 
geven? Ik wil vragen aan 111.2.e te kiiken naar vraag 9. 

Graag reactie van 1u.e L10.2 op Scania, reactie van t11.21 L•w op 12kN AA. •o.u 6: mogelijk kunnen we Inkoop
antwoord gebruiken bij ~raag 11. 

Vr gr, 
10.21. 

SCAN IA 

7 Kunt u een schatting geven van de vereiste tijdsduur om het probleem 
met de Scania Gryphus op te lossen? 

11 

8 Hoe is de leverancier voornemens het probleem met de hoogte van de 
Scan ia Gryphus voertuigen op te lossen? Op welke termijn zal dit 
gerealiseerd zijn? 



9 Wanneer kunt u uiterlijk duidelijkheid verschaffen over de operationele 
gevolgen van het hoogteprobleem met de Scania Gryphus? 

11 

12kNAALST 

10 Hoe komt het dat het nog niet tot een overeenstemming is gekomen 
met de leverancier van de lichte operationele vrachtauto's? 

11 

11 Was voorafgaand aan de ontwikkeling van de lichte operationele 
vrachtauto's nog niet bekend dat het een complex proces zou betreffen? 

11 

Met vriendelijke groet, 

IQ.ll 

Senior Adviseur Regie 

Bestuursondersteuning 
Defensie Materieel Organisatie 
Ministerie v•n Defen1le 

llU.E 

Kromhoutkazame 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht 1 10.2.E 

Postbus 90125 I 3509 88 1 Utrecht 1 MPC SSA 



Docnr400 
From: "1ou /BESTUUROST/KAB DIR" <'02E @mlndef.nl>on behalf of " 10u 

DG, CDR " 2.E , Ir., DMO/PROJN" <1ou @mindef.nl> 
Sent: Tue, 5 Oct 202115:22:40 +0100 
To: '110 2! DMO/PROJN/DIP PROJN" <1• .211 @mindef.nl> 
Subject: RE: Placeholder presentatie hoogte-issue Scanla 
lmportance: High 

Ha ion 

Helaas is deze datum niet haalbaar voor zowel u u als P-DDMO ... 
Is het mogelijk om naar een ander moment uit te wijken? 
Zullen wij daar anders even over bellen morgen? 

Met vrlendel1Jke groet, 
Kind regards, 

1021! 

Directiesecretaresse D-PROJ &. Plv. D·PROJ 

Kabinet Directeur 
Defensie Materieel Organisatie 
Ministerie van Defensie 
Herculeslaan 1, 3564 AB Utrecht, Kromhoutkazerne ." .-4.8012 

DMO 
· tu":.cn wilhn1 en kunnen 

il:.lllall ~•2"l iÓ•mi;i1!!2.f .::i.t 
htte.:.L.l• ""' def~n~c::i!!Jdn'!Q 

--Oorspronkelijke afspraak-
Van: 1m DMO/PROJN/DIP PROJN <102E @mindef.nl> 
Verzonden: vrijdag 1oktober202114:24 
Aan: 1ou DMO/PROJN/DIP PROJN; 1ou 1m , Ir., DMO/PROJN; 1ou 10u 1>2 e DIR 
M&D/AFD MAT;"02e ton BS/AL/DS/DAOG/AOndOpGerh; 10u 102e 102e BS/Al/DS/TF 
LOG/TFLOG; 10u 102.e AC Be., BS/Al/DS/TF- LOG; ut DMO/PROJN/PROJN DIP; 1Cl2.E 

1ou Ir. 10u 1o2e MATLOGCO; ••u ; 10u van, DMO/PROJN/PROJN DIP 
Onderwerp: Placeholder presentatie hoogte-issue Scania 
Tijd: donderdag 14 oktober 202111:00-12:30 (UTC+-01:00) " " Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: KHK, VOS Blauwkapelzaal 

CONTENT: 
Presentation at the Kromhout kazerne in Utrecht {live) by Scania of the findings and possible solutions regarding 
the Gryphus 100 HO truck helght issue. 

OBJECTIVE 
Agreement on results and the way forward. 

Details to follow. 



Docnr401 
From: "to.ll. DMO/PROJN/PROJN DIP" <1G.ll @mlndef.nl> 
sent: Tue, s Oct 2021 21:53:52 +olOO 
To: "tOU e..u DMO/BESTUUROST/REGIE" <10.U @mindef.nl> 
Cc: " 11.u DMO/PROJN/DIP PROJN" <1UJI @mfndef.nl>;~14U 

OMO/INKOOP/ AIP/IDMP" <'._ @mindef.nb 
Subject: RE: 20211001 KIVI vragen over Scania voertuigen.pdf 
Attachments: 20211001 KIVl vragen over Scan ia voertuigen.pdf 

•u• deze had ik nog niet gezien, maar toch bedankt. 

Hoe komen deze vragen bij ons? 

~1 

Happy als jij de eerste opzet mailt, maar mogelijk dat 11.u bij vraag 4 alvast even de PoR check doet? En 
resultaten van beproevingen? Wie is 'onze' PESCO specialist? 

In beide brieven is niet aangegeven dat de leverancier in af\vljking van de opdracht te hoge vrachtwagens heeft 
geleverd. Dat leidt tot de veronderstelling dat de opdracht van Defensie correct is uitgevoerd en tot een onjuist 
product heeft geleld. 
2b: Meer specifiek, waar is het met dit project misgelopen: bij de behoeftestelling, bij de (technische) 
specificatie, bij de inkoop/contractvorming of bij de afnamecontrole? 

Mogelijk zdn er ook andere discrepanties tussen de feitelijke operationele behoefte en daadwerkelijke 
aangekochte prestaties van de Scania vrachtwagens. 
4. Kunnen de SOkN en lOOkN Scania vrachtwagens, met de voor vermelde containers, zoals voorzien geladen 
worden in de daarvoor bedoelde grote marineschepen? 
S. Voldoen de voertuigen die binnen het DVOW programma worden verworven volledig aan de eisen en 
randvoorwaarden van het Europese Military Mobility PESCO project? 

~ 1Q.2i 

Programma m anager DVOW 

DMO - KHK I o1a oo.u 
11U.E 

'1o:u ..... !: r ode( nl 

From: tG.U to.i1r DMO/BESTUUROST/REGIE < 1u.1 @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 5 oktober 202116:31 
To: •ou DMO/PROJN/PROJN DIP <10.2.I: @mindef.nl> 
Subject: FW: 20211001 KIVI vragen over Scania voertuigen.pdf 

...... 
Deze had jij ook al gezien? 

- Vragen 2(b), 4 en 5 zijn projectvragen. 

- Vragen 1, 2(a) en 3 n iet d.t.v. projectteam. 

Ik verwacht dat we hierop wel antwoorden gaan voorbereiden (in zijlijn van WGO Materieel debat van 1 nov). 

Ik stel voor dat ik opzet maal, jouw reactie? 

to.ll 



Docnr402 

Defensie en Veiligheid 
Werkgroep Politiek en OV techniek 

Scanla vrachtwagens 
Brief MIN OEF dd. 7 september 2021 met antwoorden op vragen van het lid van der Plas (BBB) 
Brief MIN OEF dd. 9 september 2021 m.b.t. Actuele ontwikkelingen 

De werkgroep Politiek en Defensietechniek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs {KIVI) heeft onderstaande 
opmerkingen en vragen over dit onderwerp. Deze zijn opgesteld op basis van openbaar beschikbare stukken en 
kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. De opmerkingen en vragen betreffen uitsluitend 
technologische of daarmee verband houdende aspecten. 

De geconstateerde problemen met de Scania vrachtwagens en andere voertuigen in het DVOW leiden 
tot zorgen over de gereedheid van de betrokken krijgsmachtonderdelen. 
Vraag: 

1. Wat kan de Minister zeggen over de gevolgen voor de gereedheid? Specifiek: zijn die gevolgen 
geheel afwezig? Zo niet, wat zijn die gevolgen dan? Hoe lang zullen ze doorwerken? Welke 
maatregelen neemt de Minister om die gevolgen te beperken of geheel te doen verdwijnen? 

In beide brieven Is niet aangegeven dat de leverancier In afwijking van de opdracht te hoge 
vrachtwagens heeft geleverd. Dat leidt tot de veronderstelling dat de opdracht van Defensie correct is 
uitgevoerd en tot een onjuist product heeft geleid. 
Vraag: 

2. Welke conclusies verbindt de Minister naar aanleiding van deze kwesties aan het effectief 
functioneren van het verwervingsproces? 
Meer specifiek, waar is het met dit project misgelopen: bij de behoeftestelling, bij de 
(technische) specificatie, bij de inkoop/contractvorming of bij de afnamecontrole? 

Berichten over andere ontwikkelingen In hetzelfde DVOW project wekken de indruk dat het niet om een 
incident gaat, maar dat de problemen structureel zijn. Zie o.a. vragen van 10u over de 
vertraging en non-conformiteit van de bestelde 102e terreinwagens (Kamerstuk 2021Zl5117 dd. 8 
september 2021). 
Vraag: 

3. Zijn de specificerende en/of inkoop capaciteiten van de DMO nog wel opgewassen tegen de 
eisen die er gesteld moeten worden m.b.t. het ontwikkelen en verwerven van (veel meer) 
complexe systemen? 

Mogelijk zijn er ook andere discrepanties tussen de feitelijke operationele behoefte en daadwerkelijke 
aangekochte prestaties van de Scania vrachtwagens. 
Vragen: 

4. Kunnen de SOkN en 100kN Scania vrachtwagens, met de voorvermelde containers, zoals 
voorzien geladen worden in de daarvoor bedoelde grote marineschepen? 

5. Voldoen de voertuigen die binnen het DVOW programma worden verworven volledig aan de 
eisen en randvoorwaarden van het Europese Military Mobility PESCO project? 

Den Haag, 1 oktober 2021 
Heeft u nog vraaen? Neem dan contact op met de werkgroep vla E: 10 2,.E @~ivic.lv.nl ofT: 1C1.2.E 

De werl<groep "Politiek en Defensie & Vefllaheldstechnlek" van het KonlnklOk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) analyseert actuele 
politieke ontwikkelingen In de defensiesector. Zij levert feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van 
ingenieurs. 
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van weri<groep leden. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de wert<groep of 
haar leden naar voren fs gebracht. 

1/1 



Docnr 403 
From: "io..u tul! OMO/BESTUUROST/REGIE. <~U& @mindef.nl> 
Sent: Tue, 5 Oct 2021 22:05:45 +0100 
To: "IDll DMO/PROJN/PROJN DIP" <10& @mindef.nl> 
Cc: "'°.u DMO/ PROJN/OIP PROJN" c:iua @mindef.nl>;"icu.a 
OMO/INKOOP/ AIP/IDMP" <"12.1 @mindef.nl> 
Subject: Re: 20211001 KIVI vragen over Scanla voertuigen.pdf 

Deze heeft de Kivi 9P haar internet site g~bliceerd. 11 

Ik kom op het net. 

Van: "1u 1 DMO/PROJN/PROJN DIP" <i•0.u @mindef.nl> 
Datum: dinsdag 5 oktober 2021 om 22:53:53 
Aan: ''1o.u •o.u DMO/BESTUUROST/REGIE" <'11.2.E @mindt::rnl> 
Cc: "•o.u DMO/PROJN/DIP PROJN" •0.-.a @mindef.nl>, "•w 
DMO/INKOOP/A.IP/IDMP" <u1u _@mindef.nl> 
Onderwerp: RE: 20211001 KM vragen over Scania voertuigen.pdf 

11.2.1 deze had ik nog niet gezien, maar toch bedankt. 

Hoe komen deze vragen bij ons? 

En ja, het is niet onredelijk te verwachten dat deze vragen bij 29 Kamer terecht komen, die daar vervolgens 
MlnDef mee gaan bestoken. 

Happy als jij de eerste opzet mailt, maar mogelijk dat 1ou bij vraag 4 alvast even de PoR check doet? En 
resultaten van beproevingen? Wie Is 'onze' PESCO spedallst? 

In belde brieven Is niet aangegeven dat de leverancier In afwijking van de opdracht te hoge vrachtwagens heeft 
geleverd. Dat leldt tot de veronderstelling dat de opdracht van oerensle correct Is uitgevoerd en tot een onjuist 
product heen: geleld. 
2b: Meer specifiek, waar is het met dit project misgelopen: bij de behoertestelling, bij de (technische) 
specificatie, bij de Inkoop/contractvorming of bij de afnamecontrole? 

Mogelijk zijn er Ook andere discrepanties tussen de fe1tellJke operationele behoefte en daadwerkelijke 
aangekochte prestaties van de Scania vrachtwagens. 
4. Kunnen de 50kN en lOOkN Scania vrachtwagens, met de voor vermelde containers, zoals voorzien geladen 
worden in de daarvoor bedoelde grote marineschepen? 
s. Voldoen de voertuigen die binnen het DVOW programma worden venvorven volledig aan de eisen en 
randvoorwaarden van het Europese Military Mobility PESCO project? 

-.u tl.2.5 

Progromml' monl'ger DVOW 

OMO - KHK 1 -.. , ua 
IOll 

to.2..1 ..... @rrindef.nl 

From: •u• 1o.u DMO/BESTUUROST/REGIE <•ua @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 5 oktober 202116:31 
To: 1ua DMO/PROJN/PROJN DIP < tu.11 @mindef.nl> 
Subject: FW: 20211001 KIVI vragen over Scanla voertuigen.pdf 



Docnr404 
From: " 1112e OMO/PROJN/PROJN DIP" < IQU @mindef.nl> 
Sent: Tue, 5 Oct 2021 22:40:19 +olOO 
To: ",.... DMO/PROJN/DIP PROJN" < '"2E @mindef.nl>;"10 2E 1• 2 E 101e 

DMO/BESTUUROST /REGIE" < 102.e @mlndef.nl> 
Cc: " '02

1 /INKOOP/AIP/IDMP" <10 u @mlndef.nl> 
Subject: RE: 20211001 KIVI vragen over Scanla voertuigen.pdf 

We gaan ook geen antwoorden naar de KIVI sturen 10u maar deze zullen waarschijnlijk opgenomen worden in 
de bundel voor het WGO. 

From: 1• 2 e DMO/PROJN/DIP PROJN <102'.F @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 5 oktober 2021 23:10 
To: ~ou fiäiË DMO/BESTUUROST /REGIE < ioa @mindef.nl>; 1026 

DMO/PROJN/PROJN DIP <1• 2e @mindef.nl> 
Cc: 102e /INKOOP/AIP/IDMP < 1•~e @mlndef.nl> 
Subject: RE: 20211001 KIVI vragen over Scanla voertuigen.pdf 

Naar mij n idee kunnen we dit soort brieven gewoon negeren. Laat ze maar een WOB starten. 

Met vriendelijke groet, 

1D2.! 

t02! 

M >O>.! 

E 1ou @mlndef.nl 
I ~»:.dcfcosje , 01/dmo 

RV: vrijdagmiddag 

·-D~O 
Van: ;o ~F 10.2e DMO/BESTUUROST/REGIE < 102 6 @mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 5 oktober 2021 23:06 
Aan: 1m DMO/PROJN/PROJN DIP <.1026 @mindef.nl> 
CC: 1m DMO/PROJN/OIP PROJN 10•ne .@!nindef.nl>; 1026 /INKOOP/AIP/IDMP 
< 10211 @mindef.nl> 
Onderwerp: Re: 20211001 KIVI vragen over Scania voertuigen.pdf 

Deze heeft de Kivi op haar internet site gepubliceerd. Zij hebben grote lobby en contacten met politieke partijen. 
'Toevallig' krijgen ze volgende week ook masterclass/workshop van DMO op de KHK, oa intro door ddmo en ..... is 
bijv ook spreker .. . 

Ik kom op het net. 

Van: "1m DMO/PROJN/PROJN DIP" < •m c@mindefnl> 
Datum: dinsdag 5 oktober 2021 om 22:53:53 
Aan: " 1ou •nE DMO/BESTUUROST/REGIE" <.J.• 2.E @mindef.nl> 
Cc: •102.! DMO/PROJN/DIP PROJN" 101112.e @mindef.nl>, "102.E 

DMO/INKOOP/AIPIIDMP" <10.u _@mindef.nl> 
Onderwerp: RE: 20211001 KM vragen over Scania voertuigen.pdf 



Docnr405 
From: "10u 1ue DMO/BESTUUROST/ REGIE" <'IUE @mlndef.nl> 

Sent: Wed, 6 Oct 202109:10:29 +olOO 
To: "••.u , DMO/PROJN/DIP PROJN" <••u. @mindef.ni>;"'"2.e 
DMO/INKOOP/ AIP/ IDMP" <1ou @mlndef.nl> 
Cc: "io.u DMO/ PROJN/ PROJN DIP" <10·u @mlndef.nl> 
Subject: FW: 19873 - Beantwoording SV over de Scanla Gryphus 
Attachments: 202110 06 Beantwoording schriftelijke vragen Van Haga Groep en FvD over Scanla Gryphus 
(schoon).docx 
Importante: High 

10U 

Deze informatie kan naar Scania om hen goed vooraf ter Informeren. 

Graag kvo, 
(••1E 

From: !OH /AL/DGB/DMV/AFD M AT <10·2.E @mlndef.nl> 
Sent: woensdag 6 oktober 202110:08 
To: 1oz.e 1ou OMO/BESTUUROST/REGIE <••:te @mindef.nl> 

Subject: FW: 19873 - Beantwoording SV over de Scani a Gryphus 

1021! 

Zie hierbij de laatste versie van de beantwoording vragen Scanla Gryphus. Minister heeft zijn akkoord gegeven. 
Zij n deze al gedeeld met Scanla? 

Groeten, 
102.E 

van :'Tou ./Al/DGB/DMV/AFD MAT 
Venonden: woensdag 6 oktober 202110:05 
Aan: 'iou / AL/BSG/Mobpool <10u 

IU&.E • @mindef.nl> 
CC: 1ou /AL/BSG <102e 

@mindef.nl>; 10u CDR, BS/ AL/DGB/DMV 

.@rnindet.nl>; 10u 

E, •02l BS/AL/DGB/KAB <102e 

ICU.E /AL/BSG < 102E 

-=====~---:~ _ @mindef.nl>; %BSG 
@mindef.ni>; 102& 

1
1m BS/AL/DS/TF LOG/TFLOG <'m @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: 19873 - Beantwoording SV over de Scanla Gryphus 

Dank 102E -••u ! Bijgevoegde versie, met aangepast tekenblok, staat inmiddels in XPW. 

•ou (DAOG) heb ik begrepen dat Defensie inderdaad samen met de RDW gaat kijken naar 

102E , 

herziening van de dienstverleningsafspraak met de RDW en mogelijk gebruik van een digitale wegenkaart. Ik 
neem 10.2.E meteen mee in deze e-mail. Als daarover concrete afspraken worden gemaakt, zullen we de minister 
informeren. 

Groeten, 
~10.2.E 

Van: •au /AL/BSG/Mobpool <10 u @mindef.ni> 

Venonden: woensdag 6 oktober 2021 09:43 
Aan: 10i1t /AL/DGB/DMV/AFD MAT <'°'u @!!lindef.ni>; im --- CDR, BS/AL/OGB/DMV 
.o.-.e @mindef.ni> 
CC: 1UE /Al/BSG <.10.U 

E, 101t BS/Al/DGB/KAB < 10n 

@mindef.ni>; 102.E 

@mindef.nl>;%BSG 



~ M~~<~ @mmdef.nl> 
Onderwerp: 19873 - Beantwoording SV over de Scania Gryphus 

Goedemorgen, 

De minister is akkoord met de aangepaste antwoorden op de Kamervragen. Dank voor jul lie snelle werk! Graag 
het tekenblok van de aanbledingsbrief aanpassen naar 'Henk Kamp' ipv ' 1112.• · en In XPW hangen. 

Minister t ekent wel aan dat hij oraag zou willen kijken met RDW naar een eenvoudiger samenwerking dan de 
huidige procedure. Indien hier mogelijkheden voor zijn, zou hij dat graag terughoren van jullie en indien nodig 
bij het verantwoordelök departement willen aankaarten (is dat IenW @?). 

@Stukkenstroom, zouden jullie een tekenversie kunnen aanbieden? 
@ •1.2.1 na tekeni1g graag afdoen in XPW. 

Groet, 
l0.2.1 • I Q.2.& 

Met vriendelijke groet. 

A. ( 102.1 - IO.u ) 10.2.e 
Bestuursadviseur mrnlster 

Bureau Secretaris-Generaal 
Bestuursstaf 
Ministerie van Defensie 
Pleln 4 1 Oen Haag 
POSIUUS 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 588 

M •U .1 
111.1• ~mindef.nl 



Docnr406 

> Retounidres Postbus 20701 2500 ES Oen l:llHIQ 

de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Bezuidenhoutseweg 67 
2594 AC te 's Gravenhage 

Ministerie van Defensie 

Datum 
Betreft Antwoorden op vragen van het lid Van Haga (Van Haga Groep) ove1 

het bestellen van vrachtwagens die hoger zijn dan wettelijk 
toegestaan (kenmerk 2021215394) en het lid lansen (FvD) over de 
Scania Gryphus (kenmerk 2021215395) 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen aan de minister van Defensie van 
het lid Van Haga (Van Haga Groep) over het bestellen van vrachtwagens die hoger 
zijn dan wettelijk toegestaan (kenmerk 2021Z15394) en het lid lansen (FvD) over 
de Scanla Gryphus (ken~k 2021Z15395). 

DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Henk Kamp 
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Hlnl•tvle van Pafenale 

Plein 4 
MPCSI 8 
Posttais 20701 
2500 ES Oen Hug 
www.del'ensle.nl 

Onzel'9ferentle 
852021019873 

Af9dlrlft Hn 

de Voorzitter van de e-e 
Kamer der Staten-Generaal 
Bnlenhof 22 
2513 AA Oen Haag 

BIJ beantwoordng datum, 
onze referentie en betrelt 
vermelden. 



Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen aan de minister van 
Defensie van het lid van Haqa (Van Haqa Groep) over het bestellen van 
vrachtwagens die hoger ziin dan wetteliik toegestaan (kenmerk 
2021Z15394). 

1. Bent u bekend met het bericht 'Nieuwe vrachtwagens van Defensie 
enkele centimeters te hoog: mogen weg niet op'? (1} 

Ja. 

2. Kunt u dulden waarom u zo laks met gemeenschapsgeld omgaat door 
1600 nieuwe vrachtwagens aan te schaffen, dan pas het meetlint te 
hanteren en daarbij tot de conclusie moet komen dat de vrachtwagens 
hoger zijn de wettelijke toegestane hoogte van 4 meter? Graag een 
toelichting bij dit KannieWaarZljnverhaal. 

Als eerste wil ik aangeven dat de leverancier van de vrachtwagens heeft 
aangegeven de geconstateerde hoogte-overschrijding op te lossen. De leverancier 
is hier inmiddels mee bezig. 

De variant Scania Gryphus High Operational (8x8) en de ISO-standaard 8-voet 
container zijn onderdeel van het programma Defenslebrede Vervanging 
Operationele Wielvoertuigen (DVOW). Met het deelproject Voertuigen SOkN, 
lOOkN en lSOkN z.ijn ruim 2.800 Scania Gryphus vrachtwagens aangeschaft in 
verschillende varianten. De voertuigen zijn opgebouwd uit een vrachtwagen en 
een laadbak (met kraan, laadlift of personeelsmodule) of container (een 
commandovoering-, werkplaats-, brandstof- of gewone goederencontainer). Met 
het deelproject Containersystemen en Subsystemen heeft Defensie ruim 1.600 
ISO-standaard 8-voet containers besteld. Voertuig en laadbak of container worden 
zoveel mogelijk als systeem bij elkaar gehouden. 

lïjdens de testfase Is in 2019 de hoogte van een prototype van het specifieke 
voertu1g1 inclusief container gemeten door de leverancier. Door de leverancier is 
toen een minimale hoogte-overschrijding geconstateerd. Deze bevinding Is 
indertijd gedeeld met Defensie. De verwachting van zowel de leverancier als 
Defensie was dat het voertuig bij ingebruikname nog voldoende zou zakken, zoals 
gebruikelijk bij nieuwe voertuigen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de 
st ijfheid van nieuwe veerpakketten. Uit recente metingen door Defensie van eind 
augustus dit jaar is echter gebleken dat de hoogte van de specifieke variant In 
combinatie met de ISO-standaard 8-voet container enkele centimeters boven de 
wettelijk toegestane hoogte van vier meter uitkomt. Anders dan eerder is 
verondersteld, zijn deze voertuigen nog niet voldoende ingezakt. Op basis van 
deze constatering is besloten dat deze combinatie niet op de openbare weg mag 
rijden, totdat een toestemming voor weggebruik is verleend en/of het probleem 
door de leverancier is opgelost. 

1 100kN Scanla Gryphus High Operational (8x8). 
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3. Wanneer weet u of u ontheffing krijgt voor de te hoge vrachtwagens? 
4. Voor hoelang geldt deze ontheffing? 
s. Wat als u geen ontheffing krijgt, zit u dan met een peperdure kat in de 
zak? Graag een toelichting. 

Als tijdelijke oplossing voor de korte termijn Is binnen Defensie een toestemming 
voor weggebruik op de openbare weg aangevraagd voor de combinatie lOOkN 
Scania Gryphus High Operatlonal met 8-voet container bij het Nat/onaf Movement 
Coordlnation Centre (NMCC) van het Defensie Ondersteuningscommando. De 
eerste toestemmingen voor weggebruik zijn inmiddels verleend. Deze 
toestemming is in principe voor bepaalde tijd en specifieke routes In Nederland en 
kan door het NMCC worden verleend, omdat voertuigen die worden gebruikt door 
Defensie zijn vrijgesteld van delen van de Wegenverkeerswet 1994. Toestemming 
wordt verleend als ook de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) de route als veilig 
heeft aangemerkt. Met de RDW heeft Defensie een dienstverleningsafspraak, 
waarbij de RDW een advies geeft over de te rijden veilige route aan de hand van 
een hoogtecheck. Een toestemming voor weggebruik wordt door het NMCC van 
Defensie verleend voor de periode van maximaal twaalf weken In verband met de 
maximale geldigheid van het advies van de RDW voor een bepaalde veilige route. 
Na deze twaalf weken, wordt de RDW verzocht opnieuw een advies uit te brengen. 
Zo wordt zeker gesteld dat de routes blijvend vellig zijn. 

In het programma van eisen is vastgelegd dat het specifieke voertuig in 
combinatie met de container maximaal vier meter hoog mag zijn conform de 
Wegenverkeerswet. De leverancier heeft aangegeven de geconstateerde hoogte
overschrijding op te lossen. De leverancier is hier Inmiddels mee bezig. Op welke 
termijn de leverancier in gesprek met Defensie een oplossing gevonden heeft, Is 
nog niet bekend. 

bron: 
1) https://nos.nl/1/2397211 
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Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen aan de minister van 
Defensie van het lid Jansen CFvD> over de Scanla Gryphus (kenmerk 
2021Z15395). 

1. Deelt u de mening dat de informatie in de antwoorden op onze eerdere 
vragen van 16 juli Jongstleden, waarin de staatssecretaris stelt dat de 
combinatie van de Scanla Gryphus vrachtwagen en het huidige type 
container en laadbak minder dan vier meter hoog Is en daarmee voldoet 
aan de eisen van de Wegenverkeerswet waardoor deze voertuigen in 
Nederland op de openbare weg kunnen rijden, incorrect was? 
2. Hoe verklaart u dat nu toch blijkt dat er centimeters verschil zit tussen 
de toegestane hoogte volgens de Wegenverkeerswet en de hoogte van de 
vrachtwagencombinatie? Hoe verklaart u dat dit verschil niet eerder 
Is opgemerkt? Hoe verklaart u dat dit verschil nu wel Is opgemerkt? (1) 

Anders dan Is gemeld In reactie op de vragen van het lid Jansen van het Forum 
voor Democrat1e2 Is eind augustus dit jaar door Defensie geconstateerd dat de 
hoogte van de Scania Gryphus High Operational (8x8) in combinatie met de 150-
standaard 8-voet container gemiddeld enkele centimeters boven de wettelijk 
toegestane hoogte van vier meter uitkomt. Mede om die reden heb ik uw Kamer 
hierover geïnformeerd op 9 september jl. (Kamerstuk 26 396, nr. 116). 

Tljdens de testfase is in 2019 de hoogte van een prototype van het specifieke 
voertuigl Inclusief container gemeten door de leverancier. Door de leverancier Is 
toen een minimale hoogte-overschrijding geconstateerd. Deze bevinding is 
indertijd gedeeld met Defensie. De verwachting van zowel de leverancier als 
Defensie was dat het voertuig bij ingebruikname nog voldoende zou zakken, zoals 
gebruikelijk bij nieuwe voertuigen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de 
stijfheid van nieuwe veerpakketten. Uit recente metingen door Defensie van eind 
augustus dit jaar Is echter gebleken dat de hoogte van de specifieke variant In 
combinatie met de ISO-standaard 8-voet container enkele centimeters boven de 
wettelijk toegestane hoogte van vier meter uitkomt. Anders dan eerder Is 
verondersteld, zijn deze voertuigen nog niet voldoende Ingezakt. Op basis van 
deze constatering is besloten dat deze combinatie niet op de openbare weg mag 
rijden, totdat een toestemming voor weggebruik Is verleend en/of het probleem 
door de leverancier Is opgelost . 

Verder Is het goed om te weten dat de andere varianten van de Scanla Gryphus 
met laadbak (met kraan, laadlift of personeelsmodule) of container, die al zijn 
uitgeleverd, volgens recente metingen van Defensie lager zijn dan vier meter. 

3. Deelt u de mening dat dit voorkomen had kunnen worden door 
Intensiever contact te onderhouden met de eindgebruikers? Zo nee, 
waarom niet? 

Het project bevindt zich thans in de realisatiefase. In deze fase wordt het project 
gerealiseerd conform het programma van eisen dat In voorgaande fases in goed 
overleg met de gebruikers is opgesteld en vastgelegd. Defensie heelt met de 
SCanla Gryphus bewust gekozen voor robuuste vrachtwagens, die hoger op de 
wielen staan. Hierdoor is het personeel beter beschermd tegen bermbommen. 
Recente missies hebben aangetoond hoe belangrijk dit laatste is en dat dit levens 

2 Aanhangsel HindeUngen II, vergaderjaar 2020-2021, nr. 3614 van 16 juli jl. 
3 lOOkN Sunli Gryphus High Opar~tional (8x8). 
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kan redden. Daarnaast Is het voertuig daardoor terreinvaardiger, waardoor het 
voertuig juist in moeilijk te bereiken gebieden tijdens inzet gebruikt kan worden. 
In het programma van eisen is vastgelegd dat het specifieke voertuig in 
combinatie met de container maximaal vier meter hoog mag zijn conform de 
Wegenverkeerswet. Deze eis staat niet ter discussie, ook niet bij eindgebruikers. 
De leverancier is verantwoordelijk voor het leveren van een voertuig dat voldoet 
aan de gestelde eisen. 

4. Kunt u aangeven op welk niveau eindgebruikers zijn betrokken bij de 
voorbereidingsfase en de realisatiefase, zoals de staatssecretaris schreef 
In haar antwoorden van 16 juli jongstleden? Op brigade-, bataljon-, 
compagnie-, peloton- of groepsniveau? 

Gedurende de gehele voorzien-in-keten; dat wil zeggen van de behoeftestelling 
tot instroom en ingebruikname van materieel, worden vertegenwoordigers van de 
gebruikers en experts nadrukkelijk betrokken. Zij worden bijvoorbeeld betrokken 
bij het opstellen van de eisen, bij de beoordeling van documentatie en bij de 
beproevingen. In het specifieke geval van het deelproject Voertuigen SOkN, lOOkN 
en 150kN zijn de verschillende Defensieonderdelen als hoofdgebruiker betrokken 
en zijn medewerkers van diverse kenniscentra als experts vanaf het beginstadium 
reeds betrokken. Het is aan de hoofdgebruiker om te bepalen voor welke aspecten 
hij welke (individuele) gebruikers betrekt tot op eenheidsniveau (brigade, 
bataljon, compagnie et cetera). Tevens bepaalt de hoofdgebruiker hoe de inbreng 
wordt afgewogen en hoe de verschillende wensen en eisen met elkaar in 
overeenstemming worden gebracht, passend binnen de kaders van het project. Zo 
zijn er binnen het deelproject Voertuigen SOkN, lOOkN en lSOkN demonstraties 
geweest van het gebruik van het te veivangen materieel. Ook zijn er 
beproevingen uitgevoerd in samenspraak met de eindgebruikers en hebben 
bijvoorbeeld mariniers met de testvoertuigen In de sneeuw gereden in Noord
Zweden . Daarbij zijn gebruikers van verschillende eenheidsniveaus betrokken. 

5. Kunt u een rapportage geven van de voortgang van de productie van de 
resterende vrachtwagens? 

De productie van de SOkN, lOOkN en lSOkN vrachtwagens loopt sinds 2018 en 
loopt naar verwachting tot en met 2025 (Kamerstuk 27 830, nr. 344 van 21 
september jl.). Met de leverancier is afgesproken dat van de lOOkN High 
Operational (8x8) voertuigen momenteel alleen de voertuigen met laadbak (met 
kraan, laadlift of personeelsmodule) aan Defensie worden geleverd. Uitlevering 
van de resterende voertuigen aan Defensie zal worden herstart zodra de 
leverancier in afstemming met Defensie een oplossing voor de hoogte
overschrijding heeft gevonden. Wanneer er een structurele oplossing is gevonden 
zal ik uw Kamer daarover informeren vla de reguliere rapportages zoals het 
Defensie Projectenoverzicht. 

6. Is het nog mogelijk om wijzigingen aan te brengen In nog te 
produceren vrachtwagens? Zo ja, bent u bereid om bij de eenheden te 
vragen of er nog meer mankeert aan nieuwe Scania's, zodat de eventuele 
toekomstige levering nog aangepast kan worden? Bent u dan ook bereid 
om dit niet enkel aan brigadestaf of bataljonsstaf te vragen, maar ook bij 
onderofficieren? 
7. Bent u tevens bereid om wijzigingen aan te brengen aan de al 
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geleverde Scanla's opdat z.e geschikt zijn voor de openbare weg? Zo nee, 
waarom niet? 
8. Bent u bereid om nogmaals bij de eenheden te vragen wat de behoefte 
Is op de werkvloer ten aanzien van de verschillende modules (container, 
huif, laadbak, et cetera) van de Scania's? Bent u dan ook bereid om dit 
niet enkel aan brtgadestaf of bataljonstaf te vragen, maar ook bij 
onderofficieren? 

Defensie heeft In 2017 een contract gesloten met de leverancier met een 
vastgesteld programma van eisen op basis van een vastgesteld budget. Het 
programma van eisen is destijds tot stand gekomen met Inbreng van 
vertegenwoordigers van de gebruikers, lnduslef onderofficieren. Het Is voor 
Defensie daarbij ten alle tijden van belang dat het materieel voldoet aan het 
programma van eisen, de geldende wet- en regelgeving en dat het materieel vellig 
is voor de gebruikers en anderen. Sinds de eerste levering van deze voertuigen 
doen de operationele eenheden hun ervaringen op met het gebruik. Waar nodig 
worden deze eenheden, waar onderofficieren deel van uitmaken, ondersteund bij 
de omschakeling naar deze nieuwe systemen. Daarnaast kunnen er samen met de 
leverancier eventueel benodigde aanpassingen worden doorgevoerd binnen de 
kaders van het overeengekomen contract zoals de vooraf vastgestelde eisen en 
het vastgestelde budget. Er is geen aanleiding om vanwege de gemeten 
hoogteoverschrijding de behoefte ten aanzien van de verschillende modules te 
herzien. 

De leverancier heeft aangegeven de hoogte-overschrijding van de Scanla Gryphus 
vrachtwagen In combinatie met de ISO-standaard 8-voet container op te lossen. 
De leverancier Is hiermee inmiddels mee bezig. 

9. Klopt het dat er recent iemand van de achterklep van één van de 
nieuwe Scania's is gevallen, omdat de popnagels van de opstap het 
begaven? 

Bij Defensie Is bekend dat bij het belasten van één van de voetsteunen van één 
van de voertuigen een deel van de klinknagels, waarmee de voetsteun Is 
bevestigd aan de laadklep, deels is losgekomen. Dit Is niet conform het 
programma van eisen van Defensie. Het defect, dat tot nu toe één keer Is 
geconstateerd, is volgens de geldende procedures gemeld. De betreffende 
laadklep Is ter reparatie van de voetsteun aan de leverancier aangeboden . 

10. Kunt u de kwaliteit van de geleverde vrachtwagens garanderen? 

Bij iedere aanbesteding wordt gecontroleerd of een bedrijf In beginsel de gewenste 
aanbesteding kan uitvoeren. De leverancier is contractueel verplicht tot levering 
van het In de overeenkomst en bijbehorend programma van eisen 
overeengekomen product( en). Daar waar een geleverd product niet voldoet aan 
de eisen, kan de leverancier daarop worden aangesproken. 

Pagina 6 van 7 



11. Klopt het dat de Scanla's tevens te hoog zijn voor de doorgangen van 
sommige werkhallen en dat hierdoor onderhoud aan de vrachtwagens 
bemoeilijkt is? Zo ja, kunt u inventariseren voor hoeveel procent van de 
werkhallen dit het geval Is? 

Dat klopt. Dit Is vanaf de start van het project bekend bij Defensie en hiermee Is 
rekening gehouden binnen het programma DVOW. Er Is bewust gekozen voor 
moderne voertuigen, die groter zijn dan de oudere voertuigen. Dat betekent dat 
de voertuigen niet meteen In alle kazernes passen. De in te voeren vrachtwagens 
zijn in veel gevallen langer, breder en hoger dan de uit te faseren voorgangers. 
Niet alle werkplaatsen van Defensie zijn berekend op deze voertuigen. 

Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd bij de Industrie en een deel door 
mllitaire monteurs op defensielocaties onder toezicht van de industrie. Op dit 
moment worden drie van de zes aangewezen militaire locaties gebruikt als 
onderhoudslocatie. Nieuwbouw op de kazernes waar de huidige 
werkplaatsgebouwen qua afmetingen niet geschikt zljn voor het werk aan de 
nieuwe vradltwagens Is onderdeel van het reguliere vastgoedprogramma. Totdat 
nieuwe werkplaatsen zijn gerealiseerd, wordt voorzien In Interim voorzieningen op 
of nabij kazernes. Voor deze interim voorzieningen zijn financiële middelen 
beschikbaar. 

12. Klopt het dat de Scania's niet passen op de sommige laad- en 
losdocks? Zo ja, kunt u Inventariseren voor hoeveel procent van de docks 
dit het geval is? 

Dat klopt. De Scanla Gryphus voertuigen zijn niet bedoeld als logistiek 
transportmiddel voor reguliere bedrijfsvoering dat regelmatlg moet laden en 
lossen bij een magazij n, maar als (intern) t ransportmiddel om eigen materieel 
en uitrusting van een speci fieke operationele eenheid zelfstandig te kunnen 
vervoeren. Het gebruik van laad- en losdocks kan eventueel sporadisch 
voorkomen, maar Is vanwege het doel van de voertuigen niet als eis In het 
programma van eisen opgenomen. Het kan daarom voorkomen dat bestaande 
laad- en losdocks niet geschikt zijn voor de Scanla Gryphus. 

bron: 
1) https: //nos.nl/1/2397211 
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Docnr407 
From: • 11•u /INKOOP/AIP/IDMP" <102.1 @mindef.nl> 
Sent: Wed, 6 Oct 202109:20:24 +0100 
To: "•o.u IO.ll DMO/BESTUUROST/REGIE" <'o..u @mindef.nl>;"•ou 
DMO/PROJN/DIP PROJN" <IO.ll @mlndef.nl> 
Cc: "•ou DMO/PROJN/PROJN DIP" <'All @mindef.nl> 
Subject: RE: 19873 - Beantwoording SV over de Scanla Gryphus 

kvo 
.au zorgt dat de informatie bij Scania ( w.E } wordt aangeboden. 
Voor commentaar (is er dan een deadline} of t er informatie? 
Groet, 10.2.e 

Van: 1u1 ••.za OMO/BESTUUROST/REGIE < 1~1 @mlndef.nl> 
Venonden: woensdag 6 oktober 202110:10 
Aan: 10.2.& OMO/PROJN/OIP PROJN (IU & @mlndef.nl>; ,•o.2.E 
< 10.u §lmindef.nl> 
CC: 10u DMO/PROJN/PROJN DIP <10.u @mindef.nl> 
Onderwerp: FW: 19873 - Beantwoording SV over de Scania Gryphus 
u reentle: Hoog 

Deze informatie kan naar Scania om hen goed vooraf ter informeren. 

Graag kvo, 
IOU 

From: 1011 /AL/DGB/DMV/AFD MAT <•Ul @mindef.nl> 
Sent: woensdag 6 oktober 2021 10:08 
To: 1o.u 1rn DMO/BESTUUROST/REGIE <>=• @mindef.nl> 
Subject: FW: 19873 - Beantwoording SV over de Scania Gryphus 

IQ2.f 

/ INKOOP/AIP/IOMP 

Zie h ierbij de laatste versie van de beantwoording vrag en Scanla Gryphus. Minister heeft zijn akkoord gegeven. 
Zijn deze al gedeeld met Scania? 

Groeten, 
111.u 

Van: •u• / Al/DGB/DMV/AFD MAT 
Verzonden: woensdag 6 oktober 202110:05 
Aan: uw; /Al}BSG/Mobpool <1u.a 

10-.. @mindef.ni> 
CC: 10.2.I /Al/BSG ( 111..2.I 

E, ..u BS/Al/DGB/KAB <111..2.a 

1u1 /AL/SSG < •ru& 

@mindef.nl>; 1rua 

10.u BS/AL/05/TF LOG/TFLOG <1au ..@mindef Il!> 
Onderwerp: RE: 19873 - Beantwoording SV over de Scania Gryphus 

CDR, BS/ AL/DGB/DMV 

@mlndcf.nl>; 111.u 

.@_mindef.nl>;%BSG 
@mlndef.nl>; •0.u 

Dank 1llll - 1o.u ! Bijgevoegde versie, met aangepast tekenblok , staat inmiddels in XPW. 

1G.J.A (DAOG) heb ik begrepen dat Defensie inderdaad samen met de RDW gaat kijken naar 

10.U , 

herzienino van de d ienstverleningsafspraak met de RDW en mogehJk gebruik van een digitale wegenkaart. I k 
neem "u meteen mee in deze e -mail. Als daarover concrete afspraken worden gemaakt, zu llen we de miniSter 
informeren. 



Groeten, 
"1o.u 

Van: 111u /AUBSG/Mobpool <11.u @mindef.nf> 
Venonden: woensdag 6 oktober 2021 09:43 
Aan:"o..u /Al/DGB/DMV/AFD MAT <"'-ll @mindef.nl>; 11.ll 

UR.E @mindef.nl> 
CC: r 1DU / Al/BSG < IO.U 

E, 1o..u 85/Al/DGB/KAB <•u.a 
r11.U / AL/BSG <'iöîi_•oi& __ _ 

Onderwerp: 19873 - Beantwoording SV over de Scania Gryphus 

Goedemorgen, 

CDR, BS/Al/DGB/DMV 

.@.mindeLnl>; uu• 

@mindef.nf>; %BSG 
@mindef.nl> 

De minister is akkoord met de aangepaste antwoorden op de Kamervragen. Dank voor j ullie snelle werk! Graag 
het tekenblok van de aanbiedingsbrief aanpassen naar 'Henk Kamp' lpv ' 1o.u 'en In XPW hangen. 

Minister tekent wel aan dat hij graag zou willen kijken met RDW naar een eenvoudiger samenwerking dan de 
huidige procedure. Indien hier mogelijkheden voor zijn, zou hij dat graag tenighoren van jullie en indien nodig 
bij het verantwoordelijk departement willen aankaarten {Is dat IenW ~?). 

@Stukkenstroom, zouden jullie een tekenversie kunnen aanbieden? 
@ICLU na tekening graag afdoen in XPW. 

Groet, 
10.ll - 10.15. 

Met vriendelijke groet, 

A. {lG.U • 111.U ) 10.2.e 
Bestuursadviseur m1nisz:1r 

Burcölu Secrctarls-Gcncrilal 
Bestuursstaf 
Ministerie van Defensie 
Plein 4 l Den Haag 
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC SBB 

1uE @rnlndef.nl 



Docnr408 
From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Attachments: 
(schoon).docx 
lmportance: 

Goedemorgen ~02.e 

"'•u DMO/PROJN/DIP PROJN" <loi"e @mfndef.nl> 
Wed, 6 Oct 2021 09:26:03 +o100 
"••.2.e "<'•u @scania.com> 
"•0.2.& /INKOOP/AIP/!DMP" < 102e @mindef.nl> 
FW: 19873 - Beantwoording SV over de Scania Gryphus 
202110 06 Beantwoording schriftelijke vragen Van Haga Groep en FvD over Scania Gryphus 

High 

Er liep nog een beantwoordingsronde van Kamervragen mbt de Gryphus. Bijgaand ter info de finale versie van 
de beantwoording die wij gaan indienen. 
Mochten jullie feedback hebben, dan verneem ik die graag; overigens, aanpassing van de tekst is evenwel niet 
voorzien. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.E 

10.'2.E 

M 102.E 

E '102.E • @mlndefJJI 
I www.defen!;le.fl!Ldmo 

········································································ 
RV: vrijdagmiddag 



Docnr409 
From: " ll•U 1UJ! DMO/BESTUUROST/REGIE" <1..... ~mindef.nl> 

Sent: Wed, 6 Oct 202109:30:52 -+0100 
To: ·-- /INKOOP/AIP/IDMP" <11u @mlndef.nl>;"c.u 
DMO/PROJN/DIP PROJN" <11.z.1 @mlndef.nl> 
Cc: "'°.u OMO/PROJN/ PROJN DIP"< to.U @mindef.nl> 
Subject! RE: 19873 - Beantwoording SV over de Scania Gryphus 

Ter info. En dan niet gehele Kamerbrief maar de zaken die Scania aangaan. 

From: uu.a /INKOOP/AIP/IOMP <1llll @mindef.nl> 
Sent: woensdag 6 oktober 202110:20 
To:,._... 10.1.11 DMO/BESTUUROST/REGIE <•o.u @mindef.nl>; 11.2.• DMO/PROJN/DIP 
PROJN <1UJt @mlndef.nl> 
cc: 11.U DMO/PROJN/PROJN DIP <•OU @mindef.nl> 
Subject: RE: 19873 • Beantwoording SV over de Scania Gryphus 

kvo 
1cue zorgt dat de informatie bij Scania ( o.u ) wordt aangeboden. 
Voor commentaar (is er dan een deadline) of ter informatie? 
Groet, 10.2.e 

Van: 1CU.E .cu.i DMO/BESTUUROST/REGIE <'iu.' @mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 6 oktober 202110:10 
Aan: ... u DMO/PROJN/OIP PROJN tma.E ®mindef.nl>; ,._... /INKOOP/AIP/IDMP 
< 1UJ! @mindef.nl> 
CC: tUJ! DMO/PROJN/PROJN DIP < 'IU.E @mindef,nl> 
Onderwerp: FW: 19873 - Beantwoording SV over de Scania Gryphus 

Urgentie: Hoos 

1UE 

Deze informatie kan naar Scania om hen goed vooraf ter informe1·en. 

Graag kvo, 
111.u 

From: 111.u /Al/DGB/DMV/AFD MAT<~ @mindef.nf> 
Sent: woensdag 6 oktober 202110:08 
To: 11w1 wu.a OMO/BESTUUROST/REGIE < uu.e @mindef.nl> 
Subject: FW: 19873 - Beantwoording SV over de Scania Gryphus 

Zie hierbij de laatste versie va n de beantwoording vragen Scania G1yphus. Minister heeft zijn akkoord gegeven. 
Zijn deze a l gedeeld met Scania? 

Groeten, 
1G.ll 

Van: c.u /Al/DGB/DMV/AFD MAT 
Verzonden: woensdag 6 oktober 202110:05 
Aan: 1U1. / AL/BSG/Mobpool <•au 
-• @mindef.ni> 
CC: ~ /Al/BSG .;1au 

@mindef.nl>; 111.ll COR, BS/AL/DGB/OMV 

E, au 85/Al/DGB/ KAB <1
11.2.1 ---------------------

@mindeLnl>; 1cu.a 

@mindef. nl>;%BSG 



t0.11 / AL/BSG < iöu (à>mindef.nl>; ie.u 

1112.1 BS/Al/OS/TF LOG/TFLOG <t1w1 @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: 19873 - Beantwoording SV over de Scania Gryphus 

Dank 1U.E -10-2.1 1 Bijgevoegde versie, met aangepast tekenblok, staat inmiddels in XPW. 

1m (DAOG} heb ik begrepen dat Defensie inderdaad samen met de RDW gaat kijken naar 
herziening van de dienstverleningsafspraak met de RDW en mogelijk gebruik van een digitale wegenkaart. Ik 
neem 1o..u meteen mee in deze e-mail. Als daarover concrete afspraken worden gemaakt, zullen we de minister 
informeren. 

Groeten, 
1Clll 

Van: 111.1a /AL/BSG/Mobpool <1011 @mlndef.nl > 
Verzonden: woensdag 6 oktober 2021 09:43 
Aan: 1ou /Al/OGB/DrvfV/AFD MAT < to.u @.mindef.nl>; 10u 

1CUIJU @rnindef.nl> 
CC! !Uli /Al/BSG (ICUS 

E, I0.1.a BS/ Al/DGB/KAB < I0.111 

IUI I AL/BSG < 1112.E 

Onderwerp: 19873 - Beantwoording SV over de Scania Gryphus 

Goedemorgen, 

~ CDR, BS/AL/DGB/DMV 

@rnjndef.nl>; ••.u 
@mindef.nl>; %BSG 

@mindcf.nl> 

De minister is akkoord met de aangepaste antwoorden op de Kamervragen. Dank voor jullie snelle werk! Graag 
het tekenblok van de aanbiedingsbrief aanpassen naar 'Henk Kamp' ipv '111.ll ' en In XPW hangen. 

Minister tekent wel aan dat hij graag zou willen kijken met RDW naar een eenvoudiger samenwerking dan de 
huidige procedure. Indien hier mogelijkheden voor zijn, zou hiJ dat graag terughoren van jullie en indien nodig 
bij het verantwoordeliJk departement willen aankaarten (Is dat Ienw O?). 

@Stukkenstroom, zouden julhe een tekenversie kunnen aanbieden? 
@ 1a.u na tekening graag afdoen in XPW. 

Groet, 
10.2.I "1CUE 

Met vriendelijke groet, 

A..(•ua -10.u )10.2.e 
Bestuursadviseur minister 

Bureau Secretaris- Generaal 
Be stuur sstaf 
Ministerie van Defensie 
Pleln 4 1 Oen Haag 
Postbuc; 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC SBB 

M ID.111 

1o..z.1 i!-mlnóef.nl 



Docnr 410 
From: "ou 10.u DMO/BESTUUROST/REGIE" <1u& @mindef.ni> 
Sent: Wed, 6 Oct 202114:01:11 +olOO 
To: "to.u DMO/PROJN/PROJN DIP" <'ua @mindef.nl>;"1ue 
DMO/PROJN/DIP PROJN" <102.a _ @mindef.ni> 
Subject: FW: 202110 06 Kamerbrief MinDef beantwoording sv Van Haga Groep en FvD over Scania Gryphus 
Attachments: 202110 06 Kamerbrief Min Oef beantwoording sv Van Haga Groep en FvD over Scania Gryphus.docx, 
Programma 2021- Cursus Defensie voor ingenieurs.pdf 

10.li /102.E 

Hierbij de verzonden Brief. Dat de KIVI die ook maar mag lezen en de WOB-er ook. 

102.E 

Toegift; het programma v.d. KIVI aankomende maandag door DMO (oa ook Inkoop en Projecten). 

From: %BSG 1•01E /AL/BSG < "10.u @mlndef.ni> 
Sent: woensdag 6 oktober 2021 14:53 
To: 1ue /AL/DGB/DMV/AFD MAT <1ue @mlndef.nl> 
Subject: 202110 06 Kamerbrief MinDef beantwoording sv Van Haga Groep en FvD over Scanla Gryphus 

Goedemiddag, 

Bijgevoegde~ is zojuist aan de Kamer verzonden. 
Hartelijk bedankt voor de inzet en coördinatie. 

Met vriendelijke groet, 

11l.2..E 

Adviseur Parlementaire Aangelegenheden 

Bureau Secretaris-Generaal 
Ministerie van Defensie 
Pleln 4 1 2500ES 1 Den Haag 1 A-15 
Postbus 20701 1 2SOOES 1 Oen Haag 1 MPC 58B 

M 102.E 

102.E t~det. nj 
10.2..E 

www.defens1e.nl 



Docnr411 

> Retoura~ POSÜ!IJS 20701 2500 ES Oen Haag 

de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Bezuldenhoutseweg 67 
259.4 AC te 's Gravenhage 

6 oktober 2021 

Ministerie van Defensie 

Datum 
Betreft Antwoorden op vragen van het lid Van Haga (Van Haga Groep) ovei 

het bestellen van vrachtwagens die hoger zijn dan wettelijk 
toegestaan (kenmerk 2021Z15394) en het lid Jansen (FvO) over de 
Scania Gryphus (kenmerk 2021Z15395) 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen aan de minister van Defensie van 
het lld Van Haga (Van Haga Groep) over het bestellen van vrachtwagens die hoger 
zijn dan wettelijk toegestaan (kenmerk 2021Z15394) en het lid Jansen (FvD) over 
de Sçanla Gryphus (kenmerk 2021Z15395). 

DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Henk Kamp 
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Ministerie van Defensie 

Plein 4 
MPC 58 8 
Postbus 20701 
2500 ES pen Haag 
www.defensle.ol 

Onze referentie 
BS2021019873 

Afschrift Hn 

de Voort!ttv van de Eerste 
Kamer der Steten·Generaal 
è1nnen11o1 22 
2513 Á.A Oen Haag 

BU beantwoording datum, 
onze referentie en betrelt 
vennelden. 



Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen aan de minister van 
Defensie van het lid Van Haga <Van Haga Groep) over het bestellen van 
vrachtwagens die hoger ziin dan wettelijk toegestaan {kenmerk 
2021Z15394). 

1. Bent u bekend met het bericht 'Nieuwe vrachtwagens van Defensie 
enkele centimeters te hoog: mogen weg niet op'? (1) 

Ja. 

2. Kunt u dulden waarom u zo laks met gemeenschapsgeld omgaat door 
1600 nieuwe vrachtwagens aan te schaffen, dan pas het meetlint te 
hanteren en daarbij tot de conclusie moet komen dat de vrachtwagens 
hoger zijn de wettelijke toegestane hoogte van 4 meter? Graag een 
toelichting bij dit KannieWaarZijnverhaal. 

Als eerste wil ik aangeven dat de leverancier van de vrachtwagens heeft 
aangegeven de geconstateerde hoogte-overschrijding op te lossen. De leverancier 
is hier Inmiddels mee bezig . 

De variant Scania Gryphus High Operatlonal (8x8) en de ISO-standaard 8-voet 
container zijn onderdeel van het programma Defenslebrede Vervanging 
Operationele Wielvoertuigen (DVOW). Met het deelproject Voertuigen SOkN, 
lOOkN en lSOkN zijn ruim 2.800 Scania Gryphus vrachtwagens aangeschaft in 
verschillende varianten. De voertuigen zijn opgebouwd uit een vrachtwagen en 
een laadbak (met kraan, Jaadlift of personeelsmodule) of container (een 
commandovoering-, werkplaats-, brandstof- of gewone goederencontainer). Met 
het deelproject Containersystemen en Subsystemen heeft Defensie ruim 1.600 
ISO-standaard 8-voet containers besteld. Voertuig en laadbak of container worden 
zoveel mogelijk als systeem bij elkaar gehouden. 

Tijdens de testfase is in 2019 de hoogte van een prototype van het specifieke 
voertu1g1 Inclusief container gemeten door de leverancier. Door de leverancier Is 
toen een minimale hoogte-overschrijding geconstateerd. Deze bevinding is 
indertijd gedeeld met Defensie. De verwachting van zowel de leverancier als 
Defensie was dat het voertuig bij ingebruikname nog voldoende zou zakken, zoals 
gebruikelijk bij nieuwe voertuigen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de 
stijfheid van nieuwe veerpakketten. Uit recente metingen door Defensie van eind 
augustus dit jaar Is echter gebleken dat de hoogte van de specifieke variant in 
combinatie met de ISO-standaard 8-voet container enkele centimeters boven de 
wettelijk toegestane hoogte van vier meter uitkomt. Anders dan eerder Is 
verondersteld, zijn deze voertuigen nog niet voldoende ingezakt. Op basis van 
deze constatering is besloten dat deze combinatie niet op de openbare weg mag 
rijden, totdat een toestemming voor weggebruik Is verleend en/of het probleem 
door de leverancier is opgelost. 

1 lOOkN Scania Gryphus High Operational (8x8). 
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3. Wanneer weet u of u ontheffing krijgt voor de te hoge vrachtwagens? 
4. Voor hoelang geldt deze ontheffing? 
s. Wat als u geen ontheffing krijgt, zit u dan met een peperdure kat in de 
zak? Graag een toelichting. 

Als tijdelijke oplossing voor de korte termijn Is binnen Defensie een toestemming 
voor weggebruik op de openbare weg aangevraagd voor de combinatie lOOkN 
Scania Gryphus High Operatlonal met 8-voet container bij het National Movement 
Coordinatton Centre (NMCC) van het Defensie Ondersteuningscommando. De 
eerste toestemmingen voor weggebruik zijn Inmiddels verleend. Deze 
toestemming Is In principe voor bepaalde tijd en specifieke routes In Nederland en 
kan door het NMCC worden verleend, omdat voertuigen die worden gebruikt door 
Defensie zijn vrijgesteld van delen van de Wegenverkeerswet 1994. Toestemming 
wordt verleend als ook de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) de route als vellig 
heeft aangemerkt. Met de RDW heeft Defensie een dienstverleningsafspraak, 
waarbij de RDW een advies geeft over de te rijden vellige route aan de hand van 
een hoogtecheck. Een toestemming voor weggebruik wordt door het NMCC van 
Defensie verleend voor de periode van maximaal twaalf weken In verband met de 
maximale geldigheid van het advies van de RDW voor een bepaalde veilige route. 
Na deze twaalf weken, wordt de RDW verzocht opnieuw een advies uit te brengen . 
Zo wordt zeker gesteld dat de routes blijvend veilig zijn. 

In het programma van eisen Is vastgelegd dat het specifieke voertuig In 
combinatie met de container maximaal vier meter hoog mag zijn conform de 
Wegenverkeerswet. De leverancier heeft aangegeven de geconstateerde hoogte
overschrijding op te lossen. De leverancier is hier Inmiddels mee bezig. Op welke 
termijn de leverancier in gesprek met Defensie een oplossing gevonden heeft, Is 
nog niet bekend. 

bron: 
1) https://nos.nl/1/2397211 
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Hierbil ontvangt u de antwoorden op de vragen aan de minister van 
Defensie van het lid Jansen CFvDl over de Scania Gryphus Ckenmerk 
2021Z15395). 

1. Deelt u de mening dat de informatie in de antwoorden op onze eerdere 
vragen van 16 juli jongstleden, waarin de staausecretaris stelt dat de 
combinatie van de Scanla Gryphus vrachtwagen en het huidige type 
container en laadbak minder dan vier meter hoog is en daarmee voldoet 
aan de eisen van de Wegenverkeerswet waardoor deze voertuigen In 
Nederland op de openbare weg kunnen rijden, Incorrect was? 
2. Hoe verklaart u dat nu toch blijkt dat er centimeters verschil zit tussen 
de toegestane hoogte volgens de Wegenverkeerswet en de hoogte van de 
vrachtwagencombinatie? Hoe verklaart u dat dit verschil niet eerder 
is opgemerkt? Hoe verklaart u dat dit verschil nu wel is opgemerkt? (1) 

Anders dan Is gemeld In reactie op de vragen van het lld Jansen van het Forum 
voor Democratie2 is eind augustus dit jaar door Defensie geconstateerd dat de 
hoogte van de Scanla Gryphus High Operational (8x8) In combinatie met de ISO
standaard 8-voet container gemiddeld enkele centimeters boven de wettelijk 
toegestane hOogte van vier meter uitkomt. Mede om die reden heb Ik uw Kamer 
hierover geînformeerd op 9 september jl. (Kamerstuk 26 396, nr. 116). 

Tijdens de testfase Is In 2019 de hoogte van een prototype van het specifieke 
voertuig3 Inclusief container gemeten door de leverancier. Door de leverancier Is 
toen een minimale hoogte-overschrijding geconstateerd. Deze bevinding Is 
indertijd gedeeld met Defensie. De verwachting van zowel de leverancier als 
Defensie was dat het voertuig bij ingebruikname nog voldoende zou zakken, zoals 
gebruikelijk bij nieuwe voertuigen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de 
st.ijfheid van nieuwe veerpakketten. Uit recente metingen door Defensie van eind 
augustus dit jaar Is echter gebleken dat de hoogte van de specifieke variant In 
combinatie met de ISO-standaard 8-voet container enkele centimeters boven de 
wettelijk toegestane hoogte van vier meter uitkomt. Anders dan eerder is 
verondersteld, zijn deze voertuigen nog niet voldoende ingezakt. Op basis van 
deze constatering is besloten dat deze combinatie niet op de openbare weg mag 
rijden, totdat een toestemming voor weggebruik Is verleend en/of het probleem 
door de leverancier Is opgelost. 

Verder Is het goed om te weten dat de andere varianten van de Scania Gryphus 
met laadbak (met kraan, laadlift of personeelsmodule) of container, die al zijn 
uitgeleverd, volgens recente metingen van Defensie lager zijn dan vier meter. 

3. Deelt u de mening dat dit voorkomen had kunnen worden door 
Intensiever contact te onderhouden met de eindgebruikers? Zo nee, 
waarom niet? 

Het project bevindt zich thans in de realisatlefase. In deze fase wordt het project 
gerealiseerd conform het programma van eisen dat in voorgaande fases in goed 
overleg met de gebruikers Is opgesteld en vastgelegd. Defensie heeft met de 
Scanla Gryphus bewust gekozen voor robuuste vrachtwagens, die hoger op de 
wielen staan . Hierdoor Is het personeel beter beschermd tegen bermbommen. 
Recente missies hebben aangetoond hoe belangrijk dit laatste is en dat dit levens 

2 Aan hangsel Handelingen II, vergaderjaar 2020·2021, nr. 3614 vin 16 juli jl. 
3 lOOkN Scania Gryphus High Ope~tional (8x8). 
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kan redden. Daarnaast Is het voertuig daardoor terreinvaardiger, waardoor het 
voertuig juist In moeilijk te bereiken gebieden tijdens Inzet gebruikt kan worden. 
In het programma van eisen is vastgelegd dat het specifieke voertuig In 
combinatie met de container maximaal vier meter hoog mag zijn conform de 
Wegenverkeerswet. Deze eis staat niet ter discussie, ook niet bij eindgebruikers. 
De leverancier is verantwoordelijk voor het leveren van een voertuig dat voldoet 
aan de gestelde eisen. 

4. Kunt u aangeven op welk niveau eindgebruikers zijn betrokken bij de 
voorbereidingsfase en de reallsatiefase, zoals de staatssecretaris schreef 
In haar antwoorden van 16 juli jongstleden? Op brigade-, bataljon-, 
compagnie-, peloton- of groepsniveau? 

Gedurende de gehele voorzien-In-keten; dat wil zeggen van de behoeftestelling 
tot Instroom en ingebruikname van materieel, worden vertegenwoordigers van de 
gebruikers en experts nadrukkelijk betrokken. Zij worden bijvoorbeeld betrokken 
bij het opstellen van de eisen, bij de beoordeling van documentatie en bij de 
beproevingen. In het specifieke geval van het deelproject Voertuigen SOkN, l OOkN 
en lSOkN zijn de verschillende Defensieonderdelen als hoofdgebruiker betrokken 
en zijn medewerkers van diverse kenniscentra als experts vanaf het beginstadium 
reeds betrokken. Het is aan de hoofdgebruiker om te bepalen voor welke aspecten 
hij welke (Individuele) gebruikers betrekt tot op eenheidsniveau (brigade, 
bataljon, compagnie et cetera). Tevens bepaalt de hoofdgebruiker hoe de Inbreng 
wordt afgewogen en hoe de verschillende wensen en eisen met elkaar In 
overeenstemming worden gebracht, passend binnen de kaders van het project. Zo 
zijn er binnen het deelproject Voertuigen SOkN, lOOkN en lSOkN demonstraties 
geweest van het gebruik van het te vervangen materieel. Ook zijn er 
beproevingen uitgevoerd in samenspraak met de eindgebruikers en hebben 
bijvoorbeeld mariniers met de testvoertulgen in de sneeuw gereden in Noord
Zweden. Daarbij zijn gebruikers van verschillende eenheidsniveaus betrokken. 

5. Kunt u een rapportage geven van de voortgang van de productie van de 
resterende vrachtwagens? 

De productie van de SOkN, lOOkN en lSOkN vrachtwagens loopt sinds 2018 en 
loopt naar verwachting t ot en met 2025 (Kamerstuk 27 830, nr. 344 van 21 
september jl.). Met de leverancier is afgesproken dat van de lOOkN High 
Operational (8x8) voertuigen momenteel alleen de voertuigen met laadbak (met 
kraan, laadllft of personeelsmodule) aan Defensie worden geleverd . Uitlevering 
van de resterende voertuigen aan Defensie zal worden herstart zodra de 
leverancier In afstemming met Defensie een oplossing voor de hoogte
overschrijding heeft gevonden. Wanneer er een structurele oplossing is gevonden 
zal Ik uw Kamer daarover informeren via de reguliere rapportages zoals het 
Defensie Projectenoverzicht. 

6. Is het nog mogelijk om wijzigingen aan te brengen in nog te 
produc.ren vrachtwagens? Zo ja, bent u bereid om bij de eenheden te 
vragen of er nog meer mankeert aan nieuwe Scania's, zodat de eventuele 
toekomstige levering nog aangepast kan worden? Bent u dan ook bereid 
om dit niet enkel aan brigadestaf of bataljonsstaf te vragen, maar ook bij 
onderofficieren? 
7. Bent u tevens bereid om wijzigingen aan te brengen aan de al 
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geleverde Scanla's opdat ze geschikt zijn voor de openbare weg? Zo nee, 
waarom niet? 
8. Bent u bereid om nogmaals bij de eenheden te vragen wat de behoefte 
Is op de werkvloer ten aanzien van de verschillende modules (container, 
huif, laadbak, et cetera) van de Scanla's? Bent u dan ook bereid om dit 
niet enkel aan brigadestaf of bataljonstaf te vragen, maar ook bij 
onderofflc.leren? 

Defensie heeft in 2017 een contract gesloten met de leverancier met een 
vastgesteld programma van eisen op basis van een vastgesteld budget. Het 
programma van eisen Is destijds tot stand gekomen met Inbreng van 
vertegenwoordigers van de gebruikers, inclusief onderofficieren. Het Is voor 
Defensie daarbij t en alle t ijden van belang dat het materieel voldoet aan het 
programma van eisen, de geldende wet- en regelgeving en dat het materieel veilig 
is voor de gebruikers en anderen. Sinds de eerste levering van deze voertuigen 
doen de operationele eenheden hun ervaringen op met het gebruik. Waar nodig 
worden deze eenheden, waar onderofficieren deel van uitmaken, ondersteund bij 
de omschakeling naar deze nieuwe systemen. Daarnaast kunnen er samen met de 
leverancier eventueel benodigde aanpassingen worden doorgevoerd binnen de 
kaders van het overeengekomen contract zoals de vooraf vastgestelde eisen en 
het vastgestelde budget. Er is geen aanleiding om vanwege de gemeten 
hoogteoverschrijding de behoefte ten aanzien van de verschillende modules te 
herzien. 

De leverancier heeft aangegeven de hoogte-overschrijding van de Scanla Gryphus 
vrachtwagen in combinatie met de ISO-standaard 8-voet container op te lossen. 
De leverancier Is hiermee Inmiddels mee bezig. 

9. Klopt het dat er recent iemand van de achterklep van één van de 
nieuwe Scania's is gevallen, omdat de popnagels van de opstap het 
begaven? 

Bij Defensie is bekend dat bij het belasten van één van de voetsteunen van één 
van de voertuigen een deel van de klinknagels, waarmee de voetsteun is 
bevestigd aan de laadklep, deels Is losgekomen. Dit Is niet conform het 
programma van eisen van Defensie. Het defect, dat tot nu toe één keer is 
geconstateerd, Is volgens de geldende procedures gemeld. De betreffende 
laadklep is ter reparatie van de voetsteun aan de leverancier aangeboden. 

10. Kunt u de kwaliteit van de geleverde vrachtwagens garanderen? 

Bij iedere aanbesteding wordt gecontroleerd of een bedrijf in beginsel de gewenste 
aanbesteding kan uitvoeren. De leverancier is contractueel verplicht tot levering 
van het in de overeenkomst en bijbehorend programma van eisen 
overeengekomen product( en). Daar waar een geleverd product niet voldoet aan 
de eisen, kan de leverancier daarop worden aangesproken. 
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11. Klopt het dat de Scanla's tevens te hoog zijn voor de doorgangen van 
sommige werkhallen en dat hierdoor onderhoud aan de vrachtwagens 
bemoellljkt Is? Zo ja, kunt u Inventariseren voor hoeveel procent van de 
werkhallen dit het geval is? 

Dat klopt. Dit Is vanaf de start van het project bekend bij Defensie en hiermee is 
rekening gehouden binnen het programma DVOW. Er is bewust gekozen voor 
modeme voertuigen, die groter zijn dan de oudere voertuigen. Dat betekent dat 
de voertuigen niet meteen In alle kazernes passen. De in te voeren vrachtwagens 
zijn in veel gevallen langer, breder en hoger dan de uit te faseren voorgangers. 
Niet alle werkplaatsen van Defensie zijn berekend op deze voertuigen. 

Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd bij de industrie en een deel door 
militaire monteurs op defensielocaties onder toezicht van de Industrie. Op dit 
moment worden drie van de zes aangewezen militaire locaties gebruikt als 
onderhoudslocatie. Nieuwbouw op de kazernes waar de huidige 
werkplaatsgebouwen qua afmetingen niet geschikt Zijn voor het werk aan de 
nieuwe vrachtwagens is onderdeel van het reguliere vastgoedprogramma. Totdat 
nieuwe werkplaatsen zijn gerealiseerd, wordt voorzien In Interim voorzieningen op 
of nabij kazernes. Voor deze Interim voorzieningen zijn financlêle middelen 
beschikbaar. 

12. Klopt het dat de Scanla's niet passen op de sommige laad- en 
losdocks? Zo ja, kunt u inventariseren voor hoeveel procent van de docks 
dit het geval is? 

Dat klopt. De Scania Gryphus voertuigen zljn niet bedoeld als logistiek 
transportmiddel voor reguliere bedrijfsvoering dat regelmatig moet laden en 
lossen bij een magazijn, maar als (intern) transportmiddel om eigen materieel 
en uitrusting van een specifieke operationele eenheid zelfstandig te kunnen 
vervoeren. Het gebruik van laad- en losdocks kan eventueel sporadisch 
voorkomen, maar Is vanwege het doel van de voertuigen niet als eis in het 
programma van eisen opgenomen. Het kan daarom voorkomen dat bestaande 
laad- en losdocks niet geschikt zijn voor de Scanla Gryphus. 

bron: 
1) https://nos.nl/1/2397211 
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