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Agema, M. (PVV) 
 
Albayrak, N. (PvdA) 
 
Aptroot, Ch.B. (VVD) 
§ Ontvangen van TicketPoint 2 kaarten voor het concert van de Toppers op 28 mei 2011 ter waarde 

van €150,-. 
§ Ontvangen op 1 september 2011 van Simply Businessclub 3 flessen champagne en 3 paar 

peuterlaarsjes. De waarde is onbekend. 
 
Arib, K.  (PvdA) 
 
Azmani, M. (VVD) 
 
Bashir, F. (SP) 
 
Beek, W.I.I. Van (VVD) 
 
Beertema, H.J. (PVV) 
 
Bemmel, J.J.G. Van (PVV) 
 
Berckmoes-Duindam, Y.  (VVD) 
 
Berndsen, M.A. (D66) 
 
Besselaar, I.H.C. (PVV) 
 
Biskop, J.J.G.M. (CDA) 
 
Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA) 
 
Blok, S.A. (VVD) 
§ Op 3 oktober 2011 op uitnodiging van Goldman Sachs International te Amsterdam een diner 

bijgewoond met als gastspreker prof. dr. Otmar Issing. De waarde is onbekend. 
 
Bochove, B.J. Van (CDA) 
 
Boer, B.G. De (VVD) 
 
Bommel, H. Van (SP) 
 
Bontes, L. (PVV) 
 
Bosma, M. (PVV) 
 
Bosman, A. (VVD) 
 
Bouwmeester, L.T. (PvdA) 
 
Braakhuis, B.A.M. (GroenLinks) 
§ Ontvangen voor het geven van een presentatie bij het James Boswell Instituut 3 cadeaubonnen ter 

waarde van €50,- per stuk. 
 
Brinkman, H. (PVV) 
 
Broeke, J.H. Ten  (VVD) 
 
Bruins Slot, H.G.J. (CDA) 
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Burg, B.I. Van der (VVD) 
 
Caluwé, I.S.H. De (VVD) 
 
Çelik, M. (PvdA) 
 
Cohen, M.J. (PvdA) 
 
Çörüz, C.  (CDA) 
 
Dam, M.H.P. Van (PvdA) 
 
Dekken, T.R. Van (PvdA) 
 
Dezentjé Hamming-Bleumink, I.  (VVD) 
 
Dibi, T. (GroenLinks) 
 
Dijck, A.P.C. Van (PVV) 
 
Dijk, J.J. Van (SP) 
 
Dijkgraaf, E. (SGP) 
 
Dijkhoff, K.H.D.M. (VVD) 
§ Ontvangen van Instituut Clingendael een stropdas. De waarde is onbekend.Voor eigen gebruik 

gehouden. 
§ Ontvangen van Brabant Magazine een stropdas. De waarde is onbekend. Voor eigen gebruik 

gehouden. 
§ Ontvangen van Cosmopolitan, eau de toilette ter waarde van €62,50. Voor eigen gebruik gehouden. 
§ Ontvangen diverse flessen wijn als dank voor deelname aan verschillende debatten of het ontvangen 

van groepen in de Tweede Kamer. De waardes zijn onbekend. 
§ Ontvangen van Willem Vermeend en Emile Bode het boek “Minderheidskabinet” ter waarde van 

€17,50. 
 
Dijksma, S.A.M. (PvdA) 
 
Dijkstra, P.A. (D66) 
 
Dijsselbloem, J.R.V.A.  (PvdA) 
§ Ontvangen van Wageningen University & Researchcentre voor medewerking aan een onderzoek 

een camera ter waarde van +/- €75,--. Voor eigen gebruik gehouden. 
 
Dikkers, S.W. (PvdA) 
 
Dille, W.R. (PVV) 
 
Driessen, J.H.A. (PVV) 
 
Eijsink, A.M.C.  (PvdA) 
§ Ontvangen van het Nederlands Centrum van volkscultuur het boek "Dit zijn wij" van Ineke Strouken 

ter waarde van €22,50. Voor eigen gebruik gehouden. 
§ Ontvangen het boek “Hart Gezocht” van Pieter vd. Rest. De waarde is onbekend. Voor eigen gebruik 

gehouden. 
§ Ontvangen van Uitgeverij De Bezige Bij, tijdens een presentatie op de uitgeverij, een boek ter 

waarde van €15,90. 
§ Ontvangen van Joris Voorhoeve een boek ter waarde van €24,95. Voor eigen gebruik gehouden. 

 
El Fassed, A. (GroenLinks) 
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Elias, T.M.Ch. (VVD) 
 
Elissen, A. (PVV) 
 
Ferrier, K.G.  (CDA) 
 
Fritsma, S.R. (PVV) 
 
Gent, W. van (GroenLinks) 
§ Ontvangen op 16 februari 2011 van PDC, Campus Den Haag Universiteit Leiden, Montesquieu 

instituut, Staatsrechtkring een boek van Montesquieu "Over de geest der wetten" ter waarde van 
€49,50. 

 
Gerbrands, K. (PVV) 
 
Gerven, H.P.J. Van (SP) 
 
Gesthuizen, S.M.J.G. (SP) 
 
Grashoff, H.J. (GroenLinks) 
 
Graus, D.J.G. (PVV) 
 
Groot, V.A. (PvdA) 
§ Ontvangen VVV-bonnen ter waarde van €100,-- voor deelname symposium Weekblad Fiscaal Recht. 

Geschonken aan Hospice Issoria Leiden. 
 
Hachchi, W. (D66) 
 
Haersma Buma, S.Van (CDA) 
 
Ham, B. Van der (D66) 
 
Hamer, M.I.  (PvdA) 
 
Harbers, M.G.J. (VVD) 
§ Ontvangen op 8 september 2011 van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 2 kaarten voor het 

openingsconcert van het Gergjiev festival. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 25 september 2011 van het Luxor Theater 2 kaarten voor de première van Daddy 

Cool. De waarde is onbekend. 
 
Haverkamp, M.C. (CDA) 
§ Ontvangen bij een werkbezoek aan Schiphol op uitnodiging van ArkeFly, een diner en het bijwonen 

van de wedstrijd Ajax – FC Twente op 30 juli 2011. De waarde is onbekend. 
 
Heijnen, P.M.M.  (PvdA) 
 
Helder, L.M.J.S. (PVV) 
§ Ontvangen van dhr. Amos Guiora het door hem geschreven boek “Freedom from Religion: Rights 

and National Security”, Oxford University Press, 2009 ter waarde van € 73,00. 
§ Ontvangen van dhr. van Gennip namens Reclassering Nederland tijdens een werkbezoek een fles 

wijn. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen voor de medewerking aan het programma Knevel & van den Brink een fles prosecco. De 

waarde is onbekend. 
 
Hennis-Plasschaert, J.A. (VVD) 
 
Hernandez, M.M. (PVV) 
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Hijum, Y.J. Van (CDA) 
 
Holtackers, M.P.M. (CDA) 
 
Houwers, J. (VVD) 
 
Huizing, M.E. (VVD) 
 
Irrgang, E. (SP) 
 
Jacobi, L. (PvdA) 
 
Jadnanansing, T.M. (PvdA) 
§ Ontvangen van uitgeverij Amboanthos 10 exemplaren van het boek “Niet voor de winst” van Martha 

Nussbaum met een waarde van €20,- per stuk. Voor eigen gebruik gehouden en cadeau gegeven 
aan woordvoerders van andere partijen. 

§ Ontvangen van studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen die op bezoek waren in de Tweede 
Kamer een Parkerpen ter waarde van €12, -. Voor eigen gebruik gehouden. 

 
Jansen, P.F.C. (Paulus) (SP) 
 
Jansen, R.A. (Rik) (SP) 
 
Jong, L.W.E. De (PVV) 
 
Klaver, J,F. (GroenLinks) 
 
Klaveren, J.J. Van (PVV) 
 
Klijnsma, J. (PvdA) 
 
Knops, R.W. (CDA) 
 
Kooiman, C.J.E (SP) 
 
Koolmees, W. (D66) 
 
Koopmans, G.P.J.  (CDA) 
 
Koppejan, A.J. (CDA) 
§ Ontvangen op 15 september 2011 van dhr. S. Broersma (schrijver van het boek) "Hare Majesteits 

leugens regeren" ter waarde van €49,90. 
§ Op 14 september 2011 op uitnodiging van Heineken Nederland B.V. de wedstrijd Ajax – Olympique 

Lyon bijgewoond. De waarde is onbekend. 
 
Kortenoeven, W.R.F. (PVV) 
 
Koser-Kaya, F. (D66) 
 
Kuiken, A.H. (PvdA)) 
§ Ontvangen de film “Sicko” van Micheal Moore ter waarde van €11,99 als kerstgeschenk/overweging 

zorg. Voor eigen gebruik gehouden. 
 
Leegte, R.W. (VVD) 
 
Leijten, R.M. (SP) 
 
Liefde, B.C. De (VVD) 
§ Ontvangen op 3 maart 2011 van het Nationaal Archief een ingelijst schetsontwerp voor de haven van 

Scheveningen ter waarde van €96, -. 
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§ Ontvangen op 8 maart 2011van RTL kaartjes voor de première van Gooische Vrouwen. Waarde is 
onbekend. 

§ Ontvangen op 13 januari 2011 van het Residentie Orkest kaartjes voor het Sneeuwit Gala 
Residentieorkest. Waarde is onbekend. 

§ Ontvangen van Cosmopolitan een Giorgio Armani Code Homme Sport eau de toilette spray (75 ml) 
ter waarde van €65,-. 

 
Lodders, W.J.H. (VVD) 
 
Lucas, A.W. (VVD) 
 
Lucassen, E. (PVV) 
 
Marcouch, A. (PvdA) 
 
Miltenburg, A. Van (VVD) 
 
Monasch, J.S. (PvdA) 
 
Mos, R. De (PVV) 
 
Mulder, A. (VVD) 
§ Op uitnodiging van Achmea naar de wedstrijd FC Zwolle – FC Eindhoven geweest. Dit was inclusief 

buffet. Waarde is onbekend. 
 
Neppérus, H. (VVD) 
 
Nieuwenhuizen, C. Van (VVD) 
 
Omtzigt, P.H. (CDA) 
 
Ormel, H.J.  (CDA) 
 
Ortega-Martijn, C.A. (ChristenUnie) 
 
Ouwehand, E. (PvdD) 
 
Pechtold, A. (D66) 
 
Peters, M. (Groen Links) 
 
Plasterk, R.H.A. (PvdA) 
§ Ontvangen van KPMG het boek "De aarde vanuit de hemel" van Yann Arthus-Bertrand. 
§ Ontvangen tijdens de opening van de tentoonstelling Erflaters van de Nederlandse Cultuur te Leiden 

een zeefdruk van de rechtenfaculteit Leiden ter waarde van €500,-. Voor eigen gebruik gehouden. 
§ Ontvangen van het Radio 1 programma Vroege Vogels €300,- bruto in verband met het uitzenden 

van een column. Voor eigen gebruik gehouden. 
 
Raak, A.A.G.M. Van (SP) 
 
Recourt, J. (PvdA) 
§ Ontvangen het boek "Wetgeving in een veiligheidscultuur" van M.A.H. vd Woude. De waarde is 

onbekend en voor eigen gebruik gehouden. 
§ Ontvangen van het Nederlands Centrum van volkscultuur het boek "Dit zijn wij" van Ineke Strouken 

ter waarde van €22,50. Voor eigen gebruik gehouden. 
§ Ontvangen van Stichting Amsterdamse Juridische Bedrijvendag november 2010 in het kader van 

deelname aan symposium Amsterdamse Juridische Bedrijvendag €300, --. Het bedrag is geschonken 
aan UAF (De Stichting voor vluchteling-studenten) 

§ Ontvangen het boek "Chiphol en de liegende rechter" ter waarde van €9,95 in het kader van het 
woordvoerderschap Justitie. Voor eigen gebruik gehouden. 
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Roemer, E.G.M. (SP) 
 
Roon, R. De (PVV) 
 
Rouwe, S. De (CDA) 
 
Samsom, D.M.  (PvdA) 
 
Sap, J.C.M. (GroenLinks) 
§ Ontvangen Judith Osborn een  tas. De waarde is onbekend. 

 
Schaart, A.H.M. (VVD) 
§ Ontvangen van RTL kaartjes voor de première van “Gooische Vrouwen” op 8 maart 2011. De waarde 

is onbekend.  
§ Ontvangen van Ventures een inklapbare hoofdtelefoon. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen het boek “Minderheidskabinet” van Willem Vermeend en Emile Bode ter waarde van 

€17,50. 
§ Ontvangen een snoeppot van Dröge & en Van Drimmelen. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen diverse boeken waaronder de boeken “50jaar Edison, de geschiedenis van dè 

muziekprijs van Nederland” en “Het maritieme cluster”. De waardes zijn onbekend. 
§ Ontvangen diverse flessen wijn als dank voor deelname aan verschillende debatten of het ontvangen 

van groepen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De waardes zijn onbekend. 
 
Schouten, C.J. (ChristenUnie) 
 
Schouw, A.G. (D66) 
 
Slob, A.  (ChristenUnie) 
 
Smeets, P.E.  (PvdA) 
§ Ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  het boek "Erfgoed van de 

Oorlog". Waarde is onbekend en voor eigen gebruik gehouden. 
§ Ontvangen van het Nederlands Centrum van volkscultuur het boek "Dit zijn wij" van Ineke Strouken 

ter waarde van €22,50. Voor eigen gebruik gehouden. 
§ Ontvangen, tijdens een bijeenkomst, van Nyrstar Budel het boek “De geneeskrachtige werking van 

Zink”. Waarde is onbekend en voor eigen gebruik gehouden. 
§ Ontvangen van Nyrstar Budel een keukenschort. Waarde is onbekend en voor eigen gebruik 

gehouden. 
§ Ontvangen van Topopleiding Interactie Management een boekenbon van €50,--. Voor eigen gebruik 

gehouden. 
§ Ontvangen van Topopleiding Interactie Management een fles champagne. Waarde is onbekend en 

voor eigen gebruik gehouden. 
§ Ontvangen van bureau voorlichting binnenvaart schippersbitter met 2 glaasjes. De waarde is 

onbekend. Voor eigen gebruik gehouden. 
§ Ontvangen van NVPI het boek “50 jaar Edison”. De waarde is onbekend. Voor eigen gebruik 

gehouden. 
§ Ontvangen van FHI de CD “The Hermit Sessions” van Kyte Man. De waarde is onbekend. Voor 

eigen gebruik gehouden.  
§ Ontvangen van schilder Ritzen en kunstenares Ans Lemmens een boek. Ontvangen van de 

Jeugdraad Schinnen tijdens een bezoek. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen van Nieuw Amsterdam een boek ter waarde van +/- €10,--. Voor eigen gebruik 

gehouden. 
 
Smilde, M.C.A. (CDA) 
 
Smits, M.  (SP) 
 
Snijder-Hazelhoff, J.F.  (VVD) 
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Spekman, J.L. (PvdA) 
 
Staaij, C.G. Van der (SGP) 
 
Sterk, W.R.C. (CDA) 
 
Steur, G.A. Van der (VVD) 
§ Ontvangen van Green House Coffeeshop het boek “Het utopisme van drugsbestrijding”van Egbert 

Tellegen. De waarde is onbekend .  
§ Ontvangen van de Stichting vakopleiding Cannabis de nota “Beleid en procedures”. De waarde is 

onbekend. 
§ Ontvangen van Geowijn een fles Georgische rode wijn. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen van D66 Teylingen een pot Warmondse honing. De waarde is onbekend. 

 
Straus, K.C.J. (VVD) 
§ Ontvangen van het Carboon College een fles wijn. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen van Stichting TopOpleidingen in Eindhoven een fles wijn en een boekenbon ter waarde 

van €50, -, als gastspreker op de Training Interactie Management. 
§ Ontvangen van VVD Roermond een uitnodiging voor het Kerstcircus plus diner. 

 
Taverne, J. (VVD) 
 
Thieme, M.L. (PvdD) 
§ Op zondag 9 oktober 2011 op uitnodiging van Joop van den Ende Theaterproducties met 2 personen 

de première van Droomvlucht in Theater de Efteling in Kaatsheuvel bijgewoond, inclusief lunch. De 
waarde is onbekend. 

 
Timmermans,  F.C.G.M.  (PvdA) 
§ Ontvangen van de Stichting Vrienden Nederlandse Muziek een cd-box "Muzikale anthologie der 

Noordelijke Nederlanden 1600-2000" ter waarde van €12,-. Voor eigen gebruik gehouden. 
 
Tongeren, L. Van (GroenLinks) 
§ Ontvangen op 16 mei 2011 van Studium Generale aan de Universiteit van Utrecht voor deelname 

aan een panel over “Our Commons” boekenbonnen ter waarde van €100,--. 
 
Toorenburg, M.M. Van (CDA) 
 
Uitslag, A.S.  (CDA) 
 
Ulenbelt, P. (SP) 
 
Veen, E. Van der (PvdA) 
 
Veldhoven-van der Meer, S. Van (D66) 
 
Venrooy-van Ark, T. (VVD) 
§ Ontvangen naar aanleiding van deelname aan de PGB budgethoudersdag, georganiseerd door 

Naar-Keuze, VVV-bonnen ter waarde van €50,-- en een doos wijn ter waarde van €30, --. 
§ Bijwonen van het benefietgala MEE Nederland. 

 
Verbeet, G.A.  (PvdA) 
§ Ontvangen van Lewi Vogelpoel de documentaire "Sicko". De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen van De Unie de uitgave "Over Rechts" door Jos Heymans. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen van De Baak, Driebergen, de uitgave "Verwende Prinsesjes" door Elma Drayer. De 

waarde is onbekend. 
§ Ontvangen van de Ambassadeur van Azerbaijan de uitgave "The Azerbaijan State Art Museum" en 

een CD van Icheri Sheher. De waarde van beide geschenken is onbekend. 
§ Ontvangen van de Ambassadeur van Marokko twee flessen wijn en een fles champagne. De waarde 

is onbekend. 
§ Ontvangen van de Ambassadeur van de Russische Federatie een uitgave over Moskou. De waarde 
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is onbekend. 
§ Ontvangen van de Ambassadeur van Chile een fles rode wijn. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen van de Ambassadeur van Iran een blik pistache noten. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen van de Ambassadeur van Macedonië een fles rode wijn. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen van de Ambassadeur van Vietnam een fles rode wijn. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen van de Ambassadeur van België een metalen brievenopener. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 20 januari 2011 van dhr. Harry Jenkins, Voorzitter van het Australisch Parlement, een 

kristallen vaas. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 20 januari 2011 van het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek de educatieve strip 

“De Terugkeer”. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 25 januari 2011 van mw. Naima Ait Ali het audioboek "Wie heeft mijn kaas gepikt?" 

door Spencer Johnson. Waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 2 februari 2011 van de Voorzitter van de Duitse Bondsdag een fraaie ingelijste foto. 

De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen van de Commissaris van de Koningin van de Provincie Friesland als aandenken aan De 

Fryske Jun de CD "Lit us derom drinke" van Gerrit Breteler. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 3 februari 2011 tijdens een bezoek aan de Haagse Hogeschool een pakket Haagse 

lekkernijen. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 8 februari 2011 van Stichting Producties Hermitage Amsterdam de jaarkaart 

Hermitage Amsterdam 2011. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 11 februari 2011 tijdens de Docentendag Maatschappijleer 2 flessen wijn. De waarde 

is onbekend. 
§ Ontvangen op 13 februari 2011 van de Gemeente Drimmelen een fles wijn en een pakket 

ansichtkaarten. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 16 februari 2011 van dhr. H. van der Most de uitgave "Super Nederland. Een 

helikopterview over ons land" door hemzelf geschreven. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 18 februari 2011 na afloop van een bezoek aan de Oranjekazerne te Schaarsbergen 

de uitgave "Garde zonder grenzen" door Paul Hartman en Arthur ten Cate en een schildje van het 
Garderegiment Grenadiers en Jagers 11 INFBAT LUMBL. De waarde is onbekend. 

§ Ontvangen op 25 februari 2011 na afloop van een bezoek aan het Huis van de Wereld te Tilburg een 
bos bloemen, de uitgaven "Koken met kleuren" en "MST het kloppende hart van Tilburg". De waarde 
hiervan is onbekend. 

§ Ontvangen van Oxfam Novib de uitgave "Drie sterke Vrouwen" door Marie Ndiaye. De waarde is 
onbekend. 

§ Ontvangen van de Ambassadeur van China een speelgoed konijn en 12 boekenleggers, een voor elk 
sterrenbeeld van de Chinese dierenriem. De waarde is onbekend. 

§ Ontvangen van mw. Bakker-ten Hagen (Esperanto Parolata) een rozenplantje in een pot. De waarde 
is onbekend. 

§ Ontvangen van dhr. R. Nehmelman de uitgave “Parlementaire immuniteit vanuit een Europese 
context bezien”. De waarde is onbekend. 

§ Ontvangen van de Latin American Women Initiative for Development de uitgave "Elsschot. Leven en 
werken van Alfons De Ridder" door Vic van de Reijt. De waarde is onbekend. 

§ Ontvangen van de Burgemeester van Vlaardingen “Het groot Vlaardings Prentenboek” door H.J. Luth 
en M.P. Zuydgeest. De waarde is onbekend. 

§ Ontvangen van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945 “Mensen Recht Doen. 25 Jaar Geuzenpenning 
(1987-2011) door Klaas Kornaat. De waarde is onbekend. 

§ Ontvangen van de Vakschool Schoonhoven het boekwerkje “Meesterstukken 2010”. De waarde is 
onbekend. 

§ Ontvangen van dhr. Pieter van de Rest de uitgave "Hart Gezocht" door hemzelf geschreven. De 
waarde is onbekend. 

§ Ontvangen op 17 maart 2011 van de Voorzitter van het Parlement van Noorwegen de uitgave 
"Norway" in combinatie met de CD "The 16 Best of Edvard Grieg" en een zijden sjaal. De waarde is 
onbekend. 

§ Ontvangen op 17 maart 2011 tijdens het congres "Democratische Audit voor Nederland" de uitgaven 
"Democratie doorgelicht" en "Van afspiegelen naar afrekenen?" beide door Rudy Andeweg en 
Jacques Thomassen. De waarde is onbekend. 

§ Ontvangen van dhr.  E. Uhlenberg, Voorzitter Landdag Noordrijn-Westfalen, de CD "Schumann The 
Symphonies" van de Wiener Philharmoniker. De waarde is onbekend. 

§ Ontvangen n.a.v. een diner in de Nieuwe of Litteraire Sociëteit De Witte de trilogie "Paviljoen De 
Witte", "De Sociëteitstent De Witte" en "Het Sociëteitsgebouw van De Witte", alle door Ir. Hendrik 



Geschenkenregister Tweede Kamer der Staten-Generaal 2011 10/11 

Frederik Ambachtsheer en Mr. Hendrik Cornelis Grootveld. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen van de Voorzitter van het Parlement van Sudan een tas van slangenleer en een filigranen 

schaaltje. De waarde van beide geschenken is onbekend 
§ Ontvangen van de Voorzitters van het Senaat en het Parlement van België een ets van de 

parlementsgebouwen. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 7 april 2011 van de politie Utrecht het boekje "Utrechtse wijsheden" (verzameld door 

Gerhardt Mulder), een sjaaltje en een pennenset. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 19 april 2011 van de Ambassadeur van de Arabische Emiraten 2 dozen dadels. De 

waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 19 april 2011 van het Gymnasium Celeanum in Zwolle 1 fles wijn. De waarde is 

onbekend. 
§ Ontvangen op 21 april 2011 een beeld van de Republiek van Kosovo. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen van de Ambassadeur van Korea een juwelenkistje. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 17 mei 2011 van BMC Vrouwennetwerk, mevrouw Dijkstra, een fles wijn. De waarde 

is onbekend. 
§ Ontvangen in mei 2011 van GroenLinks Europa een eurocratisch zakwoordenboek. De waarde is 

onbekend. 
§ Ontvangen op 8 juni 2011 van dhr. Glaser het boek “Tante Roosje” van Paul Glaser. De waarde is 

onbekend. 
§ Ontvangen op 14 juni 2011 van de Secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken het 

boek “Van Torentje tot Trêveszaal”. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen in juni 2011 van de ambassade van Polen en Hongarije een boek met beeldhouwwerken 

van Robert Sobocinski en een boek met beelden van Boldi. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 15 juni 2011 van Ouwehand tijdens de Nationale Haringpartij een haringreceptenboek. 

De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 15 juni 2011van Rutte & zn. tijdens de Nationale Haringpartij een fles Koornwijn 

(graanjenever). De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 14 juni 2011 van de voorzitter van de Staten van Aruba een beeldje van een uil. De 

waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 14 juni 2011 van de voorzitter van de Staten van Curaçao een daguitgifte van de 1e 

postzegels van Curaçao. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 14 juni 2011 van de voorzitter van het parlement van Sint Maarten het wapen van het 

parlement van Sint Maarten. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 23 juni 2011 van de ambassadeur van Israel, de heer Kney Tal, een pen. De waarde 

is onbekend. 
§ Ontvangen op 30 juni 2011 van de Palestijnse president Abbas een handgemaakte parelmoeren 

icoon. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 30 juni 2011 van de Palestijnse president Abbas een handgeborduurde jas. De 

waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 30 juni 2011 van de Palestijnse president Abbas een handgeborduurde omslagdoek. 

De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 27 augustus 2011 van de gemeente Groningen een keramieken schaal. De waarde is 

onbekend. 
§ Ontvangen op 25 augustus 2011 van de heer Jos Boersema het boek “Revolution and Reform” ter 

waarde van €13. 
§ Ontvangen op 25 augustus 2011 van de heer Jos Boersema het boek “Constitution Proposal” ter 

waarde van €39. 
§ Ontvangen op 27 augustus 2011 van de burgemeester van Groningen het boek “De kunst van het 

stadhuis-openbaar kunstbezit van de gemeente Groningen”. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 6 september 2011 van de dames van het Tweede Kamer "winkeltje" een 

donkerblauwe lederen damesportemonnee ter waarde van €18,50. 
§ Ontvangen van het Radboud Instituut op 8 september 2011 een fl es rode wijn en een boekje getiteld 

"Thronus Iustitiae, 400 jaar inspiratie voor rechters". De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen van de Ambassadeur van China op 8 september 2011 mooncakes. De waarde is 

onbekend. 
§ Ontvangen op 25 september 2011 van dhr. Felderhof "De Vliegenvanger" van Ravelli. De waarde is 

onbekend. 
§ Ontvangen op 25 september 2011 van Eva Jinek een fles rode wijn. De waarde is onbekend. 
§ Ontvangen op 26 september 2011 van de Nationale Denktank een fles rode wijn. De waarde is 

onbekend. 
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Verhoeven, K. (D66) 
 
Vermeij. R.A. (PvdA) 
§ Ontvangen van de RAI Vereniging in het kader van haar verjaardag een snoeischaar en een fles wijn 

ter waarde van €20,--. Voor eigen gebruik gehouden. 
 
Vliet, R.A. Van (PVV) 
 
Voordewind, J.S. (ChristenUnie) 
 
Voortman, L.G.J. (GroenLinks) 
§ Ontvangen op 26 maart 2011 een kistje wijn en een cadeaubon van Budgethoudersvereniging Naar-

Keuze. 
§ Ontvangen op 3 oktober 2011 een diner van Zorgpoort ter waarde van ca. €50, --. 
§ Ontvangen op 26 oktober 2011een diner en een fles wijn van Health Care Platform ter waarde van 

€75,-- 
  
Werf, M.C.I. Van der (CDA) 
 
Wiegman- van Meppelink Scheppink, E.E.  (ChristenUnie)  
  
Wilders, G.  (PVV) 
 
Wit, J.M.A.M. de (SP) 
 
Wolbert, A.G.  (PvdA) 
 
Ziengs, E. (VVD) 
 
 
 


