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12 mei 2021
Bezwaar VWS

Geachte heer De Jonge,
Op 2 april 2021 jl. hebben wij bezwaar gemaakt tegen het financieel beheer van
uw ministerie. Het bezwaar is gemaakt omdat we in ons
verantwoordingsonderzoek VWS 2020 een ernstige onvolkomenheid hebben
vastgesteld ten aanzien van het financieel beheer van de maatregelen ter
bestrijding van de coronacrisis. Hierdoor zijn de tolerantiegrenzen voor de fouten
en onzekerheden in de uitgaven en verplichtingen voor uw ministerie
overschreden, met vergelijkbare consequenties voor de rijksrekening.
Wij vroegen u uiterlijk 3 mei 2021 het door ons gevraagde verbeterplan te sturen.
De maatregelen in dit plan dienen concreet en controleerbaar te zijn en binnen
een realistisch tijdpad geïmplementeerd te kunnen worden. Wij gaven aan dat we
op basis van dit verbeterplan zullen besluiten over het al dan niet opheffen van
het bezwaar.
Op 3 mei jl. hebben we uw verbeterplan ter verbetering van het financieel beheer
ontvangen. In dit plan geeft u aan dat u de door ons geconstateerde ernstige
tekortkomingen onderkent en dat u met dit plan het financieel beheer van het
ministerie structureel zal verbeteren. In het verbeterplan geeft u aan dat u een
forse investering gaat doen in het financieel beheer. Het verbeterplan richt zich
voor de korte termijn op verbetering van het financieel beheer rondom de
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coronacrisis-uitgaven. Voor de langere termijn richt het zich op het structureel
borgen van het financieel beheer. Daarbij wordt via een extern onderzoek de
vraag meegenomen hoe de VWS-organisatie en cultuur van invloed is op het
financieel beheer. Aandacht voor de benodigde cultuurverandering is van belang.
Wij trekken hierbij de vergelijking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid ,
waar enkele jaren geleden naar aanleiding van een ernstige onvolkomenheid een
vergelijkbaar veranderingstraject is doorgevoerd.
Gezien de inhoud en de aanpak zoals deze is opgenomen in uw verbeterplan en
de daarin opgenomen maatregelen hebben wij besloten dat wij ons bezwaar
opheffen. Wij geven u de volgende aandachtspunten mee die van belang zijn bij
de uitvoering en verdere uitwerking van het verbeterplan:


De uitwerking van de versterking van het financieel beheer voor de langere
termijn volgt in september/oktober omdat het externe onderzoek als input
daarvoor nog plaats moet vinden. Wij vernemen graag tijdig van u tot welke
aanvullende acties en maatregelen dit leidt.



Het verbeterplan spreekt over een meerjarige aanpak. Daarbij is de huidige
looptijd van de programmastructuur nu gesteld op 1 jaar om de beoogde
verandering bij het Ministerie van VWS in te zetten. In de zomer van 2022
besluit u op welke wijze het meerjarenprogramma wordt vervolgd en met
welke inzet. Wij ontvangen graag tijdig de hiervoor genoemde uitwerking van
het meerjarenprogramma.



Het is belangrijk dat u de ADR vraagt om tussentijds mijlpalen en reeds
uitgevoerde verbeteracties te toetsen. Een concrete uitwerking daarvan op
korte termijn is van belang zodat daarmee voor u en ons tijdig informatie
beschikbaar komt over de voortgang en u zo nodig kan bijsturen.



We gaan ervan uit dat het Ministerie van VWS de verbeteracties
gestructureerd vastlegt zodat ze ook controleerbaar zijn.



U geeft aan diverse korte termijnverbeteringen te starten in het 2 e kwartaal
2021 en reeds te zijn gestart met de werving van extra medewerkers. Een
snelle start van de uitvoering van het verbeterplan is nodig om nog effect te
hebben in het begrotingsjaar 2021 en de verantwoording daarover.

Wij zullen de uitvoering van het verbeterplan aandachtig volgen in ons
verantwoordingsonderzoek 2021.
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Tenslotte informeren wij u over ons voorgenomen publicatiebeleid. In ons rapport
bij het Jaarverslag 2020 van uw ministerie maken wij melding van de
geconstateerde ernstige onvolkomenheid en van de gevoerde bezwaarprocedure.
In de Staat van de rijksverantwoording 2020 maken we hiervan ook melding. Op
Verantwoordingsdag (19 mei 2021) publiceren wij onze rapporten almede uw
reacties via onze website (www.rekenkamer.nl) Daarnaast nemen wij over het
bezwaartraject op deze website op:


onze brief van 10 maart 2021 waarin de mogelijkheid van bezwaar is
vermeld



uw brief van 16 maart 2021 als reactie op onze brief van 10 maart



onze brief van 2 april 2021 met de mededeling van het bezwaar



uw brief van 3 mei 2021 met uw reactie naar aanleiding van het bezwaar
(zonder het verbeterplan als bijlage)



onze brief van 12 mei inzake het opheffen van het bezwaar

We geven u in overweging om het parlement te informeren over de voortgang van
het verbeterplan. We kunnen ons voorstellen dat u ook overweegt het
verbeterplan zelf naar het parlement te sturen. Mocht u ook het verbeterplan met
het parlement willen delen, dan vragen we u dit na Verantwoordingsda g te doen.
Vanwege zijn verantwoordelijkheid voor het toezicht op het financieel beheer van
de rijksoverheid verstrekken we de minister van Financiën een afschrift van deze
brief.
Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser,

drs. C. (Cornelis) van der Werf,

president

secretaris
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