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Geachte heer, mevrouw, 

 

De vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer nodigt u uit tot het inzenden van een 

schriftelijke reactie op de evaluatie van de 30%-regeling die op 13 juni 2017 door de 

staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer is verzonden (Kamerstukken II, 2016-2017, 

34 552, nr. 84).   

 

In de procedurevergadering van 6 juli 2017 heeft de vaste commissie voor Financiën besloten dat 

de volgende personen en organisaties zullen worden verzocht om schriftelijk commentaar op het 

evaluatierapport te geven: 

1. StartupDelta 

2. American Chamber of Commerce 

3. Bouwend Nederland 

4. Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) 

5. Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) 

6. Belastingdienst (iemand die controleert op de toepassing van de 30%-regeling) 

7. Algemene Rekenkamer (i.v.m. met hun onderzoek naar de 30%-regeling) 

8. Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) 

9. Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus School of Economics (i.v.m. 

zijn onderzoek over de 30%-regeling vanuit het FEI van de Erasmus Universiteit) 

10. VNO-NCW 

11. ONL voor Ondernemers 

12. Maurice Limmen, voorzitter CNV vakcentrale 

13. FNV 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D17043&did=2017D17043


14. VSNU, vereniging van universiteiten 

15. Wageningen University & Research (WUR) 

16. Ton Mertens, docent Universiteit Leiden en UvA loonheffingen; Raadsheerplaatsvervanger 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch; belastingadviseur 

17. Carola van der Weijden, Universiteit Maastricht 

18. Leo Stevens, emeritus hoogleraar belastingrecht 

19. Edwin Heithuis, hoogleraar fiscale economie UvA 

20. Koen Caminada, hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de 

Juridische faculteit van de Universiteit Leiden  

 

Uw schriftelijk reactie op de evaluatie van de 30%-regeling kan tot donderdag 7 september 2017, 

17.00 uur, worden gezonden aan de griffier van de vaste commissie voor Financiën, mr. R.F. 

Berck, via het e-mailadres van de commissie cie.fin@tweedekamer.nl. 

 

Uw brief wordt op de website van de Tweede Kamer gepubliceerd, en is dan te raadplegen via 

deze link. Mocht u bezwaar hebben tegen openbaarmaking van uw brief op de website, dan 

verzoek ik u vriendelijk dit duidelijk kenbaar te maken bij de inzending ervan.  

 

Een overzicht van de ontvangen brieven wordt geagendeerd voor de procedurevergadering van de 

vaste commissie voor Financiën op 13 september 2017. In deze vergadering zal de vaste 

commissie voor Financiën, op basis van de ontvangen reacties, besluiten over de verdere 

behandeling van de evaluatie van de 30%-regeling.   

 

Nadere informatie 

Indien u nog nadere informatie wenst, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de staf van de 

vaste commissie voor Financiën op telefoonnummer 070 - 318 20 39. 

 

Ik hoop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. 
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