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Uw kenmerk

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u de complete set met informerende notities ten behoeve van
de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Wij hechten er zeer aan om het
proces van de doorrekening zo zorgvuldig mogelijk te doen. Het doel van deze
notitie is om helderheid te verschaffen over het te gebruiken instrumentarium,
onze beoordelingen zo goed mogelijk te motiveren en vooraf transparant te zijn
over hoe wij maatregelen beoordelen. In aanvulling daarop voorziet het
tijdschema in de mogelijkheid om (in de laatste week van juni) gesprekken te
voeren met specialisten van CPB en PBL voor een mondelinge toelichting op en
onderbouwing van de kosten en baten van de door u voorgestelde maatregelen.
Wij zullen u een outline van de verschillende hoofdstukken van Keuzes in Kaart
sturen, zodat u maximaal inzicht heeft in de wijze waarop wij voornemens zijn de
uitkomsten te presenteren.
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Bij beantwoording van deze
brief graag ons kenmerk
vermelden.

Op 14 juni publiceren wij het basispad voor de periode 2013-2017, waarbij wij ook
zullen aangegeven welk beleid er tot 2017 verwerkt is in het basispad. Daarbij
gaan wij uit van de informatie die de departementen ons hebben verstrekt over
het Begrotingsakkoord 2013, inclusief een inschatting ten aanzien van correcties
op het basispad als gevolg van controversieel te verklaren wetsvoorstellen. Met
het oog op de publicatiedatum van 14 juni kunnen wij na 31 mei geen
aanpassingen van deze beleidsuitgangspunten meer verwerken.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en vertrouwen op een
vruchtbare samenwerking.
Mede namens prof dr M. Hajer, Directeur PBL,

prof dr C.N. Teulings
Directeur CPB
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