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Betreft ADR onderzoek Niet Gevoelig Inventaris materieel 

LCW/O&L/983SQN 

 

Hierbij ontvangt u het resultaat van de afloopcontrole verbeterplan naar 
aanleiding van het onderzoek Niet Gevoelig Materieel Inventaris bij 983 Sqn. De 

ADR heeft op 14 februari 2023 een afloopcontrole gehouden op de uitvoering van 
het verbeterplan.  

Beoordeeld is de uitvoering van de verbetermaatregelen (werking) opgenomen in 
het verbeterplan De genomen de maatregelen zijn voldoende en akkoord 

bevonden. Voor inzicht in de beoordeling van de afloopcontrole verwijzen wij u 
naar de bijlage. 

De normen zijn hierbij ontleend aan onder andere de HDBV-0041. Gerelateerd 
aan de genoemde normen is het eindresultaat van de afloopcontrole verbeterplan 

“voldoende”. Voor de bevindingen verwijzen wij u naar bijlage. Het eindresultaat 
van het onderzoek is met de commandant 983 Logistiek Sqn doorgesproken. 

Het onderzoeksresultaat wordt meegenomen in de weging van de bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport Defensie 2022. 

ACCOUNTDIRECTEUR ALGEMENE ZAKEN EN DEFENSIE 

1 Gedurende het controlejaar 2022 is HDBV-004 vervangen door DGB-DMVD-004, voor de

controlewerkzaamheden wordt getoetst aan de geldende norm op moment van uitvoering 
door de eenheid. 



Controle

jaar

DO Eenheid FE Opslag

vorm

Nr. Norm Deelproces Oordeel 

ADR

Commentaar ADR Bestaan en 

Werking Akk/ 

Nakk

Nr. Norm 5. Opslag

2022 CLSK LCW 

Woensdrecht 

983 sqn

69456 C03 5.1 2 Voldoet de beveiliging van 

uw opslaglocaties aan de 

TBB-normen?

Akk Oorspronkelijke bevinding:

De eenheid heeft aan de ADR niet inzichtelijk gemaakt dat het beveiligingsplan volledig 

en actueel is. Daarnaast of eventueel een evaluatie van dit plan heeft plaatsgevonden.

Bevinding verbeterplannen (opzet en Bestaan).

De eenheid heeft een verbeterplan opgesteld (Nota CLSK2021011108, d.d. 10 

december 2021). Dit onderwerp is opgenomen onder verbetermaatregelen Pt. 1. Dit 

onderwerp zal getoetst worden tijdens het onderzoek "bestaan en werking".

Toetsing bestaan en werking:

Bij de eenheid is een beveilgingsplan aanwezig welke dateert vanuit 2021.

Ja

2022 CLSK LCW 

Woensdrecht 

983 sqn

69456 C03 5.3 2 Voldoen uw opslaglocaties 

aan de volgens de wet- en 

regelgeving gestelde 

bouwkundige- en 

inrichtingseisen?

Akk Oorspronkelijke bevinding:

De eenheid heeft aan de ADR niet inzichtelijk gemaakt dat wordt voldaan aan de 

gestelde bouwkundige en inrichtingseisen van de gebouwen van 983 SQN.  

Bevinding verbeterplannen (opzet en Bestaan).

De eenheid heeft een verbeterplan opgesteld (Nota CLSK2021011108, d.d. 10 

december 2021). Dit onderwerp is opgenomen onder verbetermaatregelen Pt. 2. Dit 

onderwerp zal getoetst worden tijdens het onderzoek "bestaan en werking".

Toetsing bestaan en werking:

Binnen de eenheid is een verklaring aanwezig waarin aangegeven wordt dat de eenheid 

voldoen aan wet en regelgeving 2022.

Ja

2022 CLSK LCW 

Woensdrecht 

983 sqn

69456 C03 5.6 2 Voldoet de administratie 

m.b.t. de administratieve 

voorraad welke in 

overeenstemming dient te 

zijn met de autorisaties in 

ERP M&F?

Akk Oorspronkelijke bevinding:

Door de eenheid zijn geen bestanden/documenten ge-upload in de 

Samenwerkingsruimte (SWR) m.b.t. dit (sub)proces.

De ADR heeft vastgesteld dat bij in totaal zijn bij 901 (60%) van de 1514 artikelregels 

verschillen aanwezig zijn. Hierdoor kan gesteld worden dat de eenheid geen duidelijk 

inzicht heeft in aanwezigheid van de goederen, of autorisaties toereikend zijn. 

Daarnaast is het onzeker of de eenheid wel een juist en goed beeld heeft ten aanzien 

van de inzetbaarheid. Oftewel de administratieve voorraad is niet in overeenstemming 

met de autorisaties in ERP M&F (Inventarisgoederen).

Bevinding verbeterplannen (opzet en Bestaan).

De eenheid heeft een verbeterplan opgesteld (Nota CLSK2021011108, d.d. 10 

december 2021). Dit onderwerp is opgenomen onder verbetermaatregelen Pt. 5. Dit 

onderwerp zal getoetst worden tijdens het onderzoek "bestaan en werking".

Toetsing bestaan en werking:

Nog niet alle verschillen zijn daadwerkelijk aangepast omdat men binnen de eenheid 

nog bezig is met de nul- telling. Echter, daar waar de nul- telling is uitgevoerd zijn 

aanpassingen tussen autorisatie en administratieve aanwezig opgepakt.

Ja

Bijlage C Toelichting feitelijke bevindingen Onderzoeksprogramma  Niet Gevoelig Materieel Inventarisgoederen C03. Beoordeling bestaan en werking



2022 CLSK LCW 

Woensdrecht 

983 sqn

69456 C03 5.9 2 Voldoet het telproces aan 

de vereiste richtlijnen?

Akk Oorspronkelijke bevinding:

Door de eenheid zijn geen bestanden/documenten ge-upload in de 

Samenwerkingsruimte (SWR) m.b.t. het proces Tellingen. Wel is door eenheid een 

email toegevoegd (na uitblijven vulling SWR op dit punt door de eenheid) t.a.v. de 

telproblematiek. Een concept stappenplan is door de eenheid opgesteld. Echter het 

project ligt momenteel stil, daar men ook afhankelijk is van derden. Door de ADR is in 

SAP vastgesteld dat (nog) geen tellingen zijn vastgelegd in SAP. 

Bevindingen verbeterplannen (opzet en Bestaan).

De eenheid heeft een verbeterplan opgesteld (Nota CLSK2021011108, d.d. 10 

december 2021). Dit onderwerp is opgenomen onder verbetermaatregelen Pt. 3. Dit 

onderwerp zal getoetst worden tijdens het onderzoek "bestaan en werking".

Toetsing bestaan en werking:

De migratie naar ERP M&F is voor de eenheid niet goed verlopen, er zijn veel artikelen 

tijdens de migratie niet meegenomen of op onjuiste Force Element terecht gekomen. 

Hierdoor had men geen volledig inzicht over welke en hoeveel goederen daadwerkelijk 

aanwezig waren binnen de eenheid. In overleg met AMRO van de CLSK  is besloten om 

een nu telling uit toevoeren, dit is vastgelegd in een brief (briefnr. 2019010992).  De 

verwachting is dat men in het 1e kwartaal van 2023 de nu telling heeft afgrond. Hierna 

zal het reguliere telproces gehanteerd gaan worden.

Ja

2022 CLSK LCW 

Woensdrecht 

983 sqn

69456 C03 5.10 2 Zijn de eventueel 

geconstateerde verschillen 

van de tellingen 

afgehandeld conform 

regelgeving?

Akk Oorspronkelijke bevinding:

Door de eenheid zijn geen bestanden/documenten ge-upload in de 

Samenwerkingsruimte (SWR) m.b.t. dit (sub)proces “Afhandeling geconstateerde 

verschillen”. De ADR heeft niet vast kunnen stellen of een procedure voor analyse en 

afdoen van geconstateerde verschillen binnen de eenheid aanwezig is, die voldoet aan 

de beheermaatregel K04 (Aanwijzing HDBV-004). 

Bevinding verbeterplannen (opzet en Bestaan).

De eenheid heeft een verbeterplan opgesteld (Nota CLSK2021011108, d.d. 10 

december 2021). Dit onderwerp is opgenomen onder verbetermaatregelen Pt. 3. Dit 

onderwerp zal getoetst worden tijdens het onderzoek "bestaan en werking".

Toetsing bestaan en werking:

In een brief (briefnr. CLSK202200894) van AMRO CLSK is toestemming verleend aan 

de eenheid om geconstateerde verschillen in ERP M&F recht te trekken met 

boekingscode 561 en 562. Echter, dit is niet conform de regelgeving om verschillen te 

boeken hiervoor dient boekingscode 701 en 702 gehanteerd te worden. Ondanks dat 

niet de juiste boekingscode wordt gehanteerd zijn de geconstateerde verschillen wel 

inzichtelijk gemaakt door de eenheid middels telverslagen en wordt het afdoen van 

verschillen conform de mandatering uitgevoerd. Tevens wordt in ERP M&F de brief van 

2019 gehanteerd als referentie. Door het aanwezig zijn van telverslagen en inzicht in 

ERP M&F welke boekingen het betreffen is inzichtelijk welke goederen het betreffen. 

Ja

2022 CLSK LCW 

Woensdrecht 

983 sqn

69456 C03 5.11 2 Voldoet het proces van 

afhandeling van ontvangen 

Ontvangst Verschillen 

Rapport van klanten aan de 

vereiste regelgeving.

Akk Oorspronkelijke bevinding:

Door de eenheid zijn geen bestanden/documenten of uitleg ge-upload in de 

Samenwerkingsruimte (SWR) m.b.t. het (sub)proces “Afhandeling van OVR’n van 

klanten”. Daarnaast is de verwijzing naar de email is niet relevant.

Bevinding verbeterplan (opzet en Bestaan).

De eenheid heeft een verbeterplan opgesteld (Nota CLSK2021011108, d.d. 10 

december 2021). Dit onderwerp is opgenomen onder verbetermaatregelen Pt. 3. Dit 

onderwerp zal getoetst worden tijdens het onderzoek "bestaan en werking".

Toetsing bestaan en werking:

Procedure is opgenomen in PROC-OL-983-MH-001 Afhandelen verschillen bij ontvangst. 

Ja



2022 CLSK LCW 

Woensdrecht 

983 sqn

69456 C03 5.12 2 Worden de keurings- en 

kalibratie-items tijdig 

gekeurd/ gekalibreerd?

Akk Oorspronkelijke bevinding:

Het proces tijdige keuring en kalibratie van inventarisgoederen voldoet niet aan de 

gestelde eisen. Er wordt niet voldaan aan DBE beheermaatregel H03. Personeel kan 

gevaar lopen als gewerkt wordt met niet tijdig gekeurde inventarisgoederen.  

Bevinding verbeterplannen (opzet en Bestaan).

De eenheid heeft een verbeterplan opgesteld (Nota CLSK2021011108, d.d. 10 

december 2021). Dit onderwerp is opgenomen onder verbetermaatregelen Pt. 4. Dit 

onderwerp zal getoetst worden tijdens het onderzoek "bestaan en werking".

Toetsing bestaan en werking:

Binnen de eenheid is men bezig met een nul-telling van alle aanwezige goederen. De 

magazijnen waar de nul- telling is uitgevoerd, daarvan zijn goederen waar een keuring- 

en kalibratie op moet worden uitgevoerd aangeboden voor keuring- en kalibratie

Ja

2022 CLSK

LCW 

Woensdrecht 

983 sqn

69456 C03 99.9 Totaaloordeel eenheid door ADRAkk

Toetsing bestaan en werking: De vijf punten zijn getoetst en

akkoord bevonden en voldoende binnen de eenheid vastgelegd.

Hiermee is het proces afgerond.
Ja


