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Deloitte heeft meer tijd nodig voor onderzoek
mondkapjesdeal
Deloitte kan momenteel nog geen harde toezeggingen doen over wanneer het met de resultaten komt van
het onderzoek naar de mondkapjesdeal. Dat komt vanwege een "complex datalandschap". Daarnaast
maakt het ministerie bekend dat Grant Thornton bij zijn onderzoek naar de mondkapjesdeal een
"onregelmatigheid" heeft gevonden.
Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in een Kamerbrief. De verwachting is
dat het onderzoek niet voor het einde van het jaar klaar zal zijn. De belangrijkste oorzaak is volgens Blokhuis een
moeizaam proces om te komen tot de volledige dataoverdracht voor het onderzoek. Dat zou onder meer liggen aan de
privacywetgeving, waardoor de vraag ontstond of VWS de data, afkomstig van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen
(LCH) en opgeslagen bij het CIBG, mag delen met Deloitte. Inmiddels is vastgesteld dat VWS de
verwerkersverantwoordelijke is, waardoor de data gedeeld kan worden.
De staatssecretaris wijst als oorzaak van de vertraging ook op de grote hoeveelheid data. "De data die het
onderzoeksbureau bijvoorbeeld van het ministerie van VWS gaat betrekken, betre en naast ruim 135 mailboxen ook
netwerkschijven, datasystemen -zoals het documentmanagementsysteem en het nanciële systeem- en
chatberichten. Bij het lteren van deze data gaat het om miljoenen documenten die conform de forensische vereisten
worden veilig gesteld en ge lterd tot een voor het onderzoek relevante dataset." Inmiddels zou Deloitte "voortvarend"
zijn gestart met het onderzoek, laat Blokhuis weten.
Blokhuis meldt daarnaast dat Grant Thornton in zijn onderzoek naar de mondkapjesdeal een onregelmatigheid op het
spoor is. "Daarom laat ik de juridische positie van en de mogelijkheden voor de Staat verder nagaan en hiervoor zal ook
nader onderzoek plaatsvinden. Ik blijf uw Kamer informeren over deze voortgang", aldus de staatssecretaris.

Audit
Afgelopen zomer werd bekend dat de drie oprichters van de Hulptroepen Alliantie 28 miljoen euro aan het verkopen
van mondkapjes aan de overheid verdienden. De Hulptroepen Alliantie had eerder beloofd de mondkapjes te leveren
zonder winst te maken. Betrokkenen wisten niets van de commerciële belangen, waardoor het de schijn heeft dat de
charitatieve stichting gebruikt is om zakelijke activiteiten te faciliteren.
Een onafhankelijke audit had daar duidelijkheid over kunnen verscha en. In interne stukken vorig jaar werd vermeld
dat PwC of EY de stichting zou controleren. De twee accountantskantoren zeiden echter kortgeleden van niets te
weten.
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Ziekteverzuim opnieuw 'uitzonderlijk hoog' door
coronagolf
Het ziekteverzuim in Nederland was in december voor de tweede maand op rij
"uitzonderlijk hoog" als gevolg van de nieuwe coronagolf. 
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Vermogen tien rijkste mannen is verdubbeld tijdens
pandemie
Het vermogen van de tien rijkste mannen ter wereld is in de eerste twee jaar
van de pandemie verdubbeld, stelt Oxfam Novib in een rapport. In dezelfde
periode zijn... 
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Ondernemers willen langetermijnvisie op corona
De versoepelingen van de coronamaatregelen bieden enig perspectief, maar er
ontbreekt nog altijd een langetermijnvisie voor ondernemers. 
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EY: 'Coronapandemie vergroot risico op fraude en
onethisch gedrag'
De coronapandemie maakt het moeilijker om zakelijk integer te handelen en
om een integere cultuur binnen een bedrijf overeind te houden. De regels
omzeilen lijkt... 
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Ondernemers: 'Open samenleving weer vanaf 15
januari'
Ondernemersorganisaties willen dat de huidige lockdown dit weekend wordt
opgeheven, omdat de huidige situatie volgens de organisaties "niet meer te
doen" is. 

