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Verzoek om informatie Oekraïnereis

Markeren als ongelezen

Aan:

Bas Nollé

vr 27‐1‐2017 16:29

d.bonenkamp@tweedekamer.nl;

Dag Daan,

Aangezien je zelf aangee� vanmiddag telefonisch slecht bereikbaar te zijn, stuur ik mijn verzoek bij dezen per
mail. Mijn vraag houdt verband met de reis naar Oekraïne die D66‐Kamerleden Alexander Pechtold en Kees
Verhoeven in februari 2016 hebben gemaakt. Er ontstond des玝�jds nogal wat ophef over de gemaakte kosten en
wie wat betaald zou hebben. 

In het kader van onderzoek voor een nieuwe vierdelige poli玝�eke documentaireserie ge玝�teld Poli玝�cologica kijken
wij nog eens naar die zaak en hoe alles precies zat. Daarom zou ik graag in het kader van de transparan玝�e de
bonnetjes opvragen van alle kosten die gemaakt zijn 玝�jdens die reis. Dus niet alleen de vlucht, maar ook de
kosten voor hotels en verblijf, vervoer, etentjes etc. 

Ik kijk uit naar je reac玝�e.

Human  I Postbus 135 I 1200 AC Hilversum
Mediapark, Villa VPRO I Wim T. Schippersplein 1 I Hilversum

BEANTWOORDEN ALLEN BEANTWOORDEN

DOORSTUREN

Met vriendelijke groet,
 
Bas Nollé
Redacteur / researcher Poli玝�cologica
 

mailto:bas.nolle@human.nl
http://www.human.nl/
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Herinnering mail‐verzoek vrijdag 27‐1

Markeren als ongelezen

Aan:

Bas Nollé
di 31‐1‐2017 10:19

d.bonenkamp@tweedekamer.nl;

Geachte heer Bonenkamp,

Vorige week vrijdag probeerde ik u te bellen. Dat lukte niet en u vroeg mij mijn verzoek te mailen. Dat heb ik
afgelopen vrijdag gedaan. Aangezien ik nog geen antwoord heb gekregen, stuur ik bij dezen even een herinnering.
Graag zie ik uw reac΄e tegemoet.

Human  I Postbus 135 I 1200 AC Hilversum
Mediapark, Villa VPRO I Wim T. Schippersplein 1 I Hilversum

BEANTWOORDEN ALLEN BEANTWOORDEN
DOORSTUREN

Met vriendelijke groet,
 
Bas Nollé
Redacteur / researcher Poli΄cologica
 

mailto:bas.nolle@human.nl
http://www.human.nl/
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Aan:

Bas Nollé
di 7‐2‐2017 16:54

d.bonenkamp@tweedekamer.nl;
r.kramer@tweedekamer.nl;

Mijne heren,

Op vrijdag 27 januari deed ik bij u een eerste verzoek inzake transparan΄e omtrent de reis van een D66‐delega΄e
naar Oekraïne in februari 2016, een kwes΄e waar al het nodige over in de publiciteit is geweest. Ook wij zullen in
de Human‐documentaireserie Poli΄cologica aandacht aan deze zaak besteden. Wij hebben u gevraagd om alle
bonnetjes van alle kosten die gemaakt zijn ΄jdens de reis, en een overzicht van wie wat betaald heeē. Dus
inclusief vlucht, etentjes, hotels etc. 

U heeē mij in de voorbije weken bij herhaling laten weten aan mijn verzoek te willen voldoen. Van 'onwil', zo
meldde u, is geen sprake. Tot mijn ongenoegen constateer ik echter dat het tot nu toe bij die toezegging is
gebleven. U heeē inmiddels voldoende gelegenheid gehad om aan ons verzoek te voldoen. Daarom verzoek ik u
met klem om voor vrijdagmiddag 17.00u aanstaande de benodigde stukken te overleggen of ons daarin inzage te
verschaffen.  

Tot slot vraag ik u de ontvangst van deze mail te beves΄gen. 

Human  I Postbus 135 I 1200 AC Hilversum
 
Mediapark, Villa VPRO I Wim T. Schippersplein 1 I Hilversum

Met vriendelijke groet,
 
Bas Nollé
Redacteur / researcher Poli΄cologica
 

mailto:bas.nolle@human.nl
http://www.human.nl/
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Aan:

Kramer R. <r.kramer@tweedekamer.nl>
vr 10‐2‐2017 17:08
Postvak IN

Bas Nollé;

U hebt geantwoord op 13‐2‐2017 13:02.

 

Beste heer Nollé,
 
Dank voor uw mail.
 
Excuus dat u even op een antwoord heeft moeten wachten. Het was hier wat drukker dan
gewoonlijk: de eerste verkiezingsdebatten waren de afgelopen weken.
 
Over uw vraag kunnen we duidelijk zijn:
 
Alleen de vlucht heeft D66 niet zelf betaald, omdat er plaatsen over waren in een vlucht van een
zakenvliegruig van de voorzitter van de vereniging ter bevordering van de NederlandsOekraïense
handel. Dat ging om een reguliere vlucht die de ondernemer in kwestie enkele keren per jaar
maakt om zijn bedrijven in Oekraïne te bezoeken. Het duurde even voordat we wisten wat zo’n
vlucht per stoel kostte. De ondernemer had even wat tijd nodig om de kosten hiervan te
berekenen. Daarom stond het niet binnen één week in het geschenkenregister van de Kamer,
zoals te doen gebruikelijk. Zodra we de gegevens hadden, hebben we dit direct in het register
verwerkt. Daar vindt u de bedragen dan ook.
 
Alle overige kosten zijn gedragen door de Kamerleden zelf en door D66. De verantwoording van
de financiën van de fractie van D66 in de Tweede Kamer vindt u in het door de Kamerdienst en
door een externe accountant goedgekeurde jaarverslag. Dat openbaar is.
 
Ik hoop dat ik hiermee uw vragen heb beantwoord.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Roy Kramer
hoofd voorlichting
D66fractie Tweede Kamer
Plein 2
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
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Tweede herinnering verzoek Politicologica

Markeren als ongelezenBas Nollé
ma 13‐2‐2017 13:02

Geachte heer Kramer,

Over de bonnetjes beschikt uw administraĕe, getuige ook eerdere uitspraken van Pechtold en Verhoeven in
diverse media. Bovendien gaf uw collega Daan Bonenkamp aan, nadat bekend was geworden dat de reis nog niet
in het register stond, ‘volledige openheid van zaken te geven over de kosten en verdeling’, zoals hier vermeld
(hĥp://f‐site.nl/update‐pechtold‐op‐zoek‐naar‐bonnetje‐prive‐jet‐oekraine/).

Die volledige openheid van zaken is ook aan mij toegezegd. Ik zou daarom graag zien dat u die op korte termijn
gestalte gee├. Ik wijs u er tot slot op dat het jaarverslag van D66 over 2016, waar u naar verwijst, bij mijn
weten nog niet gepubliceerd is. Mocht het desondanks reeds in uw bezit zijn dan zie ik ook dat graag tegemoet.  

Human  I Postbus 135 I 1200 AC Hilversum
 
Mediapark, Villa VPRO I Wim T. Schippersplein 1 I Hilversum

Met vriendelijke groet,
 
Bas Nollé
Redacteur / researcher Poliĕcologica
 

Dat de vlucht niet op ĕjd in het reizenregister stond, wisten we al. Ook de uitleg dat Pechtold en Verhoeven een
deel voor hun rekening zouden nemen, is bekend. Daar vroeg ik dan ook niet om. Mijn verzoek betre├ alle
bonnetjes te overleggen van alle kosten die gemaakt zijn ĕjdens de reis, inclusief een overzicht van wie wat
betaald hee├. Dus inclusief vlucht, etentjes, hotels etc. 

http://f-site.nl/update-pechtold-op-zoek-naar-bonnetje-prive-jet-oekraine/
mailto:bas.nolle@human.nl
http://www.human.nl/


 

Geachte heer Kramer,
 
Mijn redac韜�e, in het bijzonder researcher Bas Nollé, had gehoopt om inmiddels goed contact
te hebben met uw persafdeling. 
Dat is tot op heden niet gelukt. 
Telefonisch bent u onbereikbaar, mails en sms worden sporadisch of laat beantwoord. 
 
Wij hebben onderzoek gedaan en zijn op zaken gestuit die vragen om wederhoor bij de heer
Pechtold. Het eerste contact van Bas Nollé met u en met Daan Bonenkamp dateert alweer van
bijna drie weken geleden. We hadden gehoopt dat het interview inmiddels had
plaatsgevonden.
Daarom verzoek ik u spoedig te reageren op dit verzoek.
 
Daarnaast zou ik u willen herinneren aan een ander verzoek van Bas Nollé van vrijdag 10
februari jongstleden, waarin hij u vraagt om de bonnetjes te overleggen van alle kosten die
gemaakt zijn 韜�jdens de reis naar Oekraïne, en een overzicht van wie wat betaald hee塪�. Dus niet
alleen van de vlucht, maar ook van hotels, overnach韜�ngen, vervoer en etentjes.
 
Wij willen Alexander Pechtold ondervragen over de gang van  rond ex‐D66‐wethouder Ewout
Cassee in Haarlem in 2014 en rond toenmalig D66‐raadslid Louise van Ze猄en, en over de rol van
de par韜�jleider in die kwes韜�e. Daarnaast willen we de heer Pechtold bevragen over zijn reis naar
Oekraïne. Gezien het verzoek om de bonnetjes nog al韜�jd uitstaat, wachten we uw antwoord
daarop af voordat we daarover meer in detail treden.
 
Ik verzoek u om donderdag 16 februari voor 17:00 te reageren. Ook als uw reac韜�e afwijzend is,
ontvang ik die graag voor die termijn.
 
Met vriendelijke groet,
 
Marc Josten

Van: Marc Josten [mailto:Marc.Josten@human.nl] 
Verzonden: woensdag 15 februari 2017 16:28
Aan: Kramer R.
Onderwerp: contact



Op 15 feb. 2017 om 20:17 heeft Kramer R. <r.kramer@tweedekamer.nl> het volgende geschreven:

Beste heer Costen,
 
Dank voor uw mail. Excuus dat u niet steeds meteen antwoord krijgt, maar ter
verklaring, niet ter verdediging: het is campagnetijd en er komt onnoemelijk veel mail
binnen. Om het proces beter te stroomlijnen zou ik willen vragen vooral met één
persoon, in casu mij, contact te onderhouden.
 
Ik was eerlijk gezegd in de veronderstelling dat ik uw verzoek over de Oekraïnereis
duidelijk had beantwoord. Heeft u de mail gezien? Uw mail gaat niet in op mijn eerdere
antwoord en is niet specifiek. Daarom nog maar even in de kern hoe D66 transparant is
over zijn financiën. De kern is: D66 biedt de transparantie die je van een politieke partij
mag verwachten door:
 

1)    de reis op te nemen in het geschenkenregister. Dit is de geëigende procedure
voor dit soort reizen. Dit register staat op www.tweedekamer.nl Heeft u op dit
punt bezwaar?
 

2)    Daarnaast hebben de Kamerleden een deel van de kosten zelf gedragen. Dit
zijn privékosten. Hierover leggen zij geen verantwoording af, omdat ook
Kamerleden recht hebben op privacy. Het huishoudboekje van Kamerleden is
niet openbaar. Ik hoop dat u dit respecteert. De afgelopen jaren waren er wat
vervelende incidenten met media en politici waarin sommige “journalisten” de
grens over gingen van wat wij een gerechtvaardigd publiek belang van
openbaarheid vinden, bijvoorbeeld door de inhoud van de vuilniszak van
Alexander Pechtold en zijn gezin te publiceren. Ook probeer ik altijd de kinderen
van Kamerleden zo veel mogelijk buiten beeld te houden. Dat geld ook voor
privérekeningen. Wilt u wel inzage in het huishoudboekje van onze
Kamerleden?
 

3)    De kosten die de fractie draagt, zoals kantoorkosten, worden verantwoord in
het jaarverslag van de fractie. Dit is ook in regels vastgelegd. Deze
verantwoording wordt door een interne accountant van de Kamer en door een
externe die door onszelf wordt ingehuurd gecontroleerd. Deze verslagen zijn
openbaar. Heeft u bezwaar tegen deze manier van verantwoording?
 

Als een Kamerlid hierover wilt spreken, lijkt Kees Verhoeven me de aangewezen
persoon: hij heeft de reis georganiseerd.
 
Over uw nieuwe verzoek: zaken over de vereniging zijn in principe aan de verenging
D66. Kamerleden en Senatoren helpen het bestuur soms met hand en spandiensten,
ook omdat Kamerleden fulltime (of eigenlijk twee keer fulltime -) werken en de
vereniging wordt gerund door vrijwilligers. Als u vragen heeft over D66 in gemeenten of
provincies, kunt u uw verzoekt richten aan het bestuur van D66. Het handigst is het om
dit te doen via het bestuurslid communicatie Annelou van
Egmond:a.vanegmond@d66.nl
 
Overigens vraag ik me wel af: wat hebben deze twee zaken met elkaar te maken? U
vraagt om transparantie en ik help u daar voor zo ver ik kan graag bij, maar uw eigen
verzoek blinkt niet uit in transparantie. -
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Roy Kramer
hoofd voorlichting
D66fractie Tweede Kamer
Plein 2
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Tel.:
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Markeren als ongelezenMarc Josten
vr 17‐2‐2017 14:37

Geachte heer Kramer,

Wij hebben vanzelfsprekend begrip voor de drukte die de campagnetijd met zich meebrengt. Daarom dank

voor uw uitvoerige mail/ antwoord. Tegelijkertijd stel ik vast dat wij vanaf eind januari om informatie

vragen, deze aanvankelijk is toegezegd maar nog altijd niet in ons bezit is.

Concreet vragen wij, met inachtneming van uw eerdere antwoorden, nog altijd om het volgende:

De bonnen/ betalingsbewijzen die behoren bij de opgave van de Oekraïnereis zoals die gedaan is in
het Tweede Kamer‐ reisregister. 
U stelt dat de Kamerleden een deel van de kosten zelf hebben gedragen. Het programma van de
reis is ons bekend. Graag vernemen wij welke onderdelen van de reis door u als privé worden
aangemerkt. 
De bonnen/ betalingsbewijzen van de overige ‐niet privé‐ kosten zoals die door de Kamerleden
tijdens deze reis zijn gemaakt. Inzage in het jaarverslag is ﴾nog﴿ niet mogelijk omdat het nog niet
gereed is. Mocht u reeds over een concept beschikken dan ontvangen wij dat natuurlijk graag. Los
daarvan houden wij onverkort vast aan ons verzoek om inzage.

Wij doen deze verzoeken in het kader van journalistiek onderzoek ten behoeve van de HUMAN
documentaire‐ serie Politicologica waarvan gisteravond deel I is uitgezonden.

  Wat betreft ons verzoek om een interview. Wij geven de voorkeur aan een interview met de heer
Pechtold. De heer Verhoeven is weliswaar de organisator van de reis maar hij is niet
eindverantwoordelijk. De heer Pechtold kunnen wij, tevens bevragen over de kwestie Haarlem. Hij is
immers partijleider.

In de hoop u dat u ons spoedig over bovenstaande zaken kunt informeren,

Marc Josten,

eindredacteur Politicologica, 

hoofdredacteur Human.
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Verstuurd vanaf mijn iPhone
Verzoek

Markeren als ongelezen

Aan:

CC:

Marc Josten
wo 22‐2‐2017 14:56

Kramer R. <r.kramer@tweedekamer.nl>;

Bas Nollé; Bart Nijpels <bnijp@hotmail.com>;

Geachte heer Kramer,

Wellicht is u in alle campagnedrukte de onderstaande mail van vrijdag jongstleden ontgaan.
Ik hoop dat u zo spoedig mogelijk met ons in contact kunt treden,

bij voorbaat dank,

Marc Josten

BEANTWOORDEN ALLEN BEANTWOORDEN
DOORSTUREN

tel:06%20319%2036%20314
mailto:r.kramer@tweedekamer.nl
http://www.tweedekamer.nl/
mailto:a.vanegmond@d66.nl
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Markeren als ongelezen

Aan:

Bas Nollé

vr 24‐2‐2017 15:24

Verzonden items

r.kramer@tweedekamer.nl;

U hebt dit bericht doorgestuurd op 24‐2‐2017 15:48.

Geachte heer Kramer,

Vorige week vrijdag 17 februari stuurde Human‐hoofdredacteur Marc Josten u wederom een verzoek voor
de bonnetjes inzake de Oekraïnereis. Ook deed hij een herhaald verzoek voor een wederhoorinterview met
de heer Pechtold. Afgelopen woensdag 22 februari hebben wij u daarvoor nog een herinnering
gestuurd. Wij hebben van u geen reac緟�e meer ontvangen. Vandaar hierbij nogmaals een poging. Graag uw
antwoord op beide verzoeken voor vanavond 19.00u.   

Human  I Postbus 135 I 1200 AC Hilversum
 
Mediapark, Villa VPRO I Wim T. Schippersplein 1 I Hilversum

Met vriendelijke groet,
 
Bas Nollé
Redacteur / researcher Poli緟�cologica
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Markeren als ongelezenKramer R. <r.kramer@tweedekamer.nl>

vr 24‐2‐2017 15:38

 

Beste heer Nollé,
 
Dank voor uw mail. Ik verbaas me een beetje over uw schrijven. Ik heb u een paar keer uitgebreide
en beargumenteerde antwoorden gegeven. Ik wil u zo goed mogelijk helpen maar ik stelde u ook
enkele vragen. Die beantwoordt u tot vandaag niet. Kunt u dat alsnog doen.
 
Overigens heb ik uw uitzending over de PvdA en de VVD bekeken en daarin figureren de
partijleiders ook niet. Dus blijkbaar hebben zij hetzelfde gereageerd als ik. Enfin, ik hoor graag.
 
Met vriendelijke groet,
 
Roy Kramer
hoofd voorlichting
D66fractie Tweede Kamer
Plein 2
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Tel.:

Bas Nollé

vr 24‐2‐2017 15:48

Verzonden items

 Geachte heer Kramer,

Ik stel vast dat u op onze verzoeken en vragen vooral gereageerd hee㞜� met tegenvragen. Voor zover
relevant hebben wij daar antwoord op gegeven. Wij bieden de heer Pechtold graag en ruimhar緟�g de
gelegenheid op wederhoor. Tot onze spijt maakt u van die gelegenheid tot nu toe geen gebruik. Wat u
omschrij㞜� als antwoorden op onze vragen, zijn dat niet. De rolverdeling tussen pers en voorlich緟�ng is die
tussen vragen stellen en beantwoorden. U lijkt die rollen om te draaien. Dat is uw goed recht, maar het leidt
helaas niet tot de door u par緟�j gepredikte transparan緟�e. Indien de heer Pechtold niet bereid is om voor
onze camera vragen te beantwoorden, zullen wij u die vragen schri㞜�elijk doen toekomen en u opnieuw de
gelegenheid geven ze te beantwoorden.

Human  I Postbus 135 I 1200 AC Hilversum
 
Mediapark, Villa VPRO I Wim T. Schippersplein 1 I Hilversum

Met vriendelijke groet,
 
Bas Nollé
Redacteur / researcher Poli緟�cologica
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Aan:

CC:

Bas Nollé
vr 24‐2‐2017 19:12

r.kramer@tweedekamer.nl;

bnijp@hotmail.com; Marc Josten;

Geachte heer Kramer,

Helaas heeft u geen gebruik gemaakt van de door ons geboden mogelijkheid de heer Pechtold voor onze camera op
onze bevindingen te laten reageren. Omdat wij het wederhoorprincipe hoog in het vaandel hebben, sturen wij u hierbij
onze vragen met het verzoek die voor dinsdag 12.00u te beantwoorden.

Casus Kiev

Wie heeft wat betaald tijdens de Oekraïnereis van de heren Pechtold en Verhoeven van 21 februari tot 24 februari vorig
jaar?

Waarom mogen we de bonnetjes niet inzien?

Hoe kunnen wij controleren wie wat betaald heeft, wanneer u ons inzage weigert?

Waarom heeft D66 een gift van €5.500,‐ van een ondernemer geaccepteerd?

Is er sprake van een tegenprestatie? Zo ja, welke?

Waarom hebben Pechtold en Verhoeven de heer Lavooij meegenomen naar gesprekken met de premier, minister van
Buitenlandse Zaken en president van Oekraïne?

Hoe verhoudt zich uw weigering ons inzage te bieden tot de opvattingen van D66 omtrent transparantie?

Casus Haarlem

Waarom heeft de heer Pechtold een frauderende D66‐wethouder ﴾Ewout Cassee﴿ in Haarlem de hand boven het hoofd
gehouden?

Waarom is mevrouw Louise van Zetten uit de partij gezet?

Hoe rijmt u haar royement met de uitgangspunten van uw partij?

Waarom is de heer Pechtold niet bereid deze vragen voor onze camera te beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

Bas Nollé
Redacteur / researcher Politicologica

Human  I Postbus 135 I 1200 AC Hilversum
Mediapark, Villa VPRO I Wim T. Schippersplein 1 I Hilversum
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Aan:

CC:

Kramer R. <r.kramer@tweedekamer.nl>
di 28‐2‐2017 23:41

Postvak IN

Bas Nollé;

bnijp@hotmail.com; Marc Josten;

Beste heer Nollé,

Dank voor uw mail.

Volgens mij had ik uw vragen bij herhaling al uitgebreid beantwoord, maar ik zal het opnieuw doen hieronder.

Wie heeft wat betaald tijdens de Oekraïnereis van de heren Pechtold en Verhoeven van 21 februari tot 24 februari vorig
jaar?

Deze vraag heb ik uitgebreid beantwoord. D66 en de Kamerleden zelf hebben de kosten van de reis gedragen, behalve
de vlucht. 

Waarom mogen we de bonnetjes niet inzien?

D66 is transparant over zijn financiën: wij leggen verantwoording af in een jaarverslag dat openbaar wordt gemaakt. Dit
verslag wordt door een interne accountant van de Tweede Kamer en een extern accountant gecontroleerd. Dit laatste is
geen verplichting maar doet D66 wel. Als u vraagt naar de privé‐huishoudboekjes van Kamerleden: wij hechten eraan
dat ook Kamerleden een beschermde persoonlijke levenssfeer hebben en publiceren dus geen privé‐rekeningen. Ik
begrijp eerlijk gezegd ook niet waarom een rekening van een lunch die een politicus zelf betaalt openbaar zou moeten
worden.

Hoe kunnen wij controleren wie wat betaald heeft, wanneer u ons inzage weigert?

Accountants controleren dus of onze uitgaven correct zijn en het gecontroleerde jaarverslag is voor iedereen te lezen.

Waarom heeft D66 een gift van €5.500,‐ van een ondernemer geaccepteerd?

Dat hebben we niet. Een ondernemer en de voorzitter van de Oekraïens‐Nederlandse handelsvereniging vloog al naar
Oekraïne. In dit toestel waren nog stoelen vrij en onze Kamerleden zijn daarom meegevlogen met dit toestel. In het
geschenkenregister van de Tweede Kamer hebben we deze vlucht opgenomen, zodat mensen dit weten, maar de
ondernemer heeft dus geen extra kosten gemaakt: dit was een reguliere vlucht die al gepland was. De vlucht is ter
waarde van 5500 euro: als je de kosten van de vlucht per stoel zou overslaan kom je op dit bedrag. Daarom staat het
zo in het register. 

Is er sprake van een tegenprestatie? Zo ja, welke?

Nee.

Waarom hebben Pechtold en Verhoeven de heer Lavooij meegenomen naar gesprekken met de premier, minister van
Buitenlandse Zaken en president van Oekraïne?

Het doel van de reis was om kennis te maken met Oekraïne en het land goed te leren kennen. De delegatie is dan ook
gedurende de reis bij elkaar gebleven, zowel bij het bezoeken van een psychiatrisch ziekenhuis, scholen, bedrijven,
mensenrechtenorganisaties als politici en bestuurders. Overigens kende de heer Lavooij de Oekraïense politici en
bestuurders al, en maakten ook journalisten deel uit van de delegatie. 

Hoe verhoudt zich uw weigering ons inzage te bieden tot de opvattingen van D66 omtrent transparantie?

Conform onze opvattingen bieden we geen inzicht in de privé‐huishoudboekjes van Kamerleden, maar wel in de
financiën van onze fractie en partij. Dat doen we al jaren conform onze interne regels en conform regels van de Tweede

Kamer.
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Kamer.

Casus Haarlem

Waarom heeft de heer Pechtold een frauderende D66‐wethouder ﴾Ewout Cassee﴿ in Haarlem de hand boven het hoofd
gehouden?

Dat heeft hij niet.

Waarom is mevrouw Louise van Zetten uit de partij gezet?

Daarvoor verwijs ik u naar de woordvoerder van de partij: Annelou van Egmond. Als voorlichter van de D66‐fractie ga ik
niet over partijzaken, laat staan lokale aangelegenheden.

Hoe rijmt u haar royement met de uitgangspunten van uw partij?

Over lidmaatschappen, royementen enz gaat de partij, niet de fractie van D66 in de Tweede Kamer.

Waarom is de heer Pechtold niet bereid deze vragen voor onze camera te beantwoorden?

Ik heb u bij herhaling laten weten dat de mensen die erover gaan graag voor uw camera verschijnen, zoals de heer
Verhoeven en mevrouw Demmers maar dat heeft u geweigerd.  

Met vriendelijke groet,

Roy Kramer
hoofd voorlichting 
D66‐fractie Tweede Kamer
Plein 2
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag


	Mail Bas Nollé - Bonenkamp 27 januari.pdf (p.1)
	Mail Bas Nollé - Bonenkamp 31 januari.pdf (p.2)
	Mail Bas Nollé - Kramer en Bonenkamp 7 februari.pdf (p.3)
	Mail Kramer - Bas Nollé 10 februari.pdf (p.4)
	Mail Bas Nollé - Kramer 13 februari.pdf (p.5)
	Mailwisseling Marc Josten - Kramer 15, 17, 22 en 24 februari.pdf (p.6-9)
	Mailwisseling Bas Nollé - Kramer 24 februari.pdf (p.10-11)

