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> Retouradres: Centraal Planbureau, Postbus 80510, 2508 GM, Den Haag 

 

       

 

Datum: 27 september 2016 

Betreft: Nadere informatie ten behoeve van doorrekening verkiezingsprogramma s 

 

In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 nodigt het 

Centraal Planbureau politieke partijen uit om hun verkiezingsprogramma’s door te 

laten rekenen.1 Hier is eerder met u over gecommuniceerd naar aanleiding van de 

belangrijkste conclusies uit de evaluatie van Keuzes in Kaart 2013-20172. Graag 

vernemen wij uiterlijk 14 oktober 2016 of u op de uitnodiging in wilt gaan. U kunt 

zich aanmelden via j.f.p.hers@cpb.nl. Deze brief geeft informatie over een aantal 

praktische zaken. 

  

Reikwijdte en breedte van de doorrekening 

De tijdshorizon van de berekeningen is 2018-2021. Daarnaast is er aandacht voor 

de effecten op lange termijn. De basis voor de doorrekening is het basispad van 

de Middellange termijn verkenning (MLT) 2018-2021 die op 20 september is 

gepubliceerd.  

 

De thema’s waarop de programma’s worden doorgerekend zijn, conform eerder 

genoemde brief, beperkt ten opzichte van Keuzes in Kaart 2013-2017. Elk 

programma wordt doorgerekend op budgettaire, macro-economische en 

koopkrachteffecten in de periode 2018-2021, structurele werkgelegenheid, 

houdbaarheid van de overheidsfinanciën en inkomensongelijkheid op lange 

termijn.  

 

Tijdschema en aan te leveren informatie 

De beoogde publicatiedatum van KIK 2018-2021 is de week van 13 februari.  

Om de analyse te kunnen verrichten hebben we van u een lijst nodig met concrete 

maatregelen die u wilt laten ingaan in de periode 2018-2021. Deze lijst moet op  

7 november bij ons zijn aangeleverd. Het CPB zal in de doorrekening 

veronderstellen dat de maatregelen in de verkiezingsprogramma’s geleidelijk 

tijdens de kabinetsperiode zullen worden ingevoerd vanaf het moment dat dit 

uitvoeringstechnisch mogelijk is.  

Alleen maatregelen die de rijksoverheid zelf kan nemen worden in de analyse 

meegenomen. Van belang is dat bij iedere maatregel duidelijk wordt aangegeven 

welk bedrag ermee gemoeid is (in prijzen 2017).  

                                                

 
1 Dit is alleen mogelijk voor partijen die op 15 oktober 2016 in de Tweede Kamer 

vertegenwoordigd zijn. 
2 Zie Vernieuwing doorrekening verkiezingsprogramma’s, CPB notitie november 2013 (link) 

mailto:j.f.p.hers@cpb.nl
https://www.cpb.nl/publicatie/vernieuwing-doorrekening-verkiezingsprogrammas-evaluatie-keuzes-in-kaart-2013-2017
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De eerste resultaten zijn medio december (ex ante) en in de derde week van 

januari (overige uitkomsten) beschikbaar. Naar aanleiding van de eerste 

resultaten kunnen partijen de concrete uitwerking van hun pakket van 

maatregelen marginaal aanpassen. Het is niet mogelijk om naar aanleiding van de 

rapportage in de derde week van januari nog nieuwe beleidsmaatregelen toe te 

voegen. In deze fase kunnen maatregelen slechts geschrapt worden of kan hun 

maatvoering worden aangepast.  

 

 

Globaal werkschema 

 

Actie periode Inhoud 

CPB en partij 3 oktober Startbijeenkomst 

Partij  uiterlijk 14 oktober partij geeft aan of een doorrekening gewenst is 

Partij uiterlijk 7 november  aanleveren pakket van maatregelen (in xls-format met 

toelichting) inclusief financiële onderbouwing, 

randvoorwaarden en stuurvariabelen 

CPB en partij begin december gesprekken over pakket 

CPB  rond 12 december rapportage begroting ex ante 

CPB rond 19 december Aanleveren definitieve pakket 

CPB  rond 20 januari rapportage(s) overige uitkomsten 

Partij rond 25 januari  laatste marginale aanpassingen (alleen schrappen of 

aanpassen bedragen bestaande maatregelen) 

CPB begin februari concept eindrapportage gereed 

Partij week 1 februari reactie op concept-rapportage 

CPB Week van 13 februari gedrukte versie eindrapport beschikbaar 

 

Organisatie van het proces 

Iedere partij krijgt een contactpersoon van het CPB. Voor het overkoepelende 

project zijn Johannes Hers (j.f.p.hers@cpb.nl), hoofd sector publieke financiën, en 

Wim Suyker (w.b.c.suyker@cpb.nl), programmaleider overheidsfinanciën, de 

aanspreekpunten.  

 

Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de consistentie tussen de aanlevering van 

input voor het CPB en het PBL als daarvan sprake is. CPB en PBL zullen tijdens het 

proces wel een consistentiecheck doen op de maatregelen die in beide 

doorrekeningen zijn aangeleverd. 

 

 

 

mailto:j.f.p.hers@cpb.nl
mailto:w.b.c.suyker@cpb.nl
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 Voorlichtingsbijeenkomst 

Op 3 oktober is er van 14.00-16.00 uur in de Suze Groenewegzaal in de Tweede 

Kamer een algemene informatiebijeenkomst voor de betrokkenen van alle 

partijen. Bij die bijeenkomst ontvangt u een aanvullende startnotitie.3 Naast deze 

notitie ontvangt u een memo met een lijst technische vereisten, die erop gericht 

zijn de communicatie tussen partijen en CPB zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

 

Mocht u besluiten tot een doorrekening, dan vertrouwen wij op een vruchtbare 

samenwerking. 

 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Laura van Geest              

directeur CPB      

 

 

 

                                                

 
3 De eerste startnotitie is gepubliceerd op 10 augustus jl (link).  

https://www.cpb.nl/publicatie/startnotitie-keuzes-in-kaart-2018-2021-de-budgettaire-effecten

