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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z20142
Vragen van de leden Leijten (SP) en Bisschop (SGP) aan de Minister van
Buitenlandse Zaken over het bericht dat de EU honderden miljarden euro’s niet
uitgegeven krijgt (ingezonden 21 oktober 2019).
Vraag 1
Klopt het bericht dat er 300 miljard euro «op de plank» ligt bij de Europese
Unie, maar dit niet kan worden uitgegeven?1
Vraag 2
Deelt u de verklaring van de heer Brenninkmeijer, het Nederlandse lid van de
Europese Rekenkamer, dat het Meerjarig Financieel Kader (MFK) op dit
moment functioneert als een geld-zoekt-project-systeem?2
Vraag 3
Wat bent u van plan om voor te stellen aan collega’s in de Europese Unie
omtrent het nieuwe MFK, zodat het nieuwe programma meer gefocust is op
doelen, waarna dan pas geld wordt gereserveerd?
Vraag 4
Klopt de aanname in het bericht dat het geld dat overblijft ook terugvloeit
naar de lidstaten?
Vraag 5
Zo ja, wanneer zal dit geld gaan terugvloeien naar Nederland?
Vraag 6
Kunt u een inschatting maken om hoeveel geld dit zou gaan in het geval van
Nederland?
Vraag 7
Als op vraag 4 bevestigend geantwoord wordt, bent u dan ook van mening
dat dit onnodig rondpompen van geld is, en dus ingezet moet worden op een
kleiner MFK?
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https://nos.nl/artikel/2305182-eu-krijgt-honderden-miljarden-euro-s-niet-uitgegeven.html
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Vraag 8
Deelt u de mening van de Europese Rekenkamer dat het nodig is om een
doelmatigheidscontrole te laten plaatsvinden en niet alleen een rechtmatigheidscontrole?3 en 4
Vraag 9
Deelt u de verklaring van de heer Brenninkmeijer die stelt dat er in het
verleden diverse projecten zijn opgezet, waarbij getwijfeld kan worden aan
nut en noodzaak van de projecten?5
Vraag 10
Bent u bekend met onderzoeken van de Europese Rekenkamer naar de
doelmatigheid van door de EU gefinancierde investeringen? Zo ja, kunt u op
deze onderzoeken een reactie geven?6 en 7
Vraag 11
Welke gevolgen verbindt u aan deze conclusies van de Europese Rekenkamer?
Vraag 12
Neemt u deze onderzoeken ook mee bij de discussie over een nieuw MFK?
Vraag 13
Welke maatregelen die de Europese Rekenkamer voorschrijft omtrent het
nieuwe MFK bent u van plan om te bespreken met uw collega’s in de
Europese Unie?
Vraag 14
Welke lidstaten schat u in als medestanders voor een kleiner MFK bij de
besprekingen de komende maanden?
Vraag 15
Zijn de uitvoeringskosten van overheidswege voor de verschillende fondsen
nog steeds 148 miljoen euro per jaar? Bent u bereid uit te zoeken hoeveel de
uitvoeringskosten bedragen voor andere subsidiënten in Nederland?8
Vraag 16
Heeft u navraag gedaan wat de uitvoeringskosten van andere landen zijn van
de verschillende fondsen? Zo nee, bent u bereid dat te doen – zoals het
kabinet heeft gedaan bij de uitvoering van de motie Hijink (21 501-20,
nr. 1356)? Zo ja, wat bedragen die kosten?
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_21/QJAB14020NLN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1609_23/SR_MARITIME_NL.pdf
https://fd.nl/economie-politiek/1319592/europese-rekenkamer-hekelt-geld-zoekt-project-praktijkin-de-eu
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_21/QJAB14020NLN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1609_23/SR_MARITIME_NL.pdf
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkq4jg7b0uwz
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