Financieel Beheer VWS

Directie FinancieelEconomische Zaken
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Rol FEZ binnen het controlebestel
Besluit FEZ van het Rijk (opgedragen vanuit de minister van Financiën)
•
•

Opstellen van de begrotingsstukken (cf. Comptabiliteitswet artikelen 2.1,
2.30 en 2.31)
Houden van toezicht op en adviseren over:
de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid en de
bedrijfsvoering;
de uitvoering van het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de
materiële bedrijfsvoering en de daartoe gevoerde administraties (zowel
departement, als agentschappen, zbo’s als rechtspersonen met een
wettelijke taak zoals bedoeld in art. 2.1 van de CW 2016).

In de CW 2016 wordt financieel beheer als volgt omschreven:
‘Het financieel beheer van een ministerie omvat het geheel van beslissingen,
handelingen en regels die zijn bedoeld voor de sturing en beheersing van
financiële aspecten van het beleid en de bedrijfsvoering waaronder: de zorg
voor het aangaan van financiële verplichtingen, het heffen van belastingen en
het opleggen van andere heffingen, het in rekening brengen van andere
kosten, het beheer van de financiële bezittingen en schulden en het kasbeheer’.
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Uitgaven en verplichtingen 2020
Tabel uitgaven en verplichtingen 2020 (totaal en corona)
Totaal VWS-begroting
wv. Corona-gerelateerde uitgaven 2020

verplichtingen 2020 uitgaven 2020
34.951
27.249
7.821
5.054

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

1.461

1.229

2) GGD'en en veiligheidsregio's

642

387

3) IC-capaciteit

419

91

4) Ondersteuning sportsector

68

68

5) Ondersteuning zorgpersoneel

0

0

6) Onderzoek inzake COVID-19

38

40

7) Testcapaciteit RIVM en GGD

2.708

949

8) Vaccin ontwikkeling en medicatie

254

93

9) Zorgbonus

2.055

2.054

10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

75

75

11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

102

68

In 2020 vanuit de context van de coronacrisis met de nadruk op snel
handelen, nieuwe taken en control op afstand (thuiswerken)
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Hoe zit het: uitgaven VWS 2020
EK niet tijdig, TK voor ca. 300 mln
niet tijdig geïnformeerd
(Mediq/LCH)
950 mln (fout)

Uitgaven
Totale uitgaven
27,25 mrd, waarvan 5,1 mrd
Coronagerelateerd

Fouten/onzekerheden
coronagerelateerd
2,1 mrd

Geen bankgarantie gevraagd bij
verstrekken voorschotten
560 mln (fout)

Testbeleid 247,1 mln
Met name facturatie PCR-testen
o.b.v. CORON-IT (onzeker)

Door VWS ingekochte
mondkapjes 95,8 mln
Met name geen bewijs van
aflevering aan VWS

Geleverde prestaties kunnen niet
worden onderbouwd
590 mln (onzeker)

Coronabetalingen Caribisch
Nederland 75,2 mln

Door VWS ingekochte
beademingsappaaratuur 65,1 mln
Met name geen leveringsbewijzen

GGD GHOR 62,5 mln
Met name geen
prestatieverklaringen.
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Hoe zit het: verplichtingen VWS 2020
Verplichtingen
Met name EK niet op tijd
geïnformeerd
4,0 mrd (fout)
Coronagerelateerd
5,4 mrd

Totaal aan verplichtingen
34,95 mrd, waarvan 7,8
coronagerelateerd

Motivering voor dwingende
spoed voor overslaan
aanbestedingsprocedure
ontbreekt
1,3 mrd (onzeker)

Fouten/onzekerheden
6,1 mrd
Staatsteuntoetsen
0,5 mrd
(bv. griepprik)
Niet-coronagerelateerd
0,7 mrd
Overig
0,2 mrd
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Subsidiebeheer
Het subsidiebeheer kent ook onvolkomenheden:
Periode 2000-2015 (issues en resultaten):
- reviewbeleid op orde gebracht
- wettelijke termijnen overschreden  Subsidieplein
- Interne kwaliteitsbewaking  Subsidieplein
Periode 2016-2020 (onvolkomenheid vanwege staatssteun)
- Meerjarenaanpak VWS:
- nieuwe instellingssubsidies altijd staatssteuntoets in het
dossier;
- lopende instellingssubsidies pas na afloop en herziening.

7

Programma verbetering financieel beheer
•

Leren van fouten 2020, waaronder:

•

Actie op herstel van onzekerheden 2020, waaronder:

•

Versterken van het financieel beheer, waaronder:

Begrotingsrechtmatig handelen (informatie sneller en tegelijkertijd naar beide
Kamers)
Aansluiten bij comptabele regelgeving o.m. bankgarantie. Bij eventuele verlening
van voorschotten zonder bankgarantie, voorafgaand toestemming vragen minister
van Financiën.
Getrouwbeeld van de verplichtingen en uitgaven 2021

Voorraadadministratie op orde: mondkapjes en IC-apparatuur
Onderzoek LCH
validatie van het CORON-IT bij de GGD GHOR.
Prestatieverklaringen verbeteren (w.o. CORON-IT)

werving 20/25 fte onderdeel van is en borgen van comptabele technische kennis
Review op het programmaplan (volledigheid en advies over cultuurverandering)

Monitoren en rapporteren intern over de voortgang via het Audit Committee (incl.
aanwezigheid ADR en AR)
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