
Ruim 43.000 hoger opgeleide ambtenaren en bestuurders hebben een abonnement op Binnenlands 
Bestuur. Zij ontvangen het magazine elke veertien dagen op vrijdag op het huisadres. Het magazine is 
al meer dan 40 jaar hét medium voor onafhankelijk nieuws, opinie en achtergrond. Themanummers 
worden meer dan uitstekend gelezen.

Met uitzondering van Nederland, hebben alle EU-lidstaten in Brussel hun corona-
herstelplan ingediend. Daar ligt voor 800 miljard euro aan RRF-geld klaar om de door 
de pandemie geraakte economie weer uit het slop te trekken. Geld komt er pas na een 
check of de plannen aan de gestelde voorwaarden voldoen. Hoe streng is die check 
aan de voorkant? En wie gaat na of de uiteindelijk verstrekte euro’s geen oneigenlijke 
bestemmingen krijgen, maar rechtmatig worden besteed?

1. Wil Nederland in aanmerking komen voor RRF-geld, dan moet het volgens de 
voorwaarden onder andere de hypotheekrenteaftrek afbouwen. Hoe streng is de 
EU bij de controle of aan die voorwaarde wordt voldaan?

2. De Europese Rekenkamer heeft een werkprogramma opgesteld om te kunnen 
nagaan of EU-lidstaten de verstrekte herstelgelden op een juiste manier inzetten. 
Welke pakkans lopen kwaadwillenden?

3. In Italië bleek de bouwwereld op grote schaal te frauderen met de zogeheten 
superbonus, een deels door Brussel gevuld steunfonds om de volledig tot stilstand 
gekomen bouwsector weer leven in te blazen na de lockdown in 2020. Hoe wordt 
herhaling voorkomen? 

4. Fraude met EU-geld is in Nederland een zeldzaamheid. Faalt de controle of horen 
wij bij de braafste jongetjes uit de klas? 
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