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Aanwezig:  (voorzitter), mw. , mw.  dhr.  mw. 
 dhr. , Mw.  (AR), dhr.  

(externe lid), dhr.  (extern lid), dhr.  (extern lid), dhr.  
(ADR), mw. , dhr. , mw. , dhr.  
(secretaris).  
Afwezig: dhr.  (ADR). 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen nadere mededelingen.  
 
2. Verslag van AC 30 april 2021 
Vastgesteld.  
 
3. Bezwaarbrief van de Algemene Rekenmaker 
Mw.  opent met de opmerking dat ze zich realiseert dat de media-
uitingen van de afgelopen week heel stevig zijn geweest. De AR brengt de feiten 
en daarbij hoort ook de context. Het rapport laat dat zien. Maar de nuance is in de 
pers niet altijd zo naar voren gekomen.  
Vooruitkijkend: de AR is positief over het verbeterplan. Het ziet er goed uit en is in 
korte tijd tot  stand gebracht. Onderkend wordt dat verbeteringen nodig zijn in het 
financieel beheer en een forse investering zal worden gedaan. Aandachtspunten 
spitsen zich toe op de continuïteit en het helder maken van de toetsende rol van 
de ADR en het systematisch vastleggen van de voortgang van het 
verbeterprogramma. 
 
Dhr.  is blij dat mw.  ook reflecteerde op de media-uitingen. De 
uitingen van de AR waren ook stevig en hebben een bepaalde resonantie gegeven. 
Zijn grootste zorg is wat dat doet met de interne organisatie van VWS, met die 
mensen die het afgelopen jaar buitengewoon hard hebben gewerkt en nu hun 
ministerie zo in de publiciteit zien komen. Hij vindt het vooral voor die mensen te 
betreuren dat de uitingen tot een beeldvorming hebben geleid die harder is dan 
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die het ministerie verdient, gelet op wat het ministerie breder heeft gepresteerd 
het afgelopen jaar.  
 
Dhr.  sluit zich hierbij aan. De feiten zijn vooral voor de fijnproevers: € 5 
miljard onrechtmatigheid wordt al snel geframed als dat het geld over de balk zou 
zijn gesmeten. Wat nuance en herstelaccenten zijn dan wel op hun plaats.  
 
Dhr.  sluit zich aan bij de vorige twee sprekers en vraagt zich ook af wat 
dit doet met de moraal van de interne VS-organisatie. 
 
Mw.  zegt dat het zeer veel doet met de organisatie en zegt ook ongelukkig 
te zijn met de wijze waarop VWS in de media is gepresenteerd. 
 
Mw.  sluit zich aan bij mw.  en vindt het ongekend hoe slecht 
de context is meegegeven en hoe de betekenisgeving is gegaan. Dit is heel 
beschadigend voor VWS en zij heeft de indruk dat er onvoldoende is nagegaan 
over de wijze waarop de AR zijn boodschap aan 17 miljoen Nederlanders effectief 
kon overbrengen. 
 
Dhr.  voegt daaraan toe dat de mediawereld een grote mensenwereld 
is die soms best kinderachting kan zijn. Je weet van tevoren dat zaken snel uit 
hun verband kunnen worden getrokken en dat vereist des te meer dat je je best 
doet dat dat niet gebeurt. Dit is ronduit demotiverend voor mensen die keihard 
hebben gewerkt en dit over zich heen moeten laten komen en aan de slag moeten 
met het verbeterplan. Dit slaat in.  
 
Dhr.  voegt hieraan toe dat een aantal inhoudelijke lijnen uit beeld raakt. 
Bijvoorbeeld de vergelijking met de financiële crisis of dat het al 20 jaar slecht is 
in het financieel beheer van VWS. Daarnaast hakt het erin bij mensen. Daarnaast 
is VWS de afgelopen maanden vaker in de media geweest. Mensen zijn murw 
gebeukt en gaan maar stug door.  
 
Mw.  onderstreept dat de AR zich zorgen maakt over het financieel 
beheer van VWS. 
 
Dhr.  merkt op dat een deel van de scherpte van de presentatie van de 
AR ook geplaatst moet worden in het maatschappelijk debat van de macht en de 
tegenmacht.  
 
Dhr.  zegt dat alles wat er is gezegd op geen enkele manier impact zal 
hebben op de wijze waarop VWS de verbeteringen gaat oppakken. De 
medewerkers van VWS zijn bevlogen en betrokken professionals die in moeilijke 
tijden hebben wat er gedaan moest worden. Het is het beste om ons op de 
toekomst te richten. 
 
4. Conceptverbeterplan VWS 
Dhr.  leidt het onderwerp in zegt dat VWS in zal gaan op de 
aandachtspunten van de AR. Hij is vooral benieuwd naar de reflecties van het AC.  
 
Mw.  vult aan dat VWS al bezig is met acties, waaronder op de financiële 
administratie, een aantal onderzoeken en te handelen om  
begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen. 
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Dhr.  vindt het goed dat er al stappen zijn gezet en biedt aan om 
tussentijds te reflecteren. 
 
Dhr.  vraagt of de bureaus al begonnen zijn of dat de offertes zijn 
opgevraagd. Dat laatste is het geval aangezien VWS de aanbestedingen netjes in 
de markt wil zetten en dat dat ook tijd kost. 
 
Dhr.  wijst erop bij de rapportages aandacht te besteden aan: wat willen we 
bereiken en wat gaan we daarvoor doen?  
 
Mw.  geeft aan dat FEZ en ADR veelvuldig contact hebben en dat daarbij 
ook de opmerkingen van de ADR zijn meegenomen. 
 
Mw.  geeft aan geen opmerkingen te hebben. 
 
Mw.  geeft aan dat er een rapportage zal gaan komen die ook werkende 
weg ontwikkeld zal worden.  
 
5. Rondvraag en sluiting 
Dit is het laatste AC van dhr. . De leden van het AC uiten hun waardering 
voor de bijdrage van dhr.  voor, in het bijzonder, het AC van VWS. 
 




