
https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/uw_mening_telt/contact_opnemen_met_leden
_van_de_tweede_kamer  
 
en: 
Tweede Kamerleden 2018 
 
r.vaalst@tweedekamer.nl; m.agema@tweedekamer.nl; m.alkaya@tweedekamer.nl; 
m.amhaouch@tweedekamer.nl; k.arib@tweedekamer.nl; l.asscher@tweedekamer.nl; 
f.azarkan@tweedekamer.nl; m.azmani@tweedekamer.nl; t.baudet@tweedekamer.nl; 

b.becker@tweedekamer.nl; s.beckerman@tweedekamer.nl; h.beertema@tweedekamer.nl; 

s.belhaj@tweedekamer.nl; j.vdberg@tweedekamer.nl;  v.bergkamp@tweedekamer.nl; 
r.bisschop@tweedekamer.nl; m.dboer@tweedekamer.nl; a.vdbosch@tweedekamer.nl;   
r.bosma@tweedekamer.nl; a.bosman@tweedekamer.nl; a.bouali@tweedekamer.nl; 
c.vbrenk@tweedekamer.nl; l.bromet@tweedekamer.nl; e.bruins@tweedekamer.nl; h.bruins-
slot@tweedekamer.nl; K.buitenweg@tweedekamer.nl; C.vDam@tweedekamer.nl;  
a.diertens@tweedekamer.nl; t.vdijck@tweedekamer.nl; g.vdijk@tweedekamer.nl; 
jasper.vdijk@tweedekamer.nl; k.dijkhoff@tweedekamer.nl; p.dijkstra@tweedekamer.nl; 
r.dijkstra@tweedekamer.nl; c.dik@tweedekamer.nl; i.diks@tweedekamer.nl;  
 
j.veijs@tweedekamer.nl; z.elyassini@tweedekamer.nl; c.ellemeet@tweedekamer.nl; 
s.fritsma@tweedekamer.nl; f.futselaar@tweedekamer.nl; l.geluk-poortvliet@tweedekamer.nl; 
k.gerbrands@tweedekamer.nl; h.vgerven@tweedekamer.nl; j.geurts@tweedekamer.nl; 
m.dgraaf@tweedekamer.nl; s.vandergraaf@tweedekamer.nl; d.graus@tweedekamer.nl; 
t.dgroot@tweedekamer.nl; m.groothuizen@tweedekamer.nl; S.Buma@tweedekamer.nl; 
w.vhaga@tweedekamer.nl; r.heerema@tweedekamer.nl; P.Heerma@tweedekamer.nl; 
l.helder@tweedekamer.nl; m.vhelvert@tweedekamer.nl; s.hermans@tweedekamer.nl; 
t.hiddema@tweedekamer.nl; m.hijink@tweedekamer.nl; k.vdhul@tweedekamer.nl;  
 
r.jetten@tweedekamer.nl; Leondejong@tweedekamer.nl; skarabulut@sp.nl; 
b.vkent@tweedekamer.nl; j.kerstens@tweedekamer.nl.; j.klaver@tweedekamer.nl;  
d.koerhuis@tweedekamer.nl; s.koopmans@tweedekamer.nl; 
femkemerelvankooten@tweedekamer.nl; a.kops@tweedekamer.nl; s.kroger@tweedekamer.nl; 
h.krol@tweedekamer.nl; a.kuik@tweedekamer.nl; a.kuiken@tweedekamer.nl; 
t.kuzu@tweedekamer.nl; p.kwint@tweedekamer.nl;  
a.laan@tweedekamer.nl; c.lacin@tweedekamer.nl; l.dlange@tweedekamer.nl; 
t.vdlee@tweedekamer.nl; r.leijten@tweedekamer.nl; r.vdlinde@tweedekamer.nl; 
h.lodders@tweedekamer.nl; b.madlener@tweedekamer.nl; v.maeijer@tweedekamer.nl; 
l.marijnissen@tweedekamer.nl; g.markuszower@tweedekamer.nl; m.vmartels@tweedekamer.nl; 
p.vmeenen@tweedekamer.nl; secretariaat.middendorp@tweedekamer.nl; 
h.vdmolen@tweedekamer.nl; w.moorlag@tweedekamer.nl;  a.mulder@tweedekamer.nl; 
agnes.mulder@tweedekamer.nl; edgar.mulder@tweedekamer.nl;     
 
h.nijboer@tweedekamer.nl; C.Nijkerken@tweedekamer.nl; m.vnispen@tweedekamer.nl; 
a.vojik@tweedekamer.nl; pieter.omtzigt@tweedekamer.nl; f.voosten@tweedekamer.nl;  
esther.ouwehand@tweedekamer.nl; z.ozdil@tweedekamer.nl;  s.ozturk@tweedekamer.nl; 
n.ozutok@tweedekamer.nl;  j.paternotte@tweedekamer.nl;  a.pechtold@tweedekamer.nl; 
w.p.h.peters@tweedekamer.nl; l.ploumen@tweedekamer.nl; g.popken@tweedekamer.nl;  
rvraak@sp.nl; Lammert.vanraan@tweedekamer.nl; r.raemakers@tweedekamer.nl; 
w.renkema@tweedekamer.nl; m.rog@tweedekamer.nl; E.Ronnes@Tweedekamer.nl; 
m.vrooijen@tweedekamer.nl; r.deroon@tweedekamer.nl; a.rutte@tweedekamer.nl; 
l.sazias@tweedekamer.nl; g.segers@tweedekamer.nl; m.sienot@tweedekamer.nl; 
s.sjoerdsma@tweedekamer.nl; e.slootweg@tweedekamer.nl; j.sneller@tweedekamer.nl; 
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b.snels@tweedekamer.nl;  C.vdStaaij@tweedekamer.nl; c.stoffer@tweedekamer.nl; 
secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl; marianne.thieme@tweedekamer.nl; 
j.tielen@tweedekamer.nl;  m.vtoorenburg@tweedekamer.nl; kh.veldman@tweedekamer.nl; 
k.verhoeven@tweedekamer.nl; j.voordewind@tweedekamer.nl;  
aukjedevries@tweedekamer.nl; Frank.wassenberg@tweedekamer.nl; 
d.vanweerdenburg@tweedekamer.nl; l.westerveld@tweedekamer.nl; 
a.weverling@tweedekamer.nl;  s.vweyenberg@tweedekamer.nl; d.wiersma@tweedekamer.nl;  
g.wilders@tweedekamer.nl; m.worsdorfer@tweedekamer.nl; b.vtwout@tweedekamer.nl; 
d.yesilgoz@tweedekamer.nl; e.ziengs@tweedekamer.nl;  
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