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Den Haag, 11 april 2019
Uitnodiging hoorzitting elektrisch rijden en het CARbonTAX-model
2019D
-

Geachte heer/mevrouw,
Inleiding
De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft besloten een
openbare hoorzitting te organiseren over elektrisch rijden en het CARbonTAX-model. U bent inmiddels
telefonisch benaderd voor deelname aan deze hoorzitting.
De hoorzitting is gepland op dinsdag 16 april 2019 van 16.30 tot 19.30 uur in de Thorbeckezaal in het
gebouw van de Tweede Kamer.
De hoorzitting
U neemt deel aan blok 3 van deze hoorzitting, waarbij de genodigden tegelijkertijd aan bod komen. Bij
aanvang van het gesprek krijgen de genodigden de gelegenheid zich voor te stellen en in het kort – 2 à 3
minuten – hun visie op het gespreksonderwerp te geven.
Een hoorzitting is een openbare vergadering waarbij pers en publiek mogelijk aanwezig zijn. Deze
hoorzitting is ook via de website van de Tweede Kamer (www.tweedekamer.nl) en via de app Debat
Direct rechtstreeks te volgen. Van de hoorzitting wordt geen verslag gemaakt. Terugkijken van de
hoorzitting is mogelijk via de website Debat Gemist.

Position papers / schriftelijke reacties
U wordt eveneens verzocht om voorafgaand aan de hoorzitting in een paper de volgende vragen te
beantwoorden:

1. Heeft u ooit berekeningen uitgevoerd met een model waarvan u de code, paramaters en
empirie niet kent en dat niet extern gevalideerd is?
2. Acht u het verantwoord om beleid, dat miljarden kost (12 miljard tot 2030 volgens de
doorrekening) te baseren op een model, dat u niet zelf kunt valideren of niet zelf kunt
laten valideren
3. Heeft het CPB zelf een plausibiliteitstest (of meer) uitgevoerd op de uitkomsten van de

berekeningen, zoals bijvoorbeeld de tabel op pagina 68 van het Klimaatakkoord met het
totaaloverzicht van uitgaven en dekking?
4. Heeft u vragen gesteld (aan het Planbureau voor de Leefomgeving, het ministerie van
Financien, RevNext en/of andere partijen) over de doorrekening. Zo ja, kunt u dat
toelichten?
5. Acht u op basis van de voorspellingen (meer dan 550.000 elektrische auto’s in de lease in
2030) een fiscale derving van 16 miljoen euro in dat jaar een plausibele schatting (zie de
tabel op pagina 68 van het ontwerp Klimaatakkoord)
De commissie ontvangt uw schriftelijke bijdrage graag uiterlijk op maandag 15 april 2019 om 20.00 uur.
Uw schriftelijke bijdrage kan per e-mail worden verstuurd naar het volgende adres:
cie.fin@tweedekamer.nl
De reacties / position papers worden op de website van de Tweede Kamer gepubliceerd.
Mocht u bezwaar hebben tegen openbaarmaking van uw reactie / position paper op de website, dan
verzoek ik u vriendelijk dit duidelijk kenbaar te maken bij de inzending ervan.
Agenda
De commissie Financiën heeft besloten de hoorzitting in te delen in drie blokken.
Blok 1 van 16.30 tot 17.30 uur:
Robert Kok, Revnext
Blok 2 van 17.30 tot 18.30 uur
Richard Smokers, TNO
Planbureau voor de Leefomgeving
Bas Jacobs, Erasmus Universiteit Rotterdam
Blok 3
CPB
Erik Verhoef, Vrije Universiteit Amsterdam

Uiteraard bent u van harte welkom om de gehele hoorzitting bij te wonen.
Beveiliging
Graag wil ik u wijzen op de beveiligingsmaatregelen. U kunt zich melden bij de beveiligingsloge bij de
hoofdingang van de Tweede Kamer aan Plein 2 (voor routeinformatie verwijs ik u naar de website van de
Tweede Kamer). U wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs)
mee te nemen. U wordt aangemeld als genodigde van de commissie. Uw jas en uw tas kunt u meenemen in
het Kamergebouw. U krijgt een kledingsticker en wordt doorverwezen naar de vergaderzaal.
Gezien het bovenstaande verzoek ik u tijdig voorafgaand aan de hoorzitting aanwezig te zijn. De
beschreven beveiligingsprocedure kan extra tijd in beslag nemen.
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Ik hoop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,
de adjunct-griffier van de vaste commissie voor Financiën,
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