CPB doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord
1

Doel

2

Wat rekenen we wel door, en wat niet?

Op 13 maart presenteren het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving de
doorrekeningen van het ontwerp-klimaatakkoord. We doen dit opdat beleidsmakers en politici
inzicht krijgen in welke gevolgen maatregelen hebben en daar eventueel op kunnen bijsturen
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CPB PBL
Naast de effecten van het
ontwerp-Klimaatakkoord berekenen
we ook het totaaleffect van het reeds
ingezette klimaat- en energiebeleid,
inclusief het ontwerp-Klimaatakkoord
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Wat nemen we mee?
Elke maatregel moet aan een aantal eisen voldoen om de kwaliteit
en betrouwbaarheid van de doorrekening te waarborgen:

Welke concrete stappen worden ondernomen?
Door welke partijen en in welk tijdsbestek?
Hoe worden partijen aan de afspraken gehouden?
Globaal toetsen we ook:

Past de maatregel binnen juridische kaders (bijvoorbeeld internationale verdragen)?
Is de maatregel praktisch gezien uit te voeren?
Er is overleg met de ambtelijke ondersteuning
klimaatberaad en PBL om helder te krijgen
hoe maatregelen bedoeld zijn
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Basispad
De doorrekening geeft de gevolgen
van maatregelen weer ten opzichte
van het zogenoemde basispad
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Het basispad is de ontwikkeling die we verwachten op basis van het Regeerakkoord. Het basispad
is geactualiseerd in december 2018 en is inclusief het reeds ingezette klimaat- en energiebeleid
door het huidige kabinet en de vorige kabinetten (zoals het sluiten van kolencentrales, de
invoering van vliegbelasting en de CO2-normen voor vracht- en bestelauto’s)
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Doorrekenen
maatregelen

basispad

resultaten
PBL
het CPB maakt op enkele onderdelen
gebruik van de resultaten van PBL
(gedragseffecten en kostenschattingen)

START

Het CPB rekent de maatregelen in vijf pakketten door: elektriciteit,
gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, en mobiliteit.
We maken gebruik van rekenmodellen en (wetenschappelijke) inzichten
Meer informatie over en uitgebreide documentatie van onze modellen vindt u op www.cpb.nl/modellen

OUTPUT
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Wat hebben we doorgerekend?
Algemeen
• totaaleffect van het
klimaat- en energiebeleid
inclusief het ontwerpKlimaatakkoord
• effecten
ontwerp-Klimaatakkoord
• effecten van
kabinetsvarianten

Uitgaven
• effecten per klimaattafel
• steekjaren 2021, 2025
en 2030
Lasten
• effecten voor burgers,
bedrijven en buitenland
• steekjaren 2021, 2025
en 2030

Inkomenseffecten
• uitgesplitst naar vijf
groepen, die elk 20%
van de huishoudens
vertegenwoordigen
• cumulatief t/m 2021
en t/m 2030

!

Voor de inkomenseffecten kijken we alleen
naar het klimaat- en energiebeleid en het
ontwerp-Klimaatakkoord. Het zijn dus
geen koopkrachtcijfers, die zijn veel breder
samengesteld en jaar-op-jaar
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Publicatie
CPB en PBL publiceren en
lichten de resultaten toe op
13 maart in Nieuwspoort
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13 maart

En verder
De doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord is input voor de politieke besluitvorming
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