
1) Sinds 17 januari 2019 zit Stientje van Veldhoven in de board van het PACE. Die nevenfunctie is aan 
de Kamer gemeld op 3 juli 2020. Ik kan geen eerdere vermelding vinden aan de Kamer van die 
nevenfunctie. Ook stond het niet op haar persoonlijke site onder 'CV'. Klopt het dat de nevenfunctie 
niet eerder dan 3 juli 2020 is gemeld en waarom niet? 
 
Voormalig Staatssecretaris Van Veldhoven (toen minister van Milieu en Wonen) is op 17 januari 
2020 (en niet sinds 2019, zoals in de vraag wordt gesteld) lid geworden van de board van het 
platform PACE en heeft die functie bij haar ontslag op 19 juli 2021 neergelegd.  
 
Er is op en na 17 januari 2020 door middel van een persbericht bekendheid gegeven aan haar 
lidmaatschap van de board. Het klopt dat het lidmaatschap in een brief over klimaatdiplomatie op 
3 juli 2020 door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) aan de Tweede Kamer is gemeld.  De reden hiervoor is dat 
het gebruikelijk is dat de Kamer periodiek wordt geïnformeerd over lopende zaken en niet bij elke 
afzonderlijke stap. 
 
Het lidmaatschap van de board van PACE betreft geen nevenfunctie die mw. Van Veldhoven los 
van haar staatssecretariaat vervulde, maar een rol die qualitate qua - ambtshalve werd vervuld en 
verband hield met de activiteiten van Nederland als belangrijke partner in het platform PACE. Het 
lidmaatschap van de voormalig staatssecretaris aan de board van PACE werd bij haar ontslag op 19 
juli 2021 beëindigd. 
 
De nieuwe werkgever van mw. Van Veldhoven beschikt ook over een plek in de board en heeft 
haar daarvoor begin september 2021 voorgedragen.   
 
2) Als de vermelding van de nevenfunctie  op 3 juli 2020 inderdaad de eerste melding is geweest, 
hoe verhoudt zich dat dan tot de recente antwoorden van de premier op Kamervragen, waarin hij 
aangeeft dat nevenfuncties voor bewindspersonen aan de Tweede Kamer worden gemeld? 
 
Voormalig staatssecretaris Van Veldhoven heeft als onderdeel van haar functie zitting genomen in 
de board van PACE. Dit lidmaatschap is aan de Kamer gemeld op 3 juli 2020. 
 
3) In de board van het PACE zit ook de Directeur-Generaal Milieu en Internationaal. Op de site van 
het PACE wordt hij 'Vice Minister' genoemd. Zo wordt hij ook bij lezingen geïntroduceerd. Mag hij 
die titel voeren? En zo ja, is dat ergens vastgelegd? 
 
Sinds het terugtreden van mw. Van Veldhoven op 19 juli 2021 is de Nederlandse plek in de board 
vacant. Hiervoor is gekozen vanwege de tijdelijkheid van haar opvolging. Zodra Nederland dat 
wenst, kan deze weer worden ingevuld.  Tot het besluit over een definitieve invulling van de voor 
Nederland gereserveerde plek functioneert de directeur-generaal Milieu en Internationaal als 
waarnemer. Dit is eind juli 2021 aan de organisatie gemeld. De vermelding op de website zal 
worden aangepast. De directeur-generaal Milieu en Internationaal is tevens qualitate qua 
permanent lid van het zogenaamde executive committee van PACE, dat fungeert als voorportaal 
van de board.   
 
Nu mw. Van Veldhoven uit hoofde van haar nieuwe functie per 1 september 2021 opnieuw zitting 
heeft in de board, zal conform de gedragsregels voor ambtenaren over de omgang met oud-
bewindspersonen worden gehandeld. Dit betekent dat gedurende twee jaar na het aftreden van 
mevrouw Van Veldhoven de directeur-generaal Milieu en Internationaal niet zal deelnemen aan 
vergaderingen van PACE, zowel board als executive committee vergaderingen. 
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Het is al lange tijd gebruikelijk dat Nederlandse directeuren-generaal zich in internationale 
contacten kunnen afficheren als ‘Vice Minister’. Dit gebeurt niet alleen bij IenW, maar 
bijvoorbeeld ook veelvuldig bij BZ, EZK en LNV.  Dit is niet formeel juridisch vastgelegd.  
 
4) Zowel de DG Milieu en Internationaal én de voormalig staatssecretaris zijn lid van de Board. In 
hoeverre rijmt dat met het contactverbod voor rijksambtenaren met 'gewezen bewindspersonen', 
zoals dat recentelijk nog is bevestigd door de premier? 
 
Zie antwoord op vraag 3. 
 
5) De afdeling 'Milieu en Internationaal' houdt zich o.a. bezig met de subsidies aan het PACE en de 
WRI (begrotingsartikel 19.02.05). Hoe wordt voorkomen dat (de schijn van) belangverstrengeling 
wordt gewekt bij de toekenning van subsidies aan beide organisaties als de DG in de board zit van 
het PACE (dat is ondergebracht bij het WRI Europe) en de voormalig staatssecretaris evenzeer (zowel 
toen zij in functie was als staatssecretaris als daarna)? Zijn daar afspraken over gemaakt? 
 
Nederland is lid van PACE en heeft zitting in de board omdat het platform bijdraagt aan een 
Nederlands beleidsdoel, nl. het versnellen van de transitie naar een circulaire economie om zowel 
de Nederlandse als internationale doelstellingen te behalen. Dat is ook de reden dat Nederland 
heeft besloten het platform meerjarig te ondersteunen.  
 
Ook onderhoudt IenW (voorheen IenM) al langere tijd een subsidierelatie met WRI. 
Projecten/programma’s die in de loop van de jaren zijn ondersteund, hebben o.a. betrekking 
(gehad) op klimaatadaptatie, -mitigatie, steden, Aarhus verdrag, overstromingsbescherming, 
circulaire economie en duurzame mobiliteit. Naast IenW hebben in ieder geval ook BZ, EZK en LNV 
een subsidierelatie met WRI of in het verleden gehad. WRI voert het secretariaat van het platform 
PACE en fungeert als subsidie-ontvanger ter doorgeleiding naar PACE-initiatieven. 
 
6) In het wetsvoorstel voor de begroting voor volgend jaar is 0,6 miljoen euro aan verplichtingen 
opgenomen voor de jaren 2022, 2023, 2024 aan het WRI, ''ter ondersteuning van het secretariaat 
van het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE).'' Hebben de DG Milieu en 
Internationaal en de voormalig staatssecretaris op enige manier betrokkenheid gehad bij de 
behandeling, bespreking, aanvraag of toebedeling van dat bedrag in de afgelopen maanden? 
 
Ja, zoals in de beantwoording van de Kamervragen van Leijten/Marijnissen van 7 oktober jl. is 
vermeld, heeft de toenmalig staatssecretaris conform ambtelijk advies besloten. 
 
7) In antwoorden op Kamervragen van Leijten/ Marijnissen, staat: ''In november 2018 heeft de 
voormalige staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat besloten om een jaarlijkse bijdrage van 
200.000 euro te verstrekken aan het Platform for Accelarating the Circular Economy (PACE) voor de 
periode 2019-2021. Het WRI voert het secretariaat van PACE. In maart 2021 heeft de voormalige 
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat besloten om deze jaarlijkse bijdrage van 200.000 
euro ook te verlenen voor de jaren 2022-2024.''  
 
Het besluit tot subsidie van 200.000 euro is niet opgenomen in het subsidie-overzicht voor de 
'verwachte bijdragen en contributies'/ subsidies boven de 0,1 miljoen euro in de begrotingen van 
2019, 2020 en 2021. Wel staat in die begrotingen dat middelen kunnen worden ingezet voor ''het 
verstrekken van incidentele bijdragen en vrijwillige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties 
voor activiteiten die het internationaal milieubeleid van het Ministerie van IenM ondersteunen.''   
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Als in 2018 is besloten (en opnieuw in 2021) tot een meerjarige subsidie aan het WRI, waarom is dat 
dan niet expliciet in een van de genoemde begrotingen opgenomen? Hoe verhoudt zich dat tot het 
budget- en controlerecht van de Tweede Kamer?  
 
Het voornemen om een meerjarige subsidie aan WRI toe te kennen voor PACE voor de periode 
2022-2024 is opgenomen in de begroting 2022. Dit voornemen is specifiek benoemd in 
onderstaande tekst (onder tabel 56) zoals opgenomen in artikel 19 van de begroting 2022.  
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag opgenomen van € 
0,6 miljoen aan verplichtingen voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Het betreft een bijdrage aan het 
WRI ter ondersteuning van het secretariaat van het Platform PACE. Deze begrotingsvermelding 
vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 
4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht. Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–
2022, 35 925 XII, nr. 2 11. 
 
Daarnaast is in de jaarverslagen 2018 tot en met 2020 van het ministerie van IenW de jaarlijkse 
bijdrage aan WRI ten behoeve van PACE vermeld in de tabel “Bijdrage aan (inter) nationale 
organisaties” onder 19.02.05.  
 
8) In antwoord op de vragen van Arib/ De Hoop staat dat er maximaal 1,7 miljoen naar het WRI is 
gegaan in de afgelopen 5 jaar. Uit de jaarverslagen is op te maken dat de volgende bedragen (x 1000 
euro) naar het WRI zijn gegaan:  
 
2020 - 1.339 en 175 
2019 - 175, 1.000 en 200 
2018 - 760 en 200  
 
Bij elkaar afgerond 3.850.000 euro. En dat is zonder de subsidies die zijn verstrekt in de jaren 2016, 
2017 en 2021 en exclusief de bedragen die door BZ en/ of BHOS zijn verstrekt.   
 
Hoe verhoudt zich dat tot het bedrag van 1,7 miljoen?  
 
In de jaarverslagen worden niet alleen de bijdragen van IenW vermeld, maar ook welke middelen 
IenW heeft ontvangen van andere landen voor het WRI.  Zo is in de jaarverslagen (onder F punt 6) 
vermeld dat Denemarken, Canada en het Verenigd Koninkrijk middelen a 2,3 miljoen euro hebben 
gestort op de rekening van IenW die bestemd waren voor het WRI. IenW heeft deze bijdrages en 
haar eigen bijdrage vervolgens overgemaakt aan het WRI.  
 
In de antwoorden op de vragen van Arib en De Hoop is aangegeven dat door het ministerie van 
IenW 1,7 miljoen is verstrekt, dit betreft 2015-2020. 
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