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BIJLAGE 3  
Gesprekspartners 

De werkgroep en het secretariaat is veel dank verschuldigd aan vele gesprekspartners, 
onderzoekers, beleidsmakers en anderen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het 
IBO. De analyses en uitkomsten van dit IBO weerspiegelen de conclusies van de werkgroep en niet 
de mening van de geraadpleegde personen of organisaties. 
 
In het bijzonder willen we graag noemen Arjan Bruil (CBS), Jasper Menger (CBS), Jeroen 
Nieuweboer (CBS), Noortje Pouwels-Urlings (CBS), Elian Griffioen (CPB), Gerard Eijsink (DNB), 
Mauro Mastrogiacomo (DNB) en Edi Vording (DNB). Ook is veel dank verschuldigd aan de vele 
beleidsmedewerkers op verschillende ministeries die veel tijd hebben gestoken in alle technische 
beleidsinformatie, het doorrekenen en uitwerken van maatregelen, het maken van tabellen en 
grafieken en het meelezen op stukken. Vanuit het Gedragsnetwerk hebben Job Harms (FIN), 
Dörthe Kunkel (FIN) en Johan Bonekamp (AFM) een grote bijdrage geleverd. 
 
Ook de experts van de Belastingdienst hebben een grote bijdrage geleverd. Ruud Beenhakker, 
Mariska Bosscher, Nicolette Boomsma-Slats, Jeroen Fijen, Jurriën van der Heijden, Mascha 
Hoogeveen en al jullie ondersteunende collega’s: dank voor jullie kundige inbreng en de fijne 
samenwerking. 
 
Dit IBO heeft ook twee ronde tafelbijeenkomsten georganiseerd met zeer nuttige bijdragen van: 

• Arjan Lejour (Tilburg University) 
• Dirk Bezemer (Rijksuniversiteit Groningen) 
• Bas van Bavel (Utrecht University) 
• Nathalie Idsinga (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) 
• Fons Overwater (Register Belastingadviseurs 
• Jan van der Streek (Universiteit Leiden 
• Henk Vording (Universiteit Leiden) 

Daarnaast zijn er losse gesprekken gevoerd met experts op verschillende onderwerpen en een 
aantal organisaties: 

• Jan Möhlmann (CPB) 
• René Schulenberg (CPB) 
• Koen Caminada (Universiteit Leiden) 
• Bas Jacobs (Erasmus University Rotterdam) 
• Mauro Mastrogiacomo (DNB) 
• Sandra Phlippen (ABN AMRO bank) 
• Leo Stevens (Emeritus hoogleraar) 
• Wiemer Salverda (Universiteit van Amsterdam) 
• Dick Timmer (TU Dortmund) 
• Commissie Sociaal Economische Aangelegenheden van de SER  
• SER jongeren 
• Pensioenfederatie 
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