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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z17447
Vragen van het lid Van Haga (Van Haga) aan de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de betalingen voor de Jongeren
Corona campagne van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
aan diverse artiesten (ingezonden 29 september 2020).
Vraag 1
Bent u op de hoogte van de factuur ter hoogte van het bedrag van
€ 66.574,20 die door uw ministerie betaald is aan Roorda Reclamebureau?1
Vraag 2
Hoe duidt u betreffende kosten? Waarom zijn deze kosten zo hoog in
verhouding tot de bedragen die normaliter betaald worden voor dit soort
campagnes?
Vraag 3
Vindt u het niet vreemd dat er zulke hoge bedragen betaald worden aan
artiesten teneinde het coronabeleid te promoten? Het zou toch niet nodig
moeten zijn om zulke exorbitante bedragen uit te geven als u van mening
bent dat uw beleid gegrond en logisch is?
Vraag 4
Hoe groot acht u de kans dat een artiest die ruim betaald krijgt door de
overheid, daadwerkelijk kritisch kan zijn, gelet op het feit dat de campagne
onder andere het stellen van kritische vragen aan het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) inhield?
Vraag 5
Waarom besteedt uw ministerie zulke hoge bedragen, betaald door de
Nederlandse belastingbetaler, terwijl een groot deel van die Nederlandse
belastingbetalers momenteel zo hard in de portemonnee wordt getroffen?
Vindt u niet dat dit geld beter besteed had kunnen worden?
Vraag 6
Kunt u zich voorstellen dat er vragen heersen in de samenleving met
betrekking tot de hoge bedragen die betaald zijn aan het managementbureau
(SPEC) van Ali B in samenhang met het feit dat diezelfde artiest enige tijd
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Bijlage onderhands toegestuurd.
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later een filmpje opneemt met het verzoek op u te stemmen inzake uw
lijsttrekkersschap?
Vraag 7
Kunt u uitleggen op welke wijze u de schijn van belangenverstrengeling heeft
geprobeerd te vermijden?
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