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Datum o''l AUG. 2015 
Onderwerp Besllssing op uw Wob-verzoek 

Geachte 

Bij brief van 6 ju ll 2015 heeft u bij het ministerie van Defensle een 
informatieverzoek lngediend waarbij u verwijst naar de Wet openbaarheld van 
bestuur (Wob). 

U verzoekt informatie over ongevallen die plaats hebben gevonden bij Defensie 
en/of waar medewerkers van Defensie bij betrokken zijn geweest. Daarbij denkt 
u onder meer aan bedrijfs- en dienstongevallen . U verzoekt voorts detail 
informatie zoals rang/schaal van betrokkene, locatie van het ongeval en type 
voertuig. 

In antwoord op uw verzoek berlcht ik het navolgende. 

Defensie hecht aan een hoog veiligheidsbewustzijn binnen de organisatle. Mede 
om die reden beschikt Defensle slnds media 2010 over het systeem ' Melden van 
Voorvallen'. In dat softwaresysteem kunnen medewerkers en commandanten 
uiteenlopende voorvallen melden. Vanzelfsprekend is een systeem dat gevoed 
wordt door meldingen afhankelijk van accurate invoer. Het systeem geeft de 
voorvallen weer op de wijze dat ze zijn ingevoerd . Interpretat ieverschillen zijn 
daarbij onvermljdelijk. 

In het kader van het veiligheidsmanagement onderscheldt Defensie verschillende 
type voorvallen, oplopend in ernst van een onveilige situatie, via incident naar 
een ongeval. Een onveilige situatie is een situatle die, wanneer geen actle wordt 
ondernomen, zou kunnen leiden tot een incident of ongeval. Een incident Is een 
gebeurtenis die het potentieel heeft letsel aan - of dood van een persoon dan wei 
schade aan een zaak of het milieu te veroorzaken. Een ongeval is gedefinieerd als 
en gebeurtenis die letsel aan - of dood van een persoon dan wei schade aan een 
zaak of het mil ieu veroorzaakt. 
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Ik vertrouw er op u hiermee van dienst te zijn geweest . 

Hoogachtend, 

De Minister van Defensle 

Belanghebbenden kunnen blnnen zes weken na bekendmaklng van dlt besluit bezwaar lndlenen blj de 

Minister van Defensle. Het bezwaarschrlft dlent te worden gerlcht aan DlenstenCentrum Jurldlsche 

Dlenstverlenlng, Commlssle advlserlng bezwaarschrltten Defensle, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het 

bezwaarschrlft moet zljn ondertekend, een dagtekenlng bevatten en van de naam en het adres van de 

lndlener zljn voorzlen. Ult het bezwaarschrlft moet duldelljk blljken tegen welk besluit en op welke 

gronden bezwaar wordt gemaakt. 
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