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Ruim voordat we beginnen met de doorrek-
eningen publiceren we effecten van mogelijke 
maatregelen en enkele methodologische en 
procesmatige kwesties. 

Wij vinden het belangrijk dat politieke partijen 
vooraf goed geïnformeerd zijn. Omdat er 
tijdens het proces van de KiK vaak weinig tijd is, 
werkt het prettiger als vooraf al bekend is wat 
bijvoorbeeld de budgettaire effecten van reeds 
bekende maatregelen zijn. Partijen kunnen 
hiervan gebruik maken wanneer zij hun 
maatregelen samenstellen.

Als een politieke partij besluit mee te doen met 
de doorrekeningen, wordt een samenwerking 
aangegaan met het CPB. Dat betekent dat er 
voortdurend overleg gevoerd wordt met de 
deelnemende partijen.

We willen heel precies weten wat een politieke 
partij voor ogen heeft. Daarom doen we steeds 
alles in nauw overleg. De resultaten van de 
doorrekeningen worden vooraf gedeeld met de 
deelnemende partijen.

Er worden 1250 exemplaren gedrukt, deze zijn 
beschikbaar voor de politieke partijen (tien per 
partij), voor journalisten en voor burgers (op 
aanvraag). Daarnaast komt er een webpubli-
catie op onze website.

In oktober worden alle politieke partijen 
uitgenodigd voor een kick-off-bijeenkomst. We 
leggen dan uit wat en hoe we gaan doorrek-
enen. Partijen leveren daarna hun maatregelen 
bij ons in. 

De maatregelen worden doorgerekend 
volgens een strak werkschema. We maken 
gebruik van rekenmodellen en (wetenschap-
pelijke) inzichten. 

De persconferentie vindt plaats op donderdag 
16 februari 2017. Ook het Planbureau voor de 
Leefomgeving presenteert dan haar eigen 
doorrekeningen.

Tijdens het doorrekenen wordt continu overleg 
gevoerd met de politieke partijen.
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Hoe rekent het CPB de verkiezingsprogramma’s door? Een kijkje achter de schermen bij Keuzes in Kaart.
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Ex ante-berekeningen:
hierbij wordt gebruik 
gemaakt van gegevens die 
we al kennen. Bijvoorbeeld 
de publicaties uit het
voortraject. Dit vormt de 
input voor onze reken-
modellen.

Ex post-berekeningen:
hierbij worden de uitkomsten 
uit de ex ante-berekeningen 
als input gebruikt voor onze  
rekenmodellen.

En buiten het CPB:


