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Vragen van het lid Klink (VVD) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking over het artikel «Nederland betaalde verdachte 
stichting in corruptieschandaal Europees Parlement» (ingezonden 6 maart 
2023). 

Vraag 1
Is het kabinet op de hoogte van de berichtgeving «Nederland betaalde 
verdachte stichting in corruptieschandaal Europees Parlement»?1 

Vraag 2
Is het kabinet op de hoogte van de beschuldigingen tegen de stichting «No 
Peace Without Justice» en haar bestuursleden? 

Vraag 3
Wanneer is de samenwerking tussen het ministerie en No Peace Without 
Justice begonnen? Wat is de reden geweest om deze samenwerking te 
starten? 

Vraag 4
Voor welke doeleinden is No Peace Without Justice gefinancierd door het 
ministerie? 

Vraag 5
Is dit het eerste project van No Peace Without Justice dat gefinancierd is door 
de Nederlandse regering? Zo nee, hoeveel projecten van No Peace Without 
Justice zijn er in het verleden gefinancierd? Voor welke doelen dienden deze 
projecten? Is er een evaluatie geweest nadat deze voorgaande projecten 
waren afgerond? 

Vraag 6
Welke eisen zijn er gesteld door het ministerie aan het project van een half 
miljoen euro waaraan het artikel refereert? Is er tijdens het project controle 
geweest naar de besteding van de subsidie? Zo nee, kunt u uitleggen 
waarom dit niet is gebeurd? 

1 NRC Handelsblad, 2 maart 2023, «Nederland betaalde verdachte stichting in corruptieschandaal 
Europees Parlement», https://www.nrc.nl/nieuws/2023/03/02/nederland-betaalde-verdachte-
stichting-in-corruptieschandaal-europees-parlement-a4158520
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Vraag 7
Is er een evaluatie geweest van de samenwerking tussen de Nederlandse 
regering en No Peace Without Justice nadat de pr-manager in mei 2022 in 
opspraak kwam naar aanleiding van het rapport over de machtige lobby van 
de Emiraten in Brussel waaraan No Peace Without Justice heeft bijgedragen? 
Zo nee, waarom is er geen evaluatie gedaan? Zo ja, wat waren de conclusies 
van deze evaluatie? 

Vraag 8
Waarom is de samenwerking tussen de Nederlandse regering en No Peace 
Without Justice opgezegd? Op welke datum is de samenwerking stopgezet? 

Vraag 9
Bent u van plan te monitoren of andere betrokkenen bij het corruptieschan-
daal in het Europees Parlement banden hebben met ngo’s of andere 
organisaties die gefinancierd worden door de Nederlandse regering? Bent u 
van plan controles uit te voeren bij deze ngo’s of andere organisaties om 
soortgelijke gevallen als de No Peace No Justice-zaak te voorkomen? Zo nee, 
waarom niet?
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