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Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Ministers van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 
van Financiën over onderzoek naar financiële transacties van/naar Stichting 
Open Nederland (ingezonden 24 oktober 2022). 

Mededeling van Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
(ontvangen 15 november 2022). 

Vraag 1
Bent u op de hoogte van het bestaan en hebt u kennisgenomen van de 
inhoud van een onderzoeksrapport van het Financieel Recherche Bureau 
Interludium met betrekking tot onderzoek naar financiële transacties van/naar 
Stichting Open Nederland (SON)? 

Vraag 2
Zo nee, waarom valt in een persbericht van de opdrachtgever te lezen dat in 
ieder geval het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de 
rapportage van het onderzoekbureau zou hebben ontvangen en dus op de 
hoogte is gebracht? Kunt u bevestigen of ontkrachten dat de rapportage aan 
dit departement is voorgelegd, aan welke personen specifiek? Waarom 
hebben deze personen de Kamer daarover dan niet geïnformeerd en waarom 
is door het departement niet op de rapportage gereageerd? 

Vraag 3
Hebben de journalisten die volgens bovengenoemd persbericht en volgens 
een recente reconstructie van NOS/Nieuwsuur ook op de hoogte zijn gebracht 
van dit onderzoek, hierover contact opgenomen met (bewinds)personen 
binnen het kabinet, of heeft het kabinet hierover zelf contact gezocht met de 
pers? Zo ja, kunt u delen wat met de pers is besproken en waarom de Kamer 
hierover niet is geïnformeerd? 

Vraag 4
Klopt het dat het recherchebureau beschikt over een vergunning die is 
afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en dat de overheid 
en/of daaraan gelieerde organen zelf in het verleden gebruik hebben gemaakt 
van de diensten van dit recherchebureau? Zo ja, kunt u verklaren waarom u 
de onderzoeken naar SON onbetrouwbaar acht? 
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Vraag 5
Als u wel op de hoogte was van het bestaan van deze rapportage en de 
aantijgingen met betrekking tot financiële transacties naar/van SON, wanneer 
bent u hiervan dan op de hoogte gesteld en waarom heeft u de Kamer 
hierover niet geïnformeerd en is er geen opheldering gegeven over de al dan 
niet onjuiste/oneigenlijke bevindingen in dit onderzoek? 

Vraag 6
Als u op de hoogte was van het bestaan van deze rapportage, was u dan ook 
op de hoogte van het onderzoek toen dat werd uitgevoerd? Zo ja, waarom 
heeft u de Kamer hierover destijds niet geïnformeerd en, indien het onder-
zoek onrechtmatig plaatsvond, geen (juridische) stappen ondernomen om dit 
onderzoek te stoppen? 

Vraag 7
Indien het onderzoek op verkeerde informatie is gebaseerd, heeft u dan enig 
idee waar deze informatie vandaan komt, wie deze heeft verspreid en 
waarom? Kunt u ontkrachten dat de in de rapportages beschreven mogelijk 
verdachte overboekingen naar/van SON zijn gedaan? Of kunt u, indien deze 
transacties wel hebben plaatsgevonden maar rechtmatig waren, gespecifi-
ceerd verantwoorden met welk doel deze overboekingen zijn gedaan, wie 
daarbij betrokken waren en waarom, en deze informatie aan de Kamer doen 
toekomen? 

Vraag 8
Indien u (tot voor kort) niet op de hoogte was van deze onderzoeken en de 
daaruit voortgekomen bevindingen, kunt u dan verklaren waarom er voor de 
opdrachtgever aanleiding was om onderzoek te laten doen naar SON en hoe 
reflecteert u op de bevindingen uit het onderzoek, nu u hier kennis van 
genomen heeft? Gaat u (juridische) stappen ondernemen tegen het onder-
zoeksbureau en/of de opdrachtgever van het onderzoek, voor het verspreiden 
van lasterlijke informatie? 

Vraag 9
Aangezien in de beantwoording op eerdere schriftelijke vragen van de Groep 
Van Haga aangaande Stichting Open Nederland wordt aangegeven dat SON 
werkt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en dat het ministerie inzicht heeft in de financiële administratie van SON, 
kunt u bevestigen of ontkrachten dat de in het onderzoek genoemde 
Belgische ING-bankrekeningen van SON inderdaad bestaan (hebben) en zo ja, 
of deze rekeningen in samenspraak en/of met medeweten van de Ministeries 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
en/of Financiën werden geopend? Kunt u aangeven waarom SON bankreke-
ningen in België nodig heeft/had en waarom er geen verantwoording met 
betrekking tot de geldstromen naar en van deze rekeningen is gegeven? 

Vraag 10
Geldt voor overboekingen van SON het zogenaamde «vier ogen principe», 
waarbij betalingen geautoriseerd en goedgekeurd moeten worden door 
minimaal twee personen? Wordt dit technisch door de banken gefaciliteerd 
en zo niet, hoe waarborgt SON de controle op de betalingen? 

Vraag 11
Als SON inderdaad over deze Belgische ING-rekeningen heeft beschikt, klopt 
het dat deze rekeningen op 24 oktober 2021 zijn gesloten en dat de reste-
rende gelden zijn teruggestort naar de oorspronkelijke financieringsbron? Zo 
ja, waarom is dit gebeurd en waarnaar zijn de resterende gelden terugge-
boekt? 

Vraag 12
Klopt de constatering uit het onderzoek dat na de eerste financieringstranche 
van het Ministerie van Financiën aan SON voor Testen voor Toegang ook een 
bedrag van een miljoen euro werd overgemaakt voor een «administrative 
fee»? Zo ja, kunt u specificeren waar dit precies voor bedoeld was? 
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Vraag 13
Klopt het dat na het ontvangen van financiering van het Ministerie van 
Financiën voor Testen voor Toegang onder andere 50 miljoen euro werd 
overgemaakt naar Medical Services Corp op Anguilla, maar dat dit bedrijf 
door SON nooit is openbaargemaakt als testaanbieder? Zo ja, welk doel 
diende dit geld en waarom is gekozen voor het inzetten van dit bedrijf? 

Vraag 14
Klopt het dat de onderzoeksrapportage op 28 maart 2022 aangetekend 
verstuurd is naar de Minister van Financiën en per mail naar de woordvoer-
der met een begeleidend schrijven, waarin wordt gevraagd om opheldering 
over de financiële gang van zaken met betrekking tot SON en de betrokken-
heid van verschillende ministeries hierbij? 

Vraag 15
Als de Minister van Financiën en/of haar woordvoerder bovengenoemde 
correspondentie inderdaad hebben ontvangen, waarom is de Kamer hier dan 
nooit over geïnformeerd en is de ontvangen documentatie niet gedeeld? 
Indien zij deze correspondentie niet hebben ontvangen, waren zij dan wel op 
de hoogte van het circuleren van deze correspondentie en zo ja, waarom is 
de Kamer daarover niet geïnformeerd? 

Vraag 16
Klopt het dat het onderzoeksrapport al geruime tijd bij verschillende 
ministeries en bewindspersonen ligt? Zo ja, waarom is de Kamer hierover 
dan nooit geïnformeerd en waarom zijn de bevindingen van het rapport niet 
uitgelegd en/of ontkracht? 

Vraag 17
Bent u voornemens het Openbaar Ministerie een onderzoek te laten instellen 
naar deze kwestie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat dat onderzoek 
van start en kunt u de Kamer op de hoogte houden van de voortgang en 
resultaten hiervan? 

Mededeling 

De vragen van lid Van Haga (Groep Van Haga) over «onderzoek naar 
financiële transacties van/naar Stichting Open Nederland» (2022Z20271) 
kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beant-
woord. 
De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoor-
ding meer tijd vergt. 
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen 
toekomen.
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