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Introductie

• Persoonlijke introductie

• Persoonlijke titel

• Financieel management is afhankelijk van bestuurlijke context

• Telkens: wat past?

• De stap van macro naar micro-> voorbeeld
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Van Macro naar Micro
Voorbeeld betaling afdrachten EU…

Vragen:

• Wie hebben gekeken? 4-ogen?

• Wie tekent er nog meer?

• Beveiliging, codes,vervanging

• Regels? AO?

• Toezicht?

• Begroting?

• Kennis & ervaring medewerkers

• Mijn vertrouwen in medewerkers
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Micro: financieel management ->ordelijk 
sturen van financieel processen

De basis moet op orde:

• Taakverdeling

• Verantwoordelijkheden & bevoegdheden

• Informatievoorziening & verantwoording 

• De regels en kaders: bestuurlijke regels en formele regels

• Toezicht

Maar ook:

• Communicatie

• Overleg

• Samenwerken

• Vertrouwen
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Financieel management

De stelling:

Voor een effectief financieel management moet de formele 
basis op orde zijn (‘hard controls’) en wordt de effectiviteit 
bepaald door de ‘soft controls’

Vandaag vooral: de formele basis en morgen de ‘soft controls’ 
als overleg, samenwerken en vertrouwen

5 Aruba Oktober 2017



Voor wie? Parlement en Burgers!

• Budgetrecht Parlement: besteding vooraf en verantwoording 
later

• ‘wat gebeurt er met ons belastinggeld’

• Eisen nemen toe door sociale media

• Meer mogelijkheden: ‘open data’ en ‘armchair auditor’

Kortom: er wordt veel verwacht van de financiële functie!
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Leerdoelen

• Waarom is het begrotingsproces zo belangrijk?

• Begrotingsfuncties en beginselen

• Kaders voor de financiële functie

• Ontwikkelingen in de financiële functie

• Het begrotingsproces in stappen (optioneel)

• Beleidsproces

• Uitvoering op afstand
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Blok 1. Begrotingscyclus als kernproces

Alles komt samen:

• Discussie over wordt het geld goed besteed én zijn onze 
overheidsfinanciën houdbaar?

• Macrobeheersing en micro-uitvoering

• Informatievoorziening over budgetten en beleid

Opgave voor alle betrokkenen om proces goed te laten verlopen
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Begrotingsbeginselen

• Openbaarheid

• Universaliteit

• Bruto boeken

• Voorafgaande toestemming

• Periodiciteit

• Heldere/doelmatige indeling
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Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 

Functies van de begroting

• Macro-economische

• Allocatie

• Autorisatie of staatsrechtelijke: rijksbegroting vooraf vaststellen

Budgetrecht Historisch perspectief:

• Grondwet en staatsvorming

• 'No taxation without representation'

• In de Nederlandse Grondwet artikelen 65 en 105
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Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 

NL Grondwet en Budgetrecht (1)

Artikel 65

Jaarlijks op de derde dinsdag in september of op een bij de wet te
bepalen eerder tijdstip wordt door of namens de Koning in een
verenigde vergadering van de Staten-Generaal een

uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid gegeven.
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Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 

NL Grondwet en budgetrecht (2)

Artikel 105

1. De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt 
bij de wet vastgesteld.

2. Jaarlijks worden voorstellen van algemene begrotingswetten door 
of vanwege de Koning ingediend op het in artikel 65 bedoelde 
tijdstip.

3. De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk 
wordt aan de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de bepalingen 
van de wet. De door de Algemene Rekenkamer goedgekeurde 
rekening wordt aan de Staten-Generaal overgelegd.

4. De wet stelt regels omtrent het beheer van de financiën van het 
Rijk.
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Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 

De Begroting: een bijzondere wet

• Maxima ! Van uitgaven én verplichtingen

• Een jaar/meerjarenramingen

• Externe werking? (arrest De Bourbon-Naundorff)

• Procedure, Raad van State

• Formele wet, maar geen materiële wet
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Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 

Wettelijk kader begroting
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Grondwet 

Art.105 -  Parlement keurt uitg./ ontv. vooraf goed d.m.v .wet 

-  Verantwoording achteraf over uitg./ontv. aan  parlement 

-  Verantwoording gecontroleerd door Alg. Rekenkamer 

-   Financieel beheer Rijk bij wet geregeld   

Art. 65      -   Begrotingvoorstel op 3e di-dag sept. naar Kamer    

Art. 44 -   Ministeries worden geleid door de minister 

Comptabiliteitswet 

1. Definities 

2. Rol Minister van Financiën 

3. Financieel beheer 

4. Verantwoording (proces en inhoud) 

5. Auditfunctie en Rekenkamer 

Financiële regelgeving 

(www.rijksoverheid.nl/onder

werpen/rijksoverheid/hafir) 

Begrotingsvoor-

schriften 

(www.rbv.minfin.nl) 

Specifieke regelingen 

mbt 

overheidsfinanciën 

Besluit taak FEZ 

Besluit taak DAD 

Instellingsbesluit IOFEZ 

Regeling Periodieke Evaluatie 

….. 
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Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 

Formele regels of bestuurlijke?

Bestuurlijke regels:

• Geen vaste procedure

• Intern gericht: werkwijze 
kabinet of binnen de overheid

• Afwijken kan, niet direct 
onrechtmatig

Kabinetsafspraken over kaders, 
economische doelstellingen, 
regels budgetdiscipline

Wettelijke regels:

• Vaste procedures, kenbaar

• Extern gericht

• Afwijken kan alleen volgens de 
regeling zelf

• Afwijken is onrechtmatig

Comptabele regelgeving

Zie HAFIR: alle kaders voor 
financiële functie
https://wettenpocket.overheid.nl/portal/7ec1a250-bb0b-
4d72-929e-d270ddae2817/weergeven
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Blok 2  De financiële functie

Definitie: ‘De organisaties die toezien op een zinnig en zuinig 
gebruik van publieke middelen’

• Dus aspect van het bestuur 

• Over de inrichting wordt verschillend gedacht…

Gelukkig wel vaste patronen:

• Centraal – decentraal

• Overheid  - Markt

• Concentratie (‘ssc’) – Deconcentratie (‘integraal manager’)

• Sturen op budget, sturen op effect/resultaat

Aruba Oktober 201716



Een nieuw kabinet, financiële functie, rollen en taken

BRIEF SAMENWERKING MINISTER VAN FINANCIEN 

• Taak:

• Begrotingsbeheer & Beheer schatkist 

• Financiële gevolgen van beleid

• Bevoegdheden:

• Recht op informatie (40 /42CW)

• Vooraf FIN betrekken (16 CW)

• Voorafgaand toezicht (40 lid 2)
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Minister van Financiën: taken
• Penningmeester van een kabinet

• Lenen op de markt

• Infrastructuur betalingen/betalingsproces

• Coördinatie begrotingsproces

• Toetsen van begrotingen

• Toezicht op uitvoering van de begroting

• Doelmatigheid van beleid (ex ante) en evaluatie van beleid 
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Taken en verantwoordelijkheden FF 
volgens Besluit Taak FEZ 
• Beoordelen voorstellen met financiële gevolgen

• Beleidscontrol

• Opstelling ontwerp begroting

• Toezicht op uitvoering begroting

• Coördinatie onderzoeken doelmatigheid

• Toezicht op rechtmatigheid uitgaven

• Organisatie van het kasbeheer

• Toezicht op financiën agentschappen, ZBO’s
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Poldermodel NL

Minister van Financiën:

• Coördinatie en toezicht 
begrotingsproces -> 
begrotingsbeheer

• Financiële aspecten beleid en 
bedrijfsvoering -> financieel 
beheer

• Rijkscontroller

Elke minister:

• Verantwoordelijk eigen begroting -
> begrotingsbeheer

• Beleid en bedrijfsvoering ministerie

• Financieel beheer, directie FEZ
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Model Controletoren: 4 lines of defense

1. Management: stuurt beleid én geld

2. Controlfunctie (budget, beheer en beleid)-> Controller/directie FIN

3. Auditfunctie (interne controleur) -> Auditdienst 

4. Rekenkamer (externe controleur)
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Lines of Defense/Responsibility

Tone at the top!

In control zijn van 

de organisatie

Risico-management

Interne richtlijnen en 

procedures (AO/IB)

DG’s, directeur

M

A

N

A

G

E

M

E

N

T

Aanvullende 

zekerheid  en 

advies over het in 

control zijn van het 

management (opzet 

en werking)

Auditdienst Rijk

A

U

D

I

T

Ondersteuning 

management

Inrichting MCS

Vertaling externe en 

interne regelgeving in 

interne instructies

Via P&C rapportage 

doelstellingen en 

naleving relevante 

regelgeving -> inzicht in 

control van de interne 

bedrijfsvoerings-

processen

FEZ (overige taken) 

B

E

V

O

R
D

E

R

I

N
G

C

O

N

T

R

O

L

Externe

controle

jaar-

rekening

DDO

ARK

E

X

T

E

R

N

T

O

E

Z

I

C

H

T

AC
(advisering bedrijfsvoering, risicomanagement en auditbeleid)

FEZ (strategische analyse en advies)

W

E

T

G

E

V

I

N

G

T

O

E

Z

I

C

H

T

Bewindspersonen en bestuursraad
(departementale kaderstelling (beleid, geld, bedrijfsvoering, risicomanagement/Interne Beheersing)

Tone at the top!
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Controlfunctie: algemene ontwikkeling

Planning & Controlcyclus, Interne en externe 
rapportages (realisaties, verslaglegging), 
Budgetten en meerjarenplanningen, toetsen van 
kosten beleid

Meer vooraf, financiën en sturen: financial
control

2. Beheersing

Boekhouding, Interne Controle, Kasfunctie etc.

Registreren, achteraf: boekhouder

1. Administratie

Gericht op organisatieverbetering, kosten-
batenanalyses (ex ante), evaluaties (ex post) 
benchmarking, risicomanagement, beïnvloeden 
van strategische keuzes

Verbinden beleid en geld: beleidscontrol

3. Prestatieverbetering

Aruba Oktober 201723



BLOK 3     Beleid en Geld

• Raming van de kosten beleid

• Betrokkenheid financiële functie bij beleidsvorming -> beleidscontrol, 
bijvoorbeeld de keuze voor bepaalde instrumenten
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Kosten van beleid: vooraf goed ramen

Ramen -> systeemafhankelijk

• Open einderegelingen -> goede P en Q, beheersbaarheid 
lastig

• Subsidies met plafond -> ‘op is op’

• Investeringen: inhoudelijke expertise nodig (spanning tussen 
nut, noodzaak en wensen)

• Let op prikkels in systemen -> prestatiebegrotingen

• Let op ‘black box’ -> lump sumfinanciering NL onderwijs

• Zorg voor AO ramingen -kwetsbaar

Aruba Oktober 201725



Bewaken uitvoering: budgetdiscipline

Basis: specifiek/generaal en autonoom/beleid

▪ Overschrijdingen zoveel mogelijk voorkomen

▪ Tijdig melden

▪ Overschrijdingen zelf compenseren ->’specifiek’

▪ Meevallers (A) niet voor nieuw beleid (B)

▪ Conjuncturele meevallers niet structureel aanwenden
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Beleidscontrol: nodig maar moeilijk

• Te snel ‘beleid’ als oplossing

• Te weinig aandacht en tijd voor uitvoering

• Te weinig aandacht voor de kosten

• Te weinig aandacht voor informatievoorziening

Gevolg:

• Uitvoeringsproblemen

• Geen inzicht in effecten

• Financiële tegenvallers

• Toezicht wordt lastig 
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Beleidstoets als hulpmiddel
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Beleidstoets

• Neem de toets serieus

• Samenwerking tussen beleid en controller (1st en 2nd line) -> zorg 
voor goede ramingen, beleidstheorie en informatievoorziening

• Betrek de inzichten van de uitvoerders: leer van fouten
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Lessen uit onderzoek uitvoering

• Bewaak de balans tussen ambities en middelen (geld & mensen)

• Neem tijd voor uitvoering

• Overschat de ICT-mogelijkheden niet

• Leer van fouten

• Kies bewust uitvoeringsmodaliteit: binnen ministerie, op afstand of 
overlaten aan de markt

• Zorg altijd voor goede informatievoorziening en 
verantwoordingsafspraken -> publiek geld!
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Publieke middelen vragen om publieke verantwoording

Begrotingsmiddelen -> besteding rechtmatig & doelmatig

Vormen van uitvoering:

• Ministerie of Agentschap geeft zelf geld uit: volledige 
ministeriële verantwoordelijkheid

• Buiten departement -> Budget naar RWT of taak bij 
deelneming belegd-> getrapte verantwoordelijkheid -> 
minister houdt verantwoordelijkheden! 
‘systeemverantwoordelijkheid’  versus ‘uitvoeringsverantwoordelijkheid’

• Begrotingsgeld wordt verantwoord in Jaarverslag minister. In 
nieuwe NL CW artikel 4.2.: informatieartikel
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Onderwerpen voor verdieping:

• Begrotingsproces

• Ontwikkelingen in de begrotingspresentatie

• Ontwikkelingen in de financiële functie: de geschiedenis
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