
Van: Film Fraude Film Festival [mailto:film@fraudefilmfestival.nl]  
Verzonden: donderdag 27 augustus 2015 13:22 
Aan: Trinthamer, Eric HJE (NSG) 
Onderwerp: Re: Interviewverzoek Roger van Boxtel 

 

Beste heer Trinthamer, 
  
Dank voor uw reactie. We hebben hetzelfde verzoek verstuurd naar Gerrit Zalm dan wel 
Caroline Princen uit het bestuur van ABN Amro, en naar bestuursvoorzitter van 
Achmea Willem van Duin. Mogelijk wordt de lijst later nog langer. 
  
We horen graag van u! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Fraude Film Festival 
Redactie Openingsfilm 
  
www.fraudefilmfestival.nl 
  

 
   
  
Op 27 augustus 2015 om 12:24 schreef "Trinthamer, Eric HJE (NSG)"  

Geachte redactie, dank voor uw interviewverzoek aan de heer Van Boxtel. Graag verneem ik welke andere 

bestuurders u hiervoor heeft benaderd voordat ik dit aan hem voorleg.  

  

Met hartelijke groet, 

 

Eric Trinthamer 

Woordvoerder 

Aan: NSG.Persvoorlichting (NSG) 
Onderwerp: Interviewverzoek Roger van Boxtel 

Beste heer/mevrouw, 

Ik schrijf u aan met een interviewverzoek namens het Fraude Film Festival. 

Op 8 en 9 oktober 2015 vindt de tweede editie van het Fraude Film Festival plaats in Eye in 
Amsterdam. Op deze bijeenkomst komen verschillende beleidsmakers samen om een 



gezamenlijke aanpak van fraude te bevorderen. Daarnaast is er een openbaar gedeelte waarop 
documentaires worden vertoond. 

Afgelopen jaar werd het Fraude Film Festival geopend door toenmalig Minister Opstelten. 
Dit jaar opent burgemeester Eberhard van der Laan het festival. 

In opdracht van het festival wordt een openingsfilm gemaakt die aansluit bij het 
overkoepelende thema van dit jaar: ‘tone at the top’. Daarmee doelen we op het gegeven dat 
een transparante en open instelling van topmensen doorstraalt in de rest van de organisatie en 
daarmee een klimaat schept waarin fraude geen voedingsbodem heeft. 

In die film willen wij een aantal topbestuurders van organisaties met een maatschappelijke 
functie interviewen over hun omgang met transparantie en openheid. Op de website beschrijft 
de NS haar belangrijke maatschappelijke rol in de Nederlandse samenleving en onderschrijft 
tevens het belang van openheid en transparantie. Uw Raad van Bestuur voorstaat daarnaast 
een transparant bestuur van de onderneming. Wij zouden in een kort interview graag ingaan 
op het belang van transparantie voor de NS, en de toepassing daarvan binnen het bedrijf. 

Het interview wordt deel van een aaneenschakeling van topbestuurders die transparantie hoog 
in het vaandel hebben staan. Op die manier luiden we het festival in met een reeks lichtende 
voorbeelden. 

Een interview met Roger van Boxtel, als gezicht van de NS, lijkt ons voor de hand liggend. 
Opnames zouden liefst begin september moeten plaatsvinden en zullen niet langer dan een 
uur in beslag nemen. Het interview wordt gehouden door onze moderator, Lars Gierveld. 

Ik ben erg benieuwd naar uw reactie. Voor aanvullende vragen zijn wij uiteraard bereikbaar. 

Met vriendelijke groet, 

Fraude Film Festival 
Redactie Openingsfilm 

www.fraudefilmfestival.nl 

 
 
  

 


