
Ministerie van Defensie

Periode 1 juli - 31 december 2022

# Rapporttitel Korte toelichting Link naar het rapport

1 Decentrale voorraad Niet gevoelig materieel 134 

HRSTPEL

Dit rapport gaat over het resultaat audit Niet Gevoelig Inventaris 

materieel134 HRSTPEL in het kader van de wettelijke taak. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

1/29/resultaat-

beoordeling-

verbeterplan-adr-

onderzoek-decentrale-

voorraad-niet-

gevoelig-materieel-

134-hrstpel

2 Draagbare wapens inventaris goederen 13 GnkCie Dit rapport gaat over de controle Beheer Draagbare wapens inventaris 

(13 GnkCie) in het kader van de wettelijke taak. Het controleresultaat 

wordt meegewogen in de weging van bevindingen financieel en 

materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

3 Onderzoek Inventaris goederen 942 Sqn Dit rapport gaat over het resultaat audit Inventaris materieel 942 Sqn 

in het kader van de wettelijke taak. Het controleresultaat wordt 

meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel 

beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

https://www.rijksover

heid.nl/documenten/r

apporten/2022/07/01/

adr-onderzoek-

inventaris-goederen-

942-squadron

4 Evaluatie plan van aanpak ‘een veilige 

defensieorganisatie’

Deze evaluatie biedt inzicht in de status, de uitvoerbaarheid en de 

effectiviteit van de 40 maatregelen van het plan van aanpak  ‘een 

veilige defensieorganisatie’.

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/0

9/14/evaluatie-plan-

van-aanpak-een-

veilige-

defensieorganisatie

5 Niet Gevoelige inventaris goederen 13e Lichte Brigade 

17 Painfbat B-Cie

Dit rapport gaat over het resultaat audit Niet Gevoelig Inventaris 

materieel 13e Lichte Brigade 17 Painfbat B-Cie in het kader van de 

wettelijke taak. Het controleresultaat wordt meegewogen in de weging 

van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het 

Auditrapport 2022.

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/0

7/26/adr-onderzoek-

niet-gevoelige-

inventaris-goederen-

13e-lichte-brigade-17-

painfbat-b-cie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/resultaat-beoordeling-verbeterplan-adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/resultaat-beoordeling-verbeterplan-adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/resultaat-beoordeling-verbeterplan-adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/resultaat-beoordeling-verbeterplan-adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/resultaat-beoordeling-verbeterplan-adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/resultaat-beoordeling-verbeterplan-adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/resultaat-beoordeling-verbeterplan-adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/resultaat-beoordeling-verbeterplan-adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/resultaat-beoordeling-verbeterplan-adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/resultaat-beoordeling-verbeterplan-adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/resultaat-beoordeling-verbeterplan-adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/01/adr-onderzoek-inventaris-goederen-942-squadron
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/01/adr-onderzoek-inventaris-goederen-942-squadron
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/01/adr-onderzoek-inventaris-goederen-942-squadron
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/01/adr-onderzoek-inventaris-goederen-942-squadron
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/01/adr-onderzoek-inventaris-goederen-942-squadron
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/01/adr-onderzoek-inventaris-goederen-942-squadron
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/09/14/evaluatie-plan-van-aanpak-een-veilige-defensieorganisatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/09/14/evaluatie-plan-van-aanpak-een-veilige-defensieorganisatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/09/14/evaluatie-plan-van-aanpak-een-veilige-defensieorganisatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/09/14/evaluatie-plan-van-aanpak-een-veilige-defensieorganisatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/09/14/evaluatie-plan-van-aanpak-een-veilige-defensieorganisatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/09/14/evaluatie-plan-van-aanpak-een-veilige-defensieorganisatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/09/14/evaluatie-plan-van-aanpak-een-veilige-defensieorganisatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/09/14/evaluatie-plan-van-aanpak-een-veilige-defensieorganisatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/07/26/adr-onderzoek-niet-gevoelige-inventaris-goederen-13e-lichte-brigade-17-painfbat-b-cie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/07/26/adr-onderzoek-niet-gevoelige-inventaris-goederen-13e-lichte-brigade-17-painfbat-b-cie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/07/26/adr-onderzoek-niet-gevoelige-inventaris-goederen-13e-lichte-brigade-17-painfbat-b-cie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/07/26/adr-onderzoek-niet-gevoelige-inventaris-goederen-13e-lichte-brigade-17-painfbat-b-cie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/07/26/adr-onderzoek-niet-gevoelige-inventaris-goederen-13e-lichte-brigade-17-painfbat-b-cie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/07/26/adr-onderzoek-niet-gevoelige-inventaris-goederen-13e-lichte-brigade-17-painfbat-b-cie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/07/26/adr-onderzoek-niet-gevoelige-inventaris-goederen-13e-lichte-brigade-17-painfbat-b-cie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/07/26/adr-onderzoek-niet-gevoelige-inventaris-goederen-13e-lichte-brigade-17-painfbat-b-cie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/07/26/adr-onderzoek-niet-gevoelige-inventaris-goederen-13e-lichte-brigade-17-painfbat-b-cie


6 Draagbare wapens centrale voorraad Matlogco Afd Log 

PE CL Verzamelplaats

Dit rapport gaat over de controle Beheer Draagbare wapens inventaris 

(Matlogco Afd Log PE CL Verzamelplaats) in het kader van de wettelijke 

taak. Het controleresultaat wordt meegewogen in de weging van 

bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het 

Auditrapport 2022.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

7 Draagbare wapens inventaris goederen 11 Hrstcie Dit rapport gaat over de controle Beheer Draagbare wapens inventaris 

(11 Hrstcie) in het kader van de wettelijke taak. Het controleresultaat 

wordt meegewogen in de weging van bevindingen financieel en 

materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

8 Crypto Controlled Items (CCI) apparatuur 133 

HRSTPEL

Dit rapport gaat over het onderzoek "Crypto Controlled Items (CCI) 

apparatuur" bij 133 HRSTPEL in het kader van de jaarrekeningcontrole. 

Het controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

9 Niet gevoelig inventaris goederen 11 LMB StstCie Dit rapport gaat over het resultaat audit Niet Gevoelig Inventaris 

materieel 11 LMB StstCie in het kader van de wettelijke taak. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

1/24/resultaat-

beoordeling-

verbeterplan-tbv-adr-

onderzoek-niet-

gevoelig-

inventarisgoederen-11-

lmb-ststcie

10 Crypto Controlled Items (CCI) apparatuur 43 

Mechbrig/11 Pagnbat/11 St&EARSCie

Dit rapport gaat over het onderzoek "Crypto Controlled Items (CCI) 

apparatuur" bij 43 Mechbrig/11 Pagnbat/11 St&EARSCie in het kader 

van de jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat wordt meegewogen 

in de weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten 

behoeve van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

11 Draagbare wapens inventaris goederen 13e Lichte 

Brigade 17 Painfbat A-Cie

Dit rapport gaat over de controle Beheer Draagbare wapens inventaris 

(13e Lichte Brigade 17 Painfbat A-Cie) in het kader van de wettelijke 

taak. Het controleresultaat wordt meegewogen in de weging van 

bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het 

Auditrapport 2022.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/24/resultaat-beoordeling-verbeterplan-tbv-adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventarisgoederen-11-lmb-ststcie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/24/resultaat-beoordeling-verbeterplan-tbv-adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventarisgoederen-11-lmb-ststcie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/24/resultaat-beoordeling-verbeterplan-tbv-adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventarisgoederen-11-lmb-ststcie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/24/resultaat-beoordeling-verbeterplan-tbv-adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventarisgoederen-11-lmb-ststcie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/24/resultaat-beoordeling-verbeterplan-tbv-adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventarisgoederen-11-lmb-ststcie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/24/resultaat-beoordeling-verbeterplan-tbv-adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventarisgoederen-11-lmb-ststcie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/24/resultaat-beoordeling-verbeterplan-tbv-adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventarisgoederen-11-lmb-ststcie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/24/resultaat-beoordeling-verbeterplan-tbv-adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventarisgoederen-11-lmb-ststcie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/24/resultaat-beoordeling-verbeterplan-tbv-adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventarisgoederen-11-lmb-ststcie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/24/resultaat-beoordeling-verbeterplan-tbv-adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventarisgoederen-11-lmb-ststcie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/24/resultaat-beoordeling-verbeterplan-tbv-adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventarisgoederen-11-lmb-ststcie


12 Crypto Controlled Items (CCI) apparatuur 11 Hrstcie Dit rapport gaat over het onderzoek "Crypto Controlled Items (CCI) 

apparatuur" bij 11 Hrstcie in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

13 Gebruikersvoorraad munitie DHC/931 Sqn/Vogelman Dit rapport gaat over de controle beheer munitievoorraad bij DHC/931 

Sqn/Vogelman in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het 

controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

14 Centrale voorraad niet gevoelig materieel 

MATLOGCO/AFDLOG/OVRGDN/PG Steenwijk

Dit rapport gaat over het resultaat audit Niet Gevoelig Inventaris 

materieel MATLOGCO/AFDLOG/OVRGDN/PG Steenwijk in het kader van 

de wettelijke taak. Het controleresultaat wordt meegewogen in de 

weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve 

van het Auditrapport 2022.

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/0

8/08/adr-onderzoek-

centrale-voorraad-niet-

gevoelig-materieel-

matlogco-afdlog-

ovrgdn-pg-steenwijk

15 Gevoelig materieel crypto controlled Items centrale 

voorraad Matlogco/Afd Logistiek/PE Overige 

Goederen/Lettele

Dit rapport gaat over het onderzoek "Crypto Controlled Items (CCI) 

apparatuur" centrale voorraad Matlogco/Afd Logistiek/PE Overige 

Goederen/Lettele in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

16 Draagbare wapens inventaris goederen 11 BEVOCIE Dit rapport gaat over de controle Beheer Draagbare wapens inventaris 

(11 BEVOCIE) in het kader van de wettelijke taak. Het controleresultaat 

wordt meegewogen in de weging van bevindingen financieel en 

materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

17 Draagbare Wapens inventaris 43 Mechbrig/10 NRbat/A-

cie

Dit rapport gaat over de controle Beheer Draagbare wapens inventaris 

(43 Mechbrig/10 NRbat/A-cie) in het kader van de wettelijke taak. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/08/08/adr-onderzoek-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-matlogco-afdlog-ovrgdn-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/08/08/adr-onderzoek-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-matlogco-afdlog-ovrgdn-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/08/08/adr-onderzoek-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-matlogco-afdlog-ovrgdn-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/08/08/adr-onderzoek-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-matlogco-afdlog-ovrgdn-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/08/08/adr-onderzoek-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-matlogco-afdlog-ovrgdn-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/08/08/adr-onderzoek-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-matlogco-afdlog-ovrgdn-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/08/08/adr-onderzoek-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-matlogco-afdlog-ovrgdn-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/08/08/adr-onderzoek-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-matlogco-afdlog-ovrgdn-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/08/08/adr-onderzoek-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-matlogco-afdlog-ovrgdn-pg-steenwijk


18 Financiële rapportage NIMH Onderzoeksproject 

Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-

1950

Dit betreft de controle financiële rapportage ingevolge de via NIOD aan 

NIMH doorgelegde subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 

2006 voor het aandeel van NIMH over de periode 1 mei 2019 tot en 

met 31 maart 2022 inzake het project Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, 

Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

19 Draagbare Wapens inventaris KMSL/130 Squadron Dit rapport gaat over de controle Beheer Draagbare wapens inventaris 

(KMSL/130 Squadron) in het kader van de wettelijke taak. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

20 Risico inventaris bij onderdracht hoofdgebruik locatie 

Brussum

Dit rapport beschrijft de mogelijke risico’s voor C-DOSCO bij de 

overname van het hoofdgebruikerschap van de acht complexen op de 

locatie Brunssum.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

21 Inventaris goederen KMSL/961 Squadron Dit rapport gaat over het resultaat audit Inventaris materieel KMSL/961 

Squadron in het kader van de wettelijke taak. Het controleresultaat 

wordt meegewogen in de weging van bevindingen financieel en 

materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/0

9/21/adr-onderzoek-

inventaris-goederen-

kmsl-961-squadron

22 Crypto Controlled Items (CCI) van OTC Kmar Sector 

Ondersteuning Staf OTC

Dit rapport gaat over het onderzoek "Crypto Controlled Items (CCI) 

apparatuur" bij OTC Kmar Sector Ondersteuning Staf OTC in het kader 

van de jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat wordt meegewogen 

in de weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten 

behoeve van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

23 Draagbare wapens inventaris goederen 

CZSK/MARSOF/C-SQN

Dit rapport gaat over de controle Beheer Draagbare wapens inventaris 

(CZSK/MARSOF/C-SQN) in het kader van de wettelijke taak. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/09/21/adr-onderzoek-inventaris-goederen-kmsl-961-squadron
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24 Niet gevoelige inventaris goederen 

KMAR/LTC/Oostgrens-Midden

Dit rapport gaat over het resultaat audit Niet Gevoelig Inventaris 

materieel KMAR/LTC/Oostgrens-Midden in het kader van de wettelijke 

taak. Het controleresultaat wordt meegewogen in de weging van 

bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het 

Auditrapport 2022.

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/0

9/21/adr-onderzoek-

niet-gevoelige-

inventaris-goederen-

kmar-ltc-oostgrens-

midden

25 Basisrapportage 2022 van het Programma 

Grensverleggende IT (GrIT)

In de basisrapportage van het programma Grensverleggende IT (GrIT) 

worden de uitgangspunten en de afspraken bij de start van het 

programma toegelicht, wordt er een overzicht gegeven van wat het 

programma inhoudt en wordt de voortgang in 2021, het eerste jaar van 

de realisatie van GrIT, beschreven.

https://www.rijksover

heid.nl/documenten/r

apporten/2022/09/29/

grit-basisrapportage-

2022

26 Crypto Controlled Item (CCI) apparatuur 

inventarisgoederen bij CZSK/DMI Marine 

Etablissement Amsterdam

Dit rapport gaat over het onderzoek "Crypto Controlled Items (CCI) 

apparatuur" bij CZSK/DMI Marine Etablissement Amsterdam in het 

kader van de jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat wordt 

meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel 

beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

27 Crypto Controlled Items (CCI) inventarisgoederen AMC Dit rapport gaat over het onderzoek "Crypto Controlled Items (CCI) 

apparatuur" AMC in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

28 Draagbare wapens Inventarisgoederen van het 

KMAR/LTC/Brigade Grensbewaking

Dit rapport gaat over de controle Beheer Draagbare wapens inventaris 

(KMAR/LTC/Brigade Grensbewaking) in het kader van de wettelijke 

taak. Het controleresultaat wordt meegewogen in de weging van 

bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het 

Auditrapport 2022.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

29 Draagbare wapens Inventarisgoederen 

KMAR/LTC/Oostgrens-Noord

Dit rapport gaat over de controle Beheer Draagbare wapens inventaris 

(KMAR/LTC/Oostgrens-Noord) in het kader van de wettelijke taak. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/09/21/adr-onderzoek-niet-gevoelige-inventaris-goederen-kmar-ltc-oostgrens-midden
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/09/21/adr-onderzoek-niet-gevoelige-inventaris-goederen-kmar-ltc-oostgrens-midden
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/29/grit-basisrapportage-2022
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/29/grit-basisrapportage-2022
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/29/grit-basisrapportage-2022
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/29/grit-basisrapportage-2022
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/29/grit-basisrapportage-2022


30 Draagbare wapens Inventarisgoederen 

CZSK/DMI/MAROST/van Ghentkazerne

Dit rapport gaat over de controle Beheer Draagbare wapens inventaris 

(CZSK/DMI/MAROST/van Ghentkazerne) in het kader van de wettelijke 

taak. Het controleresultaat wordt meegewogen in de weging van 

bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het 

Auditrapport 2022.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

31 Defensiemusea De ADR is gevraagd om onderzoek te doen naar de de Stichting 

Koninklijke Defensiemusea aangeleverde financiële cijfers en toelichting 

van de verschillende scenario’s. Hierbij is gekeken naar de volledigheid, 

de juistheid en plausibiliteit van de financiële cijfers.

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

0/11/onderzoeksrappo

rt-defensiemusea

32 Interim-auditrapport 2022 Ministerie van Defensie (X) 

en het Defensiematerieelfonds (K)

Dit interim-auditrapport beschrijft de tussentijdse uitkomsten van het 

jaarlijkse onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, 

de materiele bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties 

van het Ministerie van Defensie (X) en Defensiematerieelfonds (K).

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

0/11/adr-onderzoek-

interim-auditrapport-

2022

33 Decentrale voorraad Niet gevoelig materieel 

CLSK/DHC/930 Squadron

Dit rapport gaat over de controle Niet gevoelig materieel 

(CLSK/DHC/930 Squadron) in het kader van de wettelijke taak. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

https://www.rijksover

heid.nl/documenten/r

apporten/2022/10/31/

adr-onderzoek-

decentrale-voorraad-

niet-gevoelig-

materieel-clsk-dhc-

930-squadron

34 Toepassing en toepasbaarheid Arbocatalogus 

Dieselmotoremissie

De sociale partners van de sector Defensie hebben de Arbocatalogus 

Dieselmotoremissie vastgesteld op 24 maart 2015. Deze Arbocatalogus 

is geëvalueerd om inzicht te geven in de toepassing en toepasbaarheid 

en in eventuele mogelijkheden voor doorontwikkeling.

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

0/31/evaluatie-

toepassing-en-

toepasbaarheid-

arbocatalogus-

dieselmotoremissie

35 NG materieel Inventarisgoederen 

43MECHBRIG/43HRSTCIE/43HRSTPEL

Dit rapport gaat over het resultaat audit Niet Gevoelig Inventaris 

materieel 43MECHBRIG/43HRSTCIE/43HRSTPEL in het kader van de 

wettelijke taak. Het controleresultaat wordt meegewogen in de weging 

van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het 

Auditrapport 2022.

https://www.rijksover

heid.nl/documenten/r

apporten/2022/11/02/

adr-onderzoek-ng-

materieel-

inventarisgoederen-

43mechbrig-43hrstcie-

434hrstpel

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/10/11/onderzoeksrapport-defensiemusea
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36 Onderzoek materieel CARIB Dit rapport gaat over het resultaat audit materieel CARIB in het kader 

van de wettelijke taak. Het controleresultaat wordt meegewogen in de 

weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve 

van het Auditrapport 2022.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

37 Niet gevoelige inventarisgoederen, Draagbare Wapens 

en Gebruikersvoorraadmunitie KMAR/CARIB

Dit rapport gaat over het resultaat audit Niet gevoelige 

inventarisgoederen, Draagbare Wapens en Gebruikersvoorraadmunitie 

KMAR/CARIBe in het kader van de wettelijke taak. Het controleresultaat 

wordt meegewogen in de weging van bevindingen financieel en 

materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

38 Validatie Verzameldatabase F35 Het doel van deze opdracht is de verzameldatabase (VDB) voor 

contracten en facturen ten behoeve van betalingen van verplichtingen 

aan Amerikaanse contracteurs van het project F35 te valideren aan de 

hand van registraties van facturen in SAP FI.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

39 Crypto Controlled Items (CCI) inventarisgoederen 13 

LTBRIG/13 GnkCie

Dit rapport gaat over het onderzoek "Crypto Controlled Items (CCI) 

apparatuur" bij 13 LTBRIG/13 GnkCie in het kader van de 

jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat wordt meegewogen in de 

weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve 

van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

40 Centrale munitievoorraad CZSK/MI/MY/TG C41&NB Dit rapport gaat over de controle beheer munitievoorraad bij 

CZSK/MI/MY/TG C41&NB in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het 

controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

41 Verbeterplan Draagbare Wapens inventaris 43 

Mechbrig/10 Nrbat/A-cie

Dit rapport gaat over de controle verbeterplan Draagbare Wapens 

inventaris 43 Mechbrig/10 Nrbat/A-cie in het kader van de 

jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat is meegewogen in de 

weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve 

van het Auditrapport 2022

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.



42 Draagbare Wapens inventaris 43 

Mechbrig/11PAGNBAT/101CBRNVERDcie

Dit rapport gaat over de controle Beheer Draagbare wapens inventaris 

(43 Mechbrig/11PAGNBAT/101CBRNVERDcie) in het kader van de 

wettelijke taak. Het controleresultaat wordt meegewogen in de weging 

van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het 

Auditrapport 2022.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

43 Niet gevoelig inventaris goederen 11 LMB StstCie Dit rapport gaat over het resultaat audit Niet Gevoelig Inventaris 

materieel 11 LMB StstCie in het kader van de wettelijke taak. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/0

7/26/adr-onderzoek-

niet-gevoelig-

inventaris-goederen-

11-lmb

44 Draagbare wapens inventaris goederen 

OOCL/JISTARC/102 EOVCie

Dit rapport gaat over de controle Beheer Draagbare wapens inventaris 

(OOCL/JISTARC/102 EOVCie) in het kader van de wettelijke taak. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

Link naar het rapport 

wordt toegevoegd 

zodra het rapport 

gepubliceerd is.

45 Crypto Controlled Items (CCI) JIVC GII BEV SSB Dit rapport gaat over het onderzoek "Crypto Controlled Items (CCI) 

apparatuur" bij JIVC GII BEV SSB in het kader van de 

jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat wordt meegewogen in de 

weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve 

van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

46 Centrale voorraad opiaten streng regime MGLC Dit rapport gaat over het onderzoek Centrale voorraad opiaten streng 

regime MGLC in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

47 Decentrale voorraad niet gevoeilig materieel 134 

HRSTPEL

Dit rapport gaat over het resultaat audit Niet Gevoelig Inventaris 

materieel 134 HRSTPEL in het kader van de wettelijke taak. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

https://www.rijksover

heid.nl/documenten/r

apporten/2022/07/04/

adr-onderzoek-

decentrale-voorraad-

niet-gevoelig-

materieel-134-hrstpel

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/07/26/adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventaris-goederen-11-lmb
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/07/26/adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventaris-goederen-11-lmb
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/07/26/adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventaris-goederen-11-lmb
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/07/26/adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventaris-goederen-11-lmb
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/07/26/adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventaris-goederen-11-lmb
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/07/26/adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventaris-goederen-11-lmb
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/07/26/adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventaris-goederen-11-lmb
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/07/26/adr-onderzoek-niet-gevoelig-inventaris-goederen-11-lmb
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/04/adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/04/adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/04/adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/04/adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/04/adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/04/adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/04/adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-134-hrstpel


48 Crypto Controlled Item (CCI) apparatuur 133 HRSTPEL Dit rapport gaat over het onderzoek "Crypto Controlled Items (CCI) 

apparatuur" bij 133 HRSTPEL in het kader van de jaarrekeningcontrole. 

Het controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

49 Niet gevoelig materieel inventarisgoederen 

CZSK/NLBEOPS

Dit rapport gaat over het resultaat audit Niet Gevoelig Inventaris 

materieel CZSK/NLBEOPS in het kader van de wettelijke taak. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

1/29/adr-onderzoek-

niet-gevoelig-

materieel-

inventarisgoederen-

czsk-nlbeops

50 Verbeterplan DBW inventarisgoederen KMSL/130SQN Dit rapport gaat over de controle verbeterplan Draagbare Wapens 

inventaris KMSL/130SQN in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het 

controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

51 Draagbare wapens inventaris DGLC kenniscentrum Dit rapport gaat over de controle Beheer Draagbare wapens inventaris 

(DGLC kenniscentrum) in het kader van de wettelijke taak. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

52 Niet gevoelig materieel inventarisgoederen 

CZSK/DuikMedisch Centrum

Dit rapport gaat over het resultaat audit Niet Gevoelig Inventaris 

materieel CZSK/DuikMedisch Centrum in het kader van de wettelijke 

taak. Het controleresultaat wordt meegewogen in de weging van 

bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het 

Auditrapport 2022.

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

1/29/adr-onderzoek-

niet-gevoelig-

materieel-

inventarisgoederen-

czsk-duikmedisch-

centrum

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-nlbeops
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-nlbeops
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-nlbeops
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-nlbeops
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-nlbeops
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-nlbeops
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-nlbeops
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-nlbeops
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-nlbeops
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-duikmedisch-centrum
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-duikmedisch-centrum
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-duikmedisch-centrum
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-duikmedisch-centrum
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-duikmedisch-centrum
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-duikmedisch-centrum
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-duikmedisch-centrum
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-duikmedisch-centrum
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-duikmedisch-centrum
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/29/adr-onderzoek-niet-gevoelig-materieel-inventarisgoederen-czsk-duikmedisch-centrum


53 Rijksbreed onderzoek AVG 2022 - deelrapport 

Ministerie van Defensie

Dit departementale deelrapport bevat de onderzoeksresultaten van het 

Rijksbrede onderzoek Algemene Verordening Gegevensbescherming 

2022 (peildatum 01-04-2022) inzake het Ministerie van Defensie. Als 

onderdeel van de beheersing van privacyrisico’s zijn drie 

aandachtsgebieden onderzocht: 1) Verantwoordingsverplichting en 

verantwoordingsstructuur, 2) Verwerkersovereenkomsten en 

verwerkersafspraken en 3) Privacycriteria in departementale 

cloudstrategie.

Link naar het rapport 

wordt toegevoegd 

zodra het rapport 

gepubliceerd is.

54 Crypto Controlles Items (CCI) appratuur 

inventarisgoederen AOCS 970 Sqn

Dit rapport gaat over het onderzoek "Crypto Controlled Items (CCI) 

apparatuur" bij AOCS 970 Sqn in het kader van de 

jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat wordt meegewogen in de 

weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve 

van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

55 Munitie gebruikersvoorraad KMAR/LTC/HRB Dit rapport gaat over de controle beheer munitievoorraad bij 

KMAR/LTC/HRB in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het 

controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

56 Draagbare Wapens Inventaris bij 1CMICO Dit rapport gaat over de controle Beheer Draagbare wapens inventaris 

1CMICO in het kader van de wettelijke taak. Het controleresultaat wordt 

meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel 

beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

57 Crypto Controlled Items (CCI) bij 1CMICO Dit rapport gaat over het onderzoek "Crypto Controlled Items (CCI) 

apparatuur" bij 1CMICO in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

58 Verbeterplan centrale voorraad Niet Gevoelig materieel 

PG Steenwijk

Dit rapport gaat over het resultaat audit Verbeterplan Niet Gevoelig 

Inventaris materiee PG Steenwijk in het kader van de wettelijke taak. 

Het controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

2/22/resultaat-

beoordeling-

verbeterplan-centrale-

voorraad-niet-

gevoelig-materieel-pg-

steenwijk

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/12/22/resultaat-beoordeling-verbeterplan-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/12/22/resultaat-beoordeling-verbeterplan-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/12/22/resultaat-beoordeling-verbeterplan-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/12/22/resultaat-beoordeling-verbeterplan-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/12/22/resultaat-beoordeling-verbeterplan-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/12/22/resultaat-beoordeling-verbeterplan-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/12/22/resultaat-beoordeling-verbeterplan-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/12/22/resultaat-beoordeling-verbeterplan-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/12/22/resultaat-beoordeling-verbeterplan-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/12/22/resultaat-beoordeling-verbeterplan-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-pg-steenwijk


59 WPG 2014-2018 Koninklijke Marechausse Deze privacy audit heeft tot doel op systematische wijze te toetsen of 

aan de bepalingen van de Wpg op adequate wijze uitvoering is gegeven 

ten aanzien van de in de wet genoemde verwerkingen. 

Link naar het rapport 

wordt toegevoegd 

zodra het rapport 

gepubliceerd is.

60 Crypto Controlled Item (CCI) apparatuur 

inventarisgoederen bij OTCO/KMS/School LMB

Dit rapport gaat over het onderzoek "Crypto Controlled Items (CCI) 

apparatuur" bij OTCO/KMS/School LMB in het kader van de 

jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat wordt meegewogen in de 

weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve 

van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

61 Crypto Controlled Items (CCI) apparatuur 

inventarisgoederen NLDA/KMA

Dit rapport gaat over het onderzoek "Crypto Controlled Items (CCI) 

apparatuur" bij NLDA/KMA in het kader van de jaarrekeningcontrole. 

Het controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

62 Decentrale voorraad Niet gevoelig materieel 

43MECHBRIG/43HRSTCIE/431HRSTPEL

Dit rapport gaat over het resultaat audit Niet Gevoelig Inventaris 

materieel 43MECHBRIG/43HRSTCIE/431HRSTPEL in het kader van de 

wettelijke taak. Het controleresultaat wordt meegewogen in de weging 

van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het 

Auditrapport 2022.

https://www.rijksover

heid.nl/documenten/r

apporten/2022/12/21/

adr-onderzoek-

decentrale-voorraad-

niet-gevoelig-

materieel

63 crypto Controlled Items bij DGLC/802SQN Dit rapport gaat over het onderzoek "Crypto Controlled Items (CCI) 

apparatuur" bij DGLC/802SQN in het kader van de 

jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat wordt meegewogen in de 

weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve 

van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

64 Crypto Controlled Items (CCI) apparatuur 

OOCL/JISTARC/104 Verkesk

Dit rapport gaat over het onderzoek "Crypto Controlled Items (CCI) 

apparatuur" bij OOCL/JISTARC/104 Verkesk in het kader van de 

jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat wordt meegewogen in de 

weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve 

van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

65 Gebruikersvoorraad munitie KMSL/961 Sqn/Vogelman Dit rapport gaat over de controle beheer munitievoorraad bij KMSL/961 

Sqn/Vogelman in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het 

controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/21/adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/21/adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/21/adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/21/adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/21/adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/21/adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/21/adr-onderzoek-decentrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel


66 Opiumwetartikelen (OWA) CML OGZ Dit rapport gaat over het onderzoek voorraad opiaten (OWA) CML OGZ 

in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat wordt 

meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel 

beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022. 

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

67 Beoordeling verbeterplan centrale voorraad Niet 

Gevoelig materieel PG Steenwijk

Dit rapport gaat over het resultaat audit Niet Gevoelig Inventaris 

materieel PG Steenwijk in het kader van de wettelijke taak. Het 

controleresultaat wordt meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022.

https://www.rijksover

heid.nl/documenten/r

apporten/2022/12/13/

resultaat-beoordeling-

verbeterplan-centrale-

voorraad-niet-

gevoelig-materieel-pg-

steenwijk

68 Munitie decentrale voorraad 304 Munpel LBO Dit rapport gaat over de controle beheer munitievoorraad bij 304 

Munpel LBO in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het 

controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen 

financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2022

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

69 Prijsonderzoek industrie

70 Prijsonderzoek industrie

71 Prijsonderzoek industrie

72 Prijsonderzoek industrie

73 Prijsonderzoek industrie

74 Prijsonderzoek industrie

75 Prijsonderzoek industrie

76 Prijsonderzoek industrie

77 Prijsonderzoek industrie

78 Prijsonderzoek industrie

79 Prijsonderzoek industrie

80 Prijsonderzoek industrie

81 Prijsonderzoek industrie

82 Prijsonderzoek industrie

83 Prijsonderzoek industrie

84 Prijsonderzoek industrie

85 Prijsonderzoek industrie

86 Prijsonderzoek industrie

87 Prijsonderzoek industrie

88 Prijsonderzoek industrie

89 Prijsonderzoek industrie

90 Prijsonderzoek industrie

91 Prijsonderzoek industrie

Deze rapporten bevatten bedrijfs- en fabricagegevens voortkomend uit 

prijsonderzoeken en zijn commercieel vertrouwelijk.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/13/resultaat-beoordeling-verbeterplan-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/13/resultaat-beoordeling-verbeterplan-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/13/resultaat-beoordeling-verbeterplan-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/13/resultaat-beoordeling-verbeterplan-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/13/resultaat-beoordeling-verbeterplan-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-pg-steenwijk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/13/resultaat-beoordeling-verbeterplan-centrale-voorraad-niet-gevoelig-materieel-pg-steenwijk
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Deze rapporten bevatten bedrijfs- en fabricagegevens voortkomend uit 

prijsonderzoeken en zijn commercieel vertrouwelijk.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.


