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acquisitie schip enz TLDM
Toestand betaling &
Winkelen
RM6.083 MILJARD
(66,64%)
al besteed.

op de achtergrond rug
contract
Waarde Contract : RM9.1286 Miljarden
Periode Contract : 10 jaar
Onderhandeling Doorgaan; Boustead marine
Scheepswerf (BNS)

Getuige
•
•
•
•
•

JAN
MINDEF
JSKTUPKK
BHIC & BNS
ALLIANTIE ALS EEN

kwestie HOOFD
Winkelen een aantal RM6.083
miljard
Echter NEE schip VOORBEREID

LEGER DE ZEE KONINKLIJK MALEISIË

KUST GEVECHT SCHIP
3 OKTOBER 2013 - 2 OKT 2023

• Launch LCS Op Jaar 2017

ontdekking Pac
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gedetailleerd Ontwerp Nog niet afgerond
Zwakheid Planning Acquisitie
Hou op van Werk Bouw Schip
Selectie Apparatuur Hoofd
Wijziging Ontwerp Het formulier
Variatie en vertragingen bij het wisselen van
belangrijke apparatuur Project
Prima Laat
Zwakheid Clausule Contract
Betaling Overschrijden Werk Echt
Wijziging Schema Betaling
Kosten overschrijding
Voorraad Bij Op te slaan

faalfacto
r_
• Wijziging Ontwerp Het
formulier SIGMA Naar
GOWIND
• Acquisitie Apparatuur Hoofd
• Vertraging Afronden Gedetailleerd
Ontwerp
• variaties Bestellen
• Vertraging In Bouw Schip
• Hou op van Werk Door Onderaannemers
Project LCS
• Afspraak Bedrijf CAD & CED In
behandeling Aankoop
Apparatuur
• Probleem stromen contant geld BNS
• Kosten overschrijding

Acquisitie Schip LCS TLDM
Planning Contract
2010

2011 - 2012

2013

2014 - 2018

2019

2020

15 oktober 2010

16 December 2011

3 oktober 2013

17 juli- 2014

LOI
( Brief van
intentie )

LOA
( Brief van prijs )

Ingangsdatum _

Contract
ondertekend

Inzending
LCS1

2023

2022

2021

juni- 2023

Inzending
LCS6

augustus
2022

Inzending
LCS5

april 2019

oktober 2021

Inzending
LCS4

Februari &
maart 2020

Inzending
LCS2 & LCS3

TOESTAND LCS

LCS 1

LCS 2

LCS 3

LCS 4

LCS 5

LCS 6

KOSTEN:
RM0.571
MILJARD

HET PLAN vs BETALING
PLANNING: RM
1,427 MILJARD

PLANNING: RM
1.237 MILJARD

PLANNING: RM
1.122 MILJARD

PLANNING: RM
0,890 MILJARD

PLANNING: RM
0,710 MILJARD

BETALING:
RM 0.910
MILJARD

BETALING:
RM 0,747
MILJARD

BETALING:
RM 0,599
MILJARD

BETALING:
RM 0,432
MILJARD

BETALING:
RM 0.257
MILJARD

VOORTGANG FYSIEK

BETALING
: RM 0

44%

35%

32%

27%

16%

0%

P E R O L E H EEN N K EEN VADER L L C S T L
DM

overzicht overzicht &
aanbeveling Pac

overzicht overzicht
• Regering betalen RM6.083 miljard Echter geen schip LCS welke klaar _
• Het uitzicht TLDM net zo einde gebruiker nee buiten beschouwing gelaten
door MINDEF en BNS
in implementatie projecteren.
• Vanwege zorgvuldigheid geïmplementeerd Echter mislukking detecteren
probleem financieel BNS .
• Positie financieel BNS zwak en kritisch gevolg mis gebruiken macht .
• Afspraak CAD/CED nadelig bedrijf .
• voorwaarden contract zwak , nee in het voordeel tot Overheid .
• Gedetailleerd ontwerp nog altijd nog niet afgerond door Regering en bedrijf.
• Kosten overschrijding zoveel als € 1.4005 miljard .
• inventaris wordt geschat op 1,7 miljard RM en 15% is verouderd (
verouderd) .

overzicht

aanbeveling
I. Rapport JKSTUPKK verbonden Acquisitie LCS vrijgegeven volledig .
II. Incident Wijzigen ontwerp vorm geven aan schip gemaakt onderwijs, acquisitie
hulpmiddelen en
uitrusting verdediging land nodig hebben prioriteren behoeften einde gebruiker .
III. Vereisten presentatie planning acquisitie leger inhoudelijk tot
JKPK Verdediging en Beveiliging , bij betrekken feestjes geïnteresseerd .
IV. Gestroomlijnde administratie van overheidscontracten voor VO
minimaliseren , vermijden _ _ increment kosten projecteren.

V. MACC nodig hebben nemen actie tot bovenstaande ontdekking Rapport
Pac, JKSTUPKK- rapport , en Rapport Auditing Forensisch .
VI. MINDEF zien opnieuw keuze en instelling manier punt het beste voor LCS
zorgt ervoor dat overheidsgeld verantwoord wordt besteed .
VII. MINDEF moet een projectvoortgangsrapport presenteren LCS elke 3 maanden
naar PAK .
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1.

INVOERING

De aankoop van een tweede generatie patrouilleschip - Littoral Combatant
Ship (LCS) voor de Royal Malaysian Navy (TLDM) onder het Maleisische
Ministerie van Defensie (MINDEF) met een contractwaarde van RM9.128
miljard via directe onderhandelingen maakt deel uit van de bevindingen
audit gerapporteerd in het rapport van de auditeur-generaal 2019,
nalevingscontrole van federale ministeries en departementen,
gepresenteerd in het parlement op 24 augustus 2020. Deze kwestie ook
gerapporteerd in het rapport van de speciale onderzoekscommissie voor
bestuur, inkoop en financiën van de overheid (JKSTUPKK), dat werd
gepresenteerd op PAC op 1 december 2020.

2.

DOELSTELLING DISCUSSIE

Overeenkomstig het mandaat gegeven onder het Vergaderreglement
(PM) 77 (1) (c) en 83 (2) de voorschriften evenement Huisvergadering _
1
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Zowel de mensen als Treasury Directive 304 (a), PAC Parliament hebben
de bevindingen besproken van de National Audit Department (JAN) met
betrekking tot de inkoop van LCS gericht op het bestuderen en
onderzoeken of de inkoop en bouw van schepen efficiënt en effectief is
en de gestelde hoofddoelen bereikt.

3.

DOMEIN EN METHODOLOGIE

3.1. Discussie al gemaakt door nadering het volgende:
a.

het bellen van geïnteresseerde partijen die betrokken zijn bij
LCS Procurement namelijk:
i.
ii.

plaatsvervanger chef Audit Land (TKAN) (financieel), JAN;
chef Secretaris (KSU) MINDEF;

iii.

voorzitter onderzoekscommissie regeringsbestuur, inkoop
en financiën (JKSTUPKK);
chef Regisseur Het team Project LCS TLDM;

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

De voormalige chef Regisseur Het team Project LCS TLDM;
De voormalige Commandant Leger Zee;
De voormalige Minister Verdediging;
Boustead Naval
Shipyard
Company
Sdn.
Bhd.
(BNS) (LCS Contractant); en
Bedrijf Alliantie ALS EEN (M) sdn. Bhd. (Accountant)
BNS Forensisch ).

te
getuigen over
hun rol
en
betrokkenheid bij de besproken onderwerpen ;
b.

ex-officio PAC's uitnodigen van federale overheidsinstanties
zoals de procureur-generaal (AGC), ministeries
financieel
Maleisië
(MOF),
Afdeling
2
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Public Service (JPA), JAN, National Accountant's Department
(JANM), Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) en de
Economic Planning Unit (EPU) van het ministerie van premier
(JPM) om de PAC-procedures van het Parlement over deze
kwestie bij te wonen.
3.2. procedure welke al gehouden is Leuk vinden het volgende:

NE
E.

DATUM /
TIJD

REFERENTI
EPROCEDU
RE

1.

18 november
2020 / 10.30
ochtend

Nee.
1(a)/2020

2.

18 november
2020 / 11.46
ochtend

Nee.
1(b)/2020

3.

1 december
2020 / 10.30
ochtend

Nee.
1(c)/2020

4.

16 December
2020 / 10.30
ochtend

Nee.
1(d)/2020

GETUI
GE
Afdeling Audit Land:
- YBhg. Dato' Che Isa bin Che Kob
[plaatsvervangend] chef Audit Land
(Financiën) Financiële Audit Sector]
Ministerie Verdediging Maleisië (MINDEF)
- YBhg. gegevens' Dhr Muez Zoon
van Abdo Aziz [hoofdsecretaris,
MINDEF]
Overheidscommissie voor bestuur, inkoop en
financiën (JKSTUPKK):
- YBhg. Bruinen Dhr Ambrin zoon
van Verwijder [voorzitter,
JKSTUPKK]
Ministerie Verdediging Maleisië (MINDEF):
- YBhg. gegevens' Dhr Muez Zoon
van Abdo Aziz [hoofdsecretaris,
MINDEF]
Leger De zee Koninklijk Maleisië (TLDM):
i. YBhg. Eerste admiraal Shaiful Bahri bin
Baharuddin
[chef Regisseur Het team Project LCS TLDM]
ii. YBhg. Schout-bij-nacht opa Ir. Mohd
Shaiful Adli Chung bin Abdullah
[chef Regisseur Het team Project LCS
TLDM (voormalig)]
iii. YBhg. Admiraal Eerst Azuwana zoon
van Harun
[chef Regisseur Het team Project LCS
TLDM (voormalig)]
iv. YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat
[hoofddirecteur
van
LCS
TLDMprojectteam (voormalig)]
3

LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN BERHUBUNG
PEROLEHAN KAPAL PERONDA GENERASI KEDUA - LITTORAL COMBATANT SHIP (LCS)
BAGI TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
DI BAWAH KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA (MINDEF)

NE
E.

DATUM /
TIJD

REFERENTI
EPROCEDU
RE

GETUI
GE
Ministerie Verdediging Maleisië (MINDEF):
- YBhg. gegevens' Dhr Muez zoon
van Abdo Aziz [hoofdsecretaris]

5.

29 juli- 2021
/ 10.30
ochtend

Nee.
1(e)/2020

Leger De zee Koninklijk Maleisië (TLDM):
- YBhg. Admiraal Bruinen Dhr gegevens'
Dhr dr.
Abdul Beste zoon van Jaafar
[Ex Commandant Leger zee]
Ministerie Verdediging Maleisië (MINDEF):
- YBhg. gegevens' Dhr Muez zoon
van Abd. Aziz [hoofdsecretaris]

6.

7.

27
september
2021 / 11.00
uur
ochtend

25 oktober
2021 / 10.00
ochtend

Nee.
1(g)/2020

Nee.
1(f)/2020

Bedrijf Boustead marine Scheepswerf sdn
Bhd . (BNS)
i. De heer Low Kok
Chiang [voorzitter
Officier Operatie]
ii. YBhg. Gezagvoerder (B) Ir. Azhar
zoon van Vrijdag [LCS
Programmadirecteur]
Ministerie Verdediging Maleisië (MINDEF)
i. YBhg. gegevens' Dhr Muez zoon
van Abdo Aziz [hoofdsecretaris]
ii. YB. gegevens' Tekenen dr. Ahmed
Zahidi Bin Hamidi
[Ex minister van Defensie]

4
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11 December
2021 / 9.00
ochtend
8.

( Werkbezoek
en procedure
bij TLDM
Base ) mos)

Nee.
1(u)/2020

Ministerie Verdediging Maleisië (MINDEF):
i. YBhg. opa dr. Shahrazat dochter
Ahmad [adjunct-secretaris-generaal
(ontwikkeling)]
ii. Dhr Mohammed Abiddin zoon van
Abdul Rahman
[Secretaris Sectie Acquisitie]
iii. Dhr Amiruddin zoon van Ahmed
Kamal [adjunct-secretaris van de
afdeling inkoop ]
Leger De zee Koninklijk Maleisië (TLDM):
i. Admiraal Eerst Azuwana zoon van
Harun [assistent-stafchef voor
ontwikkelingsplanning]
ii. Admiraal Jong opa Ir. Mohd Shaiful Adli
Chung bin Abdullah
[Assistent chef Technische staf ]
Boustead Zwaar Industrieën bedrijf

5
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NE
E.

DATUM /
TIJD

REFERENTI
E NAAR
PROCEDUR
E

GETUI
GE
Beperkt:
- meneer Sharifuddin zoon van dr. Zaini
Al-Manaf [Chief Executive Officer]
Boustead marine Scheepswerf sdn. Bhd.
(BNS)
i. De heer Low Kok
Chiang [voorzitter
Officier Operatie]
ii. YBhg. Gezagvoerder (B) Ir. Azhar
zoon van Vrijdag [LCS
Programmadirecteur]

9.

25 Januari
2022 / 10.30
ochtend

Nee.
1(i)/2020

Ministerie Verdediging Maleisië (MINDEF):
i. gegevens' Tekenen Hishamuddin zoon
van Dhr Hussein, [Senior Minister van
Defensie]
ii. gegevens' Dhr Muez zoon
van Abdo Aziz
[hoofdsecretaris]
Leger De zee Koninklijk Maleisië:
- Tan Sri Admiraal Mohd Reza bin Mohd
Sany
[Commandant Leger zee]
Bord Buis Kracht Leger:
- gegevens' Ahmed Nazim Abdo
Rahman [uitvoerend hoofd]
Boustead Zwaar Industrieën Bedrijf Berhad:
i. dr. Salihin zoon Broer
[Regisseur Vrij Niet -uitvoerend]
ii. mevrouw Haha Saadatul Nafisah dochter
Bashir Ahmed
[Regisseur Vrij Niet -uitvoerend]

10.

8 Mac 2022 /
10.30
ochtend

Num.
1(j)/2020

Alliantie ALS EEN (M) sdn. Bhd.:
i. meneer Prabhati
Kumar [regisseur]
leidinggevend]
ii. Dhr Prakashchandra Bhagwandas
Chetwani
[Manager]

3.3 Op 11 december 2021 heeft PAC ook een werkbezoek gebracht aan
6
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de BNS-werf om de voortgang van de bouw van LCS1 bekend als
KD Maharajalela te bekijken.

7
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4.

ACHTERGROND VAN DE VERWERVING
PATROLESSEN GENERATIE SECONDE
GEVECHTSSCHIP (LCS)

VAN ZES (6)
- LITTORAAL

De aanschaf van zes (6) LCS-schepen is goedgekeurd door het
ministerie van Financiën om te worden uitgevoerd via directe
onderhandelingen met een contractwaarde van RM9.128 miljard. De
contractperiode loopt van 3 oktober 2013 tot 2 oktober 2023. Doel Deze
aanbesteding is bedoeld om de capaciteit van TLDM bij het uitvoeren van
verschillende operaties te vergroten.
Tot nu toe is er echter geen LCS-schip dat is voltooid. Als gevolg hiervan
werd het JKSTUPKK-rapport gepubliceerd op
20 augustus 2019 en LKAN Jaar 2019 Compliance Auditing van federale
ministeries en departementen werd op 24 augustus 2020 in het
parlement gepresenteerd.
4.1. Toestand Bouw van LCS
De status van de LCS-bouw in mei 2019 en oktober 2020 is zoals
in tabel 1 .
Schema 1
Toestand Bouw LCS
Ne
e
1.
2.
3.

Scheepsbo
uw
LCS1
LCS2
LCS3

Datum
Overgave
(Contract)

Voortgang
Werk mei 2019
Op basis van
het contract
(%)
100
91,7
72.1

april 2019
Februari 2020
December
2020
4.
LCS4
oktober 2021
48.6
5.
LCS5
augustus 2022
23,83
6.
LCS6
juni- 2023
Bron: JKSTUPKK – Presentatie Aan 1 December 2020

8

Toestand Bouw in
mei 2019
(%)

Constructiestatus
Aan oktober 2020
(%)

36.8
32.6
29.1

63,77
60.39
53.39

22.0
1.6
Geen elk voortgang

48.49
36.2
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i.

YBrs. mevrouw Norliza binti Dr Nuruddin @ Nordin
[Directeur (Financial Audit Sector, Financial Audit Division
IV)] in de procedure Nee. 1(a)/2020 gedateerd 18 In
november 2020 liet TKAN weten dat de aanbesteding voor zes
(6) LCS's 9 miljard RM waard is. De contractperiode is van 3
oktober 2013 tot 2 oktober 2023. De scope van de audit van
JAN is alleen gericht op het LCS1 schip dat in april 2019
geleverd dient te worden.
Bovendien bevestigde hij ook dat als de vertraging meer dan 12
maanden bedraagt, MINDEF heeft het recht om het contract te
beëindigen of het contract voort te zetten door ervoor te zorgen
dat het bedrijf zijn verplichtingen nakomt, inclusief het betalen
van boetes voor te late betaling. Hij verklaarde echter dat er een
limiet is voor late boetes die maximaal 180 miljoen RM is.
Ontdekking auditie is Leuk vinden het volgende:
a.

geliquideerd Vastgesteld Schade (LAD) / Prima
Achterstallig bedrag van RM116,54 miljoen niet in
rekening gebracht
Uit de auditbeoordeling bleek dat de levering van het LCS1schip 245 dagen vertraging had opgelopen vanaf de datum
waarop het had moeten worden overgedragen, wat
resulteerde in te late boetes van RM116,54 miljoen die aan
het bedrijf moesten worden opgelegd tot 31 december
2019. Gebaseerd op feedback van MINDEF, op 10 juni
2020 was de vertraging 435 dagen met boetes van
RM217,50 miljoen. Echter, rekening houdend met het
aftoppingselement , is de maximale boete die kan worden
opgelegd slechts 180 miljoen RM.
9
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Tot 30 juni 2020 heeft MINDEF niet uitgegeven brief claim
naar het bedrijf voor eisten een late boete en gaven in
plaats daarvan pas een waarschuwing op 14 juni 2019.
Voor de laatste status op 23 oktober 2020 is in totaal 80,64
miljoen RM verrekend met vooruitbetalingen aan het
bedrijf.
b.

Betaling Voortgang Schip LSC1 Overschrijden
Voortgang 21,1% echt werk
Per 31 december 2019 bedragen de vooruitbetalingen die
zijn gedaan 990 miljoen RM of 63,8% in vergelijking met de
werkelijke voortgang van het werk van het LCS1-schip, dat
slechts 42,7% is. Uit de controle bleek dat de
vooruitbetaling die was gedaan tegen het LCS1-schip met
21,1% was overschat.
Dit gebeurde omdat het TLDM LCS-projectteam de
voortgang van het werk bevestigde op basis van Schedule
5B, Progress Payment Plan , dat niet is bijgewerkt in het
contract (derde addendum), dat voortgangsbetaling
volgens activiteit is.
De audit is van mening dat de werkelijke voortgang van het
werk gebaseerd moet zijn op voortgang in de fysieke
constructie, wapensystemen en de voorbereiding van het
schip om te zeilen.

ii.

YBrs. De heer Guna Arulalan David (plaatsvervangend
hoofd van het secretariaat, JKSTUPKK) in procedure nr. 1
(c)/2020 van 1 december 2020 informeert dat LCS de grootste
acquisitie van MINDEF is en vanaf mei 2019 heeft de regering
al een betaling van 5,94 miljard RM gedaan
10
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voor dit project. Na negen (9) jaar van dit contract is er echter
nog geen enkel schip geleverd. Op 28 oktober 2020 was het
totale bedrag aan betalingen 6,08 miljard RM.
Het LCS-project is een van de projecten onder het Marine
Transformatieplan 15 t/m 5 . Dit betekent dat van de 15 soorten
scheepsklassen die door de TLDM worden gebruikt, het
voorstel is om die klassen terug te brengen tot slechts vijf (5)
soorten klassen en deze Marine-transformatie werd in 2018
vastgesteld als een uitbreiding van de Force Ontwikkelingsplan
voor Royal Malaysian Navy dat daarvoor werd opgesteld. Onder
Marine Transformation zou de LCS twaalf (12) schepen moeten
hebben. In dit contract gaat het echter om maar liefst zes (6)
LCS-schepen .
Het belangrijkste probleem in dit project is de vertraging in de
bevoorrading van de zes LCS-schepen. Een van de
belangrijkste problemen die tot de vertraging hebben geleid, is
het falen van beide partijen, namelijk het ministerie en ook het
bedrijf, om de wijziging van het ingediende voorstel af te ronden.
Vervolgens zijn er ook nog vraagstukken met betrekking tot de
financiële positie van het BNS -bedrijf en het
aannemersgerichte projectconcept, dat meer is toegespitst op
wat wordt voorgesteld door de aannemer en niet gebaseerd op
de werkelijke behoeften van de eindgebruiker .
Geschiedenis Bedrijf BNS
De geschiedenis van het BNS-bedrijf begon met de TLDMscheepswerf in Lumut, die werd opgericht en bekend staat als
de Naval Dockyard sdn. Bhd. (NDSB) Aan jaar 1991.
Volgende
11
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in 1995 werd geprivatiseerd aan een consortium onder leiding
van Penang Shipbuilding and Construction (PSC) en bekend als
PSC Naval Dockyard.
In 2005 was er een wijziging in de aandelenstructuur van PSC
en NDSB, waarbij 58% eigendom was van Syarikat Boustead
Berhad en in 2006 werd PSC NDSB omgedoopt tot Boustead
Naval Shipyard. De positie van BNS in Boustead Holdings
Berhad is zoals weergegeven in onderstaande figuur.

Positie BNS In Boustead Bezittingen beperkt

Bron: JKSTUPKK – Presentatie Aan 1 December 2020

iii.

YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat [LCSprogrammadirecteur, Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd] in
procedure nr. 1(h)/2020 d.d. 11 december 2021 informeert
over de ontstaansgeschiedenis van het BNS-bedrijf. De BNSscheepswerf is oorspronkelijk ontwikkeld en gebouwd in 1984
samen met de ontwikkeling van de TLDM-basis in Lumut met
originele bouwkosten van RM650 miljoen met een oppervlakte
42 hectare. Op jaar 1991, scheepswerf deze al
12
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opgenomen als Naval Dockyard Sdn. Bhd. met het bedrag
medewerker totaal 724 mensen. vier (4) jaar vervolgens werd
deze scheepswerf in 1995 geprivatiseerd als PSC Naval
Dockyard, waar het aantal werknemers drie (3) keer toenam tot
1.718 mensen.
In die periode werd een scheepsbouwcontract gegund aan een
bedrijf dat een patrouillevaartuig van de nieuwe generatie bouwt
door de regering, waar het bedrijf PSC Naval Dockyard
problemen heeft ondervonden bij de uitvoering van het
bouwcontract. Verlenging vanuit die situatie werd BNS
overgenomen door Kumpulan Boustead Holdings Berhad en
werd het in 2005 omgedoopt tot Boustead Naval Shipyard. De
oprichting van deze BNS-scheepswerf was in feite bedoeld om
speciale diensten aan TLDM te verlenen.
Overeenkomst privatisering 1995
In 1995 werd NDSB geprivatiseerd door een consortium onder
leiding van PSC, dat de regering in totaal 300 miljoen RM aan
investeringen betaalde . Het bedrijf werd daarna bekend als
PSC Naval Dockyard Pte Ltd.
Als reactie op de verplichtingen van de regering kreeg het
bedrijf een contract voor de bouw van 27 schepen,
patrouillevaartuigen genaamd, en ook enkele andere
verplichtingen, zoals voor de behoeften onderhoud of
onderhoud schip periodiek voor TLDM-schepen.
Naar aanleiding van de verplichtingen van de regering in de
privatiseringsovereenkomst, contract bouw 12 patrouille
schepen al
13
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toegekend aan het bedrijf in de vorm van zes (6) voltooide New
Generation Patrol Vessels (NGPV) en zes (6) LCS-schepen.

5.

OMSCHRIJVING BEGIN GETUIGE HUIDIG PROCEDURE

PAC hield negen (9) proceduresessies om bewijs en uitleg te verkrijgen
van alle belanghebbenden bij LCS-aanbesteding. De besproken
onderwerpen zijn als volgt:
5.1. Planning Acquisitie LCS
5.1.1. Zwakheid Planning Acquisitie
A. Vertraging Levering Schip
i.

YBhg. Tan Sri Ambrin bin Buang (voorzitter, JKSTUPKK) in
procedure nr. 1 (c)/2020 van 1 december 2020 meldt dat
JKSTUPKK ontdekte dat dit project te kampen had met
verschillende problemen die hebben bijgedragen aan de
vertraging in de levering van LCS1 door het BNS-bedrijf, zoals
het volgende:
a. Bestaan misverstand tussenin TLDM door BNS-bedrijven
die duren voor de duur van het leveringscontract;
b. BNS had problemen met het bedrijf Naval Group (voorheen
bekend als DCNS) in LCS-ontwikkeling; en
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c. BNS heeft een beperkingsprobleem financieel wat zeer
ernstig is.
JKSTUPKK is van mening dat als de bovengenoemde
problemen niet worden aangepakt, de regering ongeplande
kostenstijgingen zal moeten dragen om dit nationale project uit
te voeren.
ii.

YBrs. De heer Guna Arulalan David (plaatsvervangend
hoofd van het secretariaat, JKSTUPKK) in procedure nr. 1
(c)/2020 van 1 december 2020 informeert dat het belangrijkste
probleem dat in dit project is vastgesteld, over het algemeen de
vertraging is in de levering van LCS1 die in april 2019 had
moeten worden geleverd en LCS2 in februari 2020. De
vertraging voor beide leveringen is gegeven impact op de
levering van LCS3 aan LCS6.
Een van de factoren die tot de vertraging hebben geleid, was
het falen van beide partijen, namelijk MINDEF en ook het
bedrijf, om de ingediende voorstelvariatie af te ronden . Beide
partijen nog onenigheid bovenstaande kwestie te late betaling
van boetes en langere tijd om projecten af te ronden die nog
niet zijn afgerond.
JKSTUPKK ontdekte ook dat de EPU aan het begin van dit
project, voordat het van start ging, de MINDEF al had gevraagd
het project uit te stellen als voor dit project toewijzingen nodig
waren die verder gingen dan wat al door de EPU was bepaald,
namelijk zoveel als RM9 miljard. Deze omdat feest bedrijf heeft
meer dan RM10 miljard aangevraagd.
Tegelijkertijd, na de vertraging waarmee feestjes TLDM in
projecteren Patrouille Schip welke ook gebouwd
15
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door BNS, heeft TLDM ook verzocht om de bevoegdheid van
BNS te herzien, zodat hetzelfde probleem zich niet voordoet in
het LCS-project.
Daarnaast zijn de LCS TLDM-specificaties ook veranderd,
vooral wat betreft specificaties met betrekking tot de afmetingen
van oorlog, die zijn veranderd van drie (3) dimensies naar vier
(4) dimensies en dit heeft ook geleid tot hogere kosten.
B. Gedetailleerd Ontwerp Nog niet afgerond
i.

YBrs. De heer Guna Arulalan David (plaatsvervangend
hoofd van het secretariaat, JKSTUPKK) in procedure nr.
1 (c)/2020 gedateerd 1 December 2020 informeren Dat
gedetailleerd ontwerp inclusief productietekeningen is tot 30
maanden vertraagd om te voltooien. Tot nu toe is het
detailontwerp nog niet afgerond omdat er een geschil is
tussen de ontwerpautoriteit , namelijk de Naval Group en
BNS.
"Meneer de voorzitter: Oké, dank u. Tan Sri heeft een vraag
van mij over het ontwerp. We weten dat het kernprobleem in
dit nummer nu design is. Meningsverschillen tussen Naval
Group en BNS of geen besluit van TLDM enzovoort.
Kunnen we wat meer uitleg krijgen over de werkelijke reden?
Ofwel is het te wijten aan het uitblijven van een beslissing van
MINDEF of het probleem is te wijten aan het verschil van
ideeën tussen TLDM door BNS of marine Groep of
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omdat BNS Naval Group nog schuldig is, misschien een
vooruitbetaling of wat?
Tan Sri Ambrin bin Buang: ...Ik kan hieraan toevoegen,
maar in onze observatie, wat in het oog springt is in normale
omstandigheden, we hadden het ontwerp moeten afronden
voordat je het contract tekent. U kunt het contract niet
ondertekenen als u niet weet wat het ontwerp is. Dat is het
probleem waar deze kwestie om draait. Toen kwam het
probleem met de OEM. Mr Guna, wilt u iets toevoegen?
...
Mr. Guna Arulalan David: Edelachtbare, in termen van
ontwerp, eigenlijk als er enkele wijzigingen zijn aan
apparatuur die zal worden geïnstalleerd bovenop schip zoals
grond-grondraket, geïntegreerd platform, beheersysteem,
lokmiddellanceersysteem, al deze hebben veranderingen
ondergaan. Wanneer het volgens het bedrijf verandert, heeft
dit invloed op het kritieke pad. Wanneer het het kritieke pad
aantast, zal er dus wel degelijk vertraging optreden.
Namens het projectteam aan de TLDM-kant zijn ze bereid om
deze wijziging te bespreken om het probleem op te lossen.
Als het bedrijf dat niet als reden gebruikt om uitstel te vragen
omdat die ontwerpvertraging niet door het projectteam is.
Ontwerpvertraging is van het bedrijf. Wanneer ze ook
problemen hebben vanwege ontwerpautoriteit is marinegroep
uit Frankrijk. Tot nu feestjes BNS schuldig zijn door feestjes
marine groep
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tot RM200 miljoen, RM198 om heel precies te zijn, RM198
miljoen. Ze moeten ze dus gaan betalen.
Dus aan het eind van de dag is dat proces om het ontwerp af
te ronden nog steeds onderworpen aan de ontwerpautoriteit,
de marinegroep. als marine groep nee betrokken bij
concluderen de ontwerpproces, dan zal het het hele proces
vertragen. Dus ook hier ondervond het projectteam
beperkingen door partijen bedrijf veeleisend verlenging van
tijd omdat wordt er eenmaal uitstel verleend, dan kan het
ministerie of de overheid het bedrijf geen boete opleggen voor
de opgelopen vertraging.
Op dit moment stelt het bedrijf verschillende eisen: waarvan
hun financiële positie ook wordt aangetast door de betaling
van bijna 50 miljoen RM per maand om de garantie te
verlengen van de onderdelen die al zijn gekocht en in
voorraad zijn. Dit zijn dus de problemen die het hele proces
al hebben vertraagd. Het projectteam staat altijd klaar om te
gaan zitten om te bespreken en we kregen ook te horen dat
de marinegroep ook klaar is. Gewoon een feestje het bedrijf
moet minder gaan betalen. Hoeveel is de betaling buiten ons
Geachte heer. Dit is dus een van de problemen die het hele
proces heeft vertraagd."
[Pagina's 19 – 21, Procedureverslag nr. 1(c)/2020 gedateerd 1
december 2020]

C.

Ontwerp Het formulier Schip en vechten Beheersysteem (CMS)
Bepaald Door Aannemer Niet TLDM
i.

YBrs. De heer Guna Arulalan David (plaatsvervangend
hoofd van het secretariaat, JKSTUPKK) in procedure nr.
1 (c)/2020 gedateerd 1 December 2020 informeren Dat
18
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Aan
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oorspronkelijk was TLDM akkoord gegaan en wilde het
ontwerp van SIGMA. SIGMA is een LCS uit Nederland die
oorspronkelijk werd goedgekeurd door het topmanagement
van MINDEF en de toenmalige minister van Defensie van YB.
Echter, vanwege de suggestie ingediend door het bedrijf dat
BNS is, dan is het ontwerp gewijzigd in GOWIND dat wil
zeggen: van Frankrijk.
"Meneer de voorzitter: Kunnen we krijgen wanneer
SIGMA werd voorgesteld en goedgekeurd en wie is de
minister? Zelfde situatie voor GOWIND.
Dhr. Guna Arulalan David: Ja. Op 26 mei 2011 troffen we
de geachte minister, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin
Hamidi ging akkoord met het TLDM-voorstel voor SIGMA
design en gerelateerde Combat Management Systems
komen uit Palaise, Frankrijk. Zullen maar Aan jaar welke
dezelfde, dat is Aan
11 juli 2011, het geachte Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin
Hamidi stemde er ook mee in om het GOWIND-ontwerp te
kiezen. Op 26 september 2011 werd overeengekomen om
het Combat Management System te veranderen van het
originele tactische naar SETIS. SETIS-type uit Frankrijk
ook op aanbeveling van het bedrijf BNS.”
[Pagina's 6 – 7, Procedureverslag nr. 1(c)/2020 gedateerd 1
december 2020]

Volgende YBrs. De heer Guna Arulalan David deelde ook
mee dat de TLDM het niet eens was met het voorstel, maar
moest accepteren omdat het besluit werd genomen door het
topmanagement van MINDEF.
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"Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Meneer
Guna, de voorgestelde wijziging van tactisch naar SETIS is
goedgekeurd door de minister, maar was TLDM het
daarmee eens?
Dhr. Guna Arulalan David: Eigenlijk was TLDM het niet
eens met het voorstel, in feite vonden we destijds ook een
brief van de commandant van de marine waarin duidelijk
staat, ik citeer, "er is nooit een ontwerpselectie geweest die
bepaald werd door de opdrachtnemer en niet door de
gebruiker”. Dit is een zin uit een brief die destijds is
ingediend door de commandant van de marine, admiraal
Tan Sri Abdul Aziz bin Jaafar."
[Pagina 7, Verslag van de procedure nr. 1(c)/2020 gedateerd 1
december 2020]

ii.

YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat (voormalig
directeur-generaal van het TLDM LCS-projectteam) in
procedure nr. 1 (d)/2020 van 16 december 2020 deelde
mee dat hij de voormalig directeur-generaal van het eerste
LCS-project was en betrokken was bij de evaluatiefase van
de ontwerpopties en ook de keuzes die door de gebruikers
werden gemaakt. De gebruikerskant wordt vertegenwoordigd
door het Projectteam. Het projectteam heeft een beoordeling
gemaakt en aanbevelingen gedaan aan MINDEF voor het
ontwerp van SIGMA 10614 geselecteerd op basis van een
bewezen ontwerp. Het voorstel werd echter afgewezen en de
MOF keurde het GOWIND-ontwerp uit Frankrijk goed.

21

LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN BERHUBUNG
PEROLEHAN KAPAL PERONDA GENERASI KEDUA - LITTORAL COMBATANT SHIP (LCS)
BAGI TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
DI BAWAH KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA (MINDEF)

iii.

YBhg. Admiraal Tan Sri Dato' Sri Dr. Abdul Aziz bin Jaafar
[voormalig marinecommandant] in procedure nr.
1(e)/2020 van 29 juli 2021 deelde mee dat hij de functie van
Commandant der Marine op 1 april 2008 tot 17 november
2015 op zich nam en volledig verantwoordelijk was voor de
discussie en ook het voorstel van TLDM aan MINDEF met de
aanschaf van LCS schepen.
Het LCS-inkoopvoorstel is sinds 2009 ter sprake gekomen.
Begin 2010 is door MINDEF een Letter of Intent aan BNS
afgegeven. Vanaf die periode is TLDM besproken in een
commissie genaamd de TLDM Capability Management
Board (CMB). Deze commissie staat onder leiding van
hemzelf en bestaat uit de plaatsvervangend commandant van
de marine, afdelingshoofden, de commandant van de vloot
en enkele leden die worden opgeroepen naargelang de
behoeften van de discussie.
Hij deelde ook mee dat hij minstens 10 berispingsbrieven
heeft ingediend, een brief van ontevredenheid, een brief om
het TLDM-standpunt te informeren aan de KSU, vijf (5)
brieven aan de geachte (YB) Minister, één (1) aan de Chief
Secretary of the Treasury (KSP), één (1) brief aan de Chief
Secretary of State (KSN) en twee (2) aan de geachte
minister-president. Dit komt omdat hij ontdekte dat er iets
ongewoons gebeurde in het inkoopproces waarbij de inkoop
werd gedaan door de overheid namens TLDM als gebruiker,
maar volledige bevoegdheid wordt gegeven aan BNS. BNS
heeft uitgegeven sommige uitspraak of ook al brief
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waarin staat dat alle TLDM-opties onderworpen zijn aan
BNS-evaluatie en verificatie.
"Admiraal Tan Sri Dato' Sri Dr. Abdul Aziz bin Jaafar
[voormalig marinecommandant]: ... Ter informatie, ik
heb ten minste 10 berispingsbrieven, brief van
ontevredenheid, brief om te informeren houding TLDM naar
KSU zoveel als 10 brieven, vijf brieven aan de geachte
minister, één brief aan de Chief Secretary of the Treasury,
één brief aan de Chief Secretary of State en twee brieven
aan de geachte premier. De brieven zijn dus al
gearchiveerd. Het werd gearchiveerd. We hebben
gearchiveerd om er zeker van te zijn dat het beschikbaar is
voor referentie, en ik zou niet de schuld krijgen van het
falen om te presteren in mijn werk als chef van de marine.
Ik verwachtte dat eigenlijk, ter informatie.
Want vanaf het begin heb ik kritiek geuit op de
aanbestedingsprocedure. Vanaf het begin. Ik heb kritiek
geuit op de aanbestedingsprocedure, ik zei: "Er is iets
grondig mis". Ik geef deze verklaringen dus niet buiten vrij,
maar dit is mijn beste gelegenheid om te informeren dat ik
mijn grootste teleurstelling heb geregistreerd aan iedereen
die verondersteld werd naar mij te luisteren.
Ik maak een analogie dat deze situatie vreemd is, omdat
de inkoop door de overheid wordt gedaan voor: de Royal
Malaysian Navy als gebruiker, maar de volledige
bevoegdheid wordt gegeven aan BNS. BNS heeft
verschillende verklaringen of brieven uitgegeven waarin
staat: Dat allemaal keuze TLDM is
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onderworpen aan hun evaluatie en verificatie. Hun
evaluatie en verificatie. Dit is dus raar. Als we maar een
huis zouden bouwen, als ik zeg dat ik dat wil, dan krijg je
het voor elkaar. Goed of niet? Dat het andersom is
gebeurd, toont duidelijk aan dat het niet transparant is "
[Pagina's 17 – 19, Procedureverslag nr. 1(e)/2020 d.d. 27 juli 2021]

Daarnaast laat hij weten dat BNS een aantal maatregelen
heeft genoemd voor de selectie van apparatuur met het oog
op besparingen. Echter, nadat kostenverificatie was
uitgevoerd, bleek de zaak niet waar te zijn.
" Admiraal Tan Sri Dato' Sri Dr. Abdul Aziz bin Jaafar
[voormalig marinecommandant]: ... Kita, ondanks alle
brieven, ondanks het zien van een persoonlijke presentatie
aan iedereen, of het nu KSU, geachte minister, KSN, KSP
en ook Welke Erg eervol Premier Minister, we vochten een
verloren strijd. We vochten een verloren strijd. Vanaf het
begin klopte het al niet. Wanneer Boustead de ruimte krijgt
om de regels te kiezen die bij hen passen.
Ik als commandant van de marine kan observeren. Ik zet
het niet op papier. Misschien zeggen sommigen dat - ik heb
het gevoel dat deze Boustead in een bepaalde situatie
arrogant en arrogant is. Het betekent erg arrogant en ze
lijken ook erg goed beschermd te zijn. Dat betekent dat ik
alles kan schrijven. Het hoofd van de marine kan schrijven
iets laarzen zou notities doen elk schadelijk Dat
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hen. Dat is het. Dat om het punt te bewijzen. Ik heb het
vastgelegd, het is daar. [Verwijzend naar het stuk brief] heb
ik het over de brief gedaan en naar de KSU gestuurd.
Sommige dingen zijn helemaal aan het einde wanneer ze
enkele stappen voor de selectie van de apparatuur in de
richting van besparingen vermelden. Het werd bewezen
dat het niet klopte. Toen we de kostenverificatie deden,
werd bewezen dat het niet klopte en kreeg ik het ook op de
brief. U kunt een kijkje nemen. Het staat erin en er staat dat
wat wordt aangekondigd, wat gewenst is, niet wordt bereikt.
Geeft duidelijk de indruk dat we worden bedrogen. Een
soort van zeggen dat we zijn bedrogen. Ik zei niet 'cheat'
en ik wilde de regering niet vertellen dat we zijn bedrogen,
maar een soort van zeggen: dat er een soort van was. Dus
dat was iets dat triest zou kunnen zijn. Als iemand in mijn
positie zou zijn, zeg ik dat je klaar moet zijn. Daarom
weigerde ik toen ik op het punt stond met pensioen te gaan,
toen mij een baan werd aangeboden. Een positie
aangeboden om het over te nemen van Tan Sri Dato' Seri
Ahmad Ramli bin Mohd Nee, ik weigerde en ik zei nee. Ik
wil niet gaan eten met mijn– dit.
Dus, omdat ik het weet, zullen ze het niet in het juiste
plaatsen, wat mensen zeggen, niet in het juiste kader, ja.
Juiste platform of juiste fundering. Ze zitten niet in de goede
basis. Dat zijn veel dingen. Tijdens mijn ambtstermijn als
bevelhebber van de marine was ik ook het bestuur dat de
LTAT vertegenwoordigde op de Boustead Naval Shipyard.
Elke keer als de discussie zal ik een speciale sessie
hebben met de voorzitter en de groep van MoD ie Welke
Gelukkig zijn Admiraal Assoc gegevens' Tekenen
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Commandant Mohammed Noordin Ali en ook de
Gezegende opa Tekenen Ahmed Ramli Bin Mohd Noch
om TLDM te waarschuwen en ik leg het altijd vast.
Optekenen.
Al deze zaken toonden de raad van bestuur ook afkeuring
van TLDM in sommigen, sommigen - Er is een voorbeeld.
Toen ze over deze selectie bespraken, de selectie van het
ontwerp, GOWIND, in tegenstelling tot de aanbeveling van
TLDM op SIGMA.
Geeft duidelijk fraude, manipulatie en ik zeg het maar weer
in de brief staat het vermeld. Ik heb die allemaal
gerapporteerd, laat zien wat we hebben waargenomen, de
manipulatie. Laarzen op de een of andere manier was ik
misschien niet machtig genoeg en misschien waren zij te
machtig. Ze waren te machtig. Wat we dus doen, is bepalen
of alle gekozen apparatuur er één is, waar voor uw geld.
Ten tweede, geavanceerde, geavanceerde technologie.
Ten derde, zal ten goede komen aan de – zal ons
vermogen vergroten. Ten vierde zullen we voldoen aan de
capaciteitsvereisten van de Royal Malaysian Navy (RLDM)
in overeenstemming met onze wens om een marine met
hoge capaciteiten te creëren."
[Pagina's 21 - 23, Procedureverslag nr. 1(e)/2020 d.d. 27 juli 2021]

iv.

YB Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi [voormalig
minister van Defensie] in procedure nr. 1 (f)/2020 van 25
oktober 2021 meldt dat het ontwerp dat is gewijzigd van
SIGMA naar GOWIND is een besluit dat is genomen naar
aanleiding van:
26
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suggesties
en
aanbevelingen
van
de
LCSscheepsbouwaannemer, namelijk BNS en Naval Group. De
twee bedrijven hebben de voordelen van het GOWINDontwerp uitgelegd en laten zien dat het GOWIND-ontwerp het
beste ontwerp is om te voldoen aan de behoeften en het
gebruik van LCS-schepen in Maleisië.
Daarnaast zijn wijzigingen in het LCS-scheepsontwerp
onderhevig aan de keuze van scheepsbouwaannemers,
namelijk BNS en Naval Group, en niet aan de keuze en
beslissing van de toenmalige minister van Defensie.
Beslissingen over ontwerpwijzigingen worden niet willekeurig
genomen zonder suggesties en aanbevelingen van het LCSteam van bouwarchitecten. Minister van Defensie en KSU
was op dat moment niet direct betrokken bij de wijziging van
de LCS-scheepsspecificaties en was uitsluitend de
verantwoordelijkheid van BNS en de Naval Group.
De bepaling van het ontwerp is afhankelijk en behoort tot de
bevoegdheid van de betrokken aannemer. Alle aangebrachte
wijzigingen zijn gebaseerd op het technische advies van de
twee bedrijven.
" Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi [voormalig
minister van Defensie]: ... Als minister van Defensie heb
ik geen technische achtergrond vooral bij het bepalen van
het ontwerp van het schip. Dit komt omdat in de eerste
plaats het ontwerp dat is gewijzigd als de eervolle
vermeldingen van SIGMA naar GOWIND een beslissing is
die is genomen op basis van aanbevelingen en
aanbevelingen van de LCS-scheepsbouwaannemer,
Boustead Naval Shipyard zelf en ook de Franse
marinegroep die diensten verleent het advies tot BNS.
Volgens voorstel en
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die aanbeveling hebben zowel BNS als de Franse
marinegroep de voordelen van het GOWIND-ontwerp
uitgelegd en aangetoond dat het GOWIND-ontwerp het
beste ontwerp is om te voldoen aan de behoeften en het
gebruik van LCS-schepen in Maleisië. Dat is de eerste
factor, Edelachtbare.
De tweede factor, LCS-scheepsontwerpwijzigingen zijn
onderhevig aan de keuze van de scheepsbouwaannemer.
Ik noemde eerder BNS met de Franse Marinegroep en niet
op de keuze en beslissing van de toenmalige minister van
Defensie. Ik heb wat literatuur die ik later zal indienen om
er een referentiemateriaal van te maken voordat deze
PAC-paper kan worden vrijgegeven, om de geachte en
PAC-leden te helpen de waarheid te zien.
Ten derde zal de beslissing om het ontwerp te wijzigen niet
willekeurig worden genomen zonder aanbevelingen van
het LCS-bouwarchitectenteam.
Het werd aanbevolen door de marine-architectengroep.
Het was niet van de minister. Ik wil dit vermelden vanwege
wat destijds aan de MinDef is gepresenteerd. Waarbij de
geachte staatssecretaris ook samen met de toenmalige
KSU en de TKSU Development en SUB Development die
zagen dat het voorstel van de eindgebruiker kwam, heeft
meegeluisterd met de voorstellen. Dat is van de marine zelf
op basis van de standpunten die BNS en de Franse Naval
Group eerder maakten.
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De minister van Defensie en KSU zelf waren dus destijds
niet direct betrokken bij de wijziging van de LCSscheepsspecificaties bij het opstellen van de LCSscheepsblauwdruk.
Het
is
de
exclusieve
verantwoordelijkheid van de BNS en de Franse Marine
Group. Als de marinecommandant destijds zei dat dit de
beslissing van de minister was, zou ik willen tegenspreken
dat
de
minister
geen
achtergrond
heeft
in
scheepsbouwkunde en dat het ministerie zelf geen
achtergrond heeft, inclusief de vice-minister en KSU en
TKSU. Deze zaak viel dus eerder onder de
verantwoordelijkheid van de BNS en de Franse
Marinegroep .
Er is geen inmenging van de minister in de bepaling vorm
geven aan. Deze vanwege vastberadenheid het ontwerp is
uitsluitend afhankelijk en valt binnen de jurisdictie van de
betrokken aannemer. Zoals het is welke mij zeggen eerder
dat is BNS en ook de Franse Marine Group. Alle
aangebrachte wijzigingen zijn op technisch advies van de
BNS en de France's Naval Group. Het heeft niets te maken
met het ministerie zelf en de minister. We stemmen ermee
in het voorstel te volgen omdat de eindgebruiker weet welk
ontwerp nodig is voor Maleisische wateren, namelijk
SIGMA of GOWIND."
[Pagina's 8 - 9, Proceedings Report No. 1(f)/2020 d.d. 25 oktober
2021]

PAC heeft die kwestie op 26 mei 2011 aan de orde gesteld,
minister van YB ben het eens met TLDM als eindgebruiker
kiezen voor SIGMA design. Echter, nadat BNS heeft
ingediend aanbeveling Aan 8 juli- 2011, YB Minister al
29
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heeft zelfs op 11 juli 2011 de keuze gemaakt voor het door
BNS voorgestelde ontwerp GOWIND.
De PAC vond toen dat er een tegenstrijdigheid was in de
getuigenis van YB. Dato'Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi
, die hij ook liet weten dat de conversie van het
scheepsontwerp van SIGMA naar GOWIND de
verantwoordelijkheid van de eindgebruiker zou moeten zijn
en niet de minister.
Meneer de voorzitter : Beste Dato' Seri, mag ik u hier even
onderbreken. Mijn vraag hier is wanneer Yang Berhormat
Dato' Seri verklaarde dat de selectie voor dit Gowindontwerp op aanbeveling was - na discussie al ook al
gemaakt tussen BNS en de Franse Naval Group en ook
overeengekomen door de eindgebruiker.
Echter, zoals vermeld in het onderzoeksrapport van Tan Sri
Ambrin Buang en ook uit de getuigenissen van getuigen die
eerder voor deze PAC verschenen, is de houding van de
eindgebruiker anders, dat wil zeggen, de eindgebruiker
staat meer tegenover Sigma. Misschien zou ik de geachte
Dato' Seri om een uitleg willen vragen, hier is dat als we
kijken naar de tijdlijn op 26 mei 2011, inderdaad de geachte
Dato' Seri als de geachte minister van Defensie akkoord
ging met TLDM als eindgebruiker om te kiezen het Sigma
ontwerp uit Nederland tijdens de TLDM briefing. Echter, op
11 juli, dat is minder dan twee maanden daarna, nadat de
KEMENTAH had ingestemd met de aanbeveling van BNS
bij het kiezen van ontwerp vorm geven aan Gowind van
DCNS. Dus, Dat en Bij
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hierbij een akkoord van de geachte minister van Defensie
in een brief aan BNS van 11 juli 2011.
Er is dus een besluitwijziging. Er is een verandering in
termen van beslissingen over welk ontwerp te maken. Dus
misschien zou ik Yang Berhormat Dato' Seri om meer
opheldering willen vragen.
Dato'Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi : Oké, geachte
meneer de voorzitter. Ik ken de details van de wijzigingen
niet Dat vanwege ons maken resulteert in ministerieniveau
op basis van de behoeften van de eindgebruiker. Want wij
zijn geen technische mensen. Om nog maar te zwijgen, we
hebben geen maritieme architectuurachtergrond in deze
kwestie. Dus als minister verantwoordelijk voor het nemen
van beslissingen op basis van de beste keuze van de
eindgebruiker.
Natuurlijk hoef ik de botsing van persoonlijkheden in deze
PAC niet te bespreken. Clash van persoonlijkheden in
TLDM zelf. Ik hoef het niet te bespreken, want het is
onprofessioneel als ik het hier bespreek. Maar stellen dat
de geachte minister op 11 juli van dat jaar een brief heeft
gestuurd voor het wijzigen van het ontwerp van het
Nederlandse ontwerp op 26 mei, is iets dat op zijn
verantwoordelijkheid moet worden geplaatst op de
eindgebruiker. Het waren wij niet. Omdat we niets weten
over de details van het architectonisch ontwerp.
mevrouw Wong Shu Qi [Kluang] : Meneer Voorzitter.
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Meneer de voorzitter : Voordat ik de geachte Kluang
uitnodig. Yang Berhormat Dato' Seri, dus wat dit betekent
is als er een meningsverschil is tussen de eindgebruiker en
de betrokken aannemer. Welk standpunt zal de
KEMENTAH innemen?
Dato'Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi : We hebben het
standpunt dat eindgebruikers beter weten welke
specificaties geschikt zijn voor Maleisische wateren. In
deze kwestie omdat de aannemer alleen suggesties mag
geven, maar de eindgebruiker die de vloot op deze LCS zal
bedienen, is meer gekwalificeerd om hun mening en
mening te geven.
[Pagina 10, Verslag van de procedure nr. 1(f)/2020 d.d. 25 oktober
2021]

...
Dato'Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi: Ja, ik werd door
de voorzitter geïnformeerd dat tussen 26 mei en 11 juli. Er
is een vertraging van zes weken waarin de beslissing om
het ontwerp te wijzigen is gebaseerd op de behoeften van
het moment dat komt omdat de minister zelf een besluit
heeft genomen op basis van het destijds technisch advies.
Of het nu uit Nederland of uit Frankrijk komt, het maakt ons
niet uit. Dit komt omdat de prioriteit van het ministerie op
dat moment bij de eindgebruiker lag. Niet in het belang van
de aannemer. Niet zo. Dus als er een briefdocument en
dergelijke is, is het gebaseerd op aanbevelingen van de
eindgebruiker.
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Ik zei eerder voordat Yang Berhormat binnenkwam dat er
op dat moment een botsing van persoonlijkheden was in
TLDM. ik ben wil zijn naam niet zeggen en wil zijn
achtergrond niet zeggen. Dus misschien zorgt het er in die
situatie voor dat de eindgebruiker die ontwerpwijziging wil.
Minister bovenstaande het advies maken beslissing op
basis van de behoeften van de eindgebruiker. Er is voor
geen enkele partij interesse vanwege BNS zelf is een
dochteronderneming van LTAT. Dus bij elke winst of verlies
zijn LTAT-bijdragers betrokken. Dus dat is onze prioriteit.
We zijn consequent. Wie ook KSU wordt, die ook minister
van Defensie wordt, we sluiten echt aan bij de wensen van
de eindgebruiker.
Voorzitter : Oké, edelachtbare Permatang Pauh heeft een
vervolgvraag, waarna ik edelachtbare Lumut en
edelachtbare Kluang uitnodig.
Puan Nurul Izzah binti Anwar: Dank u voorzitter, dank u
Dato' Seri. De betekenis van wat in de BNS-brief staat staat
ook voor de eindgebruiker? Is dit mogelijk wat Dato' Seri wil
noemen en omdat er interne problemen zijn die de
eindgebruiker veroorzaken? noch eensgezind noch
ongelijk in hun toepassing. Dit komt omdat ik vanaf hier kan
zien dat er van buitenaf één eindgebruiker is die de TLDMkant is, en beide zijn aannemers die de BNS-kant zijn. Dus
misschien kan Dato' Seri uitleggen dat er wat interne
stemmen waren die ook door BNS werden
vertegenwoordigd in een brief aan de minister van Defensie
en ook aan de premier.

33

LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN BERHUBUNG
PEROLEHAN KAPAL PERONDA GENERASI KEDUA - LITTORAL COMBATANT SHIP (LCS)
BAGI TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
DI BAWAH KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA (MINDEF)

Dato'Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi: Ter informatie
van de PAC-leden, de uitvoerend voorzitter van BNS is ook
een voormalig marinecommandant. Hij is zeer goed
geïnformeerd over de behoeften van eindgebruikers. Dus
in dit opzicht heeft naar mijn mening de toenmalige
voorzitter, die een te uitgebreide achtergrond had op het
gebied van de zee en de behoeften van de wateren hier,
na de mening van de eindgebruiker te hebben gekregen,
zeker voorgesteld om de ontwerpwijziging door te voeren .
Ik zou dus nogmaals willen herhalen dat het ministerie, de
minister, de KSU en anderen volgen wat de eindgebruiker
heeft gesuggereerd.
[Pagina's 13-14, Proceedings Report No. 1(f)/2020 d.d. 25 oktober
2021]

v.

YBrs. Grootvader dr. Mohd Tap bin Salleh [Lid,
JKUSTUPKK] in procedure nr. 1 (c)/2020 van 1 december
2020 stelt dat het LCS-project door de aannemer wordt
aangestuurd en dat de mening van de eindgebruiker niet
serieus wordt genomen.
“Datuk Dr. Mohd Tap bin Salleh : De eerste is in feite de
opdrachtnemer, in die zin dat de eindgebruiker nooit erg
serieus werd genomen in termen van hun behoeften.
Sebab itu kita nampak misalannya de verandering van
SIGMA naar GOWIND itu was binnen een paar dagen
gedaan en de onderhandelingen over de prijsstelling was
ook gedaan binnenin de paar dagen, wat niet mogelijk is.
Tenzij er verborgen handen bij betrokken zijn. Ik denk dat
het grootste probleem waarmee JKS al die tijd te maken
heeft gehad, in feite is dat de eindgebruiker in het leger
nooit erg hoog op de agenda stond. Misalannya kita ini
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eight by eight dan sebagainya is eigenlijk een tweede
nummer geworden. Dia hendak kontrak ini
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tot zijn gedaan. Akani tetapi mening meerka en ook
hun behoeften waren niet 100 procent voor gezorgd van.
Itu zat.”
[Gezicht brief 39, Rapport procedure Nee. 1(c)/2020 gedateerd 1
december 2020]

D. Het uitzicht TLDM Nee Genomen Berekenen
YBrs. De heer Guna Arulalan David (plaatsvervangend hoofd
van het secretariaat, JKSTUPKK) in procedure nr. 1 (c)/2020
van 1 december 2020 deelde mee dat er geen rekening werd
gehouden met de standpunten van TLDM, zoals weergegeven in
tabel 2 .
Schema 2
Bewijs Het uitzicht TLDM Nee In aanmerking genomen

Bron : JKSTUPKK – Presentatie Aan 1 December 2020

" Mr. Guna Arulalan David : Voorzitter, ik denk dat we hebben
dit al besproken en ik zal doorgaan naar de volgende, dit is een
ontwerpwijziging. Dit is het bewijs waaruit blijkt dat er geen
rekening wordt gehouden met de standpunten van TLDM. Dat
is het verschil tussen het ontwerp van SIGMA en het ontwerp
van GOWIND. i kan markeer er gewoon een van weinigen
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dingen hier dichtbij bijv. woord voor het eerste item van CMS
voor SIGMA-ontwerp, Combat Beheer Systeem (CMS)
nee nodig
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van dezelfde fabrikant in vergelijking met het GOWINDontwerp, het moet Combat . gebruiken Beheersysteem van
dezelfde fabrikant die van DCNS is. Ter informatie, DCNS is het
bedrijf dat het Scorpion-project deed, onderzeeër. GOWIND is
meer een offshore patrouillevaartuig, geen kustgevechtsschip.
SIGMA is echter een beproefd ontwerp, dat al door de
Indonesische marine is gebruikt en in aanbouw is voor de
Marokkaanse marine. We kijken ook naar het kostenaspect,
inclusief integratie en door valutahedging te maken waarbij
TACTICOS ermee instemde valutahedging te maken en de
kosten die ermee gemoeid zijn RM349,45 miljoen bedragen
vergeleken met de hogere kosten voor integratie van de
apparatuur en ook het bedrijf GOWIND doet niet akkoord gaan
met valutahedging. Dus tegen de tijd dat we het onderzoek
hadden afgerond, waren deze kosten gestegen tot RM479
miljoen. Er is dus een aanzienlijk verschil in de systeemprijs
voor het gebruikte systeem.
Meneer Pengrusi : Meneer Guna, een beetje verlichting. Er
wordt gezegd dat dit GOWIND-ontwerp zich nog in de
conceptfase bevindt en alleen offshore patrouillevaartuig. Dus,
Dat middelen zij doen niet een bewezen staat van dienst
hebben voor het gevechtsschip.
Encik Guna Arulalan David : Op het punt van benoeming – op
het punt van akkoord gaan met GOWIND is meneer Pengrusi.
Tuan Pengrusi : Op dat specifieke punt, maar het ontwerp, wat
we LCS nu ook bouwen, is een gevechtsschip, toch? Hoewel
het GOWIND gebruikt. Het is toch nog steeds een
gevechtsschip? Het is geen patrouillevaartuig?
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Encik Guna Arulalan David : Ja, het is nog steeds een
gevechtsschip. Ze maakten plotselinge veranderingen. In feite
iets groter, groter dan de originele PV.
Tan Sri Ambrin bin Buang : Tuan Pengerusi, kita panggil
'GOWIND P', GOWIND-prototype.
Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli : Dus mijn vraag
Tuan Pengerusi, Tan Sri, op het punt van het maken van deze
samenvatting, heb je dit zeker gezegd aan BNS of MinDef of
TLDM. Wat maakt dat ze nog steeds aandringen op het
GOWIND-prototype in plaats van een bewezen...
Tan Sri Ambrin bin Buang : Nou, de regering heeft besloten
om voor GOWIND te gaan. Dus of ze het nu leuk vinden of niet,
de marine moet volgen, want er is al een contract. Je kunt het
contract niet zomaar verbreken. Siapa hendak bayar kalau dia
minta compensatie semua itu?
Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli : [Spreekt zonder
de luidspreker te gebruiken]
Een lid : [Spreekt zonder luidspreker te gebruiken stem]
Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli : Op het moment
van het jaar 2012 voordat het contract werd ondertekend, maar
misschien werd dit ding net ontdekt bij JKS. Op dat moment
waren ze erg onder de indruk van het prototype.
Tan Sri Ambrin bin Buang : [Spreken zonder de luidspreker te
gebruiken] ...Ontdek de GOWIND die hij wil
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dragen deze is a voorlopig ontwerp en deze gaat ook met de
algemene praktijk in MINDEF, alles moet worden geprototypeerd.
[Pagina's 23-24, Procedurerapport nr. 1(f)/2020 d.d. 25 oktober 2021]

E.

Vanwege Zorgvuldigheid Nee Geïmplementeerd
(i)

Beperkte financiële mogelijkheden van BNS Buitengewone voorschotten door de overheid
YBrs. De heer Guna Arulalan David (plaatsvervangend
hoofd van het secretariaat, JKSTUPKK) in procedure nr.
1 (c)/2020 van 1 december 2020 informeert dat de regering
er al mee heeft ingestemd om een voorschot te betalen voor
het LCS-project dat verder gaat dan de norm .
Schatkistcirculaire nr. 5 van 2007 bepaalt dat slechts 25% of
RM10 miljoen, welke lager is, als voorschot kan worden
betaald.
( PAC Note : Treasury Circular Letter No. 5 van 2007, Artikel
55.1 (a) bepaalt dat voor lokale fabrikanten of leveranciers
een voorschot kan worden gegeven tot 25% van de
contractwaarde of een maximum van RM10 miljoen, welke
lager is. )
Echter, vanwege het BNS-bedrijf met beperkingen financieel
dan Regering al goedkeuren om een voorschot te betalen van
maximaal 1,36 miljard RM. Ten behoeve van de
vooruitbetaling is deze wijziging maximaal: twee keer al ook
al gemaakt tot bovenstaande brief mee eens zijn
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aanvaarden Dit is ook een van de redenen voor de vertraging
bij het ondertekenen van het contract.
" Tuan Ahmad Fadhli bin Shaari [Pasir Mas] : Betalingen
die buiten de norm worden genoemd, het niet naleven van
de Schatkistcirculaire nr. 5 van 2007, is het niet tegen een
financiële procedure?
Dhr. Guna Arulalan David : Eigenlijk wordt de Treasury
Circular (PP) bepaald door het Ministerie van Financiën en
elke uitzondering kan alleen worden toegestaan door het
Ministerie van Financiën. Hier als je de regels volgt, heeft
het ministerie van Financiën al een uitzondering gegeven.
[Pagina 25, Verslag van de procedure nr. 1(f)/2020 d.d. 25 oktober
2021]

(ii) Positie financieel BNS Welke Zwak
YBrs. De heer Guna Arulalan David (plaatsvervangend
hoofd van het secretariaat, JKSTUPKK) in procedure nr.
1 (c)/2020 van 1 december 2020 informeert dat de financiële
positie van BNS zwak is waar het bedrijf verliezen heeft
geleden in 2015, 2016 en 2018. De gecumuleerde verliezen
zijn gestegen tot RM462 miljoen. De LCS-projectschuld
bedroeg op dat moment maar liefst RM733 miljoen en andere
schulden bereikten meer dan RM60 miljoen. Tot nu toe zijn
maar liefst 23 Original Equipment Manufacturers (OEM)
gestopt met werken.
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Terwijl BNS-leningen van financiële instellingen lange termijn
en korte termijn heeft bijna RM1 miljard bereikt. De uiterst
zwakke financiële positie van BNS heeft invloed gehad op de
voortgang van de bouw van het LCS-schip.
YBrs. Tan Sri Dr. Abdul Samad bin Alias (lid, JKSTUPKK)
in procedure nr. 1(c)/2020 d.d. 1 december 2020 meldt dat
de financiële positie van BNS zo zwak is en de financiële ratio
niet de gewenste ratio bereikt. De hele operatie levert geen
winst op en is alleen afhankelijk van voorschotgeld en ook
alleen betaling door de overheid. Hoewel BNS andere
bedrijfsonderdelen heeft , kan het geen interne winst
genereren die het grote "gat" kan dekken.
PAC ook op de hoogte Dat bedrijf BNS al kopen
onderdelen voordat tot tot Stap voortgang bouw.
" Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli : Ook mijn
eigen conclusie. Als het waar is wat eerder is gezegd,
bedrijf heeft aangeschaft reserveonderdelen vooruit van de
juiste fasen totdat dergelijke dingen kunnen verlopen. In de
scheepsbouw weet ik het niet. Is dit normaal? oefenen of
is deze misrekening of met opzet gedaan door mensen die
je kent die er een willen gaan?
Datuk Dr. Mohd Tap bin Salleh : Eigenlijk weten we niet
maar één informatie Yang Berhormat, ze kochten tv's voor
alle schepen, ook al zijn de schepen nog niet gestart.
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Datuk Wira dr. Mohd. Hatta bin md. Ramli : TV apa hoezo?
opa dr. Mohd Tik zoon van Saleh : Televisie.
Een lid : [Sprekent zonder de luidspreker te gebruiken]
Televisie?
Datuk Dr. Mohd Tap bin Salleh : Waarschijnlijk voor hen
om te zien, ik weet het niet.
Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli : Moet zijn geen smart tv?
Datuk Dr. Mohd Tap bin Salleh : Nee, nee. Gewoon,
gewoon om je te laten zien of om je te laten zien hoe gek
het was. Ze kopen gewoon omdat het geld er is of het
contract er is. Dit komt omdat, zoals Tuan Pengerusi zegt:
eerder dat het contract zo is ontworpen dat elke activiteit
als een vooruitgang wordt beschouwd. We moeten dus
betalen. Activiteit betekent dat je iets koopt of iets
verplaatst, je moet betalen.
Tan Sri Ambrin bin Buang : Ik denk dat het punt om op te
merken is: dat er veel geld is besteed aan het kopen van
de reserveonderdelen als ze nog niet klaar zijn.
Beberapa Ahli : [Berucap tanpa menggunakan pembesar
suara] Onderdelen.
Tan Sri Dr. Abdul Samad bin Alias : Onderdelen,
onderdelen. Geen reserveonderdelen.
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Bruinen Sri Ambrin bin Buang : l bedoelde onderdelen
[Ketawa] Wanneer de...
Tan Sri dr. Abdul Samad bin alias : Wanneer de schip is
niet eens klaar.
Tan Sri Ambrin bin Buang : Als het schip nog niet klaar
is. Oké. [Lacht] Sorry hoor. Het betekent dus dat er veel
geld is gekanaliseerd om dat deel eerder te betalen.
[Leden bespreken vakgenoot eigen]
Meneer voorzitter : Oké.
Tan Sri Ambrin bin Buang : Ik denk dat ze in de positie
zijn om te weten wanneer ze precies moeten betalen?
Wanneer precies moeten ze de aankoop doen? Dus, als er
ongezonde elementen zijn, koop dan eerst, weet je, in
welke staat dan ook en ontvang het geld snel Dat is een
ander verhaal.
[Pagina's 28-29, Proceedings Report No. 1(f)/2020 d.d. 25 oktober
2021]

Tijdens het werkbezoek van de PAC aan de BNS-werf op 11
december 2021 heeft de PAC de inventaris van de
opgeslagen apparatuur en apparatuur van het LCS-schip
getoond.
Een deel van de winkel is uitgerust met een
airconditioningsysteem om ervoor te zorgen dat de
apparatuur altijd in goede staat is.
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5.2.

Zwakheid Proces Acquisitie LCS

5.2.1 Onderhandeling Prijs Welke Langdurig En Verbetering Kosten
Geïntegreerd Logistiek Steun (ILS)
YBrs. De heer Guna Arulalan David (plaatsvervangend hoofd
van het secretariaat, JKSTUPKK) in procedure nr. 1 (c)/2020
van 1 december 2020 informeert dat het proces van
prijsonderhandeling lang op zich laat wachten vanwege
moeilijkheden bij het verkrijgen van een wederzijds akkoord
tussen MINDEF en BNS. In een reeks prijsonderhandelingen op
basis van het besluit van de EPU om de plafondtoewijzing van 9
miljard RM te handhaven, is een deel van de oorspronkelijke
reikwijdte van het contract al verwijderd, inclusief het Integrated
Logistic Support (ILS)-systeem ter waarde van 121 miljoen RM is
verwijderd uit het oorspronkelijke domein.
Toen echter een ander contract voor de ILS werd ondertekend,
had de prijs tot 600 miljoen RM bereikt. Daarom is de totale
contractprijs gestegen van RM9.128 miljard naar RM9.728 miljard.
De extra 600 miljoen RM is gebruikt voor bedrijfskosten onder
MINDEF en wordt niet gecontroleerd door EPU.
De heer voorzitter : Ja, meneer. Guna, ik las uit het rapport dat
er een extra RM600 miljoen is en ik kan echt niet begrijpen hoe
deze RM600 miljoen in het contract is opgenomen of het is een
aparte bovenop het contract en aan wie RM600 dit miljoen
betaald?
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Mr. Guna Arulalan David : We hebben die details niet,
Edelachtbare. Deze fractie van 600 miljoen RM is echter wat we
van het projectteam hebben gekregen.
De voorzitter : Waar heb je die vandaan? [Onderbroken]
Teamproject ?
Dhr Gebruiken Arulalan david : Team projecteren, ja
voorzitter: Dus, wie wordt verondersteld deze 600 miljoen RM
te betalen? De overheid...
Dhr Gebruiken Arulalan David: Regering.
meneer Voorzitter: Regering. Betalen tot wie?
Dhr Gebruiken Arulalan David: To het bedrijf dat het contract
gekregen.
meneer Voorzitter: BNS? Is is het BNS?
Een persoon Lid: Ja.
meneer Voorzitter: Of a veel ander bedrijf.
Dhr Gebruiken Arulalan David: BNS meneer Voorzitter.
Meneer Voorzitter: BNS.
Dhr Gebruiken Arulalan David: Ja.
Tuan Pengerusi: Dit is dus zoiets als een variatievolgorde. Niet
zo zeker?
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Encik Guna Arulalan David: Nee. Dit is een nieuw contract
omdat de oorspronkelijke scope in de - tijdens de
onderhandelingen uit het oorspronkelijke contract is verwijderd
en vervolgens een apart contract is aangegaan...
Tuan Pengerusi: Dus dat betekent dat deze scope eigenlijk in
het contract stond...
Puan Phan Yng Yiho [Timbalan secretariaat]: Origineel.
Dhr Gebruiken Arulalan David: Origineel.
Meneer Voorzitter: Origineel contract laarzen notities ondertekend
Rechtsaf?
Dhr Gebruiken Arulalan David: Opmerking ondertekend ja
Voorzitter: Niet getekend. Dus het werd verwijderd, maar
uiteindelijk ontdekten ze dat ze dit echt nodig hadden, ze sloten
een ander contract voor deze RM600 miljoen.
Dhr Gebruiken Arulalan David: RM600 miljoen, ja
Meneer voorzitter : i denken Dat is belachelijk."
[Pagina's 32 – 33, Procedurerapport nr. 1(c)/2020 gedateerd 1 december
2020]

...
" Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli : Heel mooi werk.
Maar iemand heeft nog steeds pijn, dus maak nog een extra
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contract, toevoegen terugkomen RM600 miljoen. Hij nee
kan de
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Slechts RM93 miljoen. Dus het betekent alsof ik het niet weet,
vooral ILS. Als we ons aan het oorspronkelijke contract houden,
is het slechts 121 miljoen RM plus andere dingen. Maar het lijkt
erop dat ze gewonnen hebben."
[Pagina 34, Verslag van de procedure nr. 1(c)/2020 gedateerd 1 december
2020]

5.3. Beheer Contract Acquisitie LCS
i. YBrs. De heer Guna Arulalan David (plaatsvervangend hoofd
van het secretariaat, JKSTUPKK) in procedure nr. 1 (c)/2020
dd 1 December 2020 informeren Dat Het LCS-contract werd op
23 maart 2011 door het MOF goedgekeurd. Het contract werd
echter pas op 17 juli 2014 ondertekend en deze vertraging was te
wijten aan een reeks onderhandelingen die hadden
plaatsgevonden en aan enkele wijzigingen in de oorspronkelijk
afgegeven acceptatiebrief. De wijzigingen zijn bedoeld om de
betaalmethoden te vereenvoudigen geld voorschieten aan BNSbedrijf.
A. Aandelenbeurs Apparatuur langdurig En Nee afgerond
Het probleem van langdurige en onbesliste uitwisseling van
uitrusting, vooral met betrekking tot het Decoy Launching System
(DLS) en Integrated Platform Management System (IPMS), is
omdat deze uitwisseling zal leiden tot financiële implicaties en
vertragingen bij het overhandigen van het schip. Telkens wanneer
een overeenkomst tot wijziging of uitwisseling van uitrusting
plaatsvindt, zal de maatschappij vragen om de oplevering van het
schip uit te stellen.
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Daarnaast heeft BNS ook onredelijke eisen gesteld. Zo is de claim
op de Surface To Surface Missile (SSM) van 38 miljoen RM
onterecht omdat de uitwisseling al onderling kosteloos is
overeengekomen via een ondertekend contract. Het bedrijf
presenteerde echter nog steeds zijn eisen en al deze problemen
leidden tot vertragingen in het LCS-projectproces.
B. Verhogingen van
als

projectkosten
zullen
gevolg van vertragingen

optreden

BNS Company heeft een claim ingediend zoals in Tabel 3 . Als de
regering akkoord gaat met de ingediende eisen, dan zal gebeuren
toenemen totale projectkosten. De totale kosten kunnen oplopen
tot 11,14 miljard RM om zes (6) LCS's te voltooien.
Tabel 3 Verbetering
Kosten Project

Bron : JKSTUPKK – Presentator Op 1 December 2020
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Dhr. Guna Arulalan David: ...Eigenlijk is het het
lokaaslanceersysteem dat het probleem is, het
lokmiddellanceersysteem
dat
oorspronkelijk
werd
aangeboden, heeft al geen munitie meer. Als de DLS is
geïnstalleerd, kan die niet worden gebruikt omdat de
munitie niet meer in productie is.
Hij moet dus ook veranderen. Wanneer het wordt
gewijzigd, is er een stijging van de kosten van RM7.13
miljoen en dan wordt het geheel een indirecte kost met
betrekking tot het basisontwerp, omdat het het ontwerp zal
veranderen en vervolgens de garantie, ontwerpautoriteit en
andere financiële kosten tot RM1. 3 miljoen. Dus op dat
moment het bedrag kosten per geheel kan raken tot
RM11,14 miljard om zes LCS's te voltooien ."
[Pagina 36, Verslag van de procedure nr. 1(c)/2020 gedateerd 1
december 2020]

De kostenimpact (totaal bedrag aan aanvullende claims)
door BNS werd als onredelijk bevonden, zoals
weergegeven in Tabel 4 . Als er niet wordt onderhandeld
en besproken, moet de regering mogelijk de onredelijke
eisen op zich nemen. De kosten werden verlaagd met
90,27% voor IPMS en 95,93% voor DLS nadat
onderhandelingen waren gevoerd door het projectteam.
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Schema 4
Invloed Kosten Door BNS Verkregen Nee Redelijk

Bron : JKSTUPKK – Presentatie Aan 1 December 2020

Dhr. Guna Arulalan David: ... Dit is nog een voorbeeld van
breuken, die we hier willen benadrukken, Edelachtbare, is
een significante verandering ten opzichte van wat wordt
aangeboden door het bedrijf en na onderhandelingen kan
worden verlaagd van RM136 miljoen voor IPMS om verder
verlaagd tot RM13,28 miljoen. Dit is wat we zeggen is een
onrealistische of onredelijke prijsstelling.
Als er geen onderhandeling is, geen discussie met het
projectteam en het projectteam niet vaststaat, heeft de
regering misschien ingestemd met 136 miljoen RM, maar
dankzij het projectteam kan de prijs worden verlaagd. Dus
dit is wat we willen benadrukken de verschillen Geachte
heer..."
[Pagina's 36 – 37, Procedurerapport nr. 1(c)/2020 gedateerd 1
december 2020]
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C. YBhg. Dato' Sri Muez Bin Abdul Aziz (KSU MINDEF) in
procedure nr. 1(b)/2020 van 18 november 2020 informeert dat
er twee problemen zijn die door JAN zijn geïdentificeerd in het
LKAN-jaar 2019, namelijk:
a.

LAD ten bedrage van RM116,54 miljoen werd niet opgelegd
aan het bedrijf voor de vertraging in de levering van het LCS1schip 245 dagen vanaf de vervaldatum die in april 2019 is.

b.

Betaling voortgang welke gemaakt tegen schip LCS1 is meer
dan de werkelijke voortgang van het werk met 21,1%.

De inkoopmethode is door directe onderhandeling voor zes (6)
LCS met BNS. Het ontwerp van het schip is gebaseerd op
GOWIND Variants van Naval Group, een bedrijf uit Frankrijk.
De aanschafkosten bedragen 9,128 miljard RM en het contract is
op 17 juli 2014 ondertekend voor een periode van 10 jaar,
beginnend op 3 oktober 2013 tot 2 oktober 2023. Er zijn vier (4)
aanvullende overeenkomsten (SA) gemaakt na de belangrijkste
contract werd in 2014 als volgt ondertekend: in tabel 5 .
Schema 5
Lijst Aanvullend Overeenkomst (ZA) Welke Is ondertekend
Aanvullende
Nee
overeenkomst
.
(ZA)
1.

Eerst

Datum
Contract

Wijzigin
g

27 Maart 2015

•
•
•

2.

Seconde

3.

Derde

14 september
2015
30 november
2016

financieel interesse RM128.6 miljoen
Herstructurering
van het
betalingsschema
dubbel Munteenheid (RM en euro )

structureren opnieuw Schema Betaling
structureren opnieuw Schema Betaling

• Conversie SSM
• Conversie merk model- Oppervlak
4.
Vierde
aan oppervlakte Raket van MBDA
tot
Kongsberg Verdediging En Lucht- en
ruimtevaart
Bron: MINDEF – Presentatie Aan 18 november 2020
24 november
2017
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Brieven van Intentie (LOI) projecteren deze al uitgegeven Aan 15
oktober 2010, terwijl de Letter of Agreement (LOA) op 16
december 2011 was. Basic Design werk is gestart door BNS op 3
oktober 2013 tot juni 2015. Op basis van het contract is Physical
Hand Over (PHO) in april 2019 voor het LCS1-schip, februari 2020
voor het LCS2-schip enzovoort tot het LCS6-schip in juni 2023.
De voortgangsstatus van het werk is 57,01% vergeleken met de
geplande 90,11% .
De belangrijkste factoren die bijdragen aan de vertraging zijn de
volgende:
i.

Vertraging bij het afronden van de aanschaf van
scheepsuitrusting vóór oktober 2016. Per 18 november 2020
zijn er nog 11 apparaten die niet zijn afgerond.

ii.

Vertraging bij het afronden van het gedetailleerde ontwerp en
de productietekening die vóór oktober 2016 is. Voor het
werkproces Gedetailleerd ontwerp moet BNS goedkeuring
krijgen van de Naval Group als Ontwerpautoriteit .

iii.

Vertragingen bij bouwwerkzaamheden zijn de gevolgen van
vertragingen bij het afronden van de aanschaf van apparatuur
en vertragingen bij het voltooien van gedetailleerde ontwerpen productietekeningen. De onderaannemer kan de
bouwwerkzaamheden pas uitvoeren als het gedetailleerde
ontwerp en de productietekening volledig zijn voltooid.

iv.

Stop Work of stop de implementatiewerkzaamheden waar de
Original Equipment Manufacturer (OEM) de werkzaamheden
heeft stopgezet vanwege het verzuim van BNS om de
betaling aan de OEM vanaf april 2018 terug te betalen.
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De totale betaling tot 18 november 2020 is RM 6,083 miljard of
66,64%. Betalingen worden gedaan op basis van voortgang en
activiteiten zoals opgenomen in de tweede en derde VA.
"Dato' Sri Muez bin Abd Aziz: ..Dus tijdens onze tijd nu
betaald is 66,64 procent gelijk aan RM6.083 miljard. Dit
betekent dat we al 6 miljard RM hebben uitgegeven om het
schip te financieren.
...
We hebben elke LCS al betaald per voortgang, per activiteit
zoals opgenomen in de aanvullende overeenkomst, twee en
drie. Dus elke activiteit van het schip - het schip voor uw
informatie dat we hebben gebouwd, is niet zo'n schip. Het was
ooit een activiteit waarbij de zes schepen betrokken waren, dat
was de eerste.
Ten tweede is hij als een gelijktijdige Yang Berhormat, het ene
schip, het tweede schip eenrichtingsverkeer. Dat is de
methode, Edelachtbare. Edelachtbare kijk daar eens naar, het
is niet hetzelfde als fysieke projecten, bouw de anderen zijn
klaar en dan betalen we per voortgang, maar dit zijn zes
schepen, zes van hen tegelijk Edelachtbare, we gaan één voor
één tegelijk ."
[Pagina 7, Verslag van de procedure nr. 1(b)/2020 van 18 november 2020]

55

LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN BERHUBUNG
PEROLEHAN KAPAL PERONDA GENERASI KEDUA - LITTORAL COMBATANT SHIP (LCS)
BAGI TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
DI BAWAH KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA (MINDEF)

D. YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat [LCSprogrammadirecteur, Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd] in
procedure nr. 1 (g)/2020 van 27 september 2021 verklaart het
probleem met betrekking tot het feit dat er geen schepen worden
voltooid, ook al is een bedrag van RM6 miljard betaald door de
regering. Hij verklaarde dat de geplande betaling gebaseerd is op
het ontwerp dat maatwerk vereist en ook dat de fabricage van het
schip gezamenlijk plaatsvindt waar de zes schepen gelijktijdig of
zelfs in één keer in Lumut zijn gebouwd. Op dit moment zijn er vijf
(5) schepen: zijn in verschillende percentages in de bouwfase
voortgang.
specifieke operationele vereisten die ontwerpaanpassing vereisen
en geen ontwerp van een bestaand ontwerp. Dit maatwerkproces
kost tijd.
De bouw van schepen in één keer is ook te wijten aan de
operationele vereisten van de TLDM, waarbij ze vereisen dat elk
schip wordt voltooid met een interval van 10 maanden tussen het
ene schip en het andere. Naast het in één keer bouwen van het
schip is ook het optimaliseren van de behoefte aan middelen,
personele middelen en faciliteiten mogelijk.
Vanwege deze ontwerp- en bouwbenadering is RM3 miljard van
de RM6 miljard die door de regering is betaald, bestemd voor
ontwerprechte elementen en infrastructuurontwerpwerken,
engineering in termen van software en hardware .
Dit project heeft het probleem van apparatuuruitwisseling in het
scheepsontwerpproces waarbij apparatuuruitwisseling vereist is
nadat het project zich in de gedetailleerde ontwerpfase bevindt,
dwz na
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ongeveer 45 maanden in de maak vorm wordt geïnitialiseerd.
Wanneer de noodzaak om deze apparatuur te veranderen
ontstond, waarna het ontwerpproces moest worden herhaald om
de verandering van apparatuur en systemen weer in het
oorspronkelijke ontwerp van het schip te kunnen integreren.
Vervolgens is de betalingsstructuur die is ingesteld in het LCScontract gebaseerd op 7 hoofdelementen, zoals globale
elementen die uitgebreid worden gebruikt voor processen voor
algemeen gebruik of algemene processen zoals ontwerp,
engineeringproces, testen, modellering en andere.
Voor elk element heeft het zijn eigen betalingsmijlen die worden
betaald volgens wat is opgesteld door de BNS. Daarom wordt van
de 6 miljard RM die door de regering is betaald 3 miljard RM
betaald aan elementen van het ontwerpaspect, wat neerkomt op
ongeveer 3 miljard RM. De rest is voor de betaling van de
voortgang van elk schip op basis van wat er in het veld of op de
scheepswerf is voltooid. De betalingen die MINDEF aan BNS
doet, zijn gebaseerd op elk element dat in het contractschema
staat.
YBhg. Kapitein (B) Dhr. Ir. Azhar bin Jumaat legde in dezelfde
procedure ook uit dat het ontwerpproces leidt tot de productie van
een productietekening die momenteel voor 96% voltooid is. De
tekening moet worden verzonden naar de Naval Group waar de
Naval Group in november 2019 is gestopt met werken. Van de
96% voltooiing van de productietekening heeft de Naval Group
validatie, verificatie en goedkeuring alleen op het niveau van 82%.
Als onderdeel van kwaliteitscontrole is het LCS-scheepsontwerp
geproduceerd door het BNS-bedrijf
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onderworpen aan het goedkeuringsproces van verificatie,
bevestiging door de instantie vrij Internationale dat is Bureau
Veritas welke genoemd en geselecteerd door de regering zoals
bepaald in het contract.
Hij verklaarde ook dat de verandering van hoofdapparatuur ook
een van de factoren was die de vertraging veroorzaakten. Dit komt
omdat het van invloed is op het ontwerp- en fabricageproces
wanneer de noodzaak voor verandering zich voordoet in het
midden van de projectfase, dat wil zeggen ongeveer 45 maanden
nadat de ontwerpfase is begonnen. De variatieorder (VO) voor
IPMS en DLS is goedgekeurd in januari 2019, drie (3) maanden
voordat het eerste schip werd voltooid. Het is onrealistisch of
gerechtvaardigd voor verwachten schip Dat kan voorbereid drie
(3) maanden nadat de VO werd goedgekeurd.
E. YBhg. opa Dhr. Een nietje zoon van Dhr. Knol
[plaatsvervanger
Secretaris-Generaal
(Ontwikkeling)
MINDEF] in procedure nr. 1(g)/2020 d.d. 27 september 2021
stelt dat VO niet de belangrijkste reden is voor de vertraging in de
oplevering van het project.
Voorzitter : Oké. Dank je. Van MinDef Datuk Ruji, kan zijn
algemeen leg aan de PAC uit wat de mening is van de MinDef
ten aanzien van de stelling of het standpunt van de BNZ waarin
veel onzekerheden staan als gevolg van het VO er is geen
eindbeslissing en er is geen eindbeslissing waardoor het project
niet binnen de gestelde tijd kunnen draaien. Iets toe te voegen
van jou Datuk Ruji?
Datuk Hj. Ruji bin Hj. Ubi : Gewoon een simpele Geachte
voorzitter. Zoals ik eerder al zei zijn er vier dingen welke vaak
zullen gemaakt door feestjes — vragen om
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Het spijt me, Ir. Azhar. Gemaakt door de BNS als reden, zoals
ik eerder al zei, het werd ter sprake gebracht in een eerder door
de geachte minister voorgezeten vergadering, maar we stellen
dat VOV81 genoemd niet de oorzaak is tot vertraging en samen
wij zijn ook Geachte heer voorzitter, ik heb eerder gezegd dat
er een teamproject is als u vanuit technisch oogpunt wilt zeggen
dat IPMS en deze DLS eerder Ir. Azhar zei zonder kosten ja.
Eigenlijk is er als ik me niet vergis dat "A" zonder enige kosten
is goedgekeurd, maar de IPMS en DLS verwijzen we naar de
MoF en de MoF verwijzen ons terug en het projectteam begrijpt
in termen van details en rechtvaardiging voor extra kosten voor
twee dingen Dit is Geachte heer Voorzitter en De leden PAC
zoveel als RM400 miljoen meer. Dit is moeilijk te rechtvaardigen
voor de MinDef en op basis van de laatste status zijn dit de
dingen die later in termen van richting moeten worden
besproken.
Dus nogmaals, ik benadruk nogmaals Geachte voorzitter en
PAC-leden, deze kwestie is aan de orde gesteld of deze VO de
hoofdoorzaak van de vertraging is en is al eerder genoemd, dit
is niet de hoofdoorzaak. Dit is - ja, het is een probleem, maar
niet de hoofdoorzaak en deze IPMS- en DLS-kwesties moeten
we wel terugverwijzen naar de MoF, maar mijn officieren
begrepen vóór deze kwestie dat de MoF ons vroeg om in termen
van zijn nieuwe richting aan de orde te stellen. Mijnheer de
voorzitter. Zo, dat is mijn eerste opmerking. Dank je.
Meneer de voorzitter : Oké, dank u. Ik nodigde Ir. Azhar om
door te gaan. FAQ vier ja.
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Ir. Azhar bin Jumaat : Ik wil het hier even verduidelijken
voordat ik naar deze vierde FAQ ga. Het is waar dat de BNS
toegeeft dat niet alle impact van kosten en tijd is gericht op de
kwestie van de variatieorder... Het speelt al heel lang. We
draaien om hetzelfde proces en dezelfde problemen."
[Pagina's 27-28, Proceedings Report No. 1(g)/2020 d.d. 27 september
2021]

5.4. Zwakheid Clausule Contract
YBrs. De heer Guna Arulalan David (plaatsvervangend hoofd van
het secretariaat, JKSTUPKK) in procedure nr. 1 (c)/2020 van 1
december 2020 informeert dat de contractclausule voor Liquidated
Damages (LAD) bepaalt dat LAD-claims slechts tot 12 maanden kunnen
worden berekend. Deze kwestie wordt gezien als een clausule die de
belangen van de regering niet beschermt.
5.5. Voorstel En Weg Ga naar de LCS
i.

YBrs. De heer Guna Arulalan David (plaatsvervangend
hoofd van het secretariaat, JKSTUPKK) in procedure nr. 1
(c)/2020 van 1 december 2020 informeert dat op basis van de
bevindingen twee (2) opties zijn ingediend door JKSTUPKK.
Opties 1 – Doorgaan Contract
a.

MINDEF moet de uitwisseling van apparatuur zo snel
mogelijk afronden. Indien niet opgelost,
een
(1)
commissie speciaal welke
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voorgezeten door Welke Gelukkig zijn Bruinen Dhr De
Chief Secretary of State (KSN) moet worden gecreëerd;
a.

BNS moet zich
onmiddellijk
afronden
gedetailleerd ontwerp _

voorbereiden

en

b.

BNS verbetert de praktijken op het gebied van bestuur en
financieel beheer;

c.

Controle betaling welke nauw en volgen contract;

d.

elementen aftopping voor JONGEN nodig hebben ingepakt in
ZA;

e.

wijziging van het door het bedrijf ingediende voorstel moet
nog worden afgerond.

f.

Kosten -batenanalyse wordt uitgevoerd omdat de
geschatte kosten van het project naar verwachting het
contractplafond van RM9.128 miljard zullen overschrijden.

Opties 2 – Beëindigen Contract
MINDEF gehoorzamen clausule contract en er toe doen het
volgende moet worden overwogen:
a.

De fysieke prestaties van de LCS blijven bestaan en naar
verwachting zal de resterende toewijzing van 3,188 miljard
RM de bouw van de LCS niet kunnen dekken.

b.

De kasstroompositie van BNS is behoorlijk kritiek wanneer
de schuld bij leveranciers en OEM's meer dan 800 miljoen
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RM heeft bereikt en als deze kwestie niet wordt opgelost
dan OEM nee zullen begin werk.
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Als er geen medewerking van de OEM is, zal dit het project
verder vertragen.
Volgens JKSTUPKK wordt het project, rekening houdend met
het voorstel in optie 1, door de regering voortgezet met het BNSbedrijf. MINDEF moet alle bevindingen en aanwijzingen
onmiddellijk aan het kabinet voorleggen.
ii.

iii.

YBhg. Dato' Sri Muez Bin Abdul Aziz (KSU MINDEF) in
procedure nr. 1(b)/2020 van 18 november 2020 informeert
dat MINDEF verschillende opties heeft gegeven als
voorgestelde richtingen voor dit project, als volgt:
a.

Het project werd voortgezet door Naval Group uit Frankrijk
aan te stellen als bergingsaannemer via een akte van
cessie met BNS, waarbij het resterende contractplafond
werd gebruikt om ten minste twee (2) van de schepen te
voltooien;

b.

Het project wordt voortgezet door BNS met het resterende
plafond van het contract dat ongeveer RM3.1 miljard meer
is om ten minste twee (2) schepen te voltooien; en

c.

Contract door BNS beëindigd.

YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat [LCSprogrammadirecteur, Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd] in
procedure nr. 1 (g)/2020 van 27 september 2021 informeert
dat BNS een tegenvoorstel heeft gedaan aan MINDEF waarin
BNS zelf aanvullende middelen verstrekt en vraagt MINDEF in
overweging te nemen voor verlenen inzet voor werken
contract
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( toekomstige zaken ) die zullen komen. Dit is bedoeld om BNS
in staat te stellen fondsen te verkrijgen via sukuk of obligaties.
Vanuit het aspect van lekkage en wanbeheer van het project op
het niveau bedrijf, BNS al implementeren forensisch onderzoek
audit en de resultaten van het rapport, is in september 2020 een
rapport ingediend bij het MACC.

6.

ONTDEKKING PAC PARLEMENT

Ontdekking PAC parlement is Leuk vinden het volgende:
6.1. Zwakheid Planning Acquisitie LCS
A.

Gedetailleerd Ontwerp Nog niet afgerond
i. YBhg. Dato' Sri Muez bin Abdul Aziz (KSU MINDEF) in
procedure nr. 1(b)/2020 van 18 november 2020 legt uit dat
het gedetailleerde ontwerp nog niet is voltooid of afgerond
door BNS en niet is bevestigd of goedgekeurd door Ontwerp
Autoriteit dat is Marine Scheepswerf Maatschappij.
"Meneer Ahmad Fadhli bin Shaari: ... Ik vraag me af of
het schip echt 100 procent compleet is, gezien het plan, is
het er al? Omdat ik vanaf het begin van het contract te
horen kreeg dat het plan nog niet klaar was. Hoe?
Dato' Sri Muez bin Abd Aziz: Het is een gedetailleerd
ontwerp, niet klaar Geachte heer.
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Meneer Ahmed Fadhli zoon van Deel: Gedetailleerd ontwerp
nee...
Dato' Sri Muez bin Abd Aziz: Het bouwontwerp is klaar.
Het basisontwerp is klaar maar nog een, het betreft een
plan dat nog niet klaar is.
Meneer Ahmed Fadhli zoon van Deel: Waarom nee klaar?
Dato' Sri Muez bin Abd Aziz: Dit komt omdat ja, degene
die het plan wil onderschrijven is van de Naval Group, uit
Frankrijk. Er is enige communicatie tussen BNS en deze
OEM of onderaannemer. Het detailontwerp heeft hij nog
niet kunnen afronden.
Dato' Ahmad Husaini bin Abdul Rahman:
ontwerpbevoegdheid.

Met

Dato' Sri Muez bin Abd Aziz:
ontwerpbevoegdheid .

met

Eenmaal

[Pagina's 7 – 8, Procedurerapport nr. 1(b)/2020 van 18 november
2020]

ii.

YBhg. Eerste admiraal Shaiful Bahri bin Baharuddin
[hoofddirecteur van het TLDM LCS-projectteam,
ministerie van Defensie] in procedure nr. 1 (d)/2020 van
16 december 2020 heeft meegedeeld dat het LCSprojectteam de kwestie van vertragingen bij de voorbereiding
van het gedetailleerde ontwerp en het productieontwerp
monitort en deze kwestie wordt elke maand met BNS
besproken in de voortgangsvergadering van het werk.
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“Eerste admiraal Shaiful Bahri bin Baharuddin:
Edelachtbare, wat betreft vertragingen, we hebben
gedetailleerde ontwerp- en productietekeningen, voor uw
informatie hebben we dat altijd – wat betekent dat we elke
maand voortgangsvergaderingen hebben, dus we blijven
toezicht houden, een van de problemen is op
gedetailleerde ontwerp- en productietekeningen. Dus we
pakken dit ding altijd op en praten met Bousteads kant.
Boustead zei vaak dat ze nog aan het leren waren omdat
hij problemen had met het voorbereiden van dit
gedetailleerde ontwerp en de productietekening. Daarom is
dit project het eerste project dat we in het land hebben
gemaakt,
het
gedetailleerde
ontwerp
en
de
productietekening met de bedoeling om ontwikkelen, om
technologie naar lokaal over te dragen. Zodat Boustead in
de toekomst, als er in de toekomst scheepsbouw komt, kan
uitvoeren, ik bedoel zichzelf met lokaal.
Dat was dus de bedoeling van Boustead. We haasten deze
zaak vaak naar de kant van Boustead. ..."
[Pagina 17, Verslag van de procedure nr. 1(d)/2020 d.d. 16
december 2020]

YBhg. Eerste admiraal Shaiful Bahri bin Baharuddin
deelde ook mee dat het gedetailleerde ontwerp en de
productietekening in november 2016 voltooid zouden moeten
zijn. Het projectteam heeft deze kwestie herhaaldelijk aan de
orde gesteld omdat als gevolg van de vertraging in het
gedetailleerde ontwerp dit een grote impact zal hebben op het
project en waardoor BNS verliezen lijdt.
"Mevrouw Wong Shu Qi: ... Dit is omdat we dat allemaal
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weten " regering al maken betaling volgen
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activiteiten die zijn uitgevoerd op de zes schepen die in
aanbouw zijn. Maar eigenlijk is het gedetailleerde ontwerp
nog niet klaar, dat is een probleem, Boustead met de
Naval-groep. Dus toen al deze problemen zich voordeden
en het basisontwerp klaar was, toch? is in het proces en
de overheid betaalt. Zullen maar hoe gaat het projectteam
hiermee om, dat wil zeggen, er zit vertraging in dit alles. Is
er een melding bij de meerderen of welke partij? Dit komt
omdat we niet verder kunnen, laat het probleem los deze
gebeuren Kan mij weten is daar KP onderneem geen actie
wanneer u wordt geïnformeerd dat dit gedetailleerde
ontwerp in feite niet is voltooid en we blijven daarvoor
betalen.
Eerste admiraal Shaiful Bahri bin Baharuddin: geachte,
met betrekking tot de aan de orde gestelde kwestie.
Eigenlijk is het projectteam, zoals ik al eerder vertelde, we
houden altijd vergaderingen en we bewaken een van de
zogenaamde elementen die we bewaken, een van de
problemen is de kwestie van gedetailleerd ontwerp en
productietekening. Sterker nog, we hebben ook veel
speciale bijeenkomsten die we houden. We zijn zelfs naar
een bijeenkomst op hoog niveau geweest met betrekking
tot dit probleem.
De reden dat we de impact van de vertraging in het
gedetailleerde ontwerp hebben genoemd of het
onvermogen van Boustead om vast te stellen dat het
gedetailleerde ontwerp op tijd klaar is, zal een grote impact
hebben op het project en ervoor zorgen dat Boustead ook
verlies lijden. Omdat het detailontwerp zogenaamd freeze
moet zijn, moet het definitief zijn want als het niet definitief
is zullen ze bijvoorbeeld het verkeerde materiaal kopen en
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ook dit ding is weggehaald. Wij
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maken zich in feite meer zorgen in Boustead. We hebben
deze kwestie aan de orde gesteld. Er is een van de
bijeenkomsten die we houden - een bijeenkomst op hoog
niveau in het Royal Chulan Hotel, voorgezeten door Tan Sri
Ahmad Ramli en bijgewoond door Bruinen Sri Kamarul,
Bruinen Dhr De voormalige CN, Bruinen Sri Ramalaan. We
hebben hier specifiek over gesproken.
Ik bracht die tijd naar voren, ik zei dat we ons erg zorgen
maakten omdat we Boustead in die tijd veel vonden, het
verkeerde kochten. Verkeerde object. Dus dit ding brengt
een verlies voor Boustead's kant. Op dat moment was er
echter een vertegenwoordiger van Boustead die zei dat wat
ik aan de orde had gesteld, hij echt had bedacht, in feite
het is binnen Boustead heeft zogenaamde – binnen
tolerantie. Dat is min of meer zo. Het betekent dus dat u
zich niet veel zorgen hoeft te maken over wat u heeft
gemarkeerd. We zijn meer - zo. min of meer zo.
Dus vanwege de vertraging in dit ontwerpdetail en deze
productie zal ook een sneeuwbaleffect op de
constructiewerkzaamheden ontstaan, omdat we bij het
plaatsen van de panelen alle kabels moeten bepalen, de
volgorde van het werk. De betekenis is dat daarom
gedetailleerd ontwerp erg cruciaal is.
Meneer de voorzitter: Admiraal, normaal gesproken zou
dit gedetailleerde ontwerp moeten zijn als dat er is?
Wanneer is het klaar? Omdat de overeenkomst is
ondertekend en de plafondprijs van 9 miljard RM is
vastgesteld, in welk stadium moet dit gedetailleerde
ontwerp worden voltooid?
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Eerste admiraal Shaiful Bahri bin Baharuddin: Het
gedetailleerde ontwerp en de productietekening zouden in
november 2016 klaar moeten zijn, edelachtbare.
meneer Voorzitter: november 2016.
Admiraal Eerst Shaiful Bahri zoon van Baharuddin:
Wordt verondersteld.
Meneer Voorzitter: Oké.
Eerste admiraal Shaiful Bahri bin Baharuddin: Dus we
zijn laat."
[Pagina's 26 – 28, Procedurerapport nr. 1(d)/2020 d.d. 16 december
2020]

iii.

YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat (voormalig
directeur-generaal van het TLDM LCS-projectteam) in
procedure nr. 1 (d)/2020 d.d. 16 december 2020 meldt dat
BNS wordt geconfronteerd met ernstige problemen met
lekken in het financieel beheer. Zonder een gezonde
cashflow belemmert of verstoort het het hele proces van het
maken van detailontwerp en productietekening . De basis is
financieel wanbeheer van het project waarbij het van de
overheid ontvangen geld niet wordt gebruikt voor het doel van
het project.
“Gehouden (B) Ir. Azhar bin Jumaat: Oké, Yang
Berhormat, ik moet hier verklaren dat ik nu mijn Boustead
Naval Shipyard-hoed op zet. Niet langer als... Ik zal
spreken in de hoedanigheid niet als een mantan KP.
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Kwestie welke ons gezicht Bij in Boustead marine
Scheepswerf dit is behoorlijk ernstig ja waar het gaat om
lekkage financieel management. Voor mij is dat de
belangrijkste kwestie van het huidige probleem. Zonder
een gezonde cashflow voor het project, heeft het eigenlijk
het hele proces voor ons tot stilstand gebracht om het
ontwerp en ook de productie voort te zetten. Dus wat dat
betreft, gaat het belangrijkste probleem voor ons niet over
de mogelijkheden van onze knowhow en het
succesverhaal van de technologieoverdracht. Het gaat
eigenlijk om het wanbeheer van de financiering van het
project, waar het daadwerkelijke geld daadwerkelijk is
verzameld, ontvangen van de regering is eigenlijk niet voor
het project zelf wordt gebruikt. Dit lekkageprobleem leidt
dus eigenlijk tot het huidige probleem voor mij om het
project te implementeren. Dank je.
[Pagina's 17 – 18, Procedureverslag nr. 1(d)/2020 d.d. 16 december
2020]

B.

Aanstelling OEM
Company (CAD)

/

Onderaannemer via Contraves

De heer Sharifuddin bin Md. Zaini Al-Manaf [Chief
Executive Officer van Boustead Heavy Industries
Corporation Berhad] in procedure nr. 1(h)/2020 van 11
december 2021 waarin de aankoop van OEM-goederen wordt
uitgelegd via Syarikat Contraves (CAD), een joint venture (JV)
tussen BHIC en Het Duitse Rheinmetall heeft voor problemen
gezorgd. Dit veroorzaakt de aankoop van goederen tegen
meerdere prijzen . Tijdsplanning nu is de OEM-afspraak direct
zonder CAD.
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"De heer Sharifuddin bin Md. Zaini Al-Manaf: Oké.
Misschien kan ik het een beetje uitleggen. Werkelijk lokale
aannemers, geen probleem. De belangrijkste is eigenlijk de
benoeming van een joint venture (JV) bedrijf Contraves,
tussen ons en Rheinmetall uit Duitsland. Alleen al de opening
of vorming van Contraves heeft vragen doen rijzen. Ik bedoel,
waarom moeten we OEM-items kopen via CAD? Waarom
gaan we niet meteen door naar de volgende OEM?
Allereerst is de vorming van CAD niet duidelijk in termen van
de reden en ook het goedkeuringsproces. Dat is voor ons
minder duidelijk.
Beide, ruwweg gezegd, als we naar deze CAD gaan, kunnen
onze prijzen drie tot vier keer stijgen, zonder clausules.
Een persoon Lid: Keer dubbele?
Dhr. Sharifuddin bin Md Zaini Al-Manaf: Dubbele tijd. Op dit
moment, onze plan is Dat omzeilen de CAD en ga direct aan
de OEM die, als God het wil, we ongeveer RM400 miljoen tot
RM500 miljoen kunnen besparen, afhankelijk van of we later
een onderhandeling hebben.
Ik heb dit ook aan MACC benadrukt om CAD te helpen
onderzoeken. Het probleem is, in termen van het contract, het
is wettelijk benoemd. Qua facturen betalen we wel per factuur.
Vanuit commercieel oogpunt is het alsof er niets mis is, zelfs
als mensen zeggen waarom betalen JV bedrijf tot drie, vier
keer dubbele laarzen eigenlijk het
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gewillige koper, gewillige verkoper. Anders kan MACC bewijs
tonen dat zegt achter de prijs van drie, vier deze dubbel is er
geldspoor aan individuen. Dat is wat het MACC ons moet
helpen bewijzen."
[Pagina 27, Verslag van de procedure nr. 1(h)/2020 d.d. 11 december
2021]

6.2. Zwakheid Proces Acquisitie LCS
Het contract
werd ondertekend op
17
juli
2014 ,
hoewel de datum van uitvoering van het
werk 3 oktober 2013 was.
i.

YBhg. Dato' Sri Muez bin Abdul Aziz (KSU MINDEF) in
procedure nr. 1(b)/2020 van 18 november 2020 verklaart dat de
Acceptance Letter (SST) op 16 december 2011 is afgegeven. De
uitvoeringsdatum van de in het contract genoemde werkzaamheden
gaat in vanaf 2013. Geen toepassing voor extra tijd gemaakt voor
het doel van het verlengen van de contractondertekeningsperiode.
"

Voorzitter: Dato' Sri, voordat we verder gaan,
zal ik hier het in juli 2014 ondertekende contract
onderzoeken.
gegevens' Dhr Muez zoon van Abdo Aziz: Ja, ja Meneer Voorzitter.
Voorzitter:
jaar

Het
contract
was al
een
daarvoor in oktober 2013 ingegaan .

gegevens' Dhr Muez zoon van Abdo Aziz: Ja, ja.
Voorzitter

:

Dus
74

deze PAC

LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN BERHUBUNG
PEROLEHAN KAPAL PERONDA GENERASI KEDUA - LITTORAL COMBATANT SHIP (LCS)
BAGI TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
DI BAWAH KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA (MINDEF)

heeft zeker
regering is

ervaring voor zien veel contract
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zo begint het werk eerst, daarna wordt de overeenkomst
getekend. Kunnen we in dit nummer specifiek voor dit LCScontract dus bevestiging krijgen waarom het contract pas 10
maanden na de ingangsdatum is ondertekend.
Dato' Sri Muez bin Abd Aziz: Ja, ter informatie, meneer de
voorzitter, de SST of acceptatiebrief is uitgegeven op 16-12-2011
weer. Het betekent dat hij al aan het werk moet, het werk kan
doorgaan. SST is iets dat juridisch bindend is dat er een aanbod
kan zijn, er is aanvaarding, het heeft al aansprakelijkheid jegens
beide partijen. Je kunt dus al beginnen. Het daadwerkelijke
contract zal dus enige tijd in beslag nemen. Als dat het contract is
dat hij heeft ondertekend, zal hij het laten onderhandelen, herzien,
legaal enzovoort. Er zijn dus twee partijen bij betrokken, de BNC,
en het zal enige tijd duren, mijnheer de voorzitter. In het contract
zal echter worden vermeld dat de ingangsdatum inderdaad vanaf
2013 ingaat, dames en heren. Het is gewoon een technisch
probleem ."
[Pagina's 3 – 4, Procedureverslag nr. 1(b)/2020 van 18 november 2020]

ii.

YBhg. Dato' Che Isa bin Che Kob, TKAN (Financiën) JAN in
procedure nr. 1 (a)/2020 van 18 november 2020 legt uit dat op
basis van de procedure voor overheidsopdrachten het contract moet
worden ondertekend binnen een periode van maximaal vier (4)
maanden vanaf de datum waarop het SST is ondertekend.
Voortgangsbetalingen kunnen tot drie (3) keer worden toegestaan
binnen de eerste vier (4) maanden nadat de SST is uitgegeven en
eerder contract formeel ondertekend. Betaling voortgang welke
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verder kan alleen
is ondertekend.

worden gedaan nadat een formeel contract

6.3 Beëindiging Werk ( Stop werk ) Bouw Schip
i. YBhg. Dato' Sri Muez bin Abdul Aziz (KSU MINDEF) in
procedure nr. 1(d)/2020 van 16 december 2020 meldt dat
ongeveer 164 OEM's zijn gestopt met werken en goederen leveren
vanwege wanbetaling door BNS.
"Dato' Sri Muez bin Abdo Aziz: Een beetje meer, Sir Voorzitter.
De belangrijkste factor van de vertraging, de oorzaak van de
vertraging, de eerste, is gerelateerd aan de aanschaf van
apparatuur, inkoop. Niet afronden vóór 16 oktober. Zes maanden
later. De aanschaf van apparatuur is niet volgens het
oorspronkelijke plan enzovoort.
Detailontwerp, ja, Edelachtbare heeft er al vaker over gesproken.
Een van de factoren droeg ook bij aan deze vertraging, die werd
geïnformeerd door wie eerder zei, de sneeuwbal eerder.
Admiraal Eerst Shaiful Bahri zoon van Baharuddin : Sneeuwbal.
Dato' Sri Muez bin Abd Aziz: Dat zei de admiraal ook eerder.
Zodra het gedetailleerde ontwerp klaar is, zal dit natuurlijk
interfereren met de volgende activiteiten voor ons om het schip te
voltooien.
De derde, de constructie wordt beïnvloed door de vertraging in de
inkoop, gedetailleerde ontwerp- en productietekeningen en
levering van stalen kits, 40 maanden vertraging in de voortgang
en onbetaalde OEM ongeveer 164 OEM-leverancier sub-garant
en meest hen ook al al hou op. Het is nee kan
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levert het artikel en draagt ook bij aan de vertraging bij het
voorbereiden, afronden van het gedetailleerde ontwerp, Geachte
heer. Dat is het een beetje.
Meneer de voorzitter:
werkonderbrekingen is 164?

Ja.

Dato'

Seri,

het

aantal

Een persoon Leden : Ja.
Meneer de voorzitter: Veel, hè? De reden staat in het JKSrapport, maar dit is eerder opgesteld. Hij zei dat slechts zeven
OEM's stoppen met werken. Maar nu is het tot 164?
Eerste admiraal Shaiful Bahri bin Baharuddin: Geachte
voorzitter, 164 OEM-leveranciers, de informatie die we zojuist van
Boustead hebben ontvangen. Laatste informatie. Eigenlijk bijna
allemaal. Op dit moment werkt geen van de OEM's nog. Hetzelfde
geldt voor onderaannemers. Het betekent dat we geen
vooruitgang hebben - we zijn nu te traag deze. Wat Boustead's
maken werken welke Boustead gaat voorlopig meer over het
inschepen van apparatuur.
Dit betekent dat de geleverde apparatuur die al in de winkel ligt, in
het schip wordt gebracht. Dat is binnen BNS's zogenaamde - nietbetrokken OEM. Het is onder de werknemers van Boustead die
taken hebben."
[Pagina's 39 – 40, Proceedings Report No. 1(d)/2020 gedateerd 16
december 2020]
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ii. YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat [LCSprogrammadirecteur, Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd] in
procedure nr. 1 (g)/2020 van 27 september 2021 legt uit dat BNS
een probleem heeft met achterstallige betalingen aan werken of
bestellingen van ongeveer 800 miljoen RM. Dit komt doordat het
scheepsbouwproces in één keer wordt uitgevoerd en niet alleen
gericht is op LCS1 en LCS2. Als zodanig is er apparatuur voor het
LCS6-schip dat is besteld en ook in het productieproces is. Er is een
betalingsverzoek ingediend door de OEM. Dit heeft geleid tot
beperkingen in de cashflow van het project.
"Meneer de voorzitter: Ja bedankt. Met betrekking tot de
cashflow begrijpen we dat BNS inderdaad in dit LCS-project
schulden heeft bij leveranciers of zelfs verkopers die apparatuur
leveren en ook machines enzovoort. Dat veroorzaakte ook de
vertraging in de oplevering van dit project. Is het mogelijk Ir. Azhar
helpen om dit probleem verder uit te werken?
Ir. Azhar bin Jumaat: Oké. Voor de behoeften van dit project
hebben we een probleem van achterstallige betalingen aan de
werken of zelfs de bestelling die we hebben gedaan aan de
fabrikant van de apparatuur origineel Ik denk, klaar Opmerking,
ons staat voor de goede orde, de schuld bedraagt ongeveer 800
miljoen RM, Edelachtbare, aan de leverancier.
Waarom het zo is gegaan, is om het proces van het maken van dit
schip mogelijk te maken, omdat het niet alleen gericht is op
schepen één en twee. Het is voor één tot zes. Er is ook
apparatuur voor schip zesde ook al welke al ons bestellen en ook
in werkwijze fabricage. Dus, het bijdrage leveren tot
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de kosten die wij noemen zijn gemaakt of zijn al in onze
boekhouding op te nemen en worden al gefactureerd aan ons door
de OEM. Dus het probleem: deze leiden tot cashflowbeperkingen
van projecten.
Daarnaast erkennen we ook de kwestie van financieel beheer nee
efficiënt of ook al nee gemaakt juist controleren en saldo door het
bedrijf dat lekkage heeft opgelopen, waarvan we zeggen dat de
kosten zijn overschreden in de laatste RM1 miljard waar het is
doorverwezen naar een forensisch auditproces en deze kwestie is
gemeld aan de MACC.
Dat is dus een interne actie van het bedrijf om de problemen aan
te pakken die zijn gerezen op het gebied van lekkages en
onregelmatigheden in het bestuur, bestuur vanuit het bedrijf. Aan
de basis ligt de kwestie van lekkage, meneer de voorzitter."
[Pagina 31 van Procedurerapport nr. 1(g)/2020 d.d. 27 september 2021]

6.4 Beheer Contract Acquisitie LCS
A.

Selectie Apparatuur Hoofd
YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat [LCSprogrammadirecteur, Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd] in
procedure nr. 1 (g)/2020 van 27 september 2021 verklaarde dat
van de 17 lijsten met hoofdapparatuur die door TLDM werden
voorgesteld, er slechts 10 werden goedgekeurd en aanvaard door
BNS. Ondertussen werden er nog zeven (7) tegenvoorstellen
gedaan door bedrijf BNS gebaseerd op specificaties, complexiteit of
technisch en ook tot belang reclame net zoals prijs. Voorstel
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het gezegde beschouwd door feestjes MINDEF en afgerond in
de vorm van een contract.
"Meneer de voorzitter: Oké. In de getuigenis van admiraal
Tan Sri Dato' Sri Dr. Abdul Aziz bin Hj. Jaafar, verklaarde
hij dat afgezien van de selectie van het Gowind-ontwerp,
dus in het bouwproces en ook de selectie van de
beschikbare
apparatuur,
TLDM
ooit
al
17
hoofdapparatuursystemen had ingediend, waarvan er
slechts 10 waren goedgekeurd en de andere zeven waren
niet goedgekeurd door BNS.
Dus ik wil uitleg van BNS of het mogelijk is om informatie
of standpunten of het standpunt van BNS te geven in de
verklaring van admiraal Tan Sri Dato' Sri Dr. Abdul Aziz bin
Hj. Deze jaafar, en ook de gerelateerde vraag, komt door
de ervaring van BNS met het omgaan met dergelijke
projecten, bij de selectie van zelfs het ontwerp of de
apparatuur in het project, of het nu een norm of praktijk is
van BNS om een discussie te voeren met de eindgebruiker,
in dit geval TLDM, met hun standpunten?
Dhr Ir. Azhar zoon van Vrijdag: Voor vraag welke het
eerste deel, geachte meneer de voorzitter, ik probeerde
voor mijn begrip te antwoorden, ja. Uit de lijst met 17
hoofdregels voorgesteld door gebruikers d.w.z TLDM,
enkel en alleen 10 enkel en alleen welke overeengekomen
en geaccepteerd. Ondertussen werden er nog zeven
tegenvoorstellen gedaan door het bedrijf BNS. Dat klopt,
het is gebeurd. Het komt echter terecht in de mening of het
begrip van het bedrijf is Dat is een voorstel van feestjes
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gebruikers kijken naar operationele mogelijkheden en
vereisten .
BNS heeft ook tegenvoorstellen gedaan op basis van
specificaties, complexiteit of technisch en kan ook meer uit
commercieel belang zijn, prijs of bedrijf, bedrijf heeft een
belang dat een tegenvoorstel van mijn kant is gedaan zogenaamd aan het Ministerie van Defensie als
proceseigenaar. Zo wordt een aspect gestart waar
gebruikers hun suggesties en wensen uiten, wat ze willen.
Een element van de kant van het BNS-bedrijf is om een
tegenvoorstel te doen, natuurlijk, het is gebaseerd op de
belangen van het bedrijf waarvan ik denk dat die meer
gedreven worden door zakelijke of commerciële
overwegingen.
Het is dus aan de autoriteit van het Ministerie van Defensie
om een definitieve beslissing te nemen, waarvoor dit is
besloten en in het contract is vastgelegd. Daarom zie ik de
kwestie als een proces waarin onderhandelingen,
voorstellen - tegenvoorstellen tussen de twee partijen
hebben plaatsgevonden en de gebruikers hun wensen en
ambities hebben geuit, maar het nodig hebben besloten
door de partijen geautoriseerd dat is het ministerie van
Defensie en ook het ministerie van Financiën, wat is
gebeurd en is vastgesteld op de overeenkomst van een
contractuele verbintenis. Daarom moeten we, om het nu te
verhogen, voor mij, ja, naar de toekomst kijken. In plaats
van terug te kijken, hoe is het gebeurd en waarom is het
een probleem ontstaan. Dus dat is de mening van het
antwoord
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feestjes bedrijf voor vraag sectie eerst van de geachte
heer voorzitter. ..."
[Pagina's 19 - 20 van Proceedings Report No. 1(g)/2020 gedateerd 27
september 2021]

B. Selectie En Wijziging Ontwerp Het formulier
TLDM heeft ingestemd en wilde het ontwerp van SIGMA. Het
ontwerp is echter gewijzigd in GOWIND op basis van het voorstel
van de BNS aan de minister van Defensie.
i.

YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat (voormalig
directeur-generaal van het TLDM LCS-projectteam) in
procedure nr. 1 (d)/2020 van 16 december 2020 informeert
dat voor het selecteren van SIGMA- of GOWIND-ontwerpen
het offerteproces niet wordt gemaakt door het Projectteam.
Dit komt doordat de inkoop van het LCS-contract tot stand is
gekomen via directe onderhandelingen met BNS. Het
offertetraject naar alle potentiële leveranciers wordt verzorgd
door BNS.
Om een gefundeerde input te krijgen, heeft TLDM echter een
proces geïmplementeerd waarbij potentiële leveranciers
informatie zullen doorsturen met betrekking tot de grove orde
van grootte van het ontwerp dat aan de regering wordt
aangeboden.
globale orde van grootte is ontvangen en meegenomen in het
evaluatieproces vanaf het economische aspect dat zal
worden voorgelegd aan de TLDM-directie. De directie van
TLDM heeft besloten om Sigma 10614 uit Nederland te
kiezen.
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"De heer Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Sik]: Voorzitter,
leg eens uit. Vraagt het projectteam offertes aan van deze
twee schepen, van deze twee bedrijven, Sigma en Gowind
?...
Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat: Oké, Geachte heer, in
werkwijze acquisitie deze, acquisitie Het contract werd
rechtstreeks onderhandeld met Boustead Naval Shipyard.
Daarom zijn wij van het ministerie― of van TLDM. Ik kan
niet namens het ministerie spreken. We maken geen
offerteproces voor alle potentiële of toekomstige
leveranciers waarbij onze onderhandelingen rechtstreeks
plaatsvinden met Boustead Naval Shipyard als
hoofdaannemer. Voor het offertetraject wordt dit door het
bedrijf gedaan.
Om toch een gefundeerde input te krijgen, hebben we bij
TLDM een proces geïmplementeerd waarbij we deze
potentiële leveranciers vragen om een ruwe orde van
grootte gerelateerde informatie door te sturen naar hun
ontwerp, wat ze kunnen bieden aan de overheid.
We hebben de grove orde van grootte van de TLDM-kant
ontvangen en er is rekening mee gehouden in het
evaluatieproces in de vorm van het economische aspect
om te presenteren aan het TLDM-management waar de
beslissing die is genomen door het TLDM-management in
is voorstander van de keuze van Sigma 10614 van
Nederland. Beoordeling het gezegde nemen graaf
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aspect of prijselement
maar het is een grove
we van alle betrokken
Dat is alles wat ik
meedelen."

uit het proces, geen goede offerte
orde van grootte, hij is de prijs die
potentiële leveranciers ontvangen.
de vergadering vanmorgen kan

[Pagina's 7 – 8, Procedurerapport nr. 1(d)/2020 d.d. 16 december
2020]

ii.

YBhg. Dato' Ahmad Husaini bin Abdul Rahman
[secretaris van de Divisie (Divisie Aanbestedingen) van
het Ministerie van Defensie in procedure nr. 1 (d)/2020
van 16 december 2020 informeert dat de beslissing om het
GOWIND-ontwerp te selecteren werd genomen door
MINDEF en vervolgens werd voorgesteld voor MOFgoedkeuring.
"Meneer de voorzitter: Ja. Als ik naar het JKS-rapport kijk,
staat er niet dat de beslissing is genomen door de MOF.
Het is meer gericht op welke RED het staat ROOD welke
zitten Aan
12 augustus 2011 ontving het BNS-voorstel voor de
selectie van het Gowind-ontwerp voor LCS-aanbesteding.
Volgens de vorige marinecommandant, nee... Vroeger
werd de ontwerpkeuze bepaald door de hoofdaannemer en
niet door de eindgebruiker. Dat staat in het JKS-rapport.
Het lijkt erop dat de beslissing wordt genomen door
KEMENTAH en niet door MOF.
Dato'
Ahmad
Husaini
bin
Abdul
Rahman
[Divisiesecretaris] (Sectie Acquisitie) Ministerie
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Verdediging]: Oké, meneer de voorzitter. Ik bevestig
terugkomen.
Meneer Voorzitter: Ja, alsjeblieft
Dato' Ahmad Husaini bin Abdul Rahman: Dat zijn wij
inderdaad. Vanuit het ontwerpoogpunt raadde MinDef
MOF aan. Het is dus gebroken en aanbevolen aan de MOF
om een beslissing te nemen. Dus we sturen er maar één,
één ontwerp.
Meneer de voorzitter: Dus de MinDef die het ontwerp van
Gowind heeft voorgesteld...
Dato' Ahmad Husaini bin Abdul Rahman: MinDef raadt
aan.
Voorzitter: ...naar MOF en onderschreven door MOF?
gegevens' Ahmed Husaini zoon van Abdul Rahman:
MOF. Ja, ja.
Voorzitter: Oké. De beslissing wordt inderdaad genomen
door de MinDef. Duidelijk.
gegevens' Ahmed Husaini zoon van Abdul Rahman:
MinDef.”
[Gezicht brief 9, Rapport procedure Nee. 1(d)/2020 gedateerd 16
december 2020]

iii.

YBhg. admiraal Tan Dhr gegevens' Dhr dr. Abdul
Beste bin Jaafar [voormalig marinecommandant] in de
procedure
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Nee. 1 (e)/2020 van 29 juli 2021 legt uit dat TLDM een
presentatie heeft gegeven aan de minister van YB over de
voorgestelde inkoop en capaciteiten van SIGMA. Na zes (6)
vergaderingen van oktober 2009 tot mei 2010 werd dit
voorstel op 24 mei 2011 goedgekeurd door de minister van
YB.
In juli 2011 ontving TLDM echter een brief van BNS waarin
stond dat het voorstel was gewijzigd en goedgekeurd door de
minister van YB. De goedkeuring van de voorgestelde
wijziging van SIGMA naar GOWIND was niet
gedocumenteerd en de melding werd alleen verkregen van
BNS en niet van MINDEF. Hij heeft in een brief het standpunt
van TLDM kenbaar gemaakt dat hij het niet eens is met de
selectie van GOWIND op basis van de volgende punten:
a.
b.
c.

Het

ontwerp uit
Frankrijk moet zich
nog bewijzen.
Ontwerp vorm geven aan het gezegde is te kort net
zoals capaciteit en capaciteit zijn beperkt.
Het

ontwerp
voldoet
aan
de eisen van TLDM.

niet

Daarnaast is TLDM het ook niet eens met de keuze voor
SETIS Combat Management System (CMS) omdat dit nog
niet bewezen is. TLDM heeft TACTICOS voorgesteld die het
al heeft geïnstalleerd in KD Kasturi en KD Lekir. TLDM
diende
een
selectie
en
voorstel
in
van
17
hoofdapparatuursystemen, slechts 10 werden goedgekeurd
en zeven (7) werden niet goedgekeurd door BNS.
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"Admiraal Tan Sri Dato' Sri Dr. Abdul Aziz bin Jaafar:
Oké, ter informatie van de geachte heer voorzitter en de
geachte leden. Na zes CNB-bijeenkomsten hebben we een
presentatie gegeven aan de geachte minister over inkoop- en
capaciteitsvoorstellen. Zes CNB-vergaderingen sinds oktober
2009 tot mei 2010. Zes vergaderingen. Elke keer als ik een
vergadering bijwoon en ik zorg ervoor dat alle leden aanwezig
moeten zijn. Dit betekent dat ze erg consistent waren, want
dit is een groot project. We hebben een akkoord ontvangen
en alles is vastgelegd, niet alleen met opname, compleet met
correspondentie voor de zekerheid en ook bevestigd door de
inkoopafdeling dat de verklaring in de brief juist is.
Goedgekeurd door de geachte minister op 24 mei 2011. Data
2010 en 2011, alstublieft sorry ja Van maan oktober 2010 tot
mei 2011.
Dus toen we in juli een brief ontvingen van Boustead die was
ondertekend door vice-admiraal Tan Sri Ahmad Ramli bin
Mohd Nor, had ik me niet vergist. In juli 2011 verklaarde dat
het was overeengekomen door de geachte minister, ik vraag
me af of het juist is van de geachte minister? Ik vroeg het en
hij zei dat hij gelijk had. Maar er zit geen documentatie in. In
het begin waren ze niet toegewijd, maar ze zeiden dat het
correct was dat het door de geachte minister was gewijzigd,
maar niet in schriftelijke vorm. Normaal gesproken, als er
verschillen zijn, veranderingen, moet dit in een schriftelijke
vorm zijn. De brief zal worden opgesteld door de KSU of
TKSU, maar het was alleen van vice-admiraal Tan Sri Ahmad
Ramli bin Mohd Nor.
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Dus ik vroeg me af. Wie is hij om te beslissen? Waarom kreeg
hij het mandaat rechtstreeks van de geachte minister? Dat is
het probleem. Dus, l tot nu nooit de brief gezien en de minister
keurde ja goed, gescand. Maar ik voelde me zeker erg
neerslachtig. Ik vervolgde met nog een brief om ons te
zeggen dat we het niet eens waren. Er zijn veel redenen
waarom we het niet eens zijn. Alles is geschreven – Eén is,
het ontwerp. Het Franse ontwerp was niet bewezen. Zelfs één
schip, zei hij, het is gewoon [onduidelijk] - hun offshore
patrouillevaartuig wordt alleen door hen gebruikt - zelfs dat is
gebouwd door DCNS om als lokaas voor andere landen te
dienen. De Fransen waren het niet eens met het ontwerp.
Niet mee eens. Het was geen bewezen ontwerp. Ten tweede
is het erg kort. Het zal niet - capaciteit, vermogen zeer
beperkt. Het moet worden verlengd om te worden uitgerust
met
meer
geavanceerde
apparatuur,
die
technologiegedreven is.
Ketiga, oa tidak memenuhi keperluan TLDM. Walhal, het
ontwerp van de Nederlanders, de SIGMA is al een bewezen
ontwerp. In feite is het nu al operationeel in enkele landen,
Indonesië, Maghribi, Marokko en enkele andere landen.
Sterker nog, Damen Schelde, the pembuat, berhasrat untuk
menjadikan Malaysia sebagai hubnya. Dat was een gemiste
kans. Ze wilden heel graag met BNS samenwerken, maar
waarom bleven we bij de Fransen? Ik weet het niet. We
hadden slechte ervaringen met dengan French, vooral de
onderzeeër. We merken dat de Fransen hier hun beloften niet
nakomen. We hebben nu een groot probleem, ik denk dat
Ketua Setiausaha kan– jadi, saya sebagai Panglima TLDM
ketika itu, sangat bersedih.
Wij zijn het niet eens met SETIS combat management
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systeem (CMS). Hij ook
Opmerking bewezen. Wij
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mencadangkan TACTICO'S yang telah pun terpasang
dengan canggih, dengan baiknya di KD Kasturi en KD Lekir.
Kita-upgrade en nu wordt het onderhouden door een lokaal
bedrijf, HeiTech Padu Berhad. Dat zijn we kwijt. En wat is er
nu gebeurd? Het CMS, de integratie zou door één bedrijf
worden gedaan en dat bedrijf heeft verklaard niet in staat te
zijn door te gaan. Leg het vast, alstublieft. Ik wil dat jullie dit
allemaal verder onderzoeken. Het bedrijf is Contraves
Advanced Devices Sdn Bhd (CAD).
Er is 3 miljard RM betaald. Sorry, RM3 miljard is toegewezen,
RM2.1 miljard is betaald en dat is het totaalbedrag van
ongeveer 77 procent. Ik kreeg te horen dat ze hadden
verklaard dat ze niet in staat waren om te verhuizen, kreeg ik
te horen. Dit moet worden onderzocht. Ketua Setiausaha,
alsjeblieft. Dit is zielig. Apa yang paling sedih sekali, tidak ada
externe accountant yang boleh memasuki kortom voor audit.
Kalaulalah Tan Sri Ambrin Buang zou mij vragen, ik zou hem
hebben gevraagd om dat te onderzoeken, maar hij heeft mij
niet gebeld. Dus die kans ging verloren.
Dus veel selecties of zelfs suggesties voorgesteld door TLDM
via
het
hoofduitrustingssysteem:
17
hoofduitrustingssystemen, 10 goedgekeurd, zeven niet
goedgekeurd door Boustead Naval Shipyard. Zeven. Dus ik
zei: "Mijn God!". In plaats van hem te vertellen: "Als exmarine, dit is hem, help je de marine helemaal niet". ik had
verwacht...'
[Pagina's 23 - 25, Procedureverslag nr. 1(e)/2020 d.d. 27 juli 2021]
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iv.

YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat [LCSprogrammadirecteur, Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd]
in procedure nr. 1 (g)/2020 d.d. 27 september 2021
uitleggen dat op basis van lezing van de beschikbare
documenten en documentatie, de overweging van de BNS bij
het voorstellen van het ontwerp uit Frankrijk rekening houdt
met de bestaande strategische relatie tussen de BNS, TLDM
en de Naval Group.
"Meneer Ir. Azhar bin Jumaat: Meneer de voorzitter,
indien mogelijk wil ik niet speculatief zijn in dit aspect.
Echter, van wat ik heb gelezen uit de beschikbare records
en documentatie, houdt de overweging van de BNS bij het
voorstellen van een ontwerp uit Frankrijk rekening met de
bestaande strategische relatie tussen de BNS, TLDM en
ook DCNS toen.. of nu de Naval Group in de aanschaf van
TLDM- of Scorpene-onderzeeërs waarbij de Scorpene
TLDM-onderzeeër ook door hetzelfde Franse bedrijf is
ontworpen en gebouwd. Dus als een van de strategische
overwegingen, rekening houdend met de bestaande
strategische samenwerkingsrelatie, heeft Boustead
voorgesteld om het ontwerp van hetzelfde bedrijf in
overweging te nemen door de overheid, die uiteindelijk
heeft ingestemd met het tegenvoorstel van Boustead .
Ik wil verduidelijken - dat is mijn observatie in termen van
wat ik heb gelezen uit de bestaande documenten in
Boustead. Ik denk dat ik het niet definitief kan zeggen
omdat ik er niet bij betrokken ben in fase selectie en
voorstel het gezegde Bij
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feestjes Boustead nooit klaar....... op tijd de geachte. Ik wil
mezelf nog even verduidelijken, dank je.”
[Pagina's 16 - 17, Procedurerapport nr. 1(g)/2020 d.d. 27 september
2021]

v.

Admiraal Datuk Ir. Mohd Shaiful Adli Chung bin Abdullah
[assistent hoofd Personeel TLDM-engineering] in
procedure nr. 1 (h)/2020 van 12 december 2021 meldt dat
TLDM in 2010 heeft gekozen voor het SIGMA-ontwerp van
Damen Shipyards, Nederland.
"Admiraal Datuk Ir. Mohd Shaiful Adli Chung bin
Abdullah [Assistent hoofd technische staf Koninklijke
Maleisische Marine]: Beste Dato' Seri, bevestiging van
TLDM in 2010. Het voorstel van TLDM is ontworpen door
Damen Holland. Dank u, geachte.
Meneer Voorzitter: Ontworpen door? Dames?
Admiraal Datuk Ir. Mohd Shaiful Adli Chung bin
Abdullah: Damen Scheepswerven.
Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat: Damen Shipyards uit
Nederland.
Meneer Voorzitter: Dus, het ontwerp Gowind of Sigma?
Admiraal Datuk Ir. Mohd Shaiful Adli Chung bin
Abdullah: Dat is Sigma.
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Meneer Voorzitter: Sigma. Dus, Dat is voorstel van
TLDM?
Admiraal Datuk Ir. Mohd Shaiful Adli Chung bin
Abdullah: Ja, Edelachtbare."
[Gezicht brief 12, Rapport procedure Nee. 1(u)/2020 gedateerd 11
december 2021]

6.5 variaties Bestellen (VO) Voor Aandelenbeurs Apparatuur
Hoofd En Projectvertragingen
i.

YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat [LCSprogrammadirecteur, Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd] in
procedure nr. 1 (g)/2020 van 27 september 2021 informeert dat
BNS een haalbaarheidsstudie voor de uitwisseling van IPMS heeft
ingediend bij het TLDM-projectteam in 2017, nadat de noodzaak
voor de uitwisseling van IPMS in december 2016 was aangekaart.
Deze haalbaarheidsstudie duidelijk heeft verklaard dat als de
uitwisseling van IPMS binnen de genoemde termijn wordt
uitgevoerd, dit een vertragingseffect heeft op LCS1-schepen van
12 maanden en LCS2 zes
(6) maan.
Terwijl voor DLS-uitwisseling, BNS diende in februari 2016 een
haalbaarheidsstudie in en verklaarde dat de impact van de DLSuitwisseling een vertraging van LCS1 met 12 tot 14 maanden zou
veroorzaken met een extra kost van RM79 miljoen.
"Meneer Ir. Azhar bin Jumaat: Het is gebeurd, geachte
Permatang Pauh. Waar als we kijken naar wat ik op dit scherm
weergeef. Hiervoor hebben we in april 2017 de
haalbaarheidsstudie doorgestuurd naar het TLDM projectteam
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nadat het werd geopperd-kan de noodzaak voor de uitwisseling
van
de
apparatuur
in
december
2016.
Deze
haalbaarheidsstudie heeft duidelijk aangegeven. Als het binnen
die tijd wordt geïmplementeerd, heeft dit een vertraging van 12
maanden op het eerste schip en op het tweede schip met zes
maanden. Dat was in april 2017. Er werd duidelijk aangegeven
wat de gevolgen waren van de vertraging. Op dat moment
declareren wij echter geen kosten.
In januari 2018 heb ik kosteloos een variatievoorstel ingediend
bij de overheid. We hebben de impact van die tijd echter
vergroot omdat het van april tot januari tijd kostte om te
bespreken, te raadplegen, te valideren en alles waar ik een
presentatie gaf aan het TLDM-hoofdkantoor in Kuala Lumpur en
we zeiden dat de impact in november 2017 de eerste schip 14
maanden, het tweede schip acht maanden en het derde schip
twee maanden. Dat is zeer consistent met wat we hebben
verklaard in de haalbaarheidsstudie die we officieel hebben
gevorderd in april 2017. Dus voor mij is het probleem niet iets
dat plotseling en plotseling ontstond, nee.
Ik hoop dat mijn uitleg de vraag van Yang Berhormat Permatang
Pauh kan beantwoorden. Hetzelfde zien we in termen van het
uitwisselingsaspect van het Decoy Launching System dat ik op
deze dia heb weergegeven. We hebben de haalbaarheidsstudie
in februari 2016 gevorderd. Lang geleden in 2016, vermeldde
de impact van de Decoy Launching-uitwisseling Systeem
zullen oorzaak vertraging schip eerst tussen
12 tot 14 maanden met een meerprijs van RM79 miljoen en de
BNS benadrukte ook het bedrijf nee adviseren, nee stel
voor bestellen apparatuur
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is gewijzigd. Dit komt omdat het grote gevolgen zal hebben voor
het project. Het is echter tijd om door te gaan waar een vereiste
van TLDM is dat deze ook wordt gewijzigd. We proberen een
verklaring te geven voor een is niet waarschuwing maar een
waarschuwende verklaring om gebruikerskant, weet je. Als
deze dingen worden gewijzigd, heeft dit een impact of implicatie
voor het project.
Dit wordt allemaal vastgelegd en we hebben de audit ervoor
gevolgd.”
[Pagina's 26 – 27, Procedureverslag nr. 1(g)/2020 d.d. 27 september 2021]

Volgende YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat deelde in
dezelfde procedure ook mee dat BNS in januari 2018 het bestaan
van gebreken, zwakheden en tekortkomingen van de kant van het
bedrijf erkende en VO kosteloos had voorgesteld aan MINDEF. De
kosten komen voor rekening van BNS. BNS heeft ook
gesuggereerd dat: MINDEF keurde een verlenging van de tijd
(EOT) voor een periode van 14 maanden goed. Er kon echter geen
besluit of overeenstemming worden bereikt over het voorstel. In
januari 2019 werd door MINDEF een VO uitgereikt aan BNS om de
werken uit te voeren. Er werd echter meegedeeld dat het VO is
goedgekeurd maar niet definitief omdat het afrondingsproces wordt
georganiseerd
door
de
MOF.
Discussieproces
en
onderhandelingen doorgaan vindt plaats regelmatig zonder
resultaat voortgezet waardoor BNS moeilijkheden ondervindt bij het
voltooien van het ontwerp.
"Meneer Ir. Azhar bin Jumaat: ... We willen dit echter graag
verduidelijken Aan Januari 2019 Dat inderdaad feestjes BNS of
team
96

LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN BERHUBUNG
PEROLEHAN KAPAL PERONDA GENERASI KEDUA - LITTORAL COMBATANT SHIP (LCS)
BAGI TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
DI BAWAH KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA (MINDEF)

Van het project is al bekend dat het niet mogelijk is om het schip
in april 2019 ook zonder de VO af te ronden omdat er op dat
moment inderdaad veranderingen zijn die nog in bespreking zijn
die nog niet zijn afgerond. Wij ook niet doorgaan gedetailleerd
proces: ontwerp dat continu. Ik wil hier ook de vreugde naar
voren brengen om uw aandacht te trekken.
In januari 2018 heeft het bedrijf, als voorstel voor een
wijzigingsvoorstel van het bedrijf, de tekortkomingen, zwakheden
en tekortkomingen van het bedrijf bij de uitvoering van dit project
erkend en ook heeft het bedrijf een wijzigingsvoorstel aan de
KEMENTAH voorgesteld zonder kosten. De kosten komen voor
rekening van het bedrijf, maar het bedrijf adviseert het ministerie
de verlenging goed te keuren omdat de verlenging niet door het
BNS-bedrijf kan worden opgevangen. We vragen 14 maanden,
acht maanden met zes maanden voor de eerste drie schepen.
Dat ene voorstel van BNS in januari 2018 maar geen besluit of
overeenstemming kon worden bereikt uit het voorstel pas in
januari 2019, een jaar later werd er een wijzigingsopdracht aan
ons uitgevaardigd om de werken uit te voeren. Zelfs de
volgordevariatie is echter niet duidelijk waar hij de variatie zei
Deze bestelling is goedgekeurd maar niet definitief. Onder
voorbehoud van het afrondingsproces van het ministerie van
Financiën is vrij vaag zodat BNS kan blijven werken.
Wat betekent goedgekeurd maar niet definitief? Dus dit zijn
vragen die ik zelf vanuit het oogpunt niet kan beantwoorden voor
implementeren projecteren deze van niveau

97

LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN BERHUBUNG
PEROLEHAN KAPAL PERONDA GENERASI KEDUA - LITTORAL COMBATANT SHIP (LCS)
BAGI TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
DI BAWAH KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA (MINDEF)

implementatie. Ik hoop dat dat enige uitleg of een ander
perspectief geeft aan de geachte Dr. Mohd. Ook al. Ja, we geven
toe dat het schip in januari 2019 in april 2019 nog niet klaar zal
zijn. Die kwestie is echter eerder besproken in de kwestie van het
veranderingsproces, zelfs al sinds 2016 aan de orde.
Dit proces, discussie, onderhandeling en zelfs deponering gaat
dus continu door zonder einde. Dus de moeilijkheid waarmee het
bedrijf wordt geconfronteerd, is dat er geen afronding is van het
probleem met de uitwisseling van apparatuur, dus hoe bereid ik
het ontwerp voor. Als U zei dat de wijziging in het
oproepstartsysteem IPMS in januari 2019 is goedgekeurd maar
nog niet is afgerond. Ben ik bereid door te gaan met het
ontwerpproces en de nieuwe apparatuur, wetende dat het nog
niet definitief is? Mijn vraag aan KEMENTAH destijds zeggen is
dit definitief, is het mogelijk dat we terug gaan naar de originele
regels. Er is geen duidelijk antwoord, dus wat? het bedrijf om het
ontwerpproces met dit soort onzekerheid voort te zetten.
Dus ik probeer niemand met de vinger te wijzen, maar dat is het
dilemma en de moeilijkheid, de beperkingen waarmee het bedrijf
wordt geconfronteerd op basis van de feiten van het incident en
de documentatie die al beschikbaar is."
[Gezicht brief 25 – 26, Rapport procedure Nee. 1(g)/2020 gedateerd 27
september 2021]

ii.

YBhg. Datuk Ruji bin Ubi [adjunct-secretaris-generaal
(Ontwikkeling) MINDEF] in procedure nr. 1 (g)/2020 gedateerd
27 september 2021 uitleggen Dat VO voor
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Een grote materiaalwissel is niet de oorzaak van de vertraging.
De kosten voor de uitwisseling van IPMS en DLS zijn gestegen tot
wel 400 miljoen RM, wat moeilijk te rechtvaardigen is.
"Meneer de voorzitter: Oké. Dank je. Van MinDef Datuk Ruji
is het persoonlijk mogelijk algemeen leg aan de PAC uit wat de
mening van de MinDef is met betrekking tot de verklaring of het
standpunt van de BNZ waarin veel onzekerheden worden
vermeld als gevolg van het VO er is geen definitief besluit en er
is geen definitief besluit waardoor het project niet kan om binnen
de ingestelde tijdsperiode te lopen. Iets toe te voegen van jou
Datuk Ruji?
Datuk Ruji bin Ubi: Gewoon een simpele Geachte voorzitter.
Zoals ik al eerder zei, zijn er vier dingen die vaak door de partij
zullen worden gedaan — het spijt me, Ir. Azhar. Door de BNS
als reden aangevoerd, zoals ik al eerder aangaf, is het eerder
ter sprake gekomen in een vergadering onder voorzitterschap
van de geachte minister, maar we hebben aangegeven dat de
genoemde VOV81 niet de oorzaak van de vertraging was en bij
ons ook, geachte voorzitter, heb ik eerder vermeld dat er is een
team project als je vanuit technisch oogpunt het IPMS wilt
zeggen en deze DLS eerder Ir. Azhar zei zonder kosten ja.
Eigenlijk is er als ik me niet vergis dat "A" zonder enige kosten
is goedgekeurd, maar de IPMS en DLS verwijzen we naar de
MoF en de MoF verwijzen ons terug en het projectteam begrijpt
in termen van details en rechtvaardiging voor extra kosten voor
twee dingen Dit is Geachte heer Voorzitter en De leden PAC
zoveel als RM400 miljoen meer. Deze welke moeilijk voor
feestjes MinDef voor gerechtvaardigd en
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op basis van de laatste status zijn dit de dingen die later in
termen van richting moeten worden besproken.
Dus nogmaals, ik benadruk nogmaals Geachte voorzitter en
PAC-leden, deze kwestie is aan de orde gesteld of deze VO de
hoofdoorzaak van de vertraging is en is al eerder genoemd, dit
is niet de hoofdoorzaak. Dit is - ja, het is een probleem, maar
niet de hoofdoorzaak en deze IPMS- en DLS-kwesties moeten
we wel terugverwijzen naar de MoF, maar mijn officieren
begrepen vóór deze kwestie dat de MoF ons vroeg om in termen
van zijn nieuwe richting aan de orde te stellen. Mijnheer de
voorzitter.
Dus, Dat opmerking vroeg mij. Aanvaarden liefde."
[Pagina's 27 – 28, Procedurerapport nr. 1(g)/2020 d.d. 27 september 2021]

iii.

Admiraal Datuk Ir. Mohd Shaiful Adli Chung bin Abdullah
[TLDM Assistant Chief of Engineering Staff] in procedure nr.
1 (h)/2020 van 12 december 2021 meldt dat er drie (3) VO's zijn
uitgegeven, namelijk:
a.

VO gerelateerd aan grond-grondraket . Aan het begin van het
TLDM-project was de Naval Strike Missile (NSM) van
Kongsberg vereist. Toen het contract echter werd
ondertekend, werd de raket in plaats daarvan gewijzigd in
Exocet Franse MBDA. VO afgegeven voor NSM.
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b.

VO Decoy Launching System (DLS).
DLS is
overeengekomen TLDM en doorgestuurd naar BNS. Dit komt
omdat de fabriek van Decoy Launching System in het VK in
brand is gevlogen.

c.

VO Geïntegreerde Platform Management Systemen (IPMS).
Deze uitwisseling wordt uitgevoerd namens MINDEF zonder
TLDM-goedkeuring. TLDM heeft alleen een brief gestuurd
voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies. Dit komt omdat
dit project op dat moment vertraging heeft opgelopen van op
het gebied van IPMS-ontwerp.
"Admiraal Datuk Ir. Mohd Shaiful Adli Chung bin Abdullah:
Dankjewel Edelachtbare. De vraag is, variatievolgorde, er is
een verandering. Op dit moment zijn er drie variatieorders.
Voor de eerste variatieorders met betrekking tot grondgrondraket, wat een raket naar de oppervlakte is, TLDM staat
vanaf het begin van het project, TLDM wil een Naval Strike
Missile (NSM). Geen verandering. Zullen maar, wanneer
contract getekend, de raket is Exocet van Franse MBDA. Toen
het contract werd getekend en halverwege was er een verzoek,
niet van TLDM, om het terug te sturen naar NSM. Dit is de
eerste orde variatie. TLDM stond vanaf het begin, we willen
Naval Strike Missile van Kongsberg zoals benadrukt door
voormalig PAT, Tan Sri Dato' Sri Dr. Abdul Aziz En hij
benaderde zelfs de minister-president. Het enige hoofd van de
marine sinds de oprichting van de marine ontmoette de premier.
Hij niet tevreden. Dit is de eerste in de geschiedenis. Ik kan
hier citeren.
De tweede gaat over het Decoy Launching System (DLM). DLM
overeengekomen deze van TLDM doorgestuurd tot
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Boustead
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halverwege vanwege het Decoy Launching System in het VK,
de fabriek die het Decoy Launching System maakte, brandde
de fabriek af. Toen de fabriek afbrandde, wilde hij de fabriek
niet herbouwen. Kortom, deze tool is verouderd, niet meer te
ondersteunen. En we hebben alle documenten waaruit blijkt dat
het in brand stond en het bewijs ervan. Is. Dat is dus de
tweede, die al is gebeurd. We geven toe van de marine.
De derde VO heeft betrekking op Integrated Platform
Management Systems (IPMS). Dit is niet van de marine maar
op papier al getekend leek het voor MinDef maar in eerste
instantie wel niet voor de marine. Marine stuurde een brief om
te implementeren alleen haalbaarheidsstudies. Waarom
haalbaarheidsstudies vanwege die tijd, dit project heeft
vertraging opgelopen qua ontwerp van IPMS. Te traag
enzovoort. Dus ik hoop dat ik de vraag beantwoord waarom?
VO wordt verhoogd.
Volgende vraag hier Geachte heer, stel alstublieft de vraag, als
ik het begrijp, veroorzaakt deze VO vertraging van dit project?
Gedeeltelijk zijn er weinig, maar niet de belangrijkste, in ons
perspectief. Maar in termen van Boustead, zei hij dat ik
Boustead vanaf het begin van dit project beschuldig, hij
verklaarde dat de variatievolgorde de oorzaak was van de
vertraging. Het is half waar. Ik zeg dit niet volledig dat. Het is
half waar.
mijn mening en mijn perspectief te beantwoorden Geachte heer,
ik heb een vraag over waarom de vertraging, misschien ben ik
niet het recht om te antwoorden op BNS, maar mijn mening,
persoonlijke mening vanwege ontwerp. Ontwerp nu geen
probleem, want 80 procent is bijna voltooid.
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Maar vier tot vijf jaar geleden liep het ontwerp wat vertraging op,
detailontwerp. Waarom detail- ontwerp vertraagd? EEN kavel
van problemen. Wij gekregen
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gegevensinformatie en wat aanbestedingskwesties enzovoort.
Allen zijn geassocieerd. Dat is één perspectief.
Het tweede perspectief dat wordt benadrukt, is de cashflow.
Kasstroom van het project. Dat gaan we niet behandelen, want
dit is een zaak van het bedrijf.
Ten derde is het beheer. Beheer zijn twee dingen. Beheer van
het project zelf, geen probleem. Daarna volgt het beheer van
het programma. Het programma ini ada isu in ons perspectief.
Dit is zo omdat de de levensvatbaarheid van het programma is
in een bepaalde context niet levensvatbaar, want als we een
project of een programma willen beheren, moet u het
programma onder controle hebben. Om het programma te
beheersen, moet je het geld beheersen. Dit is dus de
contractuele structuur van BNS met alle leveranciers. Het beste
is dat BNS zou moeten controle over alle geld en omgaan met
OEM, niet omgaan met orang tengah of een derde partij en de
derde partij die een derde van uw geld verwerkt. Betekent dat
het project of de voortgang niet levensvatbaar is, maar dat het
projectniveau in orde is. Maar op die ene interne kwestie ga ik
niet verder in. Dat is mijn holistische kijk zelf. Misschien heb ik
het mis. Dank je, Toean Pengerusi.”
[Pagina's 19 - 20, Procedureverslag nr. 1(h)/2020 d.d. 11 december 2021]

6.6 Vastgestelde
schadevergoeding (LAD)
late boetes voor een bedrag van 180 miljoen RM

/ te

YBhg. Dato' Sri Muez bin Abdul Aziz (KSU MINDEF) in procedure nr.
1 (b)/2020 dd 18 november 2020 heeft toegelicht dat op advies van de
MINDEF Juridisch Adviseur (PUU), de aanmaning al uitgegeven Aan
14 juni- 2019 voor vertraging
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levering van het LSC1-schip gedurende 245 dagen vanaf de datum
waarop het had moeten worden afgeleverd, namelijk in april 2019. Een
claimkennisgeving kan alleen worden afgegeven zodra het werkelijke
bedrag aan LAD is vastgesteld. De vertraging van LCS1 heeft echter de
maximale vertragingswaarde overschreden, dus de LAD-claimmelding is
al op 10 augustus 2020 uitgegeven. De vertragingsboete voor LCS1 op
13 oktober 2020 bedroeg 180 miljoen RM. De betalingsvordering van 80
miljoen RM is verrekend met het bedrag van de vertragingsboete.
Voorzitter: LAD kan pas na 12 maanden worden afgegeven als het
bedrag vaststaat. In de juridische praktijk kunt u in de praktijk vaak al
na drie maanden de schriftelijke aanmaning afgeven. Je kunt zeggen
dat de late boete eigenlijk nog steeds groeit van tijd tot tijd totdat het
op een dag is opgelost. Dus ik denk dat PUU dit probleem moet
beantwoorden...
Dato' Ahmad Husaini bin Abdul Rahman: Ter informatie van de
voorzitter, PUU is niet samen met het ministerie. net van kant
ministerie optreden voor Het toepassen van deze LAD is de reden
waarom we wachten tot 12 maanden. Als het schip drie maanden
geleden is afgeleverd, zullen we het vrijgeven, want als we geen schip
hebben, weten we niet zeker of we niet zeker weten hoeveel LAD we
kunnen claimen omdat we zeker zijn van 12 procent voordat we LAD
vrijgeven.
Als bijvoorbeeld vier maanden nadat de PHO is ontvangen, gaan we
erop uit, maar dit schip - het ministerie wil niet elke maand LADaankondigingen doen. Dus als dat ding zeker gaat gebeuren, zullen we
de LAD van 180 miljoen RM vrijgeven."
[Pagina's 17 – 18, Procedureverslag nr. 1(b)/2020 van 18 november 2020]
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"Datuk Ruji bin Ubi: Ter informatie van de geachte leden, waaronder
de voorzitter, eigenlijk zoals eerder verteld door Dato' Sri, in plaats van
een strategie te bouwen, is de gebruikte methode een
activiteitenstrategie. Dus als er activiteit is in LCS4 en LCS5, heeft het
bedrijf eigenlijk nog steeds een claim op ons, maar na april 2020
moeten we het afwijzen, hij heeft LAD. zoals Dato' Dhr eerder
genoemd in RM80 miljoen ons er is een aftrek op basis van LAD
waarvoor 180 miljoen RM in rekening wordt gebracht..."
[Gezicht brief 20, Rapport procedure Nee. 1(b)/2020 gedateerd 18 november 2020]

6.6.1

Capping- instelling van 12% of RM180 miljoen in het
hoofdcontract
i.

YBhg. Dato' Ahmad Husaini bin Abdul Rahman (secretaris
van MINDEF Procurement Division) in procedure nr.
1(b)/2020 van 18 november 2020 legt uit dat een aftopping ter
waarde van 180 miljoen RM een overeenkomst is tijdens het
hoofdcontract aangemeld jaar 2014. De waarde is gebaseerd
op de LAD voor een schip van 1,5 miljard RM.
"Dato' Ahmad Husaini bin Abdul Rahman: De limiet van
180 miljoen RM, dat was de overeenkomst toen dit contract
in 2014 werd ondertekend. Dat er in het hoofdcontract
evenveel is afgesproken als er een limiet in het contract staat.
Meneer de voorzitter: Dus ik denk dat de vraag van PAC de
leden ook willen... weten dezelfde er bestaat dat afdekken is
iets wat gepast is en dat was als een blanco cheque voor de
aannemer om de zaak daadwerkelijk uit te stellen. Ik bedoel
hun verlies is alleen Bij de maximum van 12 procent. Dus,
huidig onderhandelingen
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deze overeenkomst, hoe kan deze RM 180 miljoen worden
opgenomen? Ik denk dat dat een zorg is van PAC.
Dato' Ahmad Husaini bin Abdul Rahman: Voor de waarde
van 180 miljoen RM, het is gebaseerd op de LAD van één
schip, we nemen één schip op basis van 1,5 miljard RM, dat
is de limiet .
[Pagina 18, Verslag van de procedure nr. 1(b)/2020 van 18 november
2020]

Dato' Sri Muez bin Abd Aziz: Dank u meneer de voorzitter.
Dus wat betreft de uitleg, het is in tandem, mijnheer de
voorzitter. In dit contractdocument staat dat er sprake is van
een aftopping. Het is duidelijk dat de gemiddelde prijs van een
schip is zoals vermeld RM1,5 miljard meneer de voorzitter.
Dus vanuit het oogpunt van oplegging, zelfs als er een
vertraging is, wordt er al rekening mee gehouden, totdat het
is geschreven in item 30.1 in deze hoofdovereenkomst. Er
wordt gesteld dat, het is al duidelijk te zeggen met
toestemming, mijnheer de voorzitter. "Voor elke maand
vertraging met dien verstande dat het totale bedrag van de
geliquideerde schadevergoeding mag niet meer dan 12
procent bedragen...” Hij verklaarde dat, niet meer dan 12
procent van de waarde geachte leden.
Vanuit praktisch oogpunt, vanuit administratief oogpunt, als
het verschuldigd is, moet het elke maand, elke maand worden
betaald. Daarom is het niet praktisch dat we destijds
verwachtten. Dus we wachten tot 12 maanden voordat we het
weten vaststellen hoeveel, hoe veel hoeveelheid JONGEN
welke ons
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zal de heer voorzitter opleggen. Het bedrag moet dus tijd
worden gegeven, er is inderdaad ruimte gespecificeerd zodat
het kan worden toegepast.
Dus het is geen PUU-probleem, mensen om informatie te
geven, om op welke manier dan ook advies te geven, dat is
er niet, meneer de voorzitter, dat is het echt niet. Hij zei dat
deze PUU advies heeft. Dat is het niet dat is het geval.
MINDEF is inderdaad van mening dat we het nemen om het
beheer gemakkelijker te maken, alleen als contractbeheerder
tot de 12 maanden voordat we het bedrag opleggen, dan zijn
we blij om tel het.
Normaal gesproken rekenen we niet elke maand, elke maand
enzovoort.
...
Meneer Voorzitter: Zullen toevoegen gegevens' Husaini. Is daar?
Dato' Ahmad Husaini bin Abdul Rahman: We zijn
inderdaad op de hoogte van clausule 30.1, maar we hebben
een kennisgeving uitgegeven dat we LAD aan het bedrijf
zullen opleggen wanneer hij de PHO-periode heeft bereikt, in
juni 2019 hebben we de kennisgeving van LAD al gemeld .
Dus, LAD omdat we het bedrijf hebben geïnformeerd, BNS is
te laat, dus we zullen LAD toepassen op het bedrijf. We weten
al dat we LAD-actie zullen ondernemen.
[Pagina 36, Verslag van de procedure nr. 1(b)/2020 van 18 november
2020]
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6.7 Zwakheid Clausule Contract
A. Voortgangsbetaling over de werkelijke voortgang van het
werk – betaling volgens de voortgang van de activiteit en niet
op de voortgang van het werk
voortgangsbetaling ( Voortgangsbetaling ) die wordt gedaan tegen
LCS1 tot en met LCS5 is meer dan de werkelijke voortgang van
het werk zoals weergegeven in Tabel 6 .
Schema 6
Vergelijken Bij Tussen Voortgang Betaling
met echte werkvoortgang
SCHIP
LCS1
LCS2
LCS3
LCS4
LCS5
LCS6

VOORTGANG
ECHT WERK
(%)

VOORTGANG BETALING
(%)
63,77
60.39
53.39
48.49
36.20
0

44.10
34,98
31.82
26.54
16.06
0

VERSCHIL (%)

19.67
25,41
21.57
21,95
20.14
0

Bron : Presentatie MINDEF gedateerd 18 november 2020

i. YBhg. Dato' Sri Muez bin Abdul Aziz (KSU MINDEF) in
procedure nr. 1(b)/2020 van 18 november 2020 legt uit dat de
voortgang van betalingen wordt gemaakt op basis van activiteit
Leuk vinden welke gespecificeerd in de aanvullende
Overeenkomst (SA) en niet op basis van voortgang van het werk.
"Meneer de voorzitter: Als dat zo is, merken we op dat de
betaling die al is gedaan in dia nummer zeven 36,2 procent is in
vergelijking met de voltooide 16 procent. Dus, wat - ik bedoel,
dit probleem is al opgepikt door de audit in LCS1 en ik zie voor
LCS2 3, 4 en 5 zijn hetzelfde. Zelfde probleem. Dus, kun je het
niet uitleggen? Dank je.
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Dato' Sri Muez bin Abd Aziz: Ja, Edelachtbare, zoals u is
geïnformeerd, hebben we een hoofdcontract dat is ondertekend
en een deel waarvan we een aanvullend contract hebben. Het
waren er vier, Edelachtbare. Het aanvullende contract stond in
het contract elke vooruitgang toe die op het schip werd gemaakt
voor de activiteiten op het schip - hij zei niet dat het klaar of nog
niet klaar was, edelachtbare. Elke activiteit zoals hij koopt een
generator, hij koopt een motor, hij koopt bijvoorbeeld een
ventilator en het schip, wij de overheid moeten de betaling doen,
Edelachtbare. Dat is inderdaad wat we volgen, inderdaad we
volgen absoluut het contract dat we hebben afgerond,
waaronder dat er ongeveer vier aanvullende contracten zijn. Hij
is inderdaad ingesloten. Als wat de audit kan zien. Dus de
betaling is in orde, Edelachtbare. Reguliere betaling .”
[Pagina's 12 – 13, Procedurerapport nr. 1(b)/2020 van 18 november 2020]

ii.

YBhg. Eerste admiraal Shaiful Bahri bin Baharuddin
[hoofddirecteur van het TLDM LCS-projectteam, ministerie
van Defensie] in procedure nr. 1 (d)/2020 van 16 december
2020 informeert dat in principe het betalingsschema en
betalingsdatawoordenboek is opgesteld om het verrichte werk te
bevestigen en voor betaling in aanmerking te komen. Op basis
van het contract wordt betaald op basis van de verrichte
werkzaamheden.
“Eerste admiraal Shaiful Bahri bin Baharuddin [voorzitter
van de TLDM LCS Project Troop Steering, Ministerie van
Defensie]: Meneer manager, l Admiraal Shaiful,
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huidige projectdirecteur voor RMN. Met betrekking tot de
betaling Geachte heer, in principe hebben we ons
betalingsschema al en dan hebben we ook ons zogenaamde
betalingsdatawoordenboek dat beschrijft wat de dingen zijn
waaraan we moeten voldoen voordat we het zogenaamde
goedkeuren of valideren van de het werk is gedaan en kan voor
betaling in aanmerking komen.
Op basis van ons hoofdcontract hebben we betaling op basis
van activiteiten. We zijn niet gebaseerd op wat Yang Berhormat
eerder zei, dat begrijp ik, we betalen niet voor apparatuur. Wij
betalen voor de verrichte werkzaamheden. Dus als in dat blok,
laten we zeggen in het machinekamerblok, de activiteiten die
moeten worden gehouden, die moeten worden gedaan, zijn
bijvoorbeeld het installeren van de motor daarin. Dus we zullen
betalen, we zullen bevestigen dat het installatiewerk is gedaan,
de leidingen zijn gedaan, de lambrisering is gedaan, en alleen
wij kunnen overwegen om het werk te bevestigen en de betaling
kan worden gedaan. We betalen dus niet per se voor
apparatuur. Het betekent dat we betalen op basis van de
activiteiten voor dat specifieke blok en wat de apparatuur is die
in dat blok zou moeten worden geïnstalleerd. Het zou zo moeten
zijn."
[Pagina 15, Procedurerapport nr. 1(d)/2020 d.d. 16 december 2020]

iii.

Admiraal Datuk Ir. Mohd Shaiful Adli Chung bin Abdullah
[TLDM Assistant Chief of Engineering Staff] in procedure nr.
1 (h)/2020 van 12 december 2021 informeert dat de betaling via
TLDM goedgekeurd door de inkoopafdeling van MINDEF in
overeenstemming is met de regelgeving Bij in contract.
Bij
waar Bij in contract,
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betalingen zijn gebaseerd op schema's, tijdlijnen en activiteiten.
Van kant wet het is nee mis reglement. Wat het project betreft,
mag de betaling bij het doen van betalingen niet gebaseerd zijn
op activiteiten, maar op de voortgang van het project. Betaling op
basis van activiteit wordt niet ondersteund door TLDM. Op 23
januari 2013 heeft TLDM een brief ingediend waarin staat dat
TLDM niet akkoord ging met betaling op basis van activiteit omdat
dit de belangen van de overheid niet beschermde. Het destijds
argument van de BNS, betaling op basis van activiteit, was gericht
op het verkrijgen van een positieve projectkasstroom.
"Admiraal Datuk Ir. Mohd Shaiful Adli Chung bin Abdullah:
Dank u, geachte. Een goede vraag van de geachte Sik. Ik zal
mijn best doen om te antwoorden. De vraag, Beste Sik, is of
deze betaling in overeenstemming met de regels en
voorschriften is toegestaan. Dat is de vraag. Mijn antwoord hier
is twee.
Ten eerste is de betaling via TLDM goedgekeurd door de
afdeling Inkoop van het Ministerie van Defensie in
overeenstemming met de regels die zijn vastgelegd in het
contract. Bij waar in het contract, betaling op basis van
planning, tijdlijn en activiteit. Juridisch gezien is dit bindend en
niet in strijd met de regels. Wat betreft projecten, elk project ter
wereld, wanneer we betalingen uitvoeren, mogen betalingen
niet gebaseerd zijn op activiteiten. Betaling moet gebaseerd zijn
op project, voortgang. Projectvoortgang.
Betaling op basis van deze activiteit werd eerder in 2013 niet
ondersteund door TLDM. Wij hebben op 23 januari 2013 een
brief gestuurd staat TLDM nee sta op betaling
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de overheid niet beschermt .
Hujah daripada pihak BNS pada masa tersebut, pembayaran
berdasarkan aktiviti kerana mereka hendakkan positieve
cashflow voor het project. We gaan het hier niet hebben over
hoe we een positieve cashflow kunnen bereiken. Er is een
manier om het te bereiken, maar als projectteam, als marine,
zeggen we dat het project moet worden betaald op basis van de
voortgang. Dit is de sleutel. We hebben ons dus ingeschreven
op 23 januari 2013. We kunnen de brief geven, maar er is geen
reactie. We hebben opnieuw een brief van 8 februari 2013
ingediend. Dus ik hoop dat ik de vraag van Yang Berhormat Sik
punya lah beantwoord.”
[Pagina 16, Procedureverslag nr. 1(h)/2020 d.d. 11 december 2021]

B. Wijziging Schema Betaling In Contract Hoofd
i.

YBhg. Dato' Sri Muez bin Abdul Aziz (KSU MINDEF) in
procedure nr. 1(b)/2020 d.d. 18 november 2020 legt uit dat
wijzigingen in het betalingsschema in het hoofdcontract zijn
voorgesteld of aangevraagd door de contractant / BNS.
De heer de voorzitter: Dat is de vraag die ik de Gezegende
Dato' Sri wil stellen, voordat we verder gaan met de
vertragingskwestie. Inderdaad, in de onderhandelingen over
de overeenkomst over wijziging van het betalingsschema en
zo, wie heeft deze wijziging geïnitieerd? Wie begon te zeggen
dat we dit amendement nodig hebben? Dat is nummer een.
Ten tweede, wie op het ministerie is verantwoordelijk voor het
onderzoeken en overwegen van dergelijke wijzigingen?
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Dato' Sri Muez bin Abd Aziz: Ter informatie, in termen van
amendementen - Oké, van wat? we hebben u eerder
geïnformeerd, we hebben een hoofdcontract, we hebben een
aanvullend contract enzovoort, dat is gebaseerd op het
optreden van deze kwestie, initiëren van de aannemer om de
betaling te garanderen de zei.
Voorzitter: Dus de aannemer die verzocht heeft dat dat van
aanvullend gaat, bedoel ik om de planning aan te passen.
Mag ik niet Dato'...
Dato' Ahmad Husaini bin Abdul Rahman: voorzitter ...
De heer voorzitter: Zijne Hoogheid Dato' Ahmad Husaini bin
Abdul Rahman.
Dato' Ahmad Husaini bin Abdul Rahman: Meneer de
voorzitter, ik ben Husaini. Wil gewoon reageren. Eigenlijk
wordt deze aanvraag bij het bedrijf aangevraagd. Voor dit
LCS-project hebben we een projectteam. Het projectteam is
verantwoordelijk voor het bewaken van het gehele verloop
van dit contract. Dus elke aanvraag van het bedrijf zullen we
eerst in overweging nemen en het projectteam zal het
overwegen en zijn standpunten aan het ministerie voorleggen.
Voor het proces op het ministerie gaan we ook in gesprek met
belanghebbenden, onder meer van de marine en het
ministerie. De betrokken problemen
wijziging
contract,
wanneer ministerie al
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overeengekomen, zal het ministerie het ter goedkeuring naar
MOF brengen. Na goedkeuring met de door het ministerie
gegeven motivering zal MOF in overweging nemen. Wanneer
overwogen en goedgekeurd door MOF, nieuwe daarna
tekende het ministerie een aanvullend contract."
[Pagina 16, Procedureverslag nr. 1(b)/2020 van 18 november 2020]

ii.

YBhg. Eerste admiraal Shaiful Bahri bin Baharuddin
[hoofddirecteur van het TLDM LCS-projectteam, ministerie
van Defensie] in procedure nr. 1 (d)/2020 d.d. 16 december
2020 informeert dat het Projectteam betrokken is bij het
onderhandelingsproces voor de gefaseerde wijziging van het
betalingsschema in SA. De wijziging is bedoeld om betalingen
aan BNS te vergemakkelijken.
"Eerste admiraal Shaiful Bahri bin Baharuddin: de heer
voorzitter, in verband met de kwestie, betalingsherschikking
zoals uitgelegd door de voormalige KP, de gelukkige kapitein
(B) Ir. Azhar bin Jumaat en Yang Berbahia Datuk. Dus
eigenlijk, Zijn doel is voor ons om de betaling te
vergemakkelijken en indirect kunnen we beide partijen
helpen. Het betekent dat we een budget hebben, dus we
willen niet dat ons budget ongebruikt blijft. Tegelijkertijd willen
we Boustead omdat Boustead als wat is uitgelegd door de
Zalige Kapitein (B) Ir. Azhar eerder, als hij kookt, heeft hij tijd
nodig. Als het volledige pakket zes maanden in beslag neemt,
kan hij mogelijk geen aanspraak maken op dat specifieke
jaar. Dus, misschien wij en feestjes TLDM moest
opbrengst geld het gezegde
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aan de overheid. Daarom spreken we in principe af om het in
fasen op te splitsen.
Voorzitter: Dus, is het projectteam betrokken geweest bij de
onderhandelingen over de aanvullende overeenkomst om
deze in fasen op te delen?
Eerste
admiraal Shaiful Bahri bin Baharuddin:
Betrokken. Betrokken.
Meneer Voorzitter: Raak betrokken?
Eerste admiraal Shaiful Bahri bin Baharuddin: Ja,
betrokken.”
[Pagina's 15 - 16 van Proceedings Report No. 1(d)/2020 d.d. 16
december 2020]

6.8 Gebruik Betaling Niet Voor Doel Project En
Kosten overschrijding
Op 28 oktober 2020 bedraagt de totale betaling door de overheid
aan BNS 6,08 miljard RM.
Een totaal van RM400 miljoen is door BNS gebruikt om de dubieuze
debiteuren van een oud project, namelijk het New Generation Patrol
Vessel (NGPV) te vereffenen, en RM1.005 miljard is geclassificeerd
als kostenoverschrijding .
YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat verklaarde dat
kostenoverschrijdingen in de orde van grootte van 1 miljard RM
waren geraadpleegd en gerapporteerd aan de MACC.
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" Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat: ... Daarnaast erkennen we
ook het probleem van inefficiënt financieel beheer of het niet
maken van een goede check-and-balance door het bedrijf dat
lekkage ondervond, waarvan we zeggen dat de kosten
overschreden zijn in RM1 miljard
welke
uit
Bij
waar
het
al verwezen naar tot een werkwijze auditie forensisch
en er toe doen dit is geweest gemeld aan MACC.”
[Pagina 31, Verslag van de Procedure nr. 1(g)/2020 d.d. 27 september 2021]

PAC stelde de vraag of de 6 miljard RM die door de regering was
betaald, volledig was gebruikt voor het LCS-project.
De heer voorzitter: Dus, is de RM6 miljard volledig gebruikt voor
de financiering van dit project of is het al gebruikt voor de
financiering van eerdere projecten?
Kapitein (B) Ir. Azhar bin Vrijdag: Voor beantwoord vraag
Edelachtbare, er is een kostenoverschrijding van 400 miljoen RM
van de 6 miljard RM ontvangen van de overheid die is gebruikt om
dubieuze debiteuren af te betalen die verband houden met het
vorige NGPV-project...
400 miljoen RM voor de dubieuze debiteuren van het nieuwe
generatie patrouillevaartuig, een eerder project. RM305 miljoen
voor behoeften aan integratiefaciliteiten in Cyberjaya.
Walintegratiefaciliteit en software-integratiefaciliteit die door het
bedrijf zijn betaald en worden gebruikt in het integratieproces van
gevechtssysteemapparatuur.
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Dus RM400 miljoen voor NGPV, RM305 miljoen voor wal- en
software-integratiefaciliteit...
Er is nog eens 700 miljoen RM. Er werd dus ongeveer 1,4 miljard
RM gebruikt. De derde RM700 miljoen werd gebruikt
kostenoverschrijding is nog steeds voor het LCS-project, maar het
overschrijdt het oorspronkelijke budget dat aan de overheid is
aangeboden in het bereik van RM9 miljard. Dit is dus een interne
partijkwestie BNS…”
[Gezicht brief 44 - 45, Rapport procedure Nee. 1(u)/2020 gedateerd 11
december 2021]

YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat gaf toe dat het een
problematisch managementprobleem was.
De heer voorzitter : Dus, als het in de ondertekende
overeenkomst staat, waarvan ik vrij zeker ben dat u een
projectteam heeft en uw management daarover zou hebben
nagedacht en u kunt hier niet alleen over nadenken en betalen
nadat de overeenkomst is aangegaan en het is een
kostenoverschrijding. Dus, wat is uw commentaar hierop?
Gezagvoerder (B) Ir. Azhar zoon van vrijdag : Oké.
Voorzitter : Ik denk dat het meer is dan slecht management. Het
is meer dan slecht management. Het is niet alleen slecht beheer.
Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat : Om eerlijk te zijn, toen ik dit
project overnam, mijnheer de voorzitter, was dat een van de
belangrijkste dingen die we tegenkwamen in termen van het
governanceproces en ook het kostenbeheersingsproces en ook
de financiële controle projecteren deze Bij waar het nee
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gecontroleerd regelmatig gedaan en
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transparant ja De meeste daarvan vonden plaats vóór 2016. De
oorspronkelijke contracten van dit project werden gegund aan
andere aannemersbedrijven. Net als de betaling van RM400
miljoen aan dubieuze debiteuren van BNS aan NGPV voor dit
project, werd deze in 2014 en 2015 betaald.
Ja, in het algemeen is het inderdaad een problematisch
managementprobleem. Er is echter actie ondernomen in het kader
van het onderzoek dat ik eerder heb geïnformeerd, mijnheer de
voorzitter, want de partijen die betrokken zijn bij het
besluitvormingsproces,
degenen
die
betrokken
en
verantwoordelijk zijn voor de goede uitvoering van de governance
moeten antwoorden en verantwoordelijk zijn ..."
[Gezicht brief 45 - 46, Rapport procedure Nee. 1(u)/2020 gedateerd 11
december 2021]

PAC heeft vernomen dat de winstmarge van BNS in het LCSproject ruwweg 10% is.
De heer voorzitter : ... Van de 9 miljard RM van dit project, dus
wanneer dit project wordt toegekend aan BNS, wat is dan het
percentage of de marge van uw winst gedurende die tijd? Omdat
we het hebben over kostenoverschrijdingen van RM1,05 miljard.
Gezagvoerder (B) Ir. Azhar zoon van vrijdag : Oké.
Voorzitter : Dus uw kostenoverschrijding kan niet meer zijn dan
uw marge. Dus, hoeveel is de marge op dat punt in de
berekeningen van BNS?
De heer Sharifuddin bin Md. Zaini Al-Manaf : Ik heb de officiële
berekening of rechtvaardiging nooit gezien, Sir
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Voorzitter. Dat betekent de haalbaarheidsstudies, wat is de prijs
en hoeveel is dit alles, zo'n document is er niet. Maar grofweg is
mij verteld dat onze zogenaamde marge 10 procent is. Ja.
Meneer voorzitter : Oké. Tien procent.
De heer Sharifuddin bin Md. Zaini Al-Manaf : waarin, als we
vandaag doorgaan, er al geen marge is, mijnheer de voorzitter.
meneer voorzitter : Ja.
De heer Sharifuddin bin Md. Zaini Al-Manaf : Als we vandaag
doorgaan, willen we het werk echt afmaken."
[Pagina 46, Verslag van de procedure nr. 1(h)/2020 d.d. 11 december 2021]

Deze kwestie werd ook bevestigd door YBhg. Dato' Ahmad Nazim
Abd Rahman [Chief Executive of the Armed Forces Fund Board]
in procedure nr. 1(i)/2020 van 25 januari 2022 , waar BNS 400
miljoen RM aan LCS-projectstroom heeft gebruikt om de schuld voor
het NGPV-project af te wikkelen.
" Dhr. Ahmad Tarmizi bin Sulaiman: Dank u, mijnheer de
voorzitter. Ik wil de CEO van LTAT vragen. In de procedure in
Lumut, genoemd door BNS in de kostenstroom van dit project,
werd 400 miljoen RM door BNS gebruikt om haar dubieuze
debiteuren te betalen en werd niet gebruikt voor de voorbereiding
van dit schip. Dus, is dit waar of wat?
Dato' Ahmad Nazim Abd Rahman: Ja, dit is een oude
gedwongen kost gedragen wanneer BNS teken contract
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voor de LCS in de afgelopen 10 jaar. Een deel van de kosten die
gedragen moesten worden, was de oude schuld die eerder was
overgenomen.”
Meneer Voorzitter: Dat voor projecteren LMS, niet? Of NGPV?
Dato' Ahmad Nazim Abd Rahman: NGPV-project ja. Dus twee
schulden met betrekking tot NGPV die door BNS moesten worden
gedragen, wat resulteerde in problemen met de cashflow bij BNS."

[Gezicht brief 28, Rapport procedure Nee. 1(i)/2020 gedateerd 25 Januari 2022]

6.9 Apparatuur Welke Opgeslagen In Op te slaan
i. YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat liet PAC weten dat er
apparatuur in de winkel is opgeslagen en dat de geschatte waarde
in het bereik van RM 1,7 miljard ligt. Van hen heeft ongeveer 15%
het verouderde proces bereikt of nadert het.
"Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat: Er is één belangrijk stuk
informatie dat ik hier naar voren wil brengen, en dat is de kwestie
van de kosten of niet waarde van de in onze winkel opgeslagen
apparatuur. We schatten dat er nog 1,7 miljard RM in winkels of
opslagruimtes ligt, Edelachtbare.
Meneer voorzitter : Allemaal deze jij allemaal hebben al betaald voor?
Gezagvoerder (B) Ir. Azhar zoon van vrijdag : Opmerking allemaal.
Sommige.
Meneer de voorzitter : Sommige. Een algemene vraag of een
algemene vraag. Hoeveel van deze voorraden zijn al verouderd?
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Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat : Wij er bestaat werkwijze
zeer gedetailleerde bewaking. We rapporteren maandelijks aan
het TLDM Projectteam, Edelachtbare. Procentueel schatten we
dat momenteel 15 procent het verouderde proces heeft bereikt
of nadert.
[Pagina 40, Procedureverslag nr. 1(h)/2020 d.d. 11 december 2021]

ii.

YBhg. Tan Sri Admiraal Mohd Reza bin Mohd Sany
[marinecommandant] in procedure nr. 1(i)/2020 van 25 januari
2022 legt uit dat veroudering niet nieuw is, niet alleen alleen naar
LCS, maar ook naar bestaande schepen in de TLDM-inventaris.
Specifiek voor de LCS is het echter mogelijk dat een deel van de
apparatuur de levensduur van veroudering nadert , met name de
elektronica. Om het probleem op te lossen, kan TLDM of een
overheidsinstantie programma's uitvoeren om de levensduur te
verlengen waarbij de verouderde apparatuur wordt vervangen.
De heer voorzitter: Ja, ja. Bedankt KSU. We besteden
aandacht aan dit implementatieschema, we werden eerder
geïnformeerd dat als dit project doorgaat, inderdaad de levering
van LCS 1 zal zo vroeg mogelijk worden geleverd Aan jaar
2025, welke is i denken vijf jaar Bij achter op het oorspronkelijke
schema dat van 2020 of 2019 is. Dus dat is er één. Dus, de
kwestie met betrekking tot de verouderde technologie, hoe gaan
MinDef of TLDM ermee om? Want toen LCS 1 in 2019 of 2020
zou moeten worden opgeleverd, was de technologie toen en nu
al minstens één vertraging opgelopen vijf jaar. Jij weten,
technologie
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verandert elke dag, verbetert elke dag. Verwachten we LCS 1
in 2025 te krijgen met technologie die ver teruggaat tot 2018 of
2019? Hoe gaat TLDM dan juga MinDef? dit probleem aan te
pakken en op te lossen? Uiteraard is TLDM de eindgebruiker .
Tan Sri Laksamana Mohd Reza bin Mohd Sany: Geachte
voorzitter en leden van de PAC-commissie, indien mogelijk met
uw toestemming zal ik proberen de vraag te beantwoorden. De
vraag betreft de kwestie van veroudering. Deze veroudering is
niet nieuw, niet alleen toegepast op LCS maar ook op
bestaande schepen in de TLDM-inventaris. Echter, specifiek
voor onze LCS die we verwachten tegen de tijd dat we deze
schepen krijgen, zal een deel van de apparatuur misschien
verouderd raken, vooral de elektronica. Het is niet mechanisch,
edelachtbare. Zoals jullie allemaal weten, is deze elektronica
net als onze mobiele telefoons, koop vandaag, zes maanden
later is het verouderd. Dus elektronica is ook hetzelfde.
Verouderd is een probleem voor ons, gebruikers, TLDM is
wanneer het niet ondersteund wordt, dan wordt het een
probleem. Wat betreft technologie oud maar nog altijd
ondersteunend mobiele telefoon mij deze al oud, Geachte heer,
maar het is nog steeds goed, ik gebruik het. Kan dragen. Als er
echter geen reserveonderdelen meer beschikbaar zijn, kan dit
een probleem zijn. Dus als zulke dingen gebeuren, wat welke
TLDM of elk agentschap Wat de overheid wel kan doen is
levensduurverlengingsprogramma's uitvoeren waarbij de
betreffende apparatuur, de verouderde apparatuur wordt
vervangen. Dat is een van de methoden om het probleem van
veroudering te overwinnen welke herrezen door Welke eervol
eerder.
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Ik hoop dat mijn uitleg de geachte parlementsleden tevreden stelt."
[Gezicht brief 29, Rapporteren procedure Nee. 1(i)/2020 gedateerd 25
januari 2022]

iii.

YBhg. Dato' Ahmad Nazim Abd Rahman [Chief Executive of
the Armed Forces Fund Board] in procedure nr. 1(i)/2020 van
25 januari 2022 informeert dat er rekening is gehouden met
verouderingsproblemen in de cashflow van het project.
Meneer de voorzitter: Dank u. Misschien zal ik mijn
vervolgvraag stellen aan Dato' CEO LTAT over deze kwestie van
veroudering. Dus, of dit probleem, ik denk dat dit probleem zeker
ook een impact zal hebben op de kosten die met dit project
gemoeid zijn. Dus, wat is het commentaar van Dato' CEO LTAT
hierover, over het verouderde deel enzovoort? Natuurlijk, als je
een van de onderdelen wilt upgraden, heb je misschien nodig VO
hebben enzovoort. Dus, zou het optellen tot de uiteindelijke
kosten die door BNS of LTAT moesten worden betaald?
Dato' Ahmad Nazim Abd Rahman: Ja, in de financiële
prognoses die we maken inclusief cashflow, hebben we met
deze factoren rekening gehouden bij het maken van de
prognoses. Dus, nogmaals, ik noem, er zijn geen extra fondsen
van LTAT omdat we al deze factoren al in onze projecties hebben
opgenomen. Dank je."
[Gezicht brief 28 – 29, Rapporteren procedure Nee. 1(i)/2020
gedateerd 25 januari 2022]
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6.10 Launch LCS1 Op Jaar 2017
PAC bracht de kwestie aan de orde dat er rond 2017 een
naamgevings- en lanceringsceremonie van LCS1 werd gehouden
en voltooid door de koningin van Perak Tuanku Zara Salim,
bijgewoond door de sultan van Perak, sultan Nazrin Shah. LCS1
werd uitgeroepen tot het koninklijke schip van keizer Lela.
YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat liet PAC weten dat het
doel van het "lanceren" volgens de industrienormen is om het te
testen in termen van evenwicht wanneer het in het water wordt
neergelaten. Het is een traditie en betekent niet dat de LCS1schepen gebouwd zijn.
Meneer de voorzitter : Of alleen de koningin kwam. En voor ons,
de leken buiten uw branche, betekent lanceren dat er al iets is
gedaan en ik ga het lanceren. Na de lancering kunt u het gebruiken.
Nu is er een totaal andere perceptie: aan het publiek gegeven.
Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat : In termen van traditie noemen
we lancering met deze naam alleen een traditionele activiteit
waarbij alleen oorlogsschepen betrokken zijn, Edelachtbare. Dus
voor de lancerings- en naamgevingsactiviteiten, in termen van
traditie en bruikbaarheid, werd het inderdaad ook eerder beoefend.
Van deze lanceringsactiviteit gebruikmaken op het gebied van
technische engineering en ook samen worden uitgevoerd, wordt de
naamgevingsceremonie genoemd, Edelachtbare. Het is inderdaad
een marinetraditie die sinds het verleden is geïmplementeerd."
[Gezicht brief 37, Rapport procedure Nee. 1(u)/2020 gedateerd 11
December 2021]
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...
' Seri Panglima Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji
Mohd Dun : Dank u, mijnheer de voorzitter. Dus ik kan hier zeggen
dat lanceren voor een doel Deze LCS betekent niet dat het schip
zijn taken al kan uitvoeren?
Gezagvoerder (B) Ir. Azhar zoon van vrijdag : Klopt, Welke Eervol.
Dato' Seri Panglima Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima
Haji Mohd Dun : Ik denk dat we die beslissing moeten nemen.
De heer Sharifuddin bin Md. Zaini Al-Manaf : Hij kan maar
halverwege bellen.
[Pagina's 38 – 39, Procedureverslag nr. 1(h)/2020 d.d. 11 december 2021]

De heer Sharifuddin bin Md. Zaini Al-Manaf informeerde de PAC
- mast die op LCS1 was geïnstalleerd tijdens de
lanceringsceremonie en naamgeving is voor een overzicht geven
Dat het schip is mooier.
“ Encik Sharifuddin bin Md. Zaini Al-Manaf : Als ik mag
toevoegen, Yang Berhormat. Als je punt is dat het zonde van het
geld is om het te doen, ja. Het is zonde van het geld om het
gewoon te doen voor de show. Dat is mijn visie. Het heeft geen
zin en het heeft geen enkel doel gediend. Het ziet er wel mooi uit
en het kan de indruk wekken dat het vaartuig mooier is dan het
bedoeld was. Het waren de kosten die BNS op zich moest nemen
en de werkelijke kosten om deze mock-up te maken.
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Tuan Pengerusi : Hoeveel waren de geschatte extra kosten?
Dhr Sharifuddin zoon van dr. Zaini Al Manaf : Voor de helft a
miljoen ?
Admiraal Datuk Ir. Mohd Shaiful Adli Chung bin Abdullah :
RM400.000.
Datuk Wira Dr. Mohd Hatta bin Md. Ramli : Voorzitter, ik denk
meer dan dat, de indruk op dat moment is dat we het schip gaan
produceren. Mooi schip.
De heer Sharifuddin bin Md. Zaini Al-Manaf : Maar dat was het
niet bedoeld om iemand te misleiden.
Datuk Wira Dr. Mohd Hatta bin Md. Ramli : Ja, maar dat is de
indruk van de gemeenschap.
De heer Sharifuddin bin Md. Zaini Al-Manaf : Als dat het
antwoord was, was het niet om iemand te misleiden. Het was ook
niet de bedoeling om meer geld van MinDef te vragen, dat was er
niet. Voor BNS was het een volledige meerkost.”
[Pagina's 35-36, Proceedings Report No. 1(h)/2020 d.d. 11 december 2021]

...
" Datuk Wira Dr. Mohd Hatta bin Md. Ramli : Maar probeer je
voor te stellen, maak deze foto op de dag van de lancering.
Komende weken is er niet zoiets, niets de mast. Hoe willen we het
de mensen vertellen?
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Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat : De mast is er, Edelachtbare.
Verkrijgbaar in onze winkel.
Datuk Wira Dr. Mohd Hatta bin Md. Ramli : Dat is het. Geen aan
boord. Als ik foto's van de schepen maak zonder de mast…
Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat : In termen van het proces,
inderdaad...
Datuk Wira Dr. Mohd Hatta bin Md. Ramli: Het proces is correct.
Dit is het verhaal van deze film. Dit poppenverhaal..."
[Gezicht brief 38, Rapport procedure Nee. 1(u)/2020 gedateerd 11 December 2021]

7.

CONTROLE FORENSICA PROJECT LCS

BNS heeft besloten een forensisch auditbureau aan te stellen Alliance
IFA in 2019 om forensische audits uit te voeren als een poging om vast
te stellen of er sprake is van lekkage, vervorming en machtsmisbruik bij
LCS-inkoop.
i.

YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat (voormalig hoofd)
TLDM LCS Project Team Director) in procedure nr. 1 (d)/2020
van 16 december 2020 informeert dat als een poging om de
oorzaak van de ontstane problemen te vinden, herstructureringen en
forensische audits zijn geïmplementeerd. De resultaten van de
bevindingen van de forensische audit hebben een solide basis
opgeleverd voor het doen van een melding aan MACC. Het rapport
is opgesteld om een grondig onderzoek naar het LCS-project te
garanderen.
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"Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat: … Dus, eerlijk gezegd zeg
ik hier dat het probleem het wanbeheer van de financiële aspecten
ervan is. Er zijn verschillende inspanningen die ik heb gedaan
door de bevindingen en ook wat ik ter plaatse ontdekte, naar het
management van Boustead te brengen. Zullen maar het is een
worden de moeilijkheid is omdat er bestaat geen wil. Politieke wil.
Ik denk niet dat het juist is om te zeggen politieke wil, maar de wil
van de insiders om daadwerkelijk actie te ondernemen op deze
kwesties.
Maar met de verandering in ons politieke landschap in 2018, heeft
dat misschien enige wijsheid. Dit is met succes veranderd en
verlenen ruimte tot mij voor doorgaan poging proberen de oorzaak
van een probleem te vinden.
Als gevolg hiervan hebben we een positie gemaakt,
geïmplementeerd en ook een forensische audit van dit
programma of project. Resultaten van of bevindingen van de
forensische audit zei, heeft ons een solide basis gegeven om aan
het MACC te rapporteren. Het rapport is gemaakt en we willen dat
het wordt geïmplementeerd als een eerlijk proces om ervoor te
zorgen dat er een grondig onderzoek naar dit project wordt
uitgevoerd.
Dat is alles wat ik op dit moment kan delen als capaciteit mij in
Boustead marine scheepswerf, Welke Eervol.”
[Pagina's 18 – 19, Procedureverslag nr. 1(d)/2020 gedateerd 16 december
2020]

Bovendien , YBhg. Kapitein (B) Ir. Azhar bin
Jumaat
deelde ook mee dat het forensische
auditrapport was afgerond op
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september 2020 en BHIC al indienen een rapport naar MACC in
november 2020.
"Kapitein (B) Ir. Azhar bin Jumaat: Ja, edelachtbare, als ik u
mag informeren, het forensische auditrapport werd in september
voltooid. Alleen het rapport aan MACC werd pas in november door
Boustead uitgevoerd. Dus zojuist gemeld."
[Pagina 23, Verslag van de procedure nr. 1(d)/2020 d.d. 16 december 2020]

ii.

YBhg. Dato' Sri Muez Bin Abdul Aziz (KSU MINDEF) in
procedure nr. 1(d)/2020 van 16 december 2020 informeert dat
Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) actie heeft
ondernomen door een forensische audit en herstructurering uit te
voeren voor hogere officieren. BHIC heeft ook een forensisch
auditrapport ingediend bij MACC.
"Dato' Sri Muez bin Abd Aziz: Edelachtbare, misschien zou ik
iets willen toevoegen. Van wat ik eerder zag, was de vraag gericht
op welke acties we zouden moeten ondernemen. Ik werd eerder
geïnformeerd, Kapitein Azhar heeft ook gezegd over audit
forensics. Er wordt dus al actie ondernomen, wat betekent dat we
hebben vernomen dat Boustead Heavy Industries Corporation
(BHIC) actie heeft ondernomen. Het is niet dat we geen actie
ondernemen. Er heeft al een forensische audit plaatsgevonden,
deze is uitgevoerd en feestjes BHIC al ook al indienen een rapport
forensisch onderzoek de audit aan MACC. We hebben het
verzonden. Afgelopen september bekend gemaakt. Ik zie het ook
in termen van - en ook in termen van acties op bedrijfsniveau, al
op BHIC-niveau veel actie, de betekenis herstructurering
opnieuw van kant
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hoge officieren. Geen fout, gewoon binnen, bijvoorbeeld.
Degenen die al heel lang meedraaien, zitten niet meer in het oude
team. We hebben actie ondernomen en tegelijkertijd houdt het
ministerie in de gaten en zorgt ervoor dat het bestuur op
Boustead-niveau aanwezig is, dames en heren."
[Pagina's 20 – 21, Procedurerapport nr. 1(d)/2020 gedateerd 16 december
2020]

iii.

YBrs. De heer Prabhat Kumar [uitvoerend directeur van Alliance
IFA] in procedure nr. 1 (j)/2020 van 8 maart 2022 informeert dat
Alliance IFA door BHIC is aangesteld om te implementeren auditie
forensisch onderzoek Aan 2019. Domein auditeren is voor de
periode 2011 tot 2014. De audit- of onderzoekswerkzaamheden zijn
uitgevoerd in 2020 en het audit- of onderzoeksrapport is in juli 2020
ingediend.
Mandaat of termen referentie voor auditeren deze is als volgt:
a.

Bevestig of goed bestuur en
geïmplementeerd en nageleefd.

b.

Valideren dezelfde er bestaat regeling manier acquisitie al
gehoorzaamde.

c.

Bevestigen of het LCS-projectteam de taken en
verantwoordelijkheden in het inkoopproces als team heeft
uitgevoerd.

d.

Vaststellen dat alle facturen van dienstverleners geverifieerd
zijn, voorgelegd aan het Uitvoerend Comité of Commissie
Bestuurder LCS volgen
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Standaard bedrijf Procedures (SOP) en procedures die zijn
goedgekeurd.
e.

Het controleren van voorschotten die zijn ontvangen door
senior
Executive
Officers
zijn
verantwoord
in
overeenstemming met de juiste boekhoudprocedures.

f.

Kostenanalyse van projectvertragingen en herstel van liquide
middelen. Door tijdgebrek kon dit niet.

g.

Documentbeoordeling om vast te stellen dat alle genomen
beslissingen in overeenstemming zijn met de normen voor
goed bestuur en hun implicaties voor financiën.

h.

Identificeer de mogelijkheid van enig wangedrag op basis van
hypothesen die zijn ontwikkeld tijdens het LCSprojectonderzoek.

i.

Identificeer zwakke punten in het contract en suggesties voor
correctie.

YBrs. Tuan Prabhat Kumar [uitvoerend directeur van Alliance
IFA] deelde in dezelfde procedure ook mee dat deze audit of dit
onderzoek nog steeds niet is voltooid. Dit komt omdat hoewel de
belangrijkste aankoop tussen 2012 en 2014 is gedaan, het effect
continu is tot 2018. Bovendien het grootste deel van de
implementatie wordt gedaan door Contravest Advanced Devices
Sdn. Bhd. (CAD) en Contravest Electrodynamics Devices Sdn. Bhd.
(CED), een joint venture-onderneming. Audit of onderzoek kan niet
worden uitgevoerd tegen deze twee (2) bedrijven vanwege interne
overeenkomsten welke al uitgevaardigd nee toestaan overal
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auditors of onderzoekers of een persoon van de boekhouding van
BHIC zien alle documenten met betrekking tot CAD en CED.

8.

RAPPORT CONTROLE FORENSICA "BEOORDELING VAN
HET LCS-PROGRAMMA” DOOR ALLIANCE IFA (M) SDN. Ltd.

YBrs. De heer Prabhat Kumar [uitvoerend directeur van Alliance
IFA] in procedure nr. 1 (j)/2020 dd 8 maart 2022 informeert de
bevindingen van het forensische auditrapport dat is uitgevoerd.
A.

Achtergrond Rug

De Maleisische regering heeft een Letter Of Award (LOA) afgegeven aan
BHIC's dochteronderneming BNS om zes (6) LCS te leveren aan TLDM
ter waarde van RM9 miljard. Door de jaren 2012 tot 2014 heeft BNS
verschillende LOA's uitgegeven aan hoofdaannemer Contraves
Advanced Devices Sdn. Bhd. (CAD) en Contraves Electrodynamics Sdn.
Bhd. (CED). Contraves is een dochteronderneming van het Franse
bedrijf Rheinmetall zoals weergegeven in onderstaande figuur .

Bron: Presentatie Alliantie ALS EEN (M) sdn. Bhd. Aan 8 Maart 2022.
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Het beheer van het CAD-bedrijf is volledig overgedragen aan
Rheinmetall Air Defense AG (RAD), hoewel RAD slechts een
belang van 49% heeft in vergelijking met 51% van BHIC.
Gevonden worden overeenkomst waar gespecificeerd stroom
volledig aan RAD gegeven om CAD te beheren. Deze kwestie is
een beperking voor de controlepartij omdat het geen enkele
auditor of onderzoeker of een persoon van de boekhouding van
BHIC toestaat om enige documenten met betrekking tot CAD en
CED.
Overeenkomst Tussen BHIC en RAD

Bron: Presentatie Alliantie ALS EEN (M) sdn. Bhd. Aan 8 Maart 2022.

“Tuan Prabhat Kumar: Ik wil via deze dia uitleggen dat het me
spijt dat hij niet in staat is om via zijn microfoon te spreken.
[Merujuk sloeg pembentangan] U kunt in deze dia heel duidelijk
zien dat Boustead Heavy Industries Corporation Bhd. (BHIC)
een 100 procent dochteronderneming had, namelijk Boustead
Penang Shipyard Sdn. Bhd. (BPS). BPS had één
dochteronderneming; BHIC Defense Technologies Sdn. Bhd.
(BHICDT), dat is een investeringsmaatschappij. Zo waren we
ook allemaal een beetje verbaasd zien deze structuur. Hier, jij
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kan zien daar is a bedrijf,
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Rheinmetall Defensie Groep. Dochteronderneming in
meerderheid was Rheinmetall Lucht Verdediging AG (RAD), a
volledig eigendom dochteronderneming van Rheinmetall en hun
volledige dochteronderneming was RD Investment AG (RDI),
een
investeringsmaatschappij.
Nogmaals,
een
investeringsmaatschappij. Deze twee bedrijven vormden de
joint venture waarvan 49 procent eigendom is van RD
Investment AG en 51 procent eigendom is van BHIC Defense
Technologies Sdn. Bhd. Vervolgens vormden ze het bedrijf dat
bekend staat als Contraves Advanced Devices Sdn. Bhd.
(CAD). Zo kwam CAD in beeld.
Tijdens ons onderzoek hebben we geprobeerd de redenen
achter deze regeling te begrijpen. Het was erg belangrijk voor
ons om de geschiedenis te begrijpen waarom CAD in eerste
instantie werd gemaakt en Rheinmetall was - wat waren de
voorwaarden van het hebben van deze joint venture. Daar
realiseerden we ons, dat dit bedrijf waarmee het een joint
venture was aangegaan, de overeenkomst zelf scheef was. Het
betekent dat er meer macht en meer autoriteit werd gegeven
aan de houder van 49 procent dan aan BHIC. We kunnen zien
dat de managementcontrole van CAD bij RAD blijft, ook al
hebben ze slechts 49 procent meerderheidsbelang. De raad
van bestuur van BHIC, Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Che
Lodin bin Wok Kamaruddin, stemde in met deze beslissing die
de belangen van BHIC in gevaar bracht. Ik ga niet in op de
details van die overeenkomst. Die overeenkomst had RAD de
absolute macht gegeven om dit bedrijf te leiden. Waarom ben ik
gezegde RAD omdat uiteindelijk RAD heeft een
dochteronderneming en uiteindelijk – CED is niets anders dan
– van RAD. Dus werd RAD de controlerende houder van dit
bedrijf en CED dat wordt gecontroleerd via CAD en zij begonnen
het werk te doen. Deze beslissing maakte het moeilijk om
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toegang te krijgen tot de informatie die nodig was om de details
van de werking van de CAD-business te begrijpen en om een
interne audit uit te voeren.
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Hetzelfde probleem hadden we ook toen we informatie wilden
hebben omdat ze niet eens een kopie van de raad van bestuur
hadden. Erg verrassend. U geeft miljoenen dollars uit en u bent
volledig overgeleverd aan een buitenlands bedrijf dat feitelijk
een leverancier is. Je hebt geen technische controle; je hebt
geen technische expertise op dat gebied en je bent totaal
blindelings afhankelijk van iemand die hier zaken doet. Zeker,
hij zal de crème maximaal halen naar zijn vermogen en dat was
precies wat er gebeurde. Wie zat daarachter? Jullie kunnen het
allemaal heel goed begrijpen, want ik heb jullie verteld, deze
beslissing zelf, om hem voor te stellen was op een erg slappe
manier. Het was niet transparant; het is niet uitgebreid
besproken met de stuurgroep. Er was toen een stuurgroep,
maar de notulen van deze stuurgroep gaven geen goede
discussie en beraadslaging over: de betrokkenheid van CAD
en hen het grootste deel van de uitvoering van het project te
geven.
Om de situatie nog erger te maken, werd het bankmandaat
goedgekeurd door de raad van bestuur van CAD is opgesteld in
zo een een manier - weet je, als we een bedrijf runnen, moet je
op zijn minst de controlerende macht hebben in termen van de
ondertekenaar van de bank. De brief die werd goedgekeurd
door de raad van bestuur waarin de vertegenwoordigers van
BHIC ook aanwezig waren, vertegenwoordigers van RAD
waren ook aanwezig, ze waren zo opgesteld dat CAD virtueel
cheques had kunnen uitgeven zonder enige controle van de
andere joint venture-partner . I denk een man zonder verstand
zal dit doen. Zelfs als u een bedrijf van 100 dollar of een bedrijf
van 1.000 dollar hebt ingevoerd, zouden we graag zien dat de
bankcontrole in gelijke mate wordt gehandhaafd. Zodat de
persoon het geld niet kan misbruiken. Dus dat is wat ik heel erg
vind duidelijk genoemd; zij gemaakt de situatie slechter, zij
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hebben
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de taal zo opgesteld dat er geen controle was.
De bankregeling van CAD zou hen in staat hebben gesteld om
het bedrag op te nemen en het te gebruiken om de kosten te
verhogen en hun winst te verminderen, zodat BHIC lagere
dividenden kon krijgen. Het doel was dat. Op basis van beperkte
verzamelde feiten en bewijzen, vermoeden we dat de door CAD
gedeclareerde winst veel lager was dan wat ze hebben
verdiend. Daarom wilden we de hele boekhouding hebben. Het
is omdat wij zijn een joint venture-partner. Het zijn een joint
venture partner, hebben wij het recht om de boekhouding te
onderzoeken. Maar het was helemaal geblokkeerd...'
[Gezicht brief 5 – 7, Rapport procedure Nee. 1(j)/2020 gedateerd 8 Maart 2022]

Structuur beheer BHIC huidig auditeren of onderzoek
geïmplementeerd is zoals in tabel 7.
Schema 7
Structuur Beheer BHIC

Bron : Presentatie Alliantie ALS EEN (M) sdn. Bhd. Aan 8 Maart 2022.
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“Tuan Prabhat Kumar: Als we kijken naar de
managementstructuur van BHIC, denk ik nu hier – dit is de
structuur van BHIC tussen de periode die we hadden
onderzocht. Laksamana Madya Tan Sri Dato' Seri Ahmad Ramli
bin Mohd; hij was de MD. David William Berry was de uitvoerend
directeur. Datuk ir. Yahya bin Hashim, Anuar bin Murad, Ahmad
Nordin die voor de financiën en rekeningen zorgde, Siti Naim
binti Jamaluddin en Khalid bin Mohd.
Nu, onder deze zeven namen die hier voorkomen, is de...
basisrol was gespeeld door twee op mensen gebaseerd Aan
ons bevindingen. De meeste van deze beslissingen werden
genomen en ondertekend door de nummer één en nummer vier.
Voor de rest speelden ze nauwelijks een rol. Natuurlijk, toen het
was – ik heb het over Ahmad Nordin bin Mohamad die was
Chief Financial Officer; hij had de vlag moeten hijsen, maar hij
deed dat niet. Evenzo, hoofd van Juridische afdeling omdat ze
zeiden dat de meeste dingen eerst door hen werden gedaan,
daarna kwamen ze bij ons terecht tafel. Gewoon om de lege
plek op te vullen.
Ik had Khalid bin Mohd bijna twintig uur lang geïnterviewd om
het te begrijpen en hij opende de laag na laag die het gebrek
aan transparantie, de invloed van Anuar bin Murad verklaarde,
alle suggesties verwierp, de beslissingen van de
inkoopcommissie verwierp, enzovoort, enzovoort. vooruit. ..”
[Muka surat 9, Laporan Prosiderend Bil. 1(j)/2020 bertarikh 8 Mac 2022]

Nadat het contract in 2014 was ondertekend, bleek dat
verschillende onderdelen van het project en de inkooporders waren
uitgegeven, hoewel het ontwerp van het schip nog niet was
afgerond.
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B.

Structuur Acquisitie LCS

De waarde van de Letter of Award (LOA) die in de periode van 2011 tot
2014 is uitgegeven, was RM5 miljard. Al deze LOA's werden uitgegeven
voordat het ontwerp van het schip door MINDEF werd afgerond. Er
waren veel veranderingen waardoor VO werd vrijgegeven. Van de 5
miljard RM werden vooruitbetalingen van 1,94 miljard RM uitgegeven
voordat de werkzaamheden op de scheepswerf begonnen. Een totaal
van RM1,02 miljard is een mobilisatiebetaling .
Deze
mobilisatiebetaling is toegestaan en gespecificeerd in het contract. Het
ondertekende contract bleek echter niet transparant te zijn.
“Tuan Pengerusi: Dus zojuist zegt u dat de mobilisatiebetaling tot
2014 1,02 miljard RM was. Dus, natuurlijk, vergeleken met de
werkelijke som, ik bedoel de totale som van het contract die RM9
miljard was, deze RM1,02 vertegenwoordigt een zeer hoog cijfer.
Hier ben ik het dus mee eens. Dus nu is mijn vraag of de betaling
van deze RM1,02 miljard onder de naam mobilisatie, was
toegestaan onder het contract of dat het niet iets is dat in het contract
stond.
Tuan Prabhat Kumar: Het stond onder het contract, maar we
moeten ook begrijpen hoe het contract is afgeleid en hoe de
componenten van het contract zijn geherstructureerd. Dat zelf is
grijs. Het is grijs in de zin dat transparantie totaal ontbrak en de
meeste contracten die werden ondertekend, hadden veel rode
vlaggen, wat we in ons rapport in detail hebben genoemd. ”
[Gezicht brief 11, Rapport procedure Nee. 1(j)/2020 gedateerd 8 Maart 2022]

Dit LCS-project is verdeeld in 4 segmenten namelijk ontwerp en
ondersteuning; platform systeem en stalen kits; belangrijk subsystemen
inclusief CMS; en andere componenten.
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De kosten van ontwerp en ondersteuning van de Naval Group bedroegen
878 miljoen RM en tot 2014 was in totaal 576 miljoen RM betaald. De
LOA is rechtstreeks aan de OEM afgegeven volgens de instructies van
MINDEF.
De kosten van het belangrijkste subsysteem, inclusief CMS, bedragen
3,3 miljard RM. LOA is afgegeven aan OEM via CAD en CED. Tot 2014
is de betaling die is gedaan 1,2 miljard RM.
De kosten voor andere componenten bedragen 9 miljoen RM en de LOA
is rechtstreeks aan de OEM verstrekt via Bureau Veritas (M) Sdn. Bhd.
(BVSB).
“Tuan Prabhat Kumar: Oké. Dit is dia nummer 10. De opbouw
van het LCS-programma. De waarde van de LOA's die tijdens de
evaluatie van 2011 tot 2014 werden gedekt, bedroeg 5 miljard RM.
Tijdens deze periode hebben we geconstateerd dat van de 9
miljard RM, 5 miljard RM waar al LOA's waren uitgegeven. Tot
onze grote verbazing werden deze LOA's uitgegeven op een
moment dat het ontwerp ook nog niet door MINDEF werd
afgerond. Maar het was niet echt MINDEF. Ik denk dat MINDEF
verantwoordelijk moet zijn, niet voor wie dan ook. MINDEF niet er waren veel amendementen, veel veranderingen. Dit zorgde dus
voor een groot gat voor de uitgifte van variatieorders. Bovendien
werden vroeger ook de orders die werden uitgevaardigd zo
uitgevaardigd dat bijna elke order later werd ondersteund door
variatieorders.
Ahli-ahli Yang Berhormat, ik zou het je willen vertellen op basis
van mijn 20 jaar onderzoekservaring. Wanneer er manipulatie
nodig is in een bepaald contract, is de variatievolgorde de grootste
boosdoener en dat is wat we in deze hele aflevering hebben
gezien. Nu zijn de organisatiestructuur, SOP's, het inkoopplan en
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het budget voor het LCS-programma allemaal op zo'n manier
gedaan
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dat kan ik je niet vertellen. Later kom ik bij je terug. Dus van deze
5 miljard RM werd een vooruitbetaling gedaan van ongeveer 1,94
miljard RM en het grootste deel van het bedrag werd vrijgegeven
lang voordat een enkele dollar werd afgeleverd op de plaats waar
de productie of de constructie zou plaatsvinden.
Mobilisatie; dat klopt, het wordt hier apart vermeld. Van de RM1,94
miljard bedroeg de mobilisatiebetaling RM1,02 miljard. De
mobilisatie wordt aan het begin van het project betaald en dat geld
kan zo hoog oplopen. Het is niet te bevatten.
Dit project had nu vier grote segmenten. Ontwerp en
ondersteuning, platformsysteem en stalen kits, belangrijke
subsystemen, waaronder gevechtsbeheersysteem en andere
componenten.
Nu, ontwerp en ondersteuning waren van DCNS/Naval Group die
uit Frankrijk komt, RM878 miljoen was de waarde van die initiële
waarde en daarbuiten, tot de tijd van ons onderzoek, betekent dit
dat er tot 2014 al 576 miljoen RM was vrijgegeven.
Er waren veel problemen met de ontwerpen. Platformsysteem en
stalen kits. Stalen bouwpakketten vormen de hoofdstructuur van
de kustgevechtsschepen (LCS), weet je. Dus dat is wat we
kunnen zeggen...
Seorang ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]
Romp.
Tuan Prabhat Kumar: Hull, ja heel correct. Het juiste woord is
romp. LOA's die rechtstreeks aan OEM's werden toegekend
volgens de richtlijn van MINDEF en de waarde bedroeg 800
miljoen RM. Toen deze stalen kits werden besteld, werd een zeer
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duidelijke manipulatie onthuld gedurende de onderzoek, welke l
zullen bespreken later Aan.
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Betaling gedaan totdat dat was - van dat totaal werd RM179
miljoen betaald. Later betaalden ze verder, wat niet is – ik heb niet
genoemd omdat dat niet door ons is onderzocht. Grote
subsystemen, waaronder Combat Management System,
aangeschaft bij OEM, door LOA's uit te geven via CAD en CED;
RM3,3 miljard. U ziet het belang van de totale waarde van het
werk dat aan CAD en CED is gegeven. De betalingen die tot die
tijd werden gedaan in 2014 waren 1,2 miljard RM, maar na 2014
werden er veel andere betalingen aan hen gedaan.
Ik kan het hier niet noemen omdat dit niet in ons mandaat was. De
andere componenten, waarbij LOA's rechtstreeks aan OEM's
werden toegekend door SOP's bij inkoop te volgen, en 9 miljoen
RM werd gegeven via BVSB. De tot nu toe uitgevoerde betaling
was slechts RM500 miljoen. Nou ja, wat was er mis...'
[Gezicht brief 10 - 11, Rapport procedure Nee. 1(j)/2020 gedateerd 8 Maart 2022]

C. voorwaarden Referentie stuurgroep LCS of LCS-stuurgroep
(LCSSC)
De LCS Steering Committee (LCSSC) werd opgericht om ervoor te
zorgen: administratie beheren welke goed in beheer projecteren LCS.
Het LCSSC is in beginsel verantwoordelijk voor een effectieve
governance .
Volgens de uitgevoerde forensische audit is Tan Sri Ahmad Ramli Nor,
algemeen directeur van BHIC, voorzitter van de LCSSC. De benoeming
van LCSSC-commissieleden is echter gedaan zonder de bespreking en
goedkeuring van de raad van bestuur van BHIC.
De heer Anuar Murad, de directeur van het LCS BNS-programma Aan
wanneer Dat gezien al nemen kans verwijderen
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verschillende LOA's en VO's met de steun van Tan Sri Ahmad Ramli Nor,
terwijl de basisnormen van ondernemingsbestuur worden genegeerd.
(PAC Opmerking: de heer Anuar Murad was destijds ook de directeur
Defensie en Veiligheid van BHIC.)
Bovendien mogen leden van de Technische en Commerciële Commissie
hun rol spelen om verschillende technische en financiële aspecten te
evalueren. Zelfs het hoofd van Group Legal was niet betrokken bij het
identificeren van de zwakke punten in de LOA. De heer Anuar Murad
werd nooit berispt, ondanks het feit dat er veel schriftelijke klachten tegen
hem waren en ze allemaal werden afgewezen. De LCSSC of BOD is ook
niet ingegaan op de zorgen die zijn geuit door de commandant van de
marine, Zijne Genade Tan Sri Dato' Sri Abdul Aziz bin Jaafar met
betrekking tot het proces van evaluatie en selectie van de Naval Group
voor ontwerp- en ondersteunende diensten. De betrokkenheid van CAD
als joint venture-onderneming werd evenmin volledig besproken en
onderzocht door de LCSSC of de BOD.

Er zijn aanwijzingen dat de voorwaarden van de meeste LOA's en VO's
uitgegeven door CAD en CED in strijd zijn met de belangen van de BHICgroep. Het is winstgevender voor CAD of andere medewerkers zoals
Rheinmetall.
D. Feiten Welke Onthuld Huidig Discussie Door Voormalig lid
van LCSSC
De samenstelling van het evaluatieteam wordt bepaald door Anuar
Murad. Vanuit het oogpunt van de forensische audit heeft dit gevolgen
gehad voor de onafhankelijkheid bij de beoordeling van de ingediende
voorstellen. Anuar Murad heeft de beslissing van het evaluatieteam
herhaaldelijk verworpen .
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Het gebrek aan kennis en vaardigheden bij het ontwerpen van
oorlogsschepen resulteerde in slechte onderhandelingen met de Naval
Group. De Naval Group kende de zwakte van het LCS-team, waaronder
Anuar Murad, en profiteerde van deze kans in hun voordeel, wat
resulteerde in het dubbele van de kosten in vergelijking met het initiële
prijsaanbod van de Naval Group. Anuar Murad informeerde de LCSSC
pas over verschillende beslissingen na overleg met Tan Sri Ahmad Ramli
Nor.
Om vragen van LCSSC te vermijden, frequentie vergaderingen van het
LCSSC werden steeds lager, zelfs naarmate er vaker inkooporders en
LOA's werden uitgegeven. Daarnaast dat het gebruikelijk is geworden
als Tan Sri Ahmad Ramli Nor de LCSSC-vergadering niet bijwoont, de
vergadering uitgesteld.
Rol Bruinen Dhr Ahmed Ramli Nor

Bron: Schuif Presentatie Alliantie ALS EEN (M) sdn. Bhd. Aan 8 Maart 2022

LCSSC verzocht om wijziging van de LOA in een contract, maar dit werd
genegeerd. Op basis van de documenten heeft geen enkel lid bezwaar
gemaakt tegen de onregelmatigheden met betrekking tot de afgifte van
de LOA en VO waarbij de twee genoemde functionarissen betrokken zijn.
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E.

Verloving Anwar Murad

Uit het Forensic Audit Report bleek dat Anuar Murad in het LCS-project
de autoriteit van al zijn ondergeschikten opzij had gezet en deed alsof er
maar twee (2) mensen in de hele organisatie waren. Deze opgave is
gebaseerd op een onderzoek van 12 LOA's en VO's.
Anuar Murad's betrokkenheid bij het inkoopproces en het beheersen van
de meeste fasen van de inkoopcyclus, is de kans zeer groot dat hij zijn
macht zal misbruiken voor zijn eigen doelstellingen, zoals geïllustreerd in
het onderstaande diagram.
Verloving Anwar Murad

Bron: Presentatie Alliantie ALS EEN (M) sdn. Bhd. Aan 8 maart 2022

“Tuan Prabhat Kumar: … Ik heb hier de betrokkenheid van Anuar
bin Murad op zo’n manier genoemd – er is hier een korte
beschrijving. Het is erg vastgesteld dat wanneer de oudste persoon
- dit is onze beleven van a aantal jaar van onderzoek net zo a
forensisch
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accountant – bij de bestrijding van inkoopfraude, de meeste van de
fasen die ik zojuist heb genoemd, is de kans zeer groot dat hij zijn
bevoegdheid zou misbruiken voor zijn doelstellingen zoals
weergegeven in de bovenstaande cyclus.
Het is duidelijk dat in het geval van het LCS-programma Anuar bin
Murad de autoriteit van al zijn ondergeschikten omzeilde en
handelde alsof ze slechts twee personen in de hele organisatie
waren. Deze stelling is gebaseerd op het onderzoek van 12 LOA's
en talrijke VO's. Dit betekent dat deze conclusie is gebaseerd op de
aantal LOA's, die al in mijn rapport zijn ingediend.
..”
[Gezicht brief 22, Rapport procedure Nee. 1(j)/2020 gedateerd 8 Maart 2022]

F.

Verloving CAD

Op 27 februari 2012 heeft de Raad van Bestuur van BHIC CAD
aangesteld als de hoofdaannemer om verschillende componenten voor
de LCS aan te schaffen via de Director Circular Resolution (DCR), zoals
hieronder weergegeven. Belangrijke beslissingen als deze zouden niet
door DCR moeten worden uitgevoerd.
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Verloving CAD In Project LCS

Bron: Presentatie Alliantie ALS EEN (M) sdn. Bhd. Aan 8 Maart 2022

“Tuan Prabhati Kumar: ... Nu, hoe? CAD was buitengewoon
krachtig gemaakt om tegen op te treden – juist, dat hebben we al
uitgelegd. Ja. Ik hoef dus niet nog een keer.
Betrokkenheid van CAD in LCS. Heel interessant. Dit is – ik zou hier
graag uw aandacht voor willen hebben. Op 27 februari 2012 heeft de
raad van bestuur CAD aangesteld als hoofdaannemer om
verschillende componenten voor LCS aan te schaffen via een
circulaire van de directeur (DCR). Zo'n belangrijke beslissing via
DCR. Nu, ik weet het niet met mijn – met toestemming, ik zou graag
iets willen uitleggen over DCR en het normale besluit van de raad
van bestuur.
DCR wordt normaal gesproken afgegeven - een goedkeuring wordt
alleen verkregen van bestuurders via DCR voor een zeer
routinematige aangelegenheid, waarbij de raad van mening is dat
het oproepen van alle leden tijdverspilling is.
Sommige zeer routinematige beslissingen weet u wel. Maar over het
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algemeen is dit van toepassing in 80 procent, 90 procent van de
gevallen. Maar als er belangrijke beslissingen worden genomen met
betrekking tot zo'n groot project, moet het...
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zijn tijdens de vergadering. De reden is dat wanneer de
bestuursvergadering wordt gehouden, elk bestuurslid de
mogelijkheid heeft om een aantal vragen op te werpen om twijfels
en kwesties die zij als een vorm van zorgvuldigheid beschouwen, op
te helderen.
Vermijden dat type van vragen, vermijden deze soort situatie, dit is
heel – dit is mijn sterke overtuiging, ik heb meer dan 50 onderzocht,
60 bedrijven. Wanneer DCR's in een zeer kritieke situatie worden
gebruikt, wordt het altijd gebruikt om discussie te vermijden, om te
vermijden - onlangs gebeurde het. Ik kan de naam van dat bedrijf
niet onthullen, ze waren betrokken bij een overname van 1,3 miljard
dollar, en het grootste deel ervan... dit jaar is gedaan. Nogmaals,
een GLC, ik wil niets verklappen .
Dit is hier dus erg belangrijk om te begrijpen. Toen kreeg Tan Sri
verregaande autoriteit om alle overeenkomsten uit te voeren en te
ondertekenen, LOA's met CAD dat - hij had er veel vertrouwen in.
Dat wat ik ook ben gaan om het te doen uiteindelijk gaan zijn
vergoelijkt door mijn baas. Wat betreft de bank, basisnormen van het
bestuur, eventuele resoluties had pas door DCR moeten worden
goedgekeurd nadat het bestuur heeft ingestemd met de technische
en commerciële bespreking en voorwaarden in de normale
bestuursvergadering. ..”
[Gezicht brief 22 - 23, Rapport procedure Nee. 1(j)/2020 gedateerd 8 Maart 2022]

CAD wordt gebruikt als medium om transparantie te minimaliseren en
controle en detectie door het inkoopteam, LCSSC en BHIC Internal Audit
te voorkomen. Er zijn in totaal 12 LOA's inclusief VO's afgegeven aan
CAD/CED met beoordelingen RM3,3 miljard, dat is 38% van de totale
contractwaarde. CAD-betrokkenheid resulteert ook in aanzienlijk hogere
kosten dan die verwacht en bedoeld om de werkelijke kosten te
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verbergen die zijn betaald om de verschillende componenten voor dit
project aan te schaffen.
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“Tuan Prabhat Kumar: … Primair bewijs suggereerde dat CAD
werd gebruikt als een middel om – dit is erg belangrijk – de
transparantie te minimaliseren en controle en detectie door de
aanbesteding te vermijden. team, de sturen commissie, en de
interne audit van BHIC. Om deze drie mensen te vermijden, de
controle van het inkoopteam, de stuurgroep - omdat het een
beursgenoteerd bedrijf is. Dus ze hebben al deze dingen op hun
plaats, weet je, hoe je het kunt vermijden. CAD wordt het voertuig.
Door een dergelijk contract aan te gaan dat hen niet toestaat om de
details en de kern van het bedrijf, dat door hen is genomen. De
betrokkenheid – oh het spijt me dat ik naar de tweede moet – de
totale LOA's inclusief – het spijt me heel erg; Ik had deze moeten
doorlopen, dat totaal, ja. Er zijn in totaal 12 LOA's inclusief VO's
afgegeven naar CAD/CED met een waarde van ongeveer RM3,3
miljard, zijnde 38 procent van de totale waarde van het contract. De
betrokkenheid van CAD resulteerde in veel hogere kosten dan
verwacht en bood een paraplu om de werkelijke kosten te verbergen,
die werden betaald om verschillende componenten hiervoor veilig te
stellen programma. ..”
[Gezicht brief 23 - 24, Rapport procedure Nee. 1(j)/2020 gedateerd 8 Maart 2022]

Invloed hebben CAD/CED resulterend in dingen Leuk vinden Bij onderstaand:
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Bron: Presentatie Alliantie ALS EEN (M) sdn. Bhd. Aan 8 Maart 2022
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i.

duplicatie LOA Voor BEETJE Centrum Totaal RM305 Miljoen
BNS heeft een LOA voor CMS-systemen, Uitrusting, Engineering en
Integratie ter waarde van 1,185 miljard RM uitgegeven aan CED op
basis van een offerte van Naval Group van 23 december 2010. Op dat
moment was de LOA voor het LCS-project nog niet ondertekend door
de Overheid en BNS.
In periode zes (6) maanden, LOA extra is uitgekomen door Tan Sri
Ahmad Ramli Nor en Anuar Murad ten gunste van CED voor de
ontwikkeling van BIT Center tegen een prijs van RM305 miljoen. De
reikwijdte van deze aanvullende LOA overlapt met de oorspronkelijke
LOA. Voor de afgifte van de LOA is geen specifieke goedkeuring van
het bestuur verkregen. De kosten van deze investering worden niet
toegewezen in het LCS-project en het eigendom berust bij CAD en niet
bij BHIC.
Verder is 40% van de mobilisatievergoeding aan CED betaald zonder
noemenswaardige voortgang van het werk.
Het onderstaande diagram toont de onregelmatigheden
betrekking tot LOA's voor CMS uitgegeven aan CAD/CED.
Onregelmatigheid Verwant LOA Voor CMS Welke Uitgegeven
aan CAD/CED

Bron: Presentatie Alliantie ALS EEN (M) sdn. Bhd. Aan 8 Maart 2022
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“ Tuan Prabhat Kumar: … De invloed van CAD/CED heeft geleid
tot mogelijke schade. Wat zijn deze schades? Overlappende LOA
voor BIT, dubbele claims voor dezelfde diensten in de LOA voor de
Combat Management System ten bedrage van 898 miljoen RM.
Potentieel verlies als gevolg van valutawisselingen resulteerde in
een extra verplichting van 13,48 miljoen RM. Dit is waar ik het over
had.
Betaling mijlpalen zonder leveringen en nodige bewijsstukken. Wij
deed niet zien elk ondersteunend documenten. Uitzonderlijke
opmaak behalve de handtekening van de persoon. Je weet wel,
goedkeuren, goedkeuren, goedkeuren. Uitzonderlijke opslag als
tussenpersoon resulteerde in het verlies van contant geld. Daarom
is er een persoon gepakt.
Onregelmatigheden met betrekking tot de LOA's voor CMS
afgegeven aan CAD en CED. De LOA voor Combat Management
System, Equipment, Engineering and Integration werd toegekend
aan CED voor 1,185 miljard RM op basis van een offerte van DCNS
van 23 december 2010. Wees voorzichtig met die datum, die al werd
uitgegeven voordat de LOA werd ondertekend met de overheid. Je
kunt je voorstellen, we noemen het opzet.
Deze weerspiegelt de intentie van die betrokken in deze projecteren.
Zij had geen intentie om het LCS-project op te leveren. Ze willen
alleen - de bedoeling hebben om hun winst te maximaliseren die is
uitgegeven zelfs vóór de ondertekening van de LOA met GOM. De
LOA werd uitgegeven door Anuar bin Murad, waardoor het
evaluatieproces buitenspel werd gezet door de betrokkenheid van
het technische en commerciële team te beperken. Heel belangrijk
om te benadrukken.
Binnen zes maanden werd een aanvullende LOA uitgegeven door
Tan Sri en Anuar bin Murad ten gunste van CED voor de
ontwikkeling van BIT Center voor RM305 miljoen. De reikwijdte van
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deze LOA leek te overlappen met de oorspronkelijke LOA. Voor de
uitgifte van LOA is geen specifieke goedkeuring verkregen van het
bestuur. De kosten van investering was niet gebudgetteerd in de
LCS programma. De meest belangrijk
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ding, betaling was het zijn gemaakt door hen. Eigendom leugens met
CAD, niet met BHIC.
Volgens de voorwaarden zou het eigendom van het BIT Center
berusten bij CED - wat ik zojuist heb genoemd - ondanks dat deze
kosten volledig door BNS worden gedragen. Dit verscheen
ongebruikelijk en tegen het belang van de bedrijf. Verder, 40 procent
van mobilisatie was uitgegeven aan CED zonder enige mijlpaal of
substantiële vooruitgang in het werk te bereiken. ..."
[Gezicht brief 27 - 28, Rapport procedure Nee. 1(j)/2020 gedateerd 8 Maart 2022]

ii.

Dubbele
claims
CMS-services

( dubbele claims )

door

CAD

voor

CAD bleek
dubbele
claims te hebben
ingediend
voor CMS -services , zoals weergegeven in
tabel 8 .
Schema 8
vorderingen Dubbele ( Dubbel beweringen )
Door CAD voor CMS-services

Bron: Presentatie Alliantie ALS EEN (M) sdn. Bhd. Aan 8 Maart 2022
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iii.

Valutawissel (MYR-EUR) LOA voor Towed Array Sonar (TAS)
en Main Surveillance Radar (MSR)
Op basis van de notulen van de CAD-vergadering van 10 oktober
2013 benadrukte Gordon Hargreave, Chief Executive Officer van
RAD dat CAD enorme verliezen moest dragen omdat
wisselkoersschommelingen op Towed Array Sonar (TAS) en Main
Surveillance Radar (MSR) LOA's voor het LCS-programma.
Tan Sri Ahmad Ramli Nor, die destijds de voorzitter van BHIC was,
stelde voor om de valuta te wijzigen van Ringgit Malaysia (RM)
naar Euro (EUR) voor de LOA. Als voorzitter had hij maatregelen
moeten
voorstellen
om
verliezen
als
gevolg
van
wisselkoersschommelingen tot een minimum te beperken, maar
de genomen actie was om de last op BNS te drukken zonder de
raad van bestuur van BNS op de hoogte te stellen en de
goedkeuring ervan te verkrijgen.
Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van BHIC heeft
het Auditcomité van BNS ook haar bezorgdheid geuit over de
impact van wisselkoersverliezen op de winst van BNS als gevolg
van het LCS-project. De verandering in valuta (MYR-EUR) voor
de twee (2) LOA's heeft geresulteerd in een totaal verlies van
RM13.487.820,00 aan BNS. De verliezen van BNS zijn zoals in
tabel 9.

164

LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN BERHUBUNG
PEROLEHAN KAPAL PERONDA GENERASI KEDUA - LITTORAL COMBATANT SHIP (LCS)
BAGI TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
DI BAWAH KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA (MINDEF)

Schema 9
Wijziging In Ogen Geld (MYR-EUR) LOA
Voor gesleept Array Sonar (TAS) En Toneelstuk Toezicht Radar
(MSR)

Bron: Presentatie Alliantie ALS EEN (M) sdn. Bhd. Aan 8 Maart 2022

Perkara ini telah memberi gambaran bahawa Tan Sri Ahmad Ramli Noch
adalah lebih cenderung unuk melindungi kepentingan CAD daripada
BNS dan kepentingan kumpulannya.
“Tuan Prabhat Kumar: Gewoon om dia nummer 24 te horen waar
ik het had over dubbele claims door CAD voor dezelfde diensten
voor CMS. Ik heb onderaan genoemd voor het cijfer van RM537
miljoen. Dat dit cijfer is aangekomen na grondig overleg met Kapitein
Azhar Jumaat, de programmadirecteur van LCS die dezelfde mening
had, en hij stemde in met onze bevindingen. We moeten echter een
onafhankelijke deskundige raadplegen zoals ik u tijdens mijn uitleg
heb genoemd.
Zoals ik al zei, er was een verandering in de valuta, dus dit is wat we
hebben genoemd op basis van de notulen van de CAD-vergadering
gedateerd 10 deze oktober 2013, Gordon gemarkeerd – hij was de
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CEO - dat CAD aanzienlijk verlies moest lijden als gevolg van
forexfluctuaties op LOA's van gesleepte array-sonar en
hoofdsurveillanceradarsysteem
voor
het
LCS-programma.
Vervolgens erkende de voorzitter, Tan Sri, onmiddellijk de
bezorgdheid van Gordon Hargreave en stelde voor om de
munteenheid van Ringgit naar euro te veranderen. Dit is iets heel
ongebruikelijks voor deze LOA's.
In plaats daarvan had de voorzitter tal van beschikbare maatregelen
kunnen voorstellen om de schade tot een minimum te beperken.
Bijvoorbeeld het vooraf boeken van de vreemde valuta enzovoort,
enzovoort. Het verlies als gevolg van valutaschommelingen, in
plaats van de last op BNS te drukken zonder te informeren en
goedkeuring te vragen aan het BNS-bestuur. Omdat hij was – dat is
het probleem wanneer een enkele persoon een conflict heeft –
wanneer hij werkt met een belangenconflict, dan is hij verplicht om
dit soort beslissingen te nemen.
Tan Sri had het grotere belang van de BHIC-groep die hij
vertegenwoordigde bij CAD kunnen behartigen in plaats van het
belang van CAD. Tijdens de bestuursvergadering van BHIC heeft
het auditcomité van BNS verhoogden ook hun bezorgdheid over de
impact van buitenlandse verliezen op de winstgevendheid van BNS
als gevolg van het LCS-programma. Maar tevergeefs; niemand heeft
actie ondernomen. Als gevolg van zijn eenzijdige nadelige
toezegging werd opgemerkt dat de valuta van de genoemde 2 LOA's
waren veranderd van Ringgit naar Euro resulteerde in in a
nettoverlies van RM13,4 miljoen tot BNS aan die dag zelf gebaseerd
op het verschil in valutakoers. Dat hebben we afgeleid, dat cijfer.
Het wekte de indruk dat Tan Sri eerder geneigd was het belang van
CAD dan BNS voor het concernbelang te behartigen. Dit heeft
geresulteerd in een additionele verplichting vanwege verhoogde
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ringgitwaarde van de gezegd aankopen. De volgend berekening
weerspiegelen het verlies opgelopen door BNS. De figuur van
RM13 miljoen heeft geweest, hoe
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wij hebben afgeleid van – deze is genoemd daar dus l niet doen
nodig hebben tot doorlopen. ..”
[Gezicht brief 37 - 38, Rapport procedure Nee. 1(j)/2020 gedateerd 8 Maart 2022]

G.

Potentieel Verlies BNS Omdat Verloving CAD/CED

Het potentiële verlies van BNS als gevolg van CAD/CED-betrokkenheid
wordt weergegeven in tabel 10.
Schema 10
Potentieel Verlies BNS Omdat Verloving CAD/CED

Bron: Presentatie Alliantie ALS EEN (M) sdn. Bhd. Aan 8 Maart 2022

“Tuan Prabhat Kumar: Potentieel verlies door betrokkenheid van
CAD/CED. Overlappende LOA's uitgegeven ten gunste van CED in
2012 voor BIT Center ondanks het feit dat het een deel van de
oorspronkelijke LOA had voor 898 miljoen RM.
Dubbele claims voor dezelfde services met verschillende
nomenclatuur gerelateerd tot onderhoud kosten en gevechten
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Beheer Systeem
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integratie ook bevestigd door Kapitein Azhar. Opgemerkt moet
worden dat er opnieuw een deskundig oordeel nodig is, wat naar
onze mening 537 miljoen RM is. Het potentiële verlies als gevolg
van valutawisselingen bedraagt 13,48 miljoen RM, samen 855
miljoen RM. Dus wat ik hier probeer te benadrukken, is dat 1 miljard
RM hier verborgen is, ongeveer 1 miljard RM. Dit had gemakkelijk
kunnen worden hersteld, had kunnen zijn als de vermeende actie
zou zijn ondernomen. Merk op dat het bedrag van 855 miljoen RM
de totale waarde is die door BNS is vastgelegd. Het
vertegenwoordigt niet het werkelijke verlies dat ze hebben geleden.
Op basis van het percentage vooruitbetaling tot 2014 betaalde BNS
ongeveer 50 procent van het totale bedrag; dat is ongeveer RM400
miljoen. We moeten nog steeds een onafhankelijke deskundige
raadplegen om de schadegebieden en het bedrag dat ermee
gemoeid is nauwkeurig te identificeren. Omdat we geen technisch
persoon zijn, werken we alleen op basis van financiële cijfers en
kunnen we daar niet helemaal zeker van zijn – van Cursus wij
hebben genomen Gezagvoerder Azhar's mening ook en hij heeft
ingestemd. Hij is ook een behoorlijk ervaren persoon en hij is
momenteel – is hij daar nog steeds, kapitein Azhar? Hij is
momenteel, en hij was toen ook hoofd van dit programma. ..”
[Gezicht brief 38, Rapport procedure Nee. 1(j)/2020 gedateerd 8 Maart 2022]

H.

Rol marine Groep

Rol marine Groep is Leuk vinden Bij figuur Bij omlaag.
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Rol marine Groep

Bron: Presentatie Alliantie ALS EEN (M) sdn. Bhd. Aan 8 Maart 2022

“Tuan Prabhat Kumar: … Rol van DCNS/Naval Group. Benoemd
als a onderaannemer voor SETIS CMS Bij een initiaal waarde van
slechts RM287 miljoen welke werd herzien tot RM397 miljoen
verschuldigd tot aanvullend reikwijdte, die weer op een zeer
clandestiene manier. Dit moet opnieuw worden begrepen door een
technisch persoon. DCNS beweerde dat CMS een bewezen en kanten-klaar systeem was, maar er waren aanwijzingen dat het een
onderontwikkeld systeem was en een aanzienlijk risico vormde voor
het programma van LCS. Dit gebeurt door een gebrek aan expertise
aan onze kant. Wij kon niet bepalen wat wij zijn kopen van hen of het
is compleet of niet compleet.
Ze blijven stijgen en voegen de waarde toe aan het oorspronkelijke
bedrag en dat is de reden waarom ik erg verrast was dat ze in 2010
besloten dat we aan de Maleisische regering gaan verkopen.
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Aanstelling als onderaannemer voor de levering van GOWIND
Design tegen een initiële waarde van RM178 miljoen, die tot 2018
vervijfvoudigde tot RM1,36 miljard als gevolg van de uitgifte van
talrijke VO's. Door een gebrek aan expertise van Anuar Murad bij het
ontwerpen van het oorlogsschip, was het ontwerpcontract niet goed
onderhandeld met DCNS en was de reikwijdte zwak.
Het is erg belangrijk om te vermelden hoe Anuar Murad is
aangesteld. Het is een ander probleem dat ik hier nu niet kan
bespreken. Maar hij was niet – hij kwam niet door juiste doorlichten
systeem, jij weten. Selectie van DCNS resulteerde in een
afschrijving van RM455 miljoen van het LCS-programma voor het
NGPV-ontwerp dat eerder was, weet u. ..”
[Gezicht brief 38 - 39, Rapport procedure Nee. 1(j)/2020 gedateerd 8 Maart 2022]

I.

Wanorde In Contract marine Groep

De heer Khalid Mohd, voormalig lid van het Commercieel Comité, sprak
zijn ontevredenheid en bezorgdheid uit over het gebrek aan
betrokkenheid van het Commercieel Comité bij het beoordelen van
aanbiedingen van Naval Group. Het Technisch en Commercieel Comité
kreeg niet de nodige informatie om de technische en financiële aspecten
van elk onderdeel te evalueren. In 2015 werd een wereldwijde schikking
getekend met Naval Group, waarbij het prijsplafond voor diensten die
door Naval Group worden aangeboden, wordt vastgesteld op 375 miljoen
euro. De schikking was echter eenzijdig omdat de Naval Group veel baat
had bij de aanhoudende problemen tussen de BNS en TLDM.
"Mr. Prabhat Kumar: ... Afwijkingen in het DCNS-ontwerpcontract.
Khalid Mohd, een ex-lid van het commerciële team, uitte zijn
bezorgdheid over het gebrek aan betrokkenheid van het
commerciële team tijdens de
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beoordeling van het door DCNS gedane aanbod. Hij was erg
teleurgesteld en gefrustreerd, hij zei dat we zo'n lange ervaring
hadden. Ons team had moeten zijn een kans gegeven, maar op het
moment dat we vragen stelden, waren we overweldigd of je kunt
zeggen dat we werden gevraagd om geen vragen te stellen, wat niet
zo is, ja, het zou beter zijn voor het bestuur als de gebruiker zou
zwijgen.
Het bleek dat het technische en commerciële team niet over de
nodige exposure beschikte om de wijsheid van de kosten van elk
onderdeel te evalueren. De geschiedenis van DCNS en zijn
onethische praktijk om Maleisiërs om te kopen tijdens de deal is
goed gedocumenteerd en is door de onderzoeksbureaus in Frankrijk
bij de rechtbank ingediend. Dit is gebaseerd op zoeken op internet.
In 2015 werd een wereldwijde schikking met DCNS ondertekend
waarbij de plafondprijs van de door DCNS aangeboden diensten zou
worden vastgesteld op 375 miljoen EUR.
De schikking was echter eenzijdig omdat DCNS veel voordelen
kreeg vanwege aanhoudende problemen tussen BNS en de Royal
Malaysian Navy (RMN). Dus dat geld zijn we wel kwijt, ja.”
[Muka surat 39, Laporan Prosiderend Bil. 1(j)/2020 bertarikh 8 Mac 2022]

J. Pengeluaran LOA Kepada IHC Metalix
Het Forensic Auditing Report legt ook uit hoe het proces werd
gemanipuleerd om ervoor te zorgen dat IHC Metalix een LOA kreeg en
de aanbevelingen van de Technische en Commerciële Commissie
werden genegeerd, zoals weergegeven in het onderstaande diagram.
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Bron: Presentatie Alliantie ALS EEN (M) sdn. Bhd. Aan 8 maart 2022

“Tuan Prabhat Kumar: We staan aan het einde van dit rapport. De
laatste twee dia's zijn erg belangrijk, zoals ik eerder al zei. Hoe ze
gebruikten tot manipuleren en geef aanvullende VO's uit tot het geld
compenseren. Zoals ik al eerder zei over IHC Metalix die werd
geselecteerd om de rompkit te leveren die u kent. Dus, het
commerciële team van BNS had twee bieders op de shortlist gezet
voor de aanschaf van stalen rompconstructiekits na een
aanbestedings- en evaluatieproces. Nu, de hele zaak kwam naar
buiten via de aanbestedingspapieren die werden uitgegeven. Dus
we gingen heel voorzichtig door, toen beseften we het. Het
Centraalstaal was een ander bedrijf dat bovenaan stond.
Het commerciële team heeft aanbevolen Centraalstaal omdat hun
bod 700.000 euro lager was dan bij IHC. Nu gaf Anuar Murad
opdracht aan IHC om het bod van de Centraalstaal te evenaren, wat
in strijd was met de ethische en fundamentele bestuursnormen. Dit
betekent, eerst onderhandelden ze, onderhandelden en uiteindelijk
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toen hij verminderde de prijzen, toch was zijn prijs 700.000 euro
lager. Dus dan, Anuar
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Murad nam contact op met IHC Metalix en vroeg hen de prijs te
verlagen tot EUR 700.000, dus dat hij kan kwestie de volgorde in
hun gunst. Het mooie is dat deze kwestie, Anuar Murad opdracht gaf
aan IHC om het bod van Centraalstaal te evenaren, dat in strijd was
met de ethiek en basisnormen van bestuur. BNS heeft de LOA
afgegeven aan IHC tegen de aanbevelingen in.
Wat er nu is gebeurd, laat me deze uitleg uitleggen. De LOA werd
uitgegeven in het voordeel van IHC door Anuar Murad en zijn
superieur, Tan Sri, die de aanbeveling van het technische en
commerciële team negeerde. Khalid Mohd sprak zijn angst uit over
een onethische praktijk om te vragen en hij had ons alle gerelateerde
documenten verstrekt tijdens onze onderzoeken en discussies.
Omdat hij al met pensioen was, dus hij had – Maar toch had hij veel
informatie en zo, dus hij slaagde erin om naar Kuala Lumpur te
komen en het ons uit te leggen. Khalid Mohd sprak zijn angst uit over
de onethische praktijk om IHC een prijsverlaging te vragen om de
met Centraalstaal overeengekomen uiteindelijke prijs te evenaren;
een andere bieder voor stalen kits, na een reeks onderhandelingen,
tegen meer gunstige voorwaarden.
Ondanks de brief van Centraalstaal aan Tan Sri Lodin waarin de
vermoedelijke onregelmatigheden in het aanbestedingsproces aan
de orde kwamen, zijn er geen corrigerende maatregelen genomen.
Wat gebeurde er toen; IHC verlaagd tot 700.000 euro. Hoe hij werd
gecompenseerd, dit is het antwoord. Het afgeven van een VO voor
een fabriekscertificaat dat samen met het materiaal wordt geleverd
volgens de industriële norm voor een waarde van EUR 935.000,
weerspiegelt onregelmatigheden en wanpraktijken bij het omgaan
met de kostbare middelen van het bedrijf.
Bovenste achterkant, zoals u kunt zien, is € 700.000 verlaagd om
overeen te komen met de beste biedprijs. Om die persoon, die de
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favoriete bieder was, te compenseren, gaven ze vervolgens een VO
uit waarin ze hen vroegen het staal te leveren kits welke was een
deel van – als jij Look naar binnen de teder papier het is
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heel duidelijk vermeld. Toch betaalden ze apart en betaalden ze dat
geld aan hen. Het geld was al betaald.
Onze directe communicatie met Centraalstaal. We belden het
bedrijf; weet je in Europa. Met Centraalstaal en review van de VO's
hebben de volgende feiten bevestigd; de voorwaarde van de
indiening van een fabriekscertificaat samen met stalen kits was een
essentieel onderdeel van de oorspronkelijke offerteaanvraag (RFQ)
en deze vereiste werd niet specifiek verwijderd tijdens de
onderhandelingen. Daarom was de daaropvolgende uitgifte van VO
ten gunste van IHC onder het voorwendsel dat dergelijke termen
waren verwijderd, zoals vermeld in de genoemde VO, onjuist en
misleidend. Dit werd vermeld bij het uitbrengen van het VO. Het
stond in het VO ter onderbouwing, weet je. Waarom ik ben daarvoor
de VO afgeven.
Nu leverde RFQ van 4 mei 2012 en 7 april 2014 een leveringsomvang
op volgens de regels van Bureau Veritas. Hij [Korang jelas] die het
inschrijvingspapier heeft voorbereid, weet je.
Volgens de industriële praktijk is het gebruikelijk om samen met het
materiaal een stuklijst en materiaaltraceringsdetails te verstrekken.
Er werd ook bevestigd dat de uitgifte van VO's na productie voor de
levering om details van materiaaltracering te verstrekken, praktisch
niet mogelijk is. Als je het materiaal eenmaal hebt aangeleverd, hoe
kun je ze dan vragen om de tracering van het materiaal dat dan al
weg is, te leveren, weet je.”
[Gezicht brief 46 - 47, Rapport procedure Nee. 1(j)/2020 gedateerd 8 Maart 2022]

K.

Overzicht Auditing forensisch onderzoek

Beoordeling en analyse van relevante documenten en
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transactiegeschiedenis show zijn bestaan perversie, fraude, en mis
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administratie waarbij hoge functionarissen en enkele ondergeschikte
functionarissen betrokken zijn, waarbij BHIC en BNC betrokken zijn.
De meeste LOA's werd uitgegeven vóór 2014, maar de implementatie
duurde tot 2018.
“Tuan Prabhat Kumar: … Conclusie, beoordeling en analyse van
de gerelateerde documenten en geschiedenis van transacties
hebben onregelmatigheden, bedrog en wanbeheer aangetoond
waarbij hoge officieren en enkele ondergeschikten betrokken waren
die blindelings de instructies volgden in plaats van de rode vlaggen
op te heffen. Schending van fiduciaire plichten en
verantwoordelijkheden bleek duidelijk tijdens onze beoordeling.
De meeste LOA's zijn vóór 2014 uitgegeven, maar de uitvoering
ervan liep tot 2018. Tenzij deze transacties en aanverwante
activiteiten in detail worden onderzocht, zijn de kansen groot dat
sommige van de overtuigende feiten niet worden vastgesteld en een
ernstige bedreiging vormen bij het vaststellen van het misdrijf tegen
de verdachten.
Om een onafhankelijke geldige conclusie te trekken, moeten alle
beperkingen op financiële transacties van CAD, zijn bankgegevens
en inkoopgerelateerde activiteiten worden verwijderd...”
[Gezicht brief 47, Rapport procedure Nee. 1(j)/2020 gedateerd 8 Maart 2022]

9. VOORSTEL EN ROUTEBESCHRIJVING GO LCS
A.

Chronologie

Gedurende de PAC-procedure die gedurende twee (2) jaar werd
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uitgevoerd, werd de PAC geïnformeerd over het huidige LCS-voorstel en
de richting .
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De meeste van hen voorstel manier punt het gezegde al ook al ingehaald
door evenementen
en overzicht regelmatig chronologie is Leuk vinden het volgende:

PROCEDURE
Nee.
1(f)/2020 25
oktober
2021

DINGEN
Getuige: YBhg. gegevens' Dhr Muez bin Abdul Beste (KSU
MINDEF)
MINDEF al Cadeau manier punt projecteren LCS aan het
kabinet op 20 november 2020 .
Getuige: YBhg. gegevens' Dhr Muez bin Abdul Beste (KSU
MINDEF)

Nee.
1(g)/2020 27
september
2021

Nee.
1(g)/2020 27
september
2021

Kastje heeft in mei 2021 het besluit genomen dat due diligence
moet worden uitgevoerd met de volgende zaken:
a. Het contract met BNS wordt beëindigd en de regering zal via
directe onderhandelingen Boustead Technology Services (BTS)
aanstellen om de bouw van zes (6) LCS's te voltooien zonder
aanvullende financiering van de regering.
b. BTS moet binnen drie (3) maanden voordat het project doorgaat
een bewijs overleggen van het hebben van middelen van RM 4
miljard.
c. De prijs voor het voltooien van het project is onderhevig aan
prijsherziening door het laboratorium voor waardebeheer. De
resterende contractwaarde van RM3 miljard werd niet gebruikt
als remobilisatie betaling van honorarium of schuld, anders zal
de betaling plaatsvinden op basis van de voortgang van het werk.
d. detailontwerp moet voor januari 2022 klaar en definitief zijn.
Houd er rekening mee dat het detailontwerp tot nu toe voor
ongeveer 80% voltooid is.
e. Projectvoortgangsbetalingen door de overheid worden
rechtstreeks aan OEM's of onderaannemers gedaan zonder
tussenkomst van BTS.
f. LCS1 moet binnen drie (3) jaar zijn voltooid. De regering zal
overweeg het contract onderhoud gedurende drie
(3) jaar hangt ervan af tot goedkeuring MOF.
g. Toezicht houden Bij niveau Commissie welke meer hoogte
behalve MINDEF waar een begeleidingscommissie zal worden
ingesteld die door KSN zelf zal worden voorgezeten.
Getuige: YBhg. gegevens' Dhr Muez bin Abdul Beste (KSU
MINDEF)
MINDEF heeft het besluit van het kabinet geïnformeerd aan
Boustead Holdings Berhad (BHB) op 14 juni 2021.
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PROCEDURE

DINGEN
Getuige: YBhg. gegevens' Dhr Muez bin Abdul Beste (KSU
MINDEF)

Nee.
1(g)/2020 27
september
2021

BHB heeft op 18 juni 2021 aan de Senior Minister van Defensie de
volgende zaken voorgesteld:
a. Recht verleend door de overheid voor het verzamelen of
verkrijgen van fondsen ter waarde van 4 miljard RM.
b. Overeengekomen dat de resterende contractkosten van RM3
miljard niet zullen worden gebruikt voor het betalen van
mobilisatievergoedingen of achterstallige schulden.
c. Naval Group heeft minimaal 12 maanden nodig vanaf de datum
van betaling om het gedetailleerde ontwerp te voltooien .
d. BHB mee eens zijn betaling gemaakt doorgaan tot OEM.
e. Op aanbeveling van Ernst & Young heeft de regering het recht
verleend voor de aanschaf van LCS en LMS om verliezen van
2,13 miljard RM te dekken. Dit is nodig om te voorkomen dat u
wordt vermeld onder de PN17-status.
f. De regering overweegt boetes voor te late boetes voor het hele
schip ten bedrage van RM1,08 miljard en kan de verrekening van
RM77 miljoen terugbetalen of gecontracteerd voor LCS1schepen. Dit is voor status vermijden PN17 op BHB en Boustead
Heavy Industries Corporation Berhad (BHIC).
g. Er werd een nieuw contract gesloten tussen MINDEF, BNS en
Bousted Technologies Sdn. Bhd. (BTS) op basis van de
voorwaarden van het contract bestaande.
Getuige: YBhg. gegevens' Dhr Muez bin Abdul Beste (KSU
MINDEF)

Nee.
1(f)/2020 25
oktober
2021

10 september 2021 ook voorstellen ingediend bij de technische
commissie van LCS over de volgende zaken:
a. Het resterende contract van RM3.122 miljard wordt betaald aan
BHB volgens het mijlpaalproject .
b. Brief van onmiddellijke opname voor het resterende plafond Is
benodigd door BHB om fondsen en financiële leningen te
verkrijgen.
c. Brieven van overeenkomst voor vol levensondersteuning LCS1
voor 10 jaar tegen een kostprijs van RM175 miljoen per jaar. Het
totale bedrag is maar liefst RM10 miljard. Deze LOA is direct na
het besluit van het nieuwe kabinet van ministers nodig om geld
van de bank te krijgen.
d. Onderzoek geliquideerd schade zoveel als RM77 miljoen.

De heer Sharifuddin bin dr. Zaini Al-Manaf [Chief Executive Officer
van Boustead Heavy Industries Corporation Berhad] in procedure
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nr. 1(u)/2020 gedateerd 11 December 2021 uitleggen beslissing
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Het kabinet op 7 mei 2021. Hij verklaarde dat BHB op 18 juni 2021 een
door de regering verleend recht had voorgesteld met het oog op het
werven van fondsen van RM4 miljard.
Daartoe heeft BNS een contract- of orderboekwaarde van 53 miljard RM
voorgesteld van de overheid voor de uitgifte van sukuk ter waarde van 4
miljard RM. H e t v o o r g e s t e l d e orderboek van 53 miljard RM van de
regering
is
bestemd
voor
onderhouds-,
reparatieen
revisiewerkzaamheden ( MRO) voor een periode van 30 jaar. Het besluit
van de ministerraad geldt echter alleen voor MRO- of full-life support
(FLS)-schepen voor een periode van slechts drie jaar. Dit betekent dat
slechts 10% van de MRO is goedgekeurd door het kabinet en dit stelt de
BNS niet in staat om middelen ter waarde van RM4 miljard te verkrijgen.
"De heer Sharifuddin bin Md. Zaini Al-Manaf: Oké, ik zal de
eerste vraag beantwoorden. Kostenoverschrijding, inderdaad RM4
miljard. Voor de kabinetsvergadering in mei die dag stellen we
eigenlijk voor dat we vragen om een contractwaarde of orderboek
van 53 miljard RM, zodat we onze eigen sukuk kunnen ophalen,
zodat we de 4 miljard RM kunnen terugbetalen die we hebben
genomen om het schip te voltooien. Er zijn meerdere dingen.
Orderboek, verhoging van sukuk en om de lening terug te betalen.
Meneer de voorzitter: Orderboek, wat betekent dat dit een
overheidstoezegging is voor het toekomstige project.
Dhr Sharifuddin zoon van dr. Zaini Al-Manaf: Ja, Rechtsaf
Meneer de voorzitter: Dus u stelt toekomstige projecten voor van
53 miljard RM?
Dhr Sharifuddin zoon van dr. Zaini Al-Manaf: Juist.
meneer Voorzitter: OKÉ, jicht het, Rechtsaf.
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De heer Sharifuddin bin Md. Zaini Al-Manaf: Dat voorstel van
RM53 miljard orderboek is voor de werken om meer LCS te maken
en ook om MRO te maken voor 30 jaar.
Meneer Voorzitter: MRO staat voor?
De heer Sharifuddin bin Md. Zaini Al-Manaf: Onderhoud,
reparatie en revisie. Wees een ambachtsman. Reparatie. Dus het
kabinetsbesluit dat we daarna kregen was slechts MRO of zelfs fulllife support (FLS) voor het schip voor slechts drie jaar, niet voor 30
jaar. Dus door het proces van aftrek is het slechts 10 procent van
het orderboek dat we hebben gekregen. Dus als we een orderboek
van 10 procent krijgen, kunnen we geen 4 miljard RM ophalen voor
de kostenoverschrijding. Hij heeft daar een reden voor "
[Pagina's 41 - 42, Procedurerapport nr. 1(h)/2020 d.d. 11 december 2021]

B.

i.

memoranda Gemeente Minister Laatste

YB. Dato' Seri Hishamuddin bin Tun Hussein [Senior Minister
van Defensie] in procedure nr. 1(i)/2020 van 25 januari 2022
deelde mee dat de richting van het LCS-project twee (2) keer aan
het Kabinet van Ministers is voorgelegd. Het is echter nog niet
opgelost. In verband daarmee is een nieuwe Kabinetsnota (MJM)
opgesteld en afgerond en verspreid voor beoordelingen tot drie (3)
fruit bureau welke gerelateerde dwz MOF, EPU en AGC voordat het
wordt benoemd voor de goedkeuring en goedkeuring van het kabinet
van ministers. Om de voorgestelde nieuwe richting te bepalen, heeft
MINDEF een beslissing genomen

186

LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN BERHUBUNG
PEROLEHAN KAPAL PERONDA GENERASI KEDUA - LITTORAL COMBATANT SHIP (LCS)
BAGI TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
DI BAWAH KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA (MINDEF)

LCS-project te betrekken .
YB Senior Minister van Defensie deelde ook mee dat de bestaande
leiding van ATM, TLDM, MINDEF en Boustead een nieuwe
managementlijn is die gericht is op het versterken van de
governance en het management van het bedrijf. Daarnaast heeft
MACC ook verschillende arrestaties verricht tegen de oude
managementlijn van Boustead. Zwakke punten zijn gesignaleerd en
medewerking van TLDM als eindgebruiker is nodig hebben voor zorg
ervoor dat manier punt nieuwe projecteren LCS gaat goed De
voorgestelde nieuwe richting is bedrijfsherstructurering ,
fondsenwerving om LCS1 en LCS2 te voltooien , evenals
projectmonitoring door een aangestelde onafhankelijke commissie.
ii.

YBhg. Dato' Sri Muez Bin Abdul Aziz [KSU MINDEF] in
procedure nr. 1(i)/2020 gedateerd de 25e Januari 2022 deelde
mee dat het besluit en de goedkeuring van de Ministerraad van 5
mei 2021 kon niet worden uitgevoerd door BNS en Boustead
Holding Berhad (BHB). Daarom heeft MINDEF een nieuw MJMdocument opgesteld om de voltooiing van zes (6) LCS-schepen
voort te zetten. De laatste voorgestelde richting in de nieuwe MJM
heeft de Armed Forces Fund Board (LTAT) als anker in het LCSproject betrokken. BNS is ondergebracht bij een Special Purpose
Vehicle (SPV). Deze SPV zal optreden als een entiteit op afstand
van faillissement of als ringfencing . Terwijl MOF een bijzondere
aandeelhouder blijft. De directie van BNS en SPV en de
bedrijfsleiding werden gereorganiseerd, zodat het LCS-project
regelmatiger kon worden uitgevoerd. Dit voorstel is echter
onderworpen aan het besluit van het kabinet.
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In het Project Recovery Plan zal de LCS gefaseerd worden
voltooid, namelijk door in 2025 twee (2) schepen (LCS1 en LCS2)
te voltooien, gevolgd door LCS3, LCS4, LCS5 en LCS6.
"Dato' Sri Muez bin Abd Aziz: Dank u Edelachtbare. Ik ben
klaar met deze dia, lijkt het. De stijging van de projectkosten is
afhankelijk van de prestaties. Dus, voltooi de eerste twee
schepen en De volgende. Volgende. Planning planning, meneer
de voorzitter. We geven
u een hint, Edelachtbare , een
suggestie.
Insya-Allah, dit kabinetsdocument na het
ontvangen van positieve recensies enzovoort, ons zullen
oppakken tot Ontmoeting Gemeente Minister Project Recovery
Plan Mobilisatie, beslispunt voor LCS 1 en 2. We verwachten dat
het eerste schip in 2025 zal zijn, Edelachtbare, we kunnen het
voltooien. De tweede betekenis, het jaar 2024― oké, we
beginnen als eerste in 2024, het beslispunt voor LCS 3 en 4.
Dus, inzending voor LCS 1 Aan jaar 2025. Dan , in
2026,
de oplevering van
LCS 2 en 3, het
beslissingspunt― wat
eenmalig betekent reeds ingediend
3, ons zullen gedachte besluitmoment LCS 5 en 6 enzovoort,
Edelachtbare, tot het jaar 2028 ons stel voor ons zullen
compleet zes-zes schip
_ dat is het.
Alles
is
onderworpen
aan
de beslissing van de Raad van
Ministers, Edelachtbare. Wij richten ons ."
[Pagina 28 - 29, Procedureverslag nr. 1(i)/2020 van 25 januari 2022]

Daarnaast behoudt de overheid zich het recht voor om het contract
op te zeggen en de omvang te verkleinen. De uitvoering van het
detailontwerp krijgt prioriteit. Terwijl de projectmonitoring zal
worden gedaan door een speciale commissie onder
voorzitterschap van KSN. In termen van financiële implicaties,
zullen de eerste twee (2) jaar het resterende project gebruiken.
188

LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN BERHUBUNG
PEROLEHAN KAPAL PERONDA GENERASI KEDUA - LITTORAL COMBATANT SHIP (LCS)
BAGI TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
DI BAWAH KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA (MINDEF)

Extra projectkosten
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afhankelijk van de prestaties van het bedrijf bij de implementatie
van LCS1 en LCS2. De betaling aan de OEM wordt rechtstreeks
door MINDEF gedaan.
iii.

YBhg. Dato' Ahmad Nazim Abd Rahman [Chief Executive of the
Armed Forces Fund Board] in procedure nr. 1(i)/2020 van 25
januari 2022 legt uit dat de bedrijfsherstructurering plaatsvindt in
samenhang met het projectherstelplan. De voltooiing van LCS1 en
LCS2 is door gebruik te maken van de resterende toewijzing van het
LCS-project, dat in totaal slechts 3 miljard RM bedraagt. Geen iets
extra geld van de overheid en LTAT.
“ Dato' Ahmad Nazim Abd Rahman: Okey, kita buat gebaseerd
op de mijlpaal. We zullen eerst de twee schepen leveren zonder
extra geld van de overheid. Dat is gebaseerd op de bestaande
contractwaarde van de resterende RM3 miljard, we leveren eerst
twee schepen. Zodra dat is geleverd, worden alleen de resterende
fondsen geactiveerd. Anders is er geen extra geld van de
overheid.”
[Muka soera 14 - 15, Laporan Prosiding Bil. 1(i)/2020 bertarikh 25 januari
2022]

“ Tuan Pengerusi: Ada yang uitstekend, ada yang belum― ik
bedoel de voortgang van het werk belum sampai, dan moet je in
de toekomst betalen. Dus die RM3 miljard zal worden gebruikt om
dat te betalen. Dus, masalah sini adalah voor BNS zelf, zal
natuurlijk uiteindelijk na LTAT komen om een cashflow te hebben
om de werken op gang te krijgen. Dus, waar haal je het geld
vandaan? Want het geld van de overheid gaat nooit naar LTAT of
BNS. Dat zou rechtstreeks aan de OEM en de leverancier worden
betaald. Dus, gaat LTAT financieren of? om uw kapitaal te
injecteren of uw investering in BNS in deze herstructurering?
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Dato' Ahmad Nazim Abd Rahman: Er is helemaal geen
aanvullende financiering van LTAT. Op basis van onze
berekeningen is de resterende contractwaarde van RM3 miljard
voldoende om de kortlopende uitstaande verplichtingen te
dekken. Er is momenteel ongeveer 800 miljoen RM aan uitstaande
schulden bij crediteuren, wat betekent dat de OEM, de verkopers,
de leveranciers en de andere 700 miljoen RM de uitstaande lening
bij de bank is. Dus in totaal is het ongeveer RM1,5 miljard. En dit
is onderdeel van de projectkosten. Met het oog op de levering van
de twee schepen zal de resterende contractwaarde van 3 miljard
RM voldoende zijn om zowel de uitstaande verplichtingen als de
toekomstige kosten voor de levering van de twee schepen te
dekken.
Tuan Pengerusi: Dus aan wie worden de toekomstige kosten
betaald? Wordt direct aan de bank betaald of aan BNS?
Dato' Ahmad Nazim Abd Rahman: Op basis van de huidige
oplossingen die we voorstellen, wordt dat rechtstreeks aan OEM
betaald.”
[Voorwoord van brief 25-26, Proceedings Report Num. 1(i)/2020 gedateerd
25 januari 2022]

" Dato' Ahmed Nazim Abdo Rahmaan: Ja. De overig
contractwaarde is RM3 miljard die we volledig zullen gebruiken
voor de levering van de twee schepen. Een deel van de
projectkosten is ook de terugbetaling van de openstaande
schulden, schulden die we nog niet hebben betaald, maar het is
een onderdeel van de projectkosten. Het is dus geen afzonderlijke
kost van 1,5 miljard RM. We geven alleen details in termen van de
totale projectkosten voor deze twee schepen en we geven aan dat
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het 1,5 miljard RM omvat in de vorm van schulden aan OEM's en
leveranciers en ook anders dan dat is schuld door bank. Van
Cursus, de geheel projecteren kosten Dat
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inclusief de toekomstige betaling aan OEM en leveranciers is
ongeveer RM1,5 miljard.
…
Datuk Seri Panglima Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima
Haji Mohd Dun: Laatste ja. Dato' CEO, ik wil vragen, bent u ervan
overtuigd dat de RM3 miljard voldoende is om twee schepen te
voltooien?
Dato' Ahmad Nazim Abd Rahman: Op basis van onze
berekening, ja, het is voldoende.
Datuk Seri Panglima Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima
Haji Mohd Dun: Oké, dat is goed.”
[Pagina's 27 - 28, Procedureverslag nr. 1(i)/2020 d.d. 25 januari 2022]

YBhg. Dato' Ahmad Nazim Abd Rahman legde ook uit dat het doel
van deze herstructurering is om de hele groep te redden, of het nu
Boustead Group of LTAT is. Via SPV creëert het een ring-fencing
structuur . Er zijn verschillende mechanismen en documentatie die
worden gebruikt om een ring-fencing- structuur op SPV-niveau te
creëren.
Bovendien zal de resterende toewijzing van het LCS-project van 3
miljard RM volledig worden gebruikt om LCS1 en LCS2 te voltooien.
iv. YBhg. Tan Sri Admiraal Mohd Reza bin Mohd Sany
[marinecommandant] in procedure nr. 1(i)/2020 van 25 januari
2022 legt uit dat het beslissingspunt voor het voltooien van LCS3 en
LCS4 in 2024 ligt wanneer
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zee aanvaarding beproevingen voor schip LCS1 en LCS2 al gedaan
geïmplementeerd.
Tan Sri Admiraal Mohd Reza bin Mohd Sany: Assalamualaikum
Geachte heer. Als ik kan, probeer ik een beetje toe te voegen. Het
beslispunt voor LCS 3 en 4 in 2024 vindt plaats wanneer LCS 1en LCS 2-schepen: voltooide zee-acceptatieproeven. Dus
waarom we dat doen, is zodat we vertrouwen hebben. Meestal
wanneer we verzenden: dit gebouw, wanneer al tot niveau zee die
acceptatieproef, je hebt er alle vertrouwen in dat je de volgende
gaat doen, namelijk de levering van LCS 1 in 2025. Dus als we het
daar bekijken... [Verwijzend naar de presentatiedia] Jaar 2024,
Engels , het beslissingspunt voor LCS 3 en 4 is wanneer LCS 1
en 2 al de haven- en zeeacceptatieproef ondergaan,
edelachtbare.”
[Gezicht brief 31, Rapport procedure Nee. 1(i)/2020 gedateerd 25 Januari 2022]

10. VOORTGANG LAATSTE

Op 20 april 2022 kondigde YB Senior Minister van Defensie, Datuk Seri
Hishamuddin Bin Hussein het besluit aan dat het kabinet van ministers
had ingestemd om het LCS-project voort te zetten, rekening houdend met
twee (2) factoren, namelijk:
i.
ii.

LCS is de meest gewilde en benodigde asset van TLDM; en
Er zijn 400 leveranciers betrokken bij dit project met financiële
implicaties van in totaal RM4 miljard. Hiervan zijn 100 leveranciers
lokale bedrijven.
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Uitspraak de media Minister Rechts Verdediging verbonden
beslissing Het kabinet ziet er als volgt uit.
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11.

OVERZICHT PAC PARLEMENT

Globaal formuleerde

de

Parlementaire

PAC

de

volgende punten:

11.1. Het LCS-projectcontract werd door de regering via rechtstreekse
onderhandelingen aan het BNS-bedrijf gegund. De regering
heeft in totaal 6,083 miljard RM betaald voor het LCS-project,
maar niets een LCS-schip werd ook voltooid. Volgens de
oorspronkelijke planning moeten per augustus 2022 vijf (5) LCSschepen worden opgeleverd en opgeleverd.

11.2. De visie van TLDM als eindgebruiker werd door MINDEF en het
bedrijf BNS genegeerd bij de uitvoering van het LCS-project.
Oorspronkelijk werd het ontwerp van het door de TLDM gekozen
schip van het type SIGMA goedgekeurd door de minister van
Defensie. De beslissing werd gewijzigd in het scheepsontwerp
van het GOWIND-type op 11 juli- 2011 bovenstaande voorstel
bedrijf BNS welke gebracht aan de minister van Defensie op 8
juli 2011. Onder verwijzing naar de verklaring van admiraal Tan
Sri Dato' Sri Dr. Abdul Aziz bin Jaafar, destijds bevelhebber van
de marine, zei dat de beslissing was " er is iets ernstig mis ".

11.3. Due diligence uitgevoerd door de overheid op BNS-bedrijven
mislukking detecteren probleem de financiën van het bedrijf. Dit
wordt bewezen wanneer de overheid wordt gedwongen een
voorschot te betalen tot € 1,36 miljard tot bedrijf BNS,
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tegenovergestelde door Brief Circulaire schatkist Nee. 5 van
2007 die op dat moment van kracht was.

11.4.

De financiële positie van het BNS-bedrijf is zwak en kritiek door
machtsmisbruik en tekortkomingen in het financieel beheer.
Vanaf 2018 bedraagt de schuld van het BNS-bedrijf aan OEM's
maar liefst 801 miljoen RM, terwijl de leningen van het BNSbedrijf bij financiële instellingen maar liefst 956 miljoen RM
bedragen.

11.5. BNS Company heeft CAD- en CED-bedrijven aangesteld om
apparatuur van OEM's te kopen. Dit zorgt ervoor dat de kosten
van de aankoop zich vermenigvuldigen. CAD en CED Company
is een joint venture tussen BNS (51%) en RAD (49%) waarvan
RAD de volledige zeggenschap heeft over CAD en CED. Het
Forensic Auditing Report vond de rol van CAD en CED in het
LCS-project zeer twijfelachtig.

11.6. De voorwaarden van het contract zijn zwak en zijn niet gunstig
voor de regering. LCS-projectbetaling op basis van de voortgang
van de activiteit of levering artikelen en niet gebaseerd op echte
vooruitgang. Dit is ongebruikelijk en zorgt ervoor dat de LCS1
vooruitbetaling de werkelijke voortgang van het werk met 21,1%
overtreft (betaling van 63,8% ten opzichte van de werkelijke
voortgang van de werkzaamheden van 42,7%).
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11.7. Tot nu toe is het gedetailleerde ontwerp nog niet afgerond door
de regering en het BNS-bedrijf. Dit zorgt ervoor dat VO continu
wordt vrijgegeven en opent ruimte voor manipulatie.

11.8. De betalingen die het BNS-bedrijf van de overheid ontvangt,
worden niet volledig gebruikt voor het LCS-project. Dit zorgde
ervoor dat

het BNS-bedrijf te maken kreeg met

een

kostenoverschrijding van RM 1.4005 miljard. Vanaf dat bedrag
een totaal van RM400 miljoen is gebruikt om de dubieuze
debiteuren van het oude NGPV-project af te wikkelen.

11.9. De apparatuur die voor het LCS-project in opslag wordt
gehouden, wordt geschat op 1,7 miljard RM en wordt geschat op
15% al verouderd ( verouderd).
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12.

AANBEVELING PAC PARLEMENT

Voor doel verbetering, PAC parlement adviseren de volgende dingen:
12.1. JKSTUPKK's rapport over de aanschaf van zes tweede generatie
patrouillevaartuigen (SGPV), Capable Littoral Combatant Ship
(LCS) van de Maleisische Royal Navy, Ministerie van Defensie
Maleisië, is volledig vrijgegeven.

12.2. Het

incident

met

de

wijziging

van

de

LCS-

scheepsontwerpselectie van SIGMA naar GOWIND zou als een
les moeten dienen voor toekomstige aanbestedingen. De
aanschaf van nationale defensieapparatuur en -uitrusting moet
prioriteit geven aan de behoeften van de eindgebruiker , in dit
geval de TLDM, en in het algemeen voor alle toekomstige
projecten

en

acquisities

in

overeenstemming

met

het

Defensiewitboek 2020 - 2030.

12.3. Het ministerie moet van tijd tot tijd een inhoudelijke planning voor
militaire inkoop voorleggen aan de speciale parlementaire
commissie

voor

defensie

en

veiligheid

door

alle

belanghebbenden te betrekken in het belang van de nationale
defensieparaatheid.

12.4. Het beheer van overheidscontracten moet worden gestroomlijnd
om Work Change Orders (VO's) tot een minimum te beperken
om verhoging van de projectkosten te voorkomen.
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12.5. MACC moet onmiddellijk actie ondernemen op alle bevindingen
van het PAC-rapport, het JKSTUPKK-rapport en het forensische
auditrapport. De vervolging moet worden bespoedigd.

12.6. MINDEF moet alle opties bekijken en de beste richting bepalen
voor het LCS-project en ervoor zorgen dat overheidsgeld op
verantwoorde wijze wordt besteed.

12.7. MINDEF moet elke drie (3) maanden een voortgangsrapport van
het LCS-project presenteren aan de PAC totdat het LCS-project
is voltooid.
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WOORDENLIJST

WOORDENLIJST

AGC-

afdeling Advocaat Land

BHIC

Boustead Zwaar Industrieën BHICDT
Corporation

BHIC

Defense

Technologies Sdn. Bhd. BNS Boustead

Naval

Shipyard Sdn. Bhd.
BOD-

bord Van Regisseurs

BPS

Boustead Penang Scheepswerf sdn. Bhd.

BVSB-

bureau Veritas (M) sdn. Bhd.

CAD

-contrast Geavanceerd Apparaten sdn. Bhd.

CED

Contravest Elektrodynamica Apparaten sdn.

Bhd. CMB

Capability Management Board

CMS

-gevechten Beheer Systeem

Directeur van DCR Circulaire Oplossing
DLS

Lokvogel Lancering Systeem

EOT-

extensie van Tijd

EPU-

eenheid Perancang Ekonomi

EUR

Euro

FLS

full-life steun

ILS

geïntegreerd Logistiek Steun

Geïntegreerde IPMS

Platform Beheer Systeem

JAN

Afdeling Audit Land

JANM-

afdeling Accountant Land

JKSTUPKK

Speciale

commissie voor onderzoek

naar

overheidsbestuur , inkoop en

financiën
JV

bedrijf joint venture

PSD-

afdeling Diensten Openbaar

JPM

Afdeling Premier Minister

KSP

chef Secretaris schatkist

KSN

chef Secretaris Land

KSU

chef Secretaris

JONGEN

geliquideerd Vastgesteld schade

LCS

Kust Strijder Schip

LCSSC

LCS Sturen Commissie

LOA
LOI

Brief van onderscheidingen tot ondernemen
onderaanneming Werken
Brief van opzet

LKAN

Rapport Voorzitter Staatsaudit _

LTAT

Instelling Buis Kracht Leger

MINDEF

Ministerie Verdediging Maleisië

MOF

Ministerie financieel

MRO

Onderhoud, Reparatie en Herziening

MSR

Toneelstuk Toezicht Radar

NDSB

marine werf sdn. Bhd.

NGPV

Nieuw Generatie Patrouille Schip

NSM

marine Staking Raket

OEM

Origineel Apparatuur Fabrikant

PAC

Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara

PSC

Penang Scheepsbouw en Bouw

PHO

Fysiek Hand Over

P.M

Peraturan Mesyuarat

RAD

Rijnmetall Lucht Verdediging AG

ADH

RD Investering AG

RM

Ringgit Maleisië

SA

Aanvullend Overeenkomst

SOP

Standaard Bediening Procedures

SGPV

Seconde Generatie Patrouille Schip

MACC

Commissie preventie Corruptie Maleisië

SPV

Speciaal Doel Voertuigen

SSM

Oppervlak Dat Oppervlak Raket

SST

Brief Overeengekomen Aanvaarden

TAS

gesleept Array Sonar

NEE

plaatsvervanger chef Audit Land

TLDM

Leger De zee Koninklijk Maleisië

VO

variaties bestellen

DHR

Welke Zeer respectvol

YB

Eervol _

YBhg

De Gezegende

AGENDA
COMITÉVERGADERING
OVER GELD LAND (PAK) PARLEMENT

AGENDA VERGADERING NATIONALE
VALUTACOMITÉ (PAC)
VEERTIENDE PARLEMENT MET BETREKKING TOT DE AANKOOP VAN GENERATION
PATROL SCHEPEN TWEEDE – LITTORAL COMBATANT SHIP (LCS) VOOR DE
KONINKLIJKE MALEISISCHE MARINE DOOR HET MALEISISCHE MINISTERIE VAN
DEFENSIE

NEE

RAPPORT PROCEDURE

DATUM

1

AGENDA ONTMOETING NEE.
1(A)/2020

2

AGENDA ONTMOETING NEE.
1(B)/2020

18 NOVEMBER
2020

3

AGENDA ONTMOETING NEE.
1(C)/2020

1 DECEMBER 2020

4

AGENDA ONTMOETING NEE.
1(D)/2020

16 DECEMBER
2020

5

AGENDA ONTMOETING NEE.
1(E)/2020

29 JULI 2021

18 NOVEMBER
2020

6

AGENDA ONTMOETING NEE.
1(V)/2020

25 OKTOBER 2021

7

AGENDA ONTMOETING NEE.
1(G)/2020

8

AGENDA ONTMOETING NEE.
1(H)/2020

9

AGENDA ONTMOETING NEE.
1(I)/2020

25 JANUARI 2022

10

AGENDA ONTMOETING NEE.
1(J)/2020

8 MAART 2022

27 SEPTEMBER
2021
11 DECEMBER
2021

LAMPIRAN A

ONTMOETING PROCEDURE COMMISSIE OVER GELD LAND (PAC) TWEEDE
TERMIJN, VEERTIENDE PARLEMENT
NEE. 1 (EEN) JAAR 2020
GELEGEN BIJ KAMER ONTMOETING COMMISSIE 1 2E
VERDIEPING, HOOFDBLOK, PARLEMENTGEBOUW

DATUM / DAG /
TIJD

18 NOVEMBER
2020
(WOENSDAG)

DINGEN

VERBONDEN PROCEDURE
ACQUISITIE SCHIP

PATROUILLE GENERATIE
10.30 OCHTEND SECONDE VOOR LEGER DE
ZEE
KONINKLIJK MALEISIË EN
VERDEDIGINGSSYSTEEM _
LUCHT STARSTREAK VOOR
DRIE DIENSTEN

MINISTERIE/ BETROKKEN
AFDELINGEN/
AGENTSCHAPPEN
AFDELING AUDIT LAND (JAN):
(i) YBhg. opa Nick Azman bin
Nik Abdul Majid, auditeurgeneraal

LAMPIRAN A

ONTMOETING PROCEDURE COMMISSIE OVER GELD LAND (PAC) TWEEDE
TERMIJN, VEERTIENDE PARLEMENT
NEE. 1 (B) JAAR 2020
GELEGEN BIJ KAMER ONTMOETING COMMISSIE 1 2E
VERDIEPING, HOOFDBLOK, PARLEMENTGEBOUW

DATUM / DAG /
TIJD

18 NOVEMBER
2020
(WOENSDAG)

MINISTERIE/ BETROKKEN
AFDELINGEN/
AGENTSCHAPPEN

DINGEN

VERBONDEN PROCEDURE
ACQUISITIE SCHIP

PATROUILLE GENERATIE
10.30 OCHTEND SECONDE VOOR LEGER DE
ZEE
KONINKLIJK MALEISIË EN
VERDEDIGINGSSYSTEEM _
LUCHT STARSTREAK VOOR
DRIE DIENSTEN

MINISTERIE VERDEDIGING
MALEISIË (MINDEF):
(i)

YBHG. gegevens' Sri MUEZ
ZOON VAN ABDUL AZIZ,
CHIEF
SECRETARIS

LAMPIRAN A

ONTMOETING PROCEDURE COMMISSIE OVER GELD LAND (PAC) TWEEDE
TERMIJN, VEERTIENDE PARLEMENT
NEE. 1(C) JAAR 2020
GELEGEN BIJ KAMER ONTMOETING COMMISSIE 1 2E
VERDIEPING, HOOFDBLOK, PARLEMENTGEBOUW

DATUM / DAG /
TIJD

1 DECEMBER
2020
(DINSDAG)
10.15 OCHTEND

DINGEN

MINISTERIE/ BETROKKEN
AFDELINGEN/
AGENTSCHAPPEN

VERBONDEN PROCEDURE

AFDELING PRIME

ACQUISITIE SCHIP
GENERATIE PATROL
SECONDE VOOR LEGER
KONINKLIJKE MALEISISCH
ZEE

MINISTER:
DAT GELUKKIG ZIJN
BRUINEN SRI AMBRIN BIN
BUANG, VOORZITTER VAN
DE GOVERNANCE
ONDERZOEKSCOMMISSIE,
ACQUISITIE EN
OVERHEIDSFINANCIERING _

LAMPIRAN A

ONTMOETING PROCEDURE COMMISSIE OVER GELD LAND (PAC) TWEEDE
TERMIJN, VEERTIENDE PARLEMENT
NEE. 1(D) JAAR 2020
GELEGEN BIJ KAMER ONTMOETING COMMISSIE 1 2E
VERDIEPING, HOOFDBLOK, PARLEMENTGEBOUW

DATUM / DAG /
TIJD

16 DECEMBER 2020
(WOENSDAG)
10.30 OCHTEND

DINGEN

PROCEDURE IN VERBAND
MET DE OVERNAME VAN
GENERATION PATROL
SCHEPEN SECONDE VOOR
LEGER KONINKLIJKE
MALEISISCH ZEE

MINISTERIE/ BETROKKEN
AFDELINGEN/
AGENTSCHAPPEN
MINISTERIE MALAYSISCHE
VERDEDIGING (MINDEF):
(i)
YBhg. gegevens' Dhr
Muez bin Abdul Aziz,
secretaris -generaal
(ii)

Admiraal Shaiful Bahri
bin Baharuddin,
chef Regisseur

(iii)

Kapitein TLDM Ir. Azhar
bak vrijdag,
De voormalige chef
Regisseur

(iv)

Kapitein TLDM Mohd
Shaiful Adli Chung bin
Abdullah,
De voormalige chef
Regisseur

(v)

Bewaarde TLDM
Mohamad Azuwan bin
Harun, Voormalig chef
Regisseur

LAMPIRAN A

ONTMOETING PROCEDURE COMMISSIE OVER GELD LAND (PAC) TWEEDE
TERMIJN, VEERTIENDE PARLEMENT
NEE. 1(E) JAAR 2020
GELEGEN BIJ KAMER ONTMOETING COMMISSIE 1 2E
VERDIEPING, HOOFDBLOK, PARLEMENTGEBOUW

DATUM / DAG /
TIJD

29 juli- 2021
(donderdag)
10.30 ochtend

DINGEN

procedure
Nee. 1(e) Jaar 2020:
Procedures met betrekking
tot de aanschaf van
generatiepatrouillevaartuige
n Seconde Voor Koninklijke
Maleisische Marine

MINISTERIE/ BETROKKEN
AFDELINGEN/
AGENTSCHAPPEN
MINISTERIE MALAYSISCHE
VERDEDIGING (MINDEF):
(i)
YBhg. Admiraal Bruinen
Sri Dato' Sri (Dr.) Abdul
Aziz bin Haji Jaafar,
voormalig commandant
van de marine;
(ii)

YBhg. gegevens' Dhr
Muez bin Abdul Aziz,
secretaris-generaal;

LAMPIRAN A

ONTMOETING PROCEDURE COMMISSIE OVER GELD LAND (PAC) TWEEDE
TERMIJN, VEERTIENDE PARLEMENT
NEE. 1(V) JAAR 2020 GELEGEN
BIJ KAMER COMMISSIE 1
VLOER 2, BLOK VOORNAMELIJK, GEBOUW PARLEMENT

DATUM / DAG /
TIJD

25 oktober 2021
(maandag)
10.00 ochtend

DINGEN

procedure
Nee. 1(f) Jaar 2020:
Procedures met betrekking
tot de aanschaf van
generatiepatrouillevaartuige
n Seconde Voor Koninklijke
Maleisische Marine

MINISTERIE/ BETROKKEN
AFDELINGEN/
AGENTSCHAPPEN
MINISTERIE MALAYSISCHE
VERDEDIGING (MINDEF):
(i)
Welke? eervol gegevens'
Serie dr. Ahmad Zahid bin
Hamidi, voormalig minister
van Defensie
(beginnend 10 april 2009 –
16
Kunnen 2013)
(ii)

De gezegende Dato' Sri
Muez zoon van Abdul Aziz,
hoofdsecretaris _

LAMPIRAN A

ONTMOETING PROCEDURE COMMISSIE OVER GELD LAND (PAC) TWEEDE
TERMIJN, VEERTIENDE PARLEMENT
NEE. 1(G) JAAR 2020
GELEGEN BIJ KAMER ONTMOETING COMMISSIE 1 2E
VERDIEPING, HOOFDBLOK, PARLEMENTGEBOUW

DATUM / DAG /
TIJD

27 september 2021
(maandag)
11.00 uur
ochtend

DINGEN

procedure
Nee. 1(g) Jaar 2020:
Procedures met betrekking
tot de aanschaf van
generatiepatrouillevaartuige
n Seconde Voor Leger
De zee Koninklijk Maleisië

MINISTERIE/ BETROKKEN
AFDELINGEN/
AGENTSCHAPPEN
MINISTERIE MALAYSISCHE
VERDEDIGING (MINDEF):
(i)
De gezegende Dato' Sri
Muez zoon van Abdul Aziz,
hoofdsecretaris _

BOUSTEAD NAVAL
SCHEEPSWERF SDN. BHD.:
(i)
Welke? streven Meneer
Low Kok Chiang, Chief
Operating Officer

LAMPIRAN A

ONTMOETING PROCEDURE COMMISSIE OVER GELD LAND (PAC) TWEEDE
TERMIJN, VEERTIENDE PARLEMENT
NEE. 1(H) JAAR 2020
GELEGEN BIJ HOOFDKWARTIER BASEREN MOS, BASEREN TLDM

DATUM / DAG /
TIJD

11 DECEMBER 2021
(ZATERDAG)

DINGEN

i.

i.

procedure
Nee. 1(h) Jaar 2020:
Procedures met
betrekking tot de
aanschaf van
patrouillevaartuigen
van de tweede
generatie voor het
leger
De zee Koninklijk
Maleisië
Tour website

MINISTERIE/ BETROKKEN
AFDELINGEN/
AGENTSCHAPPEN
MINISTERIE MALAYSISCHE
VERDEDIGING (MINDEF):
(i)
YBhg. opa dr. Shahrazat
binti hadj Achmed,
Plaatsvervangend
secretaris-generaal
(Ontwikkeling)

BOUSTEAD ZWARE
INDUSTRIEN BEDRIJF:
(i) mijnheer Sharifuddin
zoon van Md. Zaini AlManaf, Chief Executive
Officer

LAMPIRAN A

ONTMOETING PROCEDURE COMMISSIE OVER GELD LAND (PAC) TWEEDE
TERMIJN, VEERTIENDE PARLEMENT
NEE. 1(ik) JAAR 2020
GELEGEN BIJ KAMER ONTMOETING COMMISSIE 1 2E
VERDIEPING, HOOFDBLOK, PARLEMENTGEBOUW

DATUM / DAG /
TIJD

25 Januari 2022
(dinsdag)
10.00 ochtend

DINGEN

procedure
Nee. 1(i) Jaar 2020:
procedures met betrekking
tot de aanschaf van
generatiepatrouillevaartuige
n Seconde Voor Koninklijke
Maleisische Marine

MINISTERIE/ BETROKKEN
AFDELINGEN/
AGENTSCHAPPEN
Ministerie Maleisische
Defensie (MINDEF):
(i) Welke? eervol gegevens'
Seri Hishammuddin bin
Tun Hussein, Senior
Minister van Defensie;
(ii) Gezegende Dato' Sri Muez
zoon van Abdul Aziz,
hoofdsecretaris _

LAMPIRAN A

ONTMOETING PROCEDURE COMMISSIE OVER GELD LAND (PAC) TWEEDE
TERMIJN, VEERTIENDE PARLEMENT
NEE. 1(J) JAAR 2020 GELEGEN
BIJ KAMER COMMISSIE 1
VLOER 2, BLOK VOORNAMELIJK, GEBOUW PARLEMENT

DATUM / DAG /
TIJD

08.03.2022
(Dinsdag)
10.30 ochtend

DINGEN

procedure
Nee. 1(j) Jaar 2020:
Procedures met betrekking
tot de aanschaf van
generatiepatrouillevaartuige
n Seconde Voor Leger
De zee Koninklijk Maleisië

MINISTERIE/ BETROKKEN
AFDELINGEN/
AGENTSCHAPPEN
Boustead Zwaar Industries
Corporation Berhad:
(i)
YBrs. dr. Salihin Abang,
directeur Niet Onafhankelijke
uitvoerende macht ;

(ii)

YBrs. mevrouw Haha
Saadatul Nafisah Bashir
Ahmad, onafhankelijk nietuitvoerend bestuurder

Alliantie ALS EEN (M) sdn. Ltd.:
(i)
YBrs. Meneer
Prabhat Kumar,
uitvoerend directeur

