Raad van Advies 30 maart 2020

Bijlage bij agendapunt 6b

Financiële en praktische zaken
[Informatie/discussie]
Begroting 2020 / Jaarrekening 2020
Na een tamelijk warrig en soms ronduit frustrerend proces is het definitieve jaarplan
(inclusief de definitieve begroting) 2020 medio november 2019 ingediend bij VWS en
NOC*NSF. Tot het laatste moment bleken er wijzigingen in de door VWS aangegeven
procedure te worden aangebracht. Van VWS is een toewijzingsbrief ontvangen.1 Er is een
interne nota opgesteld om te voorkomen dat een volgende begroting opnieuw tot
dezelfde problemen gaat leiden.
In aanvulling op de begroting 2020 is begin 2020 aanvullend budget aangevraagd, te
verwerken in de voorjaarsnota en bedoeld voor twee projecten die nog niet bekend
waren toen de begroting werd vastgesteld. Na indiening van de aanvraag bleek de aan
ons gecommuniceerde deadline echter niet te kloppen, zodat de aanvraag
(waarschijnlijk) naar de najaarsnota moet worden doorgeschoven. Daarop vooruitlopend
worden afwijkingen van de begroting nu al (en structureel vanaf nu) aan VWS gemeld.
In de slipstream van de discussie over de normen voor doelmatigheid en rechtmatigheid
die toegepast zijn op jaarrekening 2019, is begin maart een bericht ontvangen over de
normen waaraan de jaarrekening 2020 getoetst gaat worden. Dit onder verwijzing naar
een protocol dat echter nog niet is vastgesteld en gepubliceerd, zodat we nog steeds
naar de exacte normen moeten raden. Zeker is dat de normen verder worden
aangescherpt, en dat dat de accountantskosten zal doen stijgen.
Advies
Het voorgaande kort bespreken.
Herman Ram
17 maart 2020

Over twee posten is geen overeenstemming bereikt met één van beide geldschieters. Na de
afwijzing door VWS is NOC*NSF benaderd, maar heeft ook NOC*NSF heeft aangegeven hiervoor
geen mogelijkheden te zien. Omdat de posten gezamenlijk slechts € 7.500 belopen, is dit van
beperkt materieel belang. Wel belangrijk is dat dit illustreert hoe belangrijk een heldere verdeling
van verantwoordelijkheden tussen VWS en NOC*NSF is voor de Dopingautoriteit.
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