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BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 24 juni 2004
Onder verwijzing naar de vraag van de heer Schuyer, gesteld tijdens het
beleidsdebat Buitenlandse Zaken van 8 juni jl. over de motie-Meulenbelt1
over de VN organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA over
doorgeleiding van noodhulp naar terroristische organisaties, naar
aanleiding van een krantenbericht van 8 juni jl. (29 200-V, C), kan ik het
volgende mededelen.
Het artikel in de Sp!ts van 8 juni jl. heeft betrekking op een uitzending van
het Duitse actualiteitenprogramma «Report Munchen», waarin Arafat
beschuldigd wordt van misbruik van hulpgelden. Voor de beweringen dat
het zou gaan om hulpgelden en dat deze voor terreur worden aangewend
worden oude meningen en gegevens selectief geciteerd. Het artikel werpt
geen nieuw licht op de situatie. Het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) doet onderzoek naar de beschuldigingen van misbruik
van hulpgelden door Arafat. Zoals de minister van Buitenlandse Zaken
gezegd heeft tijdens het Algemeen Overleg van 26 mei jl. in de Tweede
Kamer, luidt de voorlopige bevinding dat er geen directe bewijzen zijn
voor de beschuldiging dat EU-fondsen zijn aangewend voor illegale
activiteiten, waaronder terrorisme. Zolang dit onderzoek niet is afgerond
en de definitieve resultaten niet bekend zijn is er geen reden ander
onderzoek te initiëren of nieuwe beleidsconclusies te trekken.
Zoals reeds eerder gesteld zal de regering zich er voor inzetten dat in
EU-verband passende maatregelen worden genomen indien mocht blijken
dat er sprake is van onregelmatigheden in de aanwending van de
Europese hulpgelden.
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
A. M. A. van Ardenne-van der Hoeven
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