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Aan de Minister-President

Beantwoording kamervragen van het lid Wilders

 Lijnparaaf Medeparaaf

Beslisnota beantwoording kamervragen van het lid Wilders inzake 
Soumaya Sahla

1. Aanleiding

 Door het lid Wilders zijn op 19 januari jl. schriftelijke vragen gesteld n.a.v. 
een interview van Soumaya Sahla in het AD d.d. 14 januari jongstleden. 

2. Geadviseerd besluit

 Akkoord gaan met en ondertekenen van de bijgevoegde concept brief aan 
de tweede kamer met concept antwoorden 

3. Kernpunten

 De vragen richten zich grotendeels op partijpolitieke contacten met Sahla. 
Over deze contacten stelt u – conform vaste lijn -  in de beantwoording dat
u contacten onderhoudt met allerlei personen en organisaties en dat het 
essentieel is dat dergelijk contact in vertrouwen en in beslotenheid kan 
plaatsvinden. Dat brengt met zich dat niet alle contacten volledig 
openbaar kunnen zijn. U gaat in de beantwoording dan ook niet nader op 
deze specifieke contacten in.  Daarenboven herhaalt u, in 
overeenstemming met eerdere vragen hierover, dat u slechts vragen kan 
beantwoorden in de hoedanigheid van Minister-President. Voor vragen die 
de VVD betreffen, verwijst u naar de VVD.

 Ook wordt gevraagd om volledig en waarheidsgetrouw, de vraag 
beantwoorden welke andere ministers en of staatssecretarissen met 
Soumaya Sahla contact hadden tijdens al uw kabinetten. In antwoord 
hierop wijst u op de onmogelijkheid in redelijkheid voldoende volledig en 
betrouwbaar beschikken over de gevraagde informatie.
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 Eén van de vragen ziet op een mogelijk gesprek van Sahla met minister 
Asscher in 2014. SZW heeft dit nagegaan en daarvoor geen aanwijzingen 
gevonden.

4. Toelichting

 In de beantwoording is aangesloten bij eerdere schriftelijke 
beantwoordingen door u en de ministers van Justitie en Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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