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Nr 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 10 april 1984 

Naar aanleiding van vragen, gesteld door mevrouw Groenman, bij de 
regeling der werkzaamheden van uw Kamer dd. 10 april 1984, inzake de 
berichtgeving over de Nederlandse aanvragen uit het Europees Sociaal 
Fonds, deel ik u het volgende mede. 

Vanuit mijn departement zijn tijdig, dat wil zeggen voor 2 april 1984, voor 
ongeveer f275 min. bijdragen gevraagd uit het Europees Sociaal Fonds. In 
totaal gaat het daarbij om ruim 200 aanvragen. 

De Europese Commissie zal half juli beslissen over de aanvragen voor 
1984 van de 10 lid-staten. Zoals het er nu uitziet is er voor de landen samen 
± f4,5 mld. beschikbaar. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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's-Gravenhage, 10 april 1984. 

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Zeer geachte heer De Koning, 

Hierbij zend ik U het stenografisch verslag van het ordedebat van heden 
toe. 

Met deze brief breng ik het verzoek van mevrouw Groenman over en 
vraag u mij te willen berichten of u aan dit verlangen kunt voldoen. 

Met vriendelijke groet, 

D. Dolman 

STENOGRAFISCH VERSLAG 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Er is onduidelijkheid 
ontstaan over de toekenning aan Nederland van gelden uit het Europees 
Sociaal Fonds. Het ANP wist te melden dat Nederland te laat is geweest 
met zijn aanvraag en daardoor niets uit Brussel krijgt. Het ministerie ont-
kent dit, maar het lijkt mij toch goed dat u de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid vraagt, de Kamer op zeer korte termijn schriftelijk mee te 
delen hoe het precies zit. 

De Voorzitter: Dat zal ik doen. 
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