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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 
 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
 
 
 
 
Datum 27 september 2022 
Betreft Kamervragen  
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep van 
Haga) over geldstromen naar het RIVM tijdens de coronacrisis (2022Z16590, 
ingezonden 9 september 2022). 
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Ernst Kuipers 
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Antwoorden op Kamervragen het lid Van Haga (Groep van Haga) over geldstromen 
naar het RIVM tijdens de coronacrisis (2022Z16590, ingezonden op 9 september 
2022). 
 
 
Vraag 1 
Kunt u specificeren, aangezien de Rijksoverheid naar verwachting tot nu toe ruim 
€80 miljard heeft uitgegeven aan het bestrijden van de coronacrisis, waarin het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een belangrijke rol heeft 
gespeeld, hoeveel van dit bedrag aan het RIVM is toegekomen? 
 
Antwoord 1  
Deze informatie is openbaar toegankelijk in het jaarverslag van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWS).1  
 
Vraag 2 
Kunt u inzichtelijk maken hoe de gelden die door het Rijk aan de het RIVM zijn 
verstrekt zijn besteed, door wie, met welke doeleinden en met welke resultaten? 
Zo nee, waarom niet? Indien niet alle uitgaven gespecificeerd kunnen worden, 
bent u dan bereid het RIVM te vragen deze alsnog in kaart te brengen en de 
Kamer hierover te informeren? 
 
Antwoord 2  
Deze informatie is openbaar toegankelijk in het jaarverslag van het ministerie van 
VWS.1  
 
Vraag 3 
Welke andere organisaties werden indirect gefinancierd met de gelden die door 
het Rijk aan het RIVM zijn verstrekt? Kunt u een specificatie hiervan aan de 
Kamer overleggen? Zo nee, waarom niet? Is dit niet door het RIVM inzichtelijk 
gemaakt, of zijn er andere redenen waarom uw departement hiervan niet op de 
hoogte is? 
 
Vraag 4 
Heeft u zicht op de doeleinden waarvoor eventuele derden de gelden hebben 
gebruikt die door het Rijk verstrekt werden aan het RIVM? Zo nee, waarom niet? 
Zo ja, weet u of de beoogde resultaten van deze uitgaven door derden ook 
daadwerkelijk zijn bereikt? Zo ja, kunt u de Kamer hierover concreet informeren? 
 
Antwoord 3 en 4 
De activiteiten van het RIVM worden per definitie uitgeoefend in 
samenwerkingsverbanden van specialisten bij een groot aantal verschillende 
instellingen. Conform de afspraken tussen RIVM en Rijksopdrachtgevers legt het 
RIVM over haar activiteiten en budgetten verantwoording af aan het ministerie 
van VWS, dat haar uitgaven verantwoordt in haar openbaar toegankelijke 
jaarverslag.1    
 
  

 
1 https://www.rijksfinancien.nl/  

https://www.rijksfinancien.nl/
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Vraag 5 
Kunt u aangeven of er met de door het Rijk verstrekte gelden aan het RIVM 
bijvoorbeeld ook bonussen voor individuele personen en/of donaties/financiering 
van belangen- en lobbygroepen en/of commerciële partijen bekostigd zijn? Zo ja, 
kunt u deze uitgaven en de verantwoording daarvan specificeren? Zo nee, kunt u 
concreet aantonen dat de gelden van het Rijk niet voor dergelijke doeleinden zijn 
gebruikt? 
 
Antwoord 5  
Het RIVM heeft geen bonussen/donaties/financiering van belangen- en 
lobbygroepen of commerciële partijen bekostigd. Het RIVM is onderdeel van het 
rijk; de (regels over) salarissen van medewerkers zijn vastgelegd in de CAO rijk 
en worden verantwoord het jaarverslag van VWS.1,2 Beiden zijn openbaar 
toegankelijk. 
 
Vraag 6 
Kunt u een gespecificeerd overzicht geven van de betalingen van het Rijk aan het 
RIVM, van de afgelopen vijf jaar? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 6  
Deze informatie is openbaar toegankelijk in het jaarverslag van het ministerie van 
VWS en via de open data van het ministerie van Financiën, beiden beschikbaar via 
www.rijksfinanciën.nl.1  
 
Vraag 7 
Is van deze betalingen bekend hoe deze zijn besteed en zijn de beoogde doelen 
van deze uitgaven bereikt? 
 
Antwoord 7  
Deze informatie is openbaar toegankelijk in het desbetreffende jaarverslag van 
het ministerie van VWS.1  
 
Vraag 8 
Op welke manier was de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van 
het RIVM betrokken bij de verdeling van de gelden van het Rijk? In welke mate 
heeft hij bepaald waar de gelden aan werden besteed en is voor deze uitgaven 
dan een specificatie beschikbaar? 
 
Antwoord 8  
De directeur van het CIb van het RIVM is, buiten de gelden die vanuit het Rijk 
geboden worden aan het RIVM, niet betrokken bij de verdeling van gelden van het 
Rijk.   
 
Vraag 9 
Heeft Stichting Open Nederland (SON) ook geld van het RIVM ontvangen? Zo ja, 
om welke bedragen gaat het en waarvoor waren die bedoeld? 
 
  

 
2 https://www.caorijk.nl/  

http://www.rijksfinanci%C3%ABn.nl/
https://www.caorijk.nl/
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Antwoord 9  
Nee, SON heeft geen geld ontvangen van het RIVM. 
 
Vraag 10 
Indien SON inderdaad geld heeft ontvangen van het RIVM, kunt u dan uitsluiten 
dat het vermeende bedrag van € 750.000 euro dat de directeur van het Centrum 
Infectieziektebestrijding volgens recente berichtgeving in de media van SON 
ontving, niet (deels) is betaald uit gelden die het RIVM ontving van het Rijk? Zo 
ja, kunt u dat concreet aantonen? 1) 2) 
 
Antwoord 10  
Zoals in antwoord 9 is verwoord heeft SON geen geld ontvangen van het RIVM.  
 
Vraag 11 
Hoeveel geld zal het RIVM het komende jaar van het Rijk ontvangen en waaraan 
zal dit worden besteed? Liggen deze bestedingsdoelen vast en hoe wordt hierover 
gerapporteerd? 
 
Antwoord 11  
Deze informatie over 2023 is op Prinsjesdag naar de Kamer gestuurd en openbaar 
toegankelijk.1 RIVM legt conform de afspraken tussen RIVM en 
Rijksopdrachtgevers verantwoording af over de inzet van toegekende budgetten 
en bestedingsdoelen aan de opdrachtgever (het ministerie van VWS), dat haar 
uitgaven verantwoordt in haar openbaar toegankelijke jaarverslag.1 
 
 
1) Spotify, podcast Gijrath & De Vlieger 
(https://open.spotify.com/episode/5PyZ77Frnk9IBLLvCahG1Q?si=49db5add2da24
e07&nd=1).  
2) NieuwRechts, 7 september 2022, ''Jaap van Dissel ontving ruim zeven ton van 
stichting tijdens coronatijd -en boekte het door naar Aruba'' 
(https://nieuwrechts.nl/89449-jaap-van-dissel-ontving-ruim-zeven-ton-van-
stichting-tijdens-coronatijd---enboekte-het-door-naar-aruba). 
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