Beste Ton,

Bij deze de reactie van de heer Verwaaijen, de heer Sluimers en de VVD. Volgens mij
allemaal relevant. Ik hecht er zeer aan, zoals besproken, dat je deze reactie in ieder geval
integraal aan het eind van je stuk plaatst. Je kan uiteraard wel citaten gebruiken in je stuk.
Groet Kees
------------------De VVD gaf naar aanleiding van dit artikel de volgende reacties, die hieronder
integraal zijn opgenomen:
Ben Verwaaijen:
‘Ik heb nimmer met Mark Rutte, Jan Antonie Bruin (de voorzitter van de
verkiezingsprogramcommissie), Dick Sluimers (verantwoordelijk voor de financiële
paragraaf in het verkiezingsprogramma) of iemand anders die er over ging
gesproken over de inhoud van het verkiezingsprogramma.
Ik heb per saldo ook geen zakelijk belang bij de fiscale vrijstellingsfaciliteit zoals die
in het verkiezingsprogramma is opgenomen. Wij zijn namelijk vooral bezig met de
groei van de bedrijven, niet met de winsten die ze wel of niet maken. Deze vrijstelling
zou voor ons vooral zorgen voor extra toetreders.
Tijdens de bijeenkomsten in Frankrijk bied ik mijn gasten eten, drinken en een
slaapplaats aan en stel hen de hele dag vooral lastige vragen. Ik regel verder
helemaal niks en ik vraag er ook helemaal niks voor terug. Zo werken die dingen
namelijk niet bij mij.
Over uw voorbeelden het volgende:
Wij hebben de investering in StudyPortal gedaan in maart 2017. De genoemde
handelsreis was in oktober 2015. Wij hebben daar dus überhaupt geen rol in kunnen
hebben.
Het zelfde geldt voor de investering in EclecticIQ. Onze investering was in november
2017, het werkbezoek van de minister-president aan TNO al in november 2016. De
suggestie die u wekt dat dit gebeurd is doordat wij in de bedrijven geïnvesteerd
hebben, is dan ook niet correct.

Dan de bijeenkomst in het Catshuis waar mijn zoon bij aanwezig was. Ik heb hem
daar even over gebeld. Dat betrof een ongeveer 25-koppig gezelschap dat een kort
groepsgesprek had over de vraag hoe je het klimaat voor start ups in Nederland kon
verbeteren. In een brainstorm zijn daarvoor ideeën geopperd, op basis van best
practices in landen om ons heen. Mijn zoon heeft misschien twee keer kort zijn mond
open gedaan in dat rondetafelgesprek. Hij heeft de minister-president daarvoor ooit
één keer eerder kort de hand gedrukt. ‘
Dick Sluimers:
‘Ben Verwaaijen heeft nooit met mij gesproken over de inhoud van het VVDverkiezingsprogramma, laat staan over deze fiscale maatregel. De suggestie
daarvoor kwam onder andere van Start Up Delta. Uiteindelijk en mede daardoor is
het in het VVD-verkiezingsprogramma terechtgekomen.’
Raymond Mens, partijvoorlichter:
‘Wij zien in uw stuk geen aanknopingspunten die aanleiding kunnen zijn de
Commissie Integriteit te vragen een onderzoek te verrichten.
De ‘mogelijkheid van de schijn van belangenverstrengeling’ (zoals u schrijft) is
daarvoor namelijk niet genoeg. Concrete aanwijzingen voor belangenverstrengeling
kunnen uiteraard wel aanleiding voor een onderzoek zijn. Daarvan is hier - gezien
de reactie van de heer Verwaaijen en de heer Sluimers - geen sprake.
Over de bijeenkomst in Goult het volgende. De aanwezigen bij de bijeenkomst gaan
op eigen gelegenheid naar de heer Verwaaijen toe. De premier koopt zijn eigen
ticket, de aanwezige fractieleden reizen economy class op kosten van de VVDfractie, de partijvoorzitter reist eveneens economy class op kosten van de partij en
mevrouw Jorritsma rijdt er altijd met haar eigen auto naartoe. De VVD ziet dan ook
geen reden de bijeenkomsten in Frankrijk anders in te richten.’

