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De leden van de vaste commissies voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad1 en 
voor Justitie en Veiligheid2 hebben op 8 september 2020 gesproken over 
de geannoteerde agenda en het verslag van de informele digitale 
JBZ-Raad van 4 en 5 juni 20203. Dienaangaande hebben de leden van de 
PVV-fractie op 14 september 2020 een brief aan de Minister van Justitie en 
Veiligheid gestuurd. 

De Minister heeft op 6 oktober 2020 gereageerd. 

De commissies brengen bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissies voor Immigratie & Asiel/JBZ-raad en 
voor Justitie en Veiligheid,
Van Dooren 

1 Samenstelling Immigratie en Asiel/JBZ-Raad:

Kox (SP), Faber-van de Klashorst (PVV), (voorzitter), De Boer (GL), Van Dijk (SGP), Van Hattem 
(PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), Nooren (PvdA), Oomen-Ruijten (CDA), Rombouts (CDA), 
Stienen (D66), Teunissen (PvdD), Van Rooijen (50PLUS), Adriaansens (VVD), De Blécourt-
Wouterse (VVD), Van der Burg (VVD), Cliteur (FVD), Doornhof (CDA), Gerbrandy (OSF), 
Huizinga-Heringa (CU), Karimi (GL), Nanninga (FVD), (ondervoorzitter), Van Pareren (FVD), 
Veldhoen (GL), Vos (PvdA) en De Vries (Fractie-Otten).

2 Samenstelling Justitie en Veiligheid:
Backer (D66), De Boer (GL), (voorzitter), Van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Nooren (PvdA), 
Rombouts (CDA), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS), Adriaansens (VVD), Arbouw (VVD), 
Bezaan (PVV), De Blécourt-Wouterse (VVD), Cliteur (FVD), Dittrich (D66), Doornhof (D66), 
Gerbrandy (OSF), Janssen (SP), Karimi (GL), Meijer (VVD), Nicolaï (PvdD), Otten (Fractie-Otten), 
(ondervoorzitter), Van Pareren (FVD), Recourt (PvdA), Rietkerk (CDA), Veldhoen (GL) en Van 
Wely (FVD).

3 Kamerstukken I 2019/2020, 32 317, LD en LF.

 
 
 
 
kst-32317-LK
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2020 Eerste Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 32 317, LK 1



BRIEF VAN DE VOORZITTERS VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR 
IMMIGRATIE EN ASIEL/JBZ-RAAD EN VOOR JUSTITIE EN 
VEILIGHEID  

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid 

Den Haag, 14 september 2020 

De leden van de vaste commissies voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad en 
voor Justitie en Veiligheid hebben op 8 september 2020 gesproken over 
de geannoteerde agenda en het verslag van de informele digitale 
JBZ-Raad van 4 en 5 juni 20204. Dienaangaande hebben de leden van de 
PVV-fractie de volgende vragen: 

In het verslag stelt de regering: «Daarnaast sprak Nederland zorg uit over 
het risico van fraude en corruptie met de COVID-19 hulpfondsen.»5 

a. Kan de regering aangeven op welke concrete gronden of aanwijzin-
gen de regering deze zorgen baseert? 

b. Kan de regering aangeven waarom ondanks deze zorgen Nederland 
tóch heeft bijgedragen aan deze Europese Covid-19 hulpfondsen? 

c. Kan de regering tevens aangeven of, en zo ja welke concrete 
afspraken er zijn gemaakt over het voorkomen, opsporen en 
aanpakken van fraude en corruptie met deze fondsen? 

De leden van de vaste commissies voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad en 
voor Justitie en Veiligheid zien de beantwoording van deze vragen met 
belangstelling tegemoet en ontvangt deze graag binnen vier weken na 
dagtekening van deze brief. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad,
Faber-van de Klashorst 

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
De Boer 

4 Kamerstukken I 2019/2020, 32 317, LD en LF.
5 Kamerstukken I 2019/2020, 32 317, LF, p. 4 en 8
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 oktober 2020 

In antwoord op uw brief van 14 september deel ik u mee dat de schrifte-
lijke vragen van de leden van de PVV-fractie met betrekking tot het verslag 
van de informele digitale JBZ-Raad van 4 en 5 juni 20206 naar aanleiding 
van de zin uit het verslag: «Daarnaast sprak Nederland zorg uit over het 
risico van fraude en corruptie met de COVID-19 hulpfondsen7.» worden 
beantwoord zoals aangegeven in de bijlage van deze brief. 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus 

6 Kamerstukken I 2019/2020, 32 317, LD en LF.
7 Kamerstukken I 2019/2020, 32 317, LF, p. 4 en 8
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Antwoorden van de Minister van Justitie en Veiligheid op de 
schriftelijke vragen van de leden van de leden van de PVV-fractie 
met betrekking tot het verslag van de informele digitale JBZ-Raad 
van 4 en 5 juni 2020 en naar aanleiding van de zin uit het verslag: 
«Daarnaast sprak Nederland zorg uit over het risico van fraude en 
corruptie met de COVID-19 hulpfondsen.» (ingezonden 
14 september 2020, 166840.03U)  

Vraag 1.a: 
In het verslag stelt de regering: «Daarnaast sprak Nederland zorg 
uit over het risico van fraude en corruptie met de COVID-19 
hulpfondsen.» 

a. Kan de regering aangeven op welke concrete gronden of 
aanwijzingen de regering deze zorgen baseert? 

Antwoord op vraag 1.a 
In de maanden na het uitbreken van de COVID-19 pandemie en in relatie 
tot nationale economische steunmaatregelen hebben toezichthouders en 
opsporingsautoriteiten in Nederland zorgen geuit over risico’s op en 
vermoedens van fraude met COVID-19 gerelateerde steunmaatregelen, 
die op zeer korte termijn in het leven waren geroepen. Vanuit Europol, de 
UNODC en de Financial Action Task Force (FATF) zijn soortgelijke 
waarschuwingen over nationale en verwachte toekomstige internationale 
steunmaatregelen afgegeven8. Daarnaast is in internationale media 
(onder meer Euractiv, Politico) gewezen op het feit dat de georganiseerde 
misdaad in bepaalde lidstaten hoopt te kunnen profiteren van het 
overeengekomen EU steunpakket. 

Daarnaast is in de voorbije jaren uit de resultaten van het EU Anti-Fraude 
Orgaan – OLAF gebleken dat met Europese economische subsidies risico’s 
op en daadwerkelijke fraude zijn gemoeid. Uit het jaarverslag 2019 van 
OLAF blijkt ook dat sprake is van een afnemende trend in het aantal zaken 
in de voorbije jaren en dat de Europese Commissie positief gestemd is 
over de vergrote weerbaarheid van de EU en haar lidstaten tegen fraude9. 
Echter, tegelijkertijd erkent de Europese Commissie dat met het door de 
buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli jl. overeenge-
komen grote economische steunpakket van ongeveer € 750 miljard een 
belangrijke uitdaging voor het voorkomen van en aanpakken van fraude 
aan de orde is. De buitengewone Europese Raad heeft dan ook in zijn 
conclusies het belang van effectieve bestrijding van fraude met EU-gelden 
onderstreept en de Commissie gevraagd om voorstellen te doen voor de 
versterking van aanpak van fraude. Daarnaast is tijdens deze Europese 
Raad afgesproken dat het Europees Openbaar Ministerie en OLAF 
voldoende middelen zullen ontvangen om de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie te waarborgen10. Het Europees parlement 
heeft dat risico van potentieel misbruik eveneens onderkend en er onder 
meer op aangedrongen om het Europees Openbaar Ministerie (EOM) 
voldoende middelen te verschaffen11. 

8 UNODC: https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/COVID-19_and_Anti-Corruption-
2.pdf.
Europol: https://www.europol.europa.eu/publications-documents/beyond-pandemic-how-covid-
19-will-shape-serious-and-organised-crime-landscape-in-eu.
FATF: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/COVID-19-AML-CFT.pdf.

9 https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-09-2020/fighting-fraud-31st-annual-
report-protection-eus-financial-interests_en

10 https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17–21/
11 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.pdf
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Deze signalen van toezichthouders en opsporingsautoriteiten op nationaal 
en internationaal niveau, in combinatie met de snelheid waarmee een zeer 
omvangrijk steunpakket op EU niveau ter beschikking zal worden gesteld 
en de wens om te komen tot een zo optimaal mogelijke, snelle en 
effectieve ondersteuning aan ondernemingen, organisaties en burgers in 
lidstaten, betekent dat een optimale inzet op het voorkomen en bestrijden 
van fraude met deze steunmaatregelen nodig is. De regering heeft in dit 
kader opgeroepen tot alertheid, om te bevorderen dat elke euro op een 
rechtmatige plek terecht komt. 

Vraag 1.b: 
Kan de regering aangeven waarom ondanks deze zorgen 
Nederland tóch heeft bijgedragen aan deze Europese Covid-19 
hulpfondsen? 

Antwoord op vraag 1.b: 
Zoals in het verslag van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en 
met 21 juli is aangegeven bereikte de Europese Raad na vier dagen 
onderhandelen overeenstemming over het Meerjarig Financieel Kader 
voor de periode 2021–2027 (MFK), het herstelinstrument in reactie op de 
COVID-19-crisis (Next Generation EU) en de financiering daarvan via een 
nieuw Eigenmiddelenbesluit (EMB) 12. 

Tegen de achtergrond van de gezondheids- en economische crisis waren 
de onderhandelingen in de Europese Raad intensief en complex. 
Nederland heeft zich actief ingezet om via Europese samenwerking bij te 
dragen aan het bespoedigen van een duurzaam herstel en het verder 
bevorderen van economische groei. Het kabinet nam daarbij solidariteit 
tussen lidstaten en de daaraan verbonden eigen verantwoordelijkheid van 
lidstaten om hun economische weerbaarheid en groeivermogen te 
vergroten evenals rechtstatelijke waarborgen als centrale uitgangspunten. 
Tijdens het gehele onderhandelingsproces heeft Nederland nauw samen 
gewerkt met andere lidstaten om tot een gezamenlijke uitkomst te komen 
die bijdraagt aan een sterkere Europese Unie. 
Het bereikte onderhandelingsresultaat komt op voor Nederland prioritaire 
elementen in grote mate overeen met de kabinetsinzet zoals schriftelijk 
toegelicht in de Kamerbrief van 13 juli jl. (2020Z13905) en besproken in 
het plenaire debat in de Tweede Kamer op 9 september jl. 

Het overeengekomen herstelinstrument heeft een omvang van 750 miljard 
euro. Hiervan kan 390 miljard euro worden verstrekt als subsidies en 360 
miljard euro als leningen. Het grootste onderdeel van het herstelin-
strument is de Recovery and Resilience Facility (RFF), waaruit lidstaten 
onder voorwaarden steun kunnen aanvragen voor hervormings- en 
investeringsprojecten. Dit RRF heeft een omvang van 672,5 miljard euro, 
met een verdeling van 360 miljard euro leningen en 312,5 miljard euro 
subsidies. Op aandringen van Nederland is aan de besluitvorming binnen 
het RRF een noodremprocedure toegevoegd in geval een lidstaat van 
oordeel zou zijn dat voor de uitbetaling van middelen uit het RRF 
onvoldoende voortgang is geboekt ten aanzien van de hervormingsvoor-
waarden voor die steun. Hiermee is een extra waarborg ingebouwd die 
ervoor zorgt dat lidstaten de benodigde structurele hervormingen 
daadwerkelijk doorvoeren om zo economisch sterker en weerbaarder uit 
de crisis te komen. Samen met de in de antwoorden op de vragen a en c 
beschreven initiatieven tot een versterking van de aanpak van potentiele 
fraude met verwachte EU steunmaatregelen, is in de ogen van het Kabinet 

12 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/24/kamerbrief-inzake-verslag-
buitengewone-europese-raad-van-17-tot-en-met-21-juli-2020
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sprake van een acceptabel pakket van economische steunmaatregelen en 
waarborgen. 

Vraag 1.c: 
Kan de regering tevens aangeven of, en zo ja welke concrete 
afspraken er zijn gemaakt over het voorkomen, opsporen en 
aanpakken van fraude en corruptie met deze fondsen? 

Antwoord op vraag 1.c: 
In paragraaf 24 van de conclusies van de buitengewone Europese Raad 
van 17 tot en met 21 juli jl. is afgesproken dat de Europese Commissie 
met verdere maatregelen komt om de EU Begroting en Next Generation 
EU (het herstelinstrument in reactie op de COVID-19 crisis) «tegen fraude 
en onregelmatigheden te beschermen. In de relevante basishandelingen 
moeten onder meer maatregelen worden opgenomen die de verzameling 
en de vergelijkbaarheid van informatie over de uiteindelijke begunstigden 
van Europese steun voor controle- en auditdoeleinden garanderen. 
Fraudebestrijding vereist een sterke betrokkenheid van de Europese 
Rekenkamer, het OLAF, Eurojust, Europol en, waar toepasselijk, het EOM, 
alsmede de bevoegde autoriteiten van de lidstaten»13. 

De Europese Commissie geeft uitvoering aan deze conclusie van de 
Europese Raad door in de Verordening voor de Recovery and Resilience 
Facility (RFF) een nieuw artikel voor te stellen om de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie te waarborgen. Over deze Verordening 
wordt momenteel onderhandeld. Ook heeft de Europese Commissie 
voorstellen gedaan voor aanpassing van de OLAF Verordening. 
In dit kader is in de conclusies van de buitengewone Europese Raad van 
17 tot en met 21 juli jl. tevens opgenomen (onder nummer 83) dat het 
EOM en OLAF voldoende middelen zullen ontvangen om de bescherming 
van de financiële belangen van de Unie te waarborgen14. Ook is in de ER 
conclusies (onder respectievelijk nummers 82 en 114) opgenomen dat aan 
Eurojust en Europol meer budget wordt toegekend (ten minste 10% hoger 
dan het niveau van 2020)15. Dit is in lijn met de kabinetsinzet. De bij de 
conclusies van de Europese Raad behorende bedragen voor het EOM 
voor 2021–2027 zijn nog niet verschenen. Het kabinet heeft hier navraag 
naar gedaan.

13 https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
14 https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
15 https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
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