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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
Een hoorzitting is een serie gesprekken met verschillende personen of vertegenwoordigers van
organisaties, waarbij de gesprekspartners na elkaar aan bod komen. De hoorzitting is gericht op het
verkrijgen van informatie.
U wordt verzocht om bij aanvang van de hoorzitting het CARbon-TAX-model in ongeveer twintig
minuten toe te lichten, waarna de aanwezige leden ongeveer dertig minuten de tijd krijgen om hierover aan
u vragen te stellen.
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. Kunt u de achterliggende berekeningen geven voor de periode 2021-2030 over het aantal
elektrische lease-auto’s (per cohort en met de gemiddelde waarde) en de kosten die dus
gemaakt worden voor de fiscaal lagere bijtelling?
Kunt u heel specifiek berekenen op welke wijze de kosten van 16 miljoen in 2030 (pagina
68 van het klimaatakkoord, laatste kolom, 3e cijfer) tot stand gekomen is, dus inclusief de
achterliggende tussenstappen en aannames in de berekening?
2. Kunt u beschrijven welke contacten en contracten u met Tesla heeft en gehad heeft? Heeft
Tesla op enige wijze input en/of informatie geleverd voor de modellen?
3. Heeft u ooit een onafhankelijk (intern of extern) toets (of wetenschappelijke validatie) op
uw model laten doen? Zo ja, door wie en kunt u het resultaat met ons delen?
4. Wat was voor u de reden om het model niet ten minste in licentie te delen met het
ministerie en het PBL? Hebben die partijen daar op enig moment om gevraagd?
5. Is het model een spreadsheet? Hoe ziet de opbouw van het model eruit?
De commissie ontvangt uw schriftelijke bijdrage graag uiterlijk op maandag 15 april 2019 om 20.00 uur.
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.
Tweede Kamer der StatenGeneraal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
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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,

Tweede Kamer der StatenGeneraal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
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