
Tweede Kamerleden 2021 demissionair 
 

VVD 
info@vvd.nl 

M.Rutte@tweedekamer.nl;  

m.harbers@tweedekamer.nl;  

Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl;  

aukjedevries@tweedekamer.nl;  

r.heerema@tweedekamer.nl;  

j.vwijngaarden@tweedekamer.nl;  

z.elyassini@tweedekamer.nl;  

s.hermans@tweedekamer.nl;  

d.koerhuis@tweedekamer.nl;  

b.becker@tweedekamer.nl;  

j.tielen@tweedekamer.nl;  

t.aartsen@tweedekamer.nl;  

b.smals@tweedekamer.nl;  

r.brekelmans@tweedekamer.nl;  

a.vcampen@tweedekamer.nl;  

u.ellian@tweedekamer.nl;  

s.erkens@tweedekamer.nl;  

p.dgroot@tweedekamer.nl;  

e.heinen@tweedekamer.nl;  

j.vdhil@tweedekamer.nl;  

f.idsinga@tweedekamer.nl;  

r.kamminga@tweedekamer.nl;  

a.dkort@tweedekamer.nl;  

i.michon-derkzen@tweedekamer.nl;  

f.minhas@tweedekamer.nl;  

d.dneef@tweedekamer.nl;  

m.paul@tweedekamer.nl;  

q.rajkowski@tweedekamer.nl;  

p.vstrien@tweedekamer.nl;  

p.valstar@tweedekamer.nl;  

h.vdwoude@tweedekamer.nl;  

j.klink@tweedekamer.nl;  

m.strolenberg@tweedekamer.nl;  

r.verkuijlen@tweedekamer.nl;  

 

D66 
z.roeling@tweedekamer.nl;  

S.kaag@tweedekamer.nl; ;  

v.bergkamp@tweedekamer.nl;  

p.vmeenen@tweedekamer.nl;  

s.sjoerdsma@tweedekamer.nl;  

s.belhaj@tweedekamer.nl;  

r.jetten@tweedekamer.nl;  

j.paternotte@tweedekamer.nl;  

t.dgroot@tweedekamer.nl;  

j.sneller@tweedekamer.nl;  

 

 

 

 

 

 

m.vanbeukering@tweedekamer.nl;  

sigrid.kaag@tweedekamer.nl;  

r.boucke@tweedekamer.nl;  

f.boulakjar@tweedekamer.nl;  

r.djong@tweedekamer.nl;  

h.kat@tweedekamer.nl;  

j.m.p.vdlaan@tweedekamer.nl;  

hans.vijlbrief@tweedekamer.nl;  

j.vdwerf@tweedekamer.nl;  

j.wuite@tweedekamer.nl;  

w.paulusma@tweedekamer.nl;  

a.podt@tweedekamer.nl;  

f.sahla@tweedekamer.nl;  

 

PVV 
Pvv.publiek@tweedekamer.nl;  

g.wilders@tweedekamer.nl; ;  

M.Bosma@tweedekamer.nl;  

t.vdijck@tweedekamer.nl;  

d.graus@tweedekamer.nl;  

r.deroon@tweedekamer.nl;  

m.agema@tweedekamer.nl;  

s.r.fritsma@tweedekamer.nl;  

b.madlener@tweedekamer.nl;  

h.beertema@tweedekamer.nl;  

l.helder@tweedekamer.nl;  

m.dgraaf@tweedekamer.nl;  

Leondejong@tweedekamer.nl;  

a.kops@tweedekamer.nl;  

g.markuszower@tweedekamer.nl;  

edgar.mulder@tweedekamer.nl;  

d.vanweerdenburg@tweedekamer.nl;  

 

CDA 
r.knops@tweedekamer.nl;  

j.geurts@tweedekamer.nl;  

P.Heerma@tweedekamer.nl;  

agnes.mulder@tweedekamer.nl;  

m.amhaouch@tweedekamer.nl;  

a.kuik@tweedekamer.nl;  

r.peters@tweedekamer.nl;  

j.vdberg@tweedekamer.nl;  

H.Palland@tweedekamer.nl;  

d.boswijk@tweedekamer.nl;  

i.vdijk@tweedekamer.nl;  

w.hoekstra@tweedekamer.nl;  

l.werner@tweedekamer.nl;  

h.bontenbal@tweedekamer.nl;  

 

 



SP 
jasper.vdijk@tweedekamer.nl;  

r.leijten@tweedekamer.nl;  

m.vnispen@tweedekamer.nl;  

s.beckerman@tweedekamer.nl;  

m.hijink@tweedekamer.nl;  

b.vkent@tweedekamer.nl;  

p.kwint@tweedekamer.nl;  

lilianmarijnissen@sp.nl 

m.alkaya@tweedekamer.nl;  

 

PvdA 
k.arib@tweedekamer.nl;  

a.kuiken@tweedekamer.nl;  

h.nijboer@tweedekamer.nl;  

g.vdijk@tweedekamer.nl;  

l.ploumen@tweedekamer.nl;  

h.dhoop@tweedekamer.nl;  

b.kathmann@tweedekamer.nl;  

k.piri@tweedekamer.nl;  

j.thijssen@tweedekamer.nl;  

 

GroenLinks 
j.klaver@tweedekamer.nl;  

c.ellemeet@tweedekamer.nl;  

t.vdlee@tweedekamer.nl;  

l.westerveld@tweedekamer.nl;  

s.kroger@tweedekamer.nl;  

l.bromet@tweedekamer.nl;  

k.bouchallikh@tweedekamer.nl;  

s.maatoug@tweedekamer.nl;  

 

PvdD 
esther.ouwehand@tweedekamer.nl;  

Frank.wassenberg@tweedekamer.nl;  

Lammert.vanraan@tweedekamer.nl;  

eva.vanesch@tweedekamer.nl;  

christine.teunissen@tweedekamer.nl;  

leonie.vestering@tweedekamer.nl;  

 

ChristenUnie 
g.segers@tweedekamer.nl;  

c.schouten@tweedekamer.nl;  

m.bikker@tweedekamer.nl;  

d.ceder@tweedekamer.nl;  

p.grinwis@tweedekamer.nl;  

 

FvD 
t.baudet@tweedekamer.nl;  

p.vhouwelingen@tweedekamer.nl;  

f.j.h.jansen@tweedekamer.nl;  

s.kerseboom@tweedekamer.nl;  

g.f.c.vmeijeren@tweedekamer.nl;  

Volt 
info@voltnederland.org 

l.dassen@tweedekamer.nl;  

n.guendogan@tweedekamer.nl;  

m.koekkoek@tweedekamer.nl;  

 

Ja21 
ja21@tweedekamer.nl;  

b.eerdmans@tweedekamer.nl;  

d.eppink@tweedekamer.nl;  

n.pouw-verweij@tweedekamer.nl;  

 

SGP 
voorlichting@sgp.nl 

C.vdStaaij@tweedekamer.nl;  

r.bisschop@tweedekamer.nl;  

c.stoffer@tweedekamer.nl;  

 

Denk 
a.dami@tweedekamer.nl; ;  

t.kuzu@tweedekamer.nl;  

f.azarkan@tweedekamer.nl;  

s.vbaarle@tweedekamer.nl;  

 

Van Haga 
w.vhaga@tweedekamer.nl;  

h.smolders@tweedekamer.nl;  

o.ephraim@tweedekamer.nl;  

 

Lid Omtzigt 

pieter.omtzigt@tweedekamer.nl;  

 

Fractie de Haan 
n.dhaan@tweedekamer.nl;  

 

BBB 

c.vdplas@tweedekamer.nl;  

 

Bij 1 
s.simons@tweedekamer.nl;  

 

 

 

Bewindspersonen 

Op 15 januari 2021 heeft minis-
ter-president Rutte aan de Koning 
het ontslag aangeboden van alle 
ministers en staatssecretarissen. 



•  

Mark Rutte 

Minister-president, minister van 
Algemene Zaken 

 

 

Hugo de Jonge 

Minister van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport, vice-
minister-president 

 

•  

Kajsa Ollongren 

Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrela-
ties, viceminister-president 

 

•  

Carola Schouten 

Minister van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit, vi-
ceminister-president 
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•  

Ben Knapen 

Minister van Buitenlandse 
Zaken 

 

•  

Ferdinand Grapperhaus 

Minister van Justitie en Vei-
ligheid 

 

•  

Ingrid van Engelshoven 

Minister van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap 

 

•  

Wopke Hoekstra 

Minister van Financiën 
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•  

Henk Kamp 

Minister van Defensie 

 

•  

Barbara Visser 

Minister van Infrastructuur 
en Waterstaat 

 

•  

Stef Blok 

Minister van Economische 
Zaken en Klimaat 

 

•  

Wouter Koolmees 

Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid 
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•  

Tom de Bruijn 

Minister voor Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssa-
menwerking 

 

•  

Sander Dekker 

Minister voor Rechtsbe-
scherming 

 

•  

Arie Slob 

Minister voor Basis- en 
Voortgezet Onderwijs en 
Media 

 

•  

Ankie Broekers-Knol 

Staatssecretaris van Justitie 
en Veiligheid 
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•  

Raymond Knops 

Staatssecretaris van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijks-
relaties 

 

•  

Hans Vijlbrief 

Staatssecretaris van Finan-
ciën - Fiscaliteit en Belas-
tingdienst 

 

•  

Alexandra van Huffelen 

Staatssecretaris van Finan-
ciën - Toeslagen en Douane 

 

•  

Steven van Weyenberg 

Staatssecretaris van Infra-
structuur en Waterstaat 
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•  

Dilan Yeşilgöz-Zegerius 

Staatssecretaris van Econo-
mische Zaken en Klimaat - 
Klimaat en Energie 

 

•  

Dennis Wiersma 

Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 

 

>>> Slechts een deel van de 

bewindslieden is beëdigd 

Kamerlid. 

•  

Paul Blokhuis 

Staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport 
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