CPB Memo

Centraal Planbureau
Van Stolkweg 14
Postbus 80510
2508 GM Den Haag

Aan: Contactpersonen Politieke Partijen
T (070) 3383 380
I www.cpb.nl

Datum: 6 juli 2012
Betreft: Gang van zaken presentatie Keuzes in Kaart, 27 augustus

Contactpersoon
Edwin van de Haar

Diverse partijen hebben ons gevraagd naar de gang van zaken tijdens de presentatie van Keuzes in
Kaart 2012-2017. Hierbij zetten wij de planning voor u op papier.
Persconferentie, Nieuwspoort, Wandelganger I en II
datum:
uitreiken KiK aan partijen (onder embargo):
uitreiken KiK aan media (onder embargo):
start persconferentie:
o KiK en persbericht openbaar
o presentaties door CPB en PBL
einde persconferentie

27 augustus
rond 08.45 uur
rond 09.30 uur
10.30 uur

11.30 uur (uiterlijk)

Toelichtingen/eerste reacties door partijen
Het is gebruikelijk dat na afloop van de persconferentie van de planbureaus, iedere politieke partij
gelegenheid krijgt een korte (!) eerste reactie te geven. De planbureaus geven daarvoor
gelegenheid (zaalhuur en dergelijke) maar dragen daarvoor logischerwijs geen inhoudelijke
verantwoordelijkheid en organiseren dit ook niet. Gebruikelijk is dat een van de partijen dit
coördineert en de volgorde en lengte van de reacties afstemt in onderling overleg met de andere
partijen. Melvin Schut van de VVD is beried gevonden dat deze keer op zich te nemen.
Exemplaren Kik voor fracties
Voor iedere fractie zijn er voldoende exemplaren van het boek beschikbaar. Graag horen wij voor
25 juli van iedere fractie hoeveel boeken er nodig zijn ( per email: e.r.van.de.haar@cpb.nl).
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Deze worden dan op 27 augustus in een bulkverzending afgeleverd bij de postkamer van de Tweede
Kamer (alle Eerste Kamerleden krijgen overigens ook een exemplaar toegestuurd).
Medewerkers van CPB en PBL zijn op 27 augustus al om 08.45 in Nieuwspoort aanwezig om de
eerste exemplaren aan u te overhandigen (maximaal 5 per fractie, bovenop de bulkverzending),
zodat u direct met lezen kunt beginnen.
Opzet boek
U hebt eerder deze week al de opzet en indeling van het boek toegestuurd gekregen. In
vergelijking met verleden keer is het grootste verschil dat de bijlagen ook direct worden
opgenomen in het boek. Het wordt dus een lijvig boekwerk!
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Edwin van de Haar, Directiesecretaris/woordvoerder CPB,
070 3383 477, e.r.van.de.haar@cpb.nl.
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