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Geachte genodigden,
Inleiding
De vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft besloten een
rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp Keuzes voor een beter belastingstelsel. U bent
hierover al eerder telefonisch of per e-mail geïnformeerd.
Dit gesprek zal plaatsvinden op woensdag 25 maart 2015 van 10:00 tot 14:00 uur in de Thorbeckezaal
in het gebouw van de Tweede Kamer. Deze brief dient ter informatie over het rondetafelgesprek.
Het rondetafelgesprek
Een rondetafelgesprek wordt gebruikt door de leden van de Tweede Kamer om mondeling overleg te
voeren met personen en organisaties. Er kan op een interactieve wijze met de Kamerleden gesproken
worden. De genodigden nemen tegelijkertijd deel aan het gesprek. Bij aanvang van het
gesprek krijgen de genodigden de gelegenheid zich voor te stellen en in het kort – 2 à 3 minuten - hun
visie over het gespreksonderwerp te geven.
Het rondetafelgesprek is een openbare vergadering waarbij pers en publiek aanwezig zullen zijn.
Tevens is het rondetafelgesprek via de website van de Tweede Kamer te volgen
(www.tweedekamer.nl).
Met het oog op de voorbereiding van het rondetafelgesprek verzoekt de commissie de genodigden om
in het kort hun visie op de brief “Keuzes voor een beter belastingstelsel” schriftelijk te geven. Deze
reacties kunnen per e-mail worden verstuurd naar het volgende adres: cie.fin@tweedekamer.nl, bij
voorkeur minimaal een week voor het rondetafelgesprek. Tijdig ontvangen reacties zullen per e-mail
aan alle genodigden worden toegestuurd.
Agenda
Het rondetafelgesprek zal in drie blokken plaatsvinden. Per blok zitten de genodigden en de leden van
de commissie voor Financiën aan de vergadertafel. U bent uiteraard van harte uitgenodigd het gehele
rondetafelgesprek bij te wonen.
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Deelnemers rondetafelgesprek:
Blok 1. (10:00 – 11:10 uur)
- Hans Biesheuvel, ONL
- VNO-NCW (nog niet bevestigd)
- Annemarie van Gaal
- Wllem Vermeend
Blok 2. (11:20 – 12:20 uur)
- Arjo van Eijsden, EY
- Jan Zweekhorst, SRA
- Herman Vollebergh, Planbureau voor de Leefomgeving
- Edwin Heithuis, Universiteit van Amsterdam
Blok 3. (12:30 – 13:50 uur)
-

Sonja Dusarduijn, Universiteit van Tilburg
Stef van Weeghel, Universiteit van Amsterdam
Peter Kavelaars, Erasmus Universiteit Rotterdam
Syben Cnossen, Centraal Planbureau
Femke Groothuis, Ex'tax

Tussen de blokken is telkens een korte pauze gepland.
Beveiliging
Graag wil ik u wijzen op de aangescherpte beveiligingsmaatregelen. U kunt zich melden bij de balie bij
de ingang 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 kunt u afgeven bij de garderobe en uw tas
kunt u meenemen in het Kamergebouw. U wordt door de scanstraat geleid, krijgt een kledingsticker en
wordt doorverwezen naar de vergaderzaal.
Gezien het bovenstaande verzoek ik u tijdig voorafgaand aan het gesprek aanwezig te zijn. De
beschreven beveiligingsprocedure kan extra tijd in beslag nemen.
Nadere informatie
Indien u nog nadere informatie wenst over het rondetafelgesprek, dan kunt u telefonisch contact
opnemen met de staf van de vaste commissie voor Financiën op telefoonnummer 070 - 318 20 38
(Arja van Meeuwen, commissie assistent).
Ik hoop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben,
Hoogachtend,
de griffier van de vaste commissie voor Financiën,

R.F. Berck
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