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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2016Z04796
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister-President over de
berichtgeving over de echtgenoot van de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (ingezonden 8 maart 2016).
Vraag 1
Is met u besproken dat de echtgenoot van de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) consultancywerk ging doen in de zorgsector? Zo
neen, had dit naar uw mening wel gemoeten? Zo ja, is toen ook gesproken
over werkterreinen buiten het werkveld van de Minister?1
Vraag 2
Acht u het kwetsbaar dat de echtgenoot van de Minister als consultant
adviseert hoe zo rendabel mogelijk gedeclareerd kan worden, terwijl de
Minister verantwoordelijk is voor het beperken van zorguitgaven? Kunt u uw
antwoord toelichten?
Vraag 3
Erkent u dat het voor een zorginstelling interessant is om voor een adviseur
te kiezen die heel dichtbij de Minister staat? Kunt u uw antwoord toelichten?
Vraag 4
Denkt u dat het passend is dat de Minister Kamervragen over het werk van
haar man beantwoordt?2 3 4
Vraag 5
Kunt u uitleggen waarom de perswoordvoerder van de Minister de journalist
van het artikel heeft gebeld en heeft bevraagd over het schrijven en
publiceren over het werk van de echtgenoot van de Minister?
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Vraag 6
Hoe is de perswoordvoerder te weten gekomen dat de journalist met het
artikel bezig was? Klopt het dat het Ministerie van VWS op geen enkele wijze
om commentaar is gevraagd?
Vraag 7
Was de interventie van de perswoordvoerder in opdracht van de Minister van
VWS?
Vraag 8
Hoe lang duurde het gesprek met de journalist?
Vraag 9
Vindt u het de taak van een perswoordvoerder – in dienst van de rijksoverheid – om mogelijke publicaties over echtgenoten van ministers te voorkomen? Op welke wijze is die taak in het belang van de overheid? Kunt u uw
antwoord toelichten?
Vraag 10
Gaat u stappen ondernemen richting uw Minister van VWS om elke schijn
van belangenverstrengeling te voorkomen? Zo neen, waarom niet?
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