MAIL DE TWEEDE KAMER!
Voor als u zelf wilt knippen en plakken in uw eigen e-mailprogramma.

ONDERWERP VAN DE E-MAIL
Stemming goedkeuringswet EU-associatieverdrag met Oekraïne

TEKST VAN DE E-MAIL
Geacht Tweede Kamerlid,
Ik stuur u deze e-mail omdat u aanstaande donderdag gaat stemmen over de goedkeuringswet m.b.t.
het EU-associatieverdrag met Oekraïne. Graag wil ik u eraan herinneren dat de Nederlandse
bevolking in meerderheid tegen dit verdrag gestemd heeft. Aan de verdragstekst zelf is 10 maanden
later nog geen letter veranderd. Het inlegvelletje bij het verdrag van de regering heeft geen enkele
(juridische) status (ook volgens de Raad van State). Het wederom expliciet terzijde schuiven van de
uitspraak van de burgers in Nederland zal het vertrouwen in de politiek en de democratie nog meer
beschadigen. Ik vertrouw erop dat u de wens van de Nederlandse bevolking zult respecteren. Omdat
u mij vertegenwoordigt. Omdat u een van de dragers bent van de soevereiniteit van een van de
oudste vrije landen ter wereld. Omdat u zich daarmee een democraat toont.
Met vriendelijk groet,
………..

LIJST NAMEN EN MAILADRESSEN TWEEDE KAMERLEDEN PER 22-02-2017
Mustafa Amhaouch (CDA) | m.amhaouch@tweedekamer.nl
Hanke Bruins Slot (CDA) | h.bruins-slot@tweedekamer.nl
Jaco Geurts (CDA) | j.geurts@tweedekamer.nl
Sybrand van Haersma Buma (CDA) | s.buma@tweedekamer.nl
Pieter Heerma (CDA) | p.heerma@tweedekamer.nl
Martijn van Helvert (CDA) | m.vhelvert@tweedekamer.nl
Mona Keijzer (CDA) | m.keijzer@tweedekamer.nl
Raymond Knops (CDA) | r.knops@tweedekamer.nl
Agnes Mulder (CDA) | agnes.mulder@tweedekamer.nl
Pieter Omtzigt (CDA) | pieter.omtzigt@tweedekamer.nl
Michel Rog (CDA) | m.rog@tweedekamer.nl
Erik Ronnes (CDA) | e.ronnes@tweedekamer.nl
Madeleine van Toorenburg (CDA) | m.vtoorenburg@tweedekamer.nl
Eppo Bruins (CU) | e.bruins@tweedekamer.nl
Carla Dik-Faber (CU) | c.dik@tweedekamer.nl
Carola Schouten (CU) | c.schouten@tweedekamer.nl
Gert-Jan Segers (CU) | g.segers@tweedekamer.nl
Joël Voordewind (CU) | j.voordewind@tweedekamer.nl
Rik Grashof (GL) | r.grashoff@tweedekamer.nl

Jesse Klaver (GL) | j.klaver@tweedekamer.nl
Liesbeth van Tongeren (GL) | l.vtongeren@tweedekamer.nl
Linda Voortman (GL) | l.voortman@tweedekamer.nl
Louis Bontes (GrBvK) | l.bontes@tweedekamer.nl
Joram van Klaveren (GrBvK) | j.vklaveren@tweedekamer.nl
Tunahan Kuzu (GrKÖ) |t.kuzu@tweedekamer.nl
Selçuk Öztürk (GrKÖ) | s.ozturk@tweedekamer.nl
Salima Belhaj (D66) | s.belhaj@tweedekamer.nl
Vera Bergkamp (D66) | v.bergkamp@tweedekamer.nl
Pia Dijkstra (D66) | p.dijkstra@tweedekamer.nl
Wouter Koolmees (D66) | w.koolmees@tweedekamer.nl
Fatma Koser Kaya (D66) | f.koserkaya@tweedekamer.nl
Paul van Meenen (D66) | p.vmeenen@tweedekamer.nl
Alexander Pechtold (D66) | a.pechtold@tweedekamer.nl
Sjoerd Sjoerdsma (D66) | s.sjoerdsma@tweedekamer.nl
Judith Swinkels (D66) | j.swinkels@tweedekamer.nl
Stientje van Veldhoven (D66) | s.vveldhoven@tweedekamer.nl
Kees Verhoeven (D66) | k.verhoeven@tweedekamer.nl
Steven van Weyenberg (D66) | s.vweyenberg@tweedekamer.nl
Johan Houwers (Houwers) | j.houwers@tweedekamer.nl
Norbert Klein (Klein) | n.klein@tweedekamer.nl
Jacques Monasch (Monasch) | j.monasch@tweedekamer.nl
Khadija Arib (PvdA) | k.arib@tweedekamer.nl
Amma Asante (PvdA) | a.asante@tweedekamer.nl
Lea Bouwmeester (PvdA) | l.bouwmeester@tweedekamer.nl
Harm Brouwer (PvdA) | h.brouwer@tweedekamer.nl
Yasemin Cegerek (PvdA) | y.cegerek@tweedekamer.nl
Tjeerd van Dekken (PvdA) | t.vdekken@tweedekamer.nl
Sjoera Dikkers (PvdA) | s.dikkers@tweedekamer.nl
Angelien Eijsink (PvdA) | a.eijsink@tweedekamer.nl
Manon Fokke (PvdA) | m.fokke@tweedekamer.nl
Ed Groot (PvdA) | e.groot@tweedekamer.nl
Sultan Günal-Gezer (PvdA) | s.gunal@tweedekamer.nl
Duco Hoogland (PvdA) | d.hoogland@tweedekamer.nl
Lutz Jacobi (PvdA) | l.jacobi@tweedekamer.nl
John Kerstens (PvdA) | j.kerstens@tweedekamer.nl
Attje Kuiken (PvdA) | a.kuiken@tweedekamer.nl
Roelof van Laar (PvdA) | r.vlaar@tweedekamer.nl
Henk Leenders (PvdA) | h.leenders@tweedekamer.nl
Marit Maij (PvdA) | m.maij@tweedekamer.nl
Ahmed Marcouch (PvdA) | a.marcouch@tweedekamer.nl
Mohammed Mohandis (PvdA) | m.mohandis@tweedekamer.nl
Henk Nijboer (PvdA) | h.nijboer@tweedekamer.nl
Astrik Oosenbrug (PvdA) | a.oosenbrug@tweedekamer.nl
Jeroen Recourt (PvdA) | j.recourt@tweedekamer.nl
Michiel Servaes (PvdA) | m.servaes@tweedekamer.nl
Grace Tanamal (PvdA) | g.tanamal@tweedekamer.nl
Rien van der Velde (PvdA) | r.vdvelde@tweedekamer.nl
Roos Vermeij (PvdA) | r.vermeij@tweedekamer.nl
Joyce Vermue (PvdA) | j.vermue@tweedekamer.nl
Marith Volp (PvdA) | m.volp@tweedekamer.nl
Jan Vos (PvdA) | j.c.vos@tweedekamer.nl

Mei Li Vos ((PvdA) | m.vos@tweedekamer.nl
Albert de Vries (PvdA) | a.a.dvries@tweedekamer.nl
Agnes Wolbert (PvdA) | a.wolbert@tweedekamer.nl
Loes Ypma (PvdA) | l.ypma@tweedekamer.nl
Keklik Yücel (PvdA) | k.yucel@tweedekamer.nl
Esther Ouwehand (PvdD) | esther.ouwehand@tweedekamer.nl
Marianne Thieme (PvdD) | marianne.thieme@tweedekamer.nl
Fleur Agema (PVV) | m.agema@tweedekamer.nl
Harm Beertema (PVV) | h.beertema@tweedekamer.nl
Martin Bosma (PVV) | m.bosma@tweedekamer.nl
Tony van Dijck (PVV) | t.vdijck@tweedekamer.nl
Sietse Fritsma (PVV) | s.fritsma@tweedekamer.nl
Machiel de Graaf (PVV) | m.dgraaf@tweedekamer.nl
Dion Graus (PVV) | d.graus@tweedekamer.nl
Lilian Helder (PVV) | l.helder@tweedekamer.nl
Reinette Klever (PVV) | r.klever@tweedekamer.nl
Barry Madlener (PVV) | b.madlener@tweedekamer.nl
Raymond de Roon (PVV) | r.deroon@tweedekamer.nl
Geert Wilders (PVV) | g.wilders@tweedekamer.nl
Roelof Bisschop (SGP) | r.bisschop@tweedekamer.nl
Elbert Dijkgraaf (SGP) | e.dijkgraaf@tweedekamer.nl
Kees van der Staaij (SGP) | c.vdstaaij@tweedekamer.nl
Farshad Bashir (SP) | f.bashir@tweedekamer.nl
Harry van Bommel (SP) | hvbommel@sp.nl
Jasper van Dijk (SP) | jasper.vdijk@tweedekamer.nl
Henk van Gerven (SP) | h.vgerven@tweedekamer.nl
Sharon Gesthuizen (SP) | s.gesthuizen@tweedekamer.nl
Sadet Karabulut (SP) | skarabulut@sp.nl
Nine Kooiman (SP) | n.kooiman@tweedekamer.nl
Renske Leijten (SP) | r.leijten@tweedekamer.nl
Arnold Merkies (SP) | a.merkies@tweedekamer.nl
Michiel van Nispen (SP) | m.vnispen@tweedekamer.nl
Ronald van Raak (SP) | rvraak@sp.nl
Emile Roemer (SP) | emileroemer@sp.nl
Tjitske Siderius (SP) | t.siderius@tweedekamer.nl
Eric Smaling (SP) | e.smaling@tweedekamer.nl
Paul Ulenbelt (SP) | p.ulenbelt@tweedekamer.nl
Roland van Vliet (Vliet) | r.vvliet@tweedekamer.nl
Tamara van Ark (VVD) | t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl
Malik Azmani (VVD) | m.azmani@tweedekamer.nl
Ybeltje Berckmoes-Duindam (VVD) | y.berckmoes-duindam@tweedekamer.nl
Betty de Boer (VVD) | b.dboer@tweedekamer.nl
Remco Bosma (VVD) | r.bosma@tweedekamer.nl
André Bosman (VVD) | a.bosman@tweedekamer.nl
Han ten Broeke (VVD) | hantenbroeke@tweedekamer.nl
Brigitte van der Burg (VVD) | brigitte.vdburg@tweedekamer.nl
Ingrid de Caluwé (VVD) | i.dcaluwe@tweedekamer.nl
Remco Dijkstra (VVD) | r.dijkstra@tweedekamer.nl
Pieter Duisenberg (VVD) | p.duisenberg@tweedekamer.nl
Ton Elias (VVD) | secretariaat.elias@tweedekamer.nl
Jock Geselschap (VVD) | j.geselschap@tweedekamer.nl
Mark Harbers (VVD) | m.harbers@tweedekamer.nl

Rudmer Heerema (VVD) | r.heerema@tweedekamer.nl
Leendert de Lange (VVD) | l.dlange@tweedekamer.nl
Roald van der Linde (VVD) | r.vdlinde@tweedekamer.nl
Helma Lodders (VVD) | h.lodders@tweedekamer.nl
Anouchka van Miltenburg (VVD) | a.vmiltenburg@tweedekamer.nl
Perjan Moors (VVD) | p.moors@tweedekamer.nl
Anne Mulder (VVD) | a.mulder@tweedekamer.nl
Helma Neppérus (VVD) | h.nepperus@tweedekamer.nl
Chantal Nijkerken-de Haan (VVD) | c.nijkerken@tweedekamer.nl
Foort van Oosten (VVD) | f.voosten@tweedekamer.nl
Sjoerd Potters (VVD) | s.potters@tweedekamer.nl
Daniël van der Ree (VVD) | d.vdree@tweedekamer.nl
Arno Rutte (VVD) | a.rutte@tweedekamer.nl
Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) | a.schut@tweedekamer.nl
Karin Straus (VVD) | k.straus@tweedekamer.nl
Joost Taverne (VVD) | joost.taverne@tweedekamer.nl
Fred Teeven (VVD) | secretariaat.teeven@tweedekamer.nl
Ockje van Tellegen (VVD) | secretariaat.tellegen@tweedekamer.nl
Hayke Veldman (VVD) | h.veldman@tweedekamer.nl
Barbara Visser (VVD) | b.visser@tweedekamer.nl
Aukje de Vries (VVD) | aukjedevries@tweedekamer.nl
Ronald Vuijk (VVD) | r.vuijk@tweedekamer.nl
Jeroen van Wijngaarden (VVD) | j.vwijngaarden@tweedekamer.nl
Bas van 't Wout (VVD) | b.vtwout@tweedekamer.nl
Erik Ziengs (VVD) | e.ziengs@tweedekamer.nl
Halbe Zijlstra (VVD) | h.zijlstra@tweedekamer.nl
Henk Krol (50PLUS) | h.krol@tweedekamer.nl

