Duitsland Instituut

Bondsdagcommissie: Von der Leyen
onschuldig in 'Berateraﬀäre'
Kort nieuws - 9 juni 2020 - Auteur: Redactie Duitslandweb

Ursula von der Leyen, nu voorzitter van de Europese Commissie maar
van 2013 tot en met 2019 minister van Defensie in Duitsland, draagt
geen politieke verantwoordelijkheid voor wat er in haar ministerie
misging bij het inhuren van externe adviseurs. Dat concludeert een
speciale onderzoekscommissie van de Bondsdag.
Von der Leyen had als minister van Defensie een nieuwe afdeling Cyber- und
Informationstechnik (CIT) opgezet om de technische infrastructuur van het Duitse
leger te moderniseren. Daarvoor werden externe adviseurs ingehuurd, maar vaak
niet volgens de regels. Zo zijn er fouten gemaakt bij de toekenning van de
opdrachten aan externe adviseurs en was er sprake van vriendjespolitiek.
Het ministerie van Defensie heeft tussen 2015 en 2016 ten minste 200 miljoen
euro besteed aan externe adviseurs, bleek in 2018. Ook daarop was veel kritiek
en het was aanleiding een onderzoekscommissie in te stellen. Von der Leyen heeft
de uitgaven altijd verdedigd. Op het gebied van digitalisering waren deskundigen
van buitenaf nodig, zei ze destijds, omdat het ministerie daar een 'aanzienlijke
achterstand' had. Ze is verschillende keren voor de onderzoekscommissie
verschenen, bestaande uit politici van de regeringspartijen CDU/CSU en SPD.
De commissie heeft nu geconcludeerd dat Von der Leyen weinig te verwijten valt.
Ze heeft zelf vrijwel geen beslissingen getekend in wat de Berateraﬀäre is gaan
heten. Haar kantoor was wel op de hoogte van de belangrijkste zaken, maar de
beslissingen namen de staatssecretarissen meestal. De minister had wel voor
meer duidelijkheid moeten zorgen over de verantwoordelijkheden bij het
toekennen van de opdrachten. Het rapport is naar de oppositiepartijen in de
Bondsdag gestuurd die er over enkele weken hun oordeel over zullen geven. Lees
meer bij Zeit Online en tagesschau.de
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