
1

Hermens, Annelies

From: Houppermans, Hugo HPJ <Hugo.Houppermans@NS.NL>

Sent: vrijdag 13 september 2019 0:32

To: Hermens, Annelies

Subject: RE: Doe mee met pilot Variabele bijtelling: expert meeting - 1 oktober 13-14 uur 

Amersfoort

Dank Annelies dat je je hiervoor aanmeld gezien kritisch realistische blik. Jack had ook al aangegeven interesse te hebben (maar 
nu niets vernomen). 

Groet Hugo 
 

Van: Hermens, Annelies [mailto:annelies.hermens@capgemini.com]  

Verzonden: donderdag 12 september 2019 16:56 

Aan: Houppermans, Hugo HPJ <Hugo.Houppermans@NS.NL> 

Onderwerp: RE: Doe mee met pilot Variabele bijtelling: expert meeting - 1 oktober 13-14 uur Amersfoort 

 
Ha Hugo, 

  

Ik ben even kwijt of ik al gereageerd heb. 

Ik ben hier zeker in geïnteresseerd en heb ook al onze compensation & benefits dame aangehaakt. Zij schuift ook 

altijd aan als wij ons mobiliteitsplan bespreken. 

Moet alleen nog even kijken of ik er al om 13 uur kan zijn. 

  

Maar bij deze meld ik me dus graag aan. 

  

Groeten, 

Annelies 

  

From: Houppermans, Hugo HPJ <Hugo.Houppermans@NS.NL>  

Sent: dinsdag 3 september 2019 12:27 

To: Akram Aguerheu; Anne.Korthals.Altes@nuon.com; Annechien ten brinke; Hermens, Annelies; 'Anniek Mauser'; 

Astrid Romijn; Barbara van Veen; Bart Horstman; Bart Veuger; Bas Ruter; Bieleveld, Daan; Buddelmeijer, Hessel H; 

Carla Poortinga; Chantal Claessens; Denise Pronk; Diana Kockelkoren; Dirk.BijldeVroe@stedin.net; Drenth, Anno; 

emanuelpierre dumas; 'Esther Bosboom'; Frank van der Leeden; Frans van der Hoek; Geertje Hegeman; Olde 

Monnikhof, GHM (Gerald) (ProRail); Gerben meijer; gertjan Sybrandi; 'Gigi Pop'; Hans Bijl; Hedwig Thorborg; Hetty 

van der Pennen; Knol, Jack; Jan Dekker; Jan Willem de Vaal; Jannette brokke; 'Jasper Pietersen'; Jeroen Stoffelsen; 

Jessiva Samren; Jos Doornenbal; Nelissen, KTH (Katja) (ProRail); Kees Brink (kees.brink@pggm.nl); Koen Eising; Kroft, 

Lieke; Lianne; Liesbeth van der kruit; marie-cecile rossen; Marion Braams; Marjolein Zomer; Ubink, ME (Marjolijn) 

(ProRail); Maxime Roozendaal; Meike Kamphuis; Merel Kuiper; Monique van Rooij; Nico van Dooren; Nicole van der 

Sman; Niels van Geenhuizen; Noor Plantinga; Noortje Damen; Peter pauwels; Peter Soonius; Pieter Gussekloo; Pim 

de Weerd; R Stout; Raymond gense; Remco Neumann; richard kooloos; Rotteveel, Suzanne; Sander Donze; 'Sandra 

van Soest'; simon.braaksma@philips.com; Simone Eeken; Siombos, Enid; Tineke de Wolff; Tjeerd Krumpelman; 

Waatjes; Walter Minderhoud; Wiekens; Wolbeck; Wouter van het hoff (Wouter.van.t.Hoff@rabobank.nl); Yvonne 

van der Veen 

Subject: Doe mee met pilot Variabele bijtelling: expert meeting - 1 oktober 13-14 uur Amersfoort 

  

Beste allen, 
  
Voor aanpassingen in het fiscaal systeem heb je een lange adem nodig... toch is het onze coalitie gelukt om een voet 
tussen de deur te krijgen bij het ministerie van I&W om te experimenteren met een fiscale pilot. We hebben groen licht 
gekregen voor een pilot variabele inclusieve bijtelling. Graag willen we in 1 sessie toetsen of de huidige pilot 
haalbaar/uitvoerbaar is. Waar moet rekening mee gehouden worden (showstoppers, werving etc.)  Huidige deelnemers 
aan het overleg zijn: PWC, Accenture, Deloitte en Arcadis. Graag hoor ik of je wilt aansluiten? 
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Achtergrond: De werkgroep fiscaal heeft de fiscale kansen en belemmeringen geadresseerd. Deze zijn ingebracht bij de 

klimaattafels en bij de mobiliteitsalliantie. De mobiliteitsalliantie heeft ervoor gezorgd dat het ministerie deze pilot als een van de 
experimenten heeft geselecteerd (in regeerakkoord staat dat mobiliteitsalliantie samen met het kabinet  experimenten gaan doen 
naar anders betalen naar gebruik).  

  
Inhoud: medewerkers betalen tijdens de pilot een bijtelling per gereden privé km in plaats van een vaste bijtelling. Daarnaast is het 
privé gebruik van OV mogelijk zonder fiscale bijtelling. Oftewel één bijtelling per km voor alle modaliteiten. We kunnen evt ook 

differentiëren in km prijs om prijsprikkels te onderzoeken. Doel is het stimuleren van ander mobiliteitsgedrag van de leaserijder, 
daar zijn ook randvoorwaarden bij geformuleerd. 
  

Wanneer:             1 oktober van 13-14 uur 
Waar:                    Rijtuigenloods Amersfoort voorafgaand aan de plenaire sessie. 
  

We kunnen hier echt impact mee maken en zelf aan het stuur zitten voor discussie in komend regeerakkoord over rekening rijden.  
  
Groet Hugo 

  
  
Hugo Houppermans 

Programma directeur 

06-55744771 

  

 
Coalitie Anders Reizen is een netwerk voor en door bedrijven. 

Wij gaan voor een schoner en gezonder Nederland door het halveren van de CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit 

in 2030. 

  

  
  

Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de geadresseerde. De e-mail kan persoonlijke of 

vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van (de inhoud van) deze e-mail (en 

eventuele bijlagen) aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht 

degene die de e-mail verzond hiervan direct op de hoogte te brengen en de e-mail (en eventuele bijlagen) te vernietigen.  

 

Informatie vennootschap  

This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of the Capgemini Group. It is intended only for the person to whom it is addressed. If you 
are not the intended recipient, you are not authorized to read, print, retain, copy, disseminate, distribute, or use this message or any part thereof. If you receive this message in error, 
please notify the sender immediately and delete all copies of this message. 
 

Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de geadresseerde. De e-mail kan persoonlijke of 
vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van (de inhoud van) deze e-mail (en 
eventuele bijlagen) aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht 
degene die de e-mail verzond hiervan direct op de hoogte te brengen en de e-mail (en eventuele bijlagen) te vernietigen.  
 
Informatie vennootschap  


