
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkplan 2008 Centraal Planbureau 
 
externe versie  
 
 
Werkplancyclus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centraal Planbureau, Den Haag, november 2007 



 



 

 

Inhoudsopgave 
 

1 Managementsamenvatting 5 

2 Doelstellingen 6 

2.1 Missie en strategie 6 

2.2 Interne en externe ontwikkelingen 6 

2.3 Doelstellingen 2008 9 

3 Kritische succesfactoren 13 

4 Sectoren 15 

4.1 Sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat 15 

4.2 Sector Conjunctuur en collectieve sector 16 

4.3 Sector Groei, kennis en structuur 19 

4.4 Sector Marktordening 20 

4.5 Sector Economie en fysieke omgeving 21 

4.6 Sector Internationale economie 23 

5 Inzet op lopend werk en onderzoek 25 

6 Lopend werk 26 

7 Onderzoeksprogramma 29 

7.1 Speerpunt Vergrijzing en Arbeidsmarktparticipatie 29 

7.2 Speerpunt Inrichting van de zorg 34 

7.3 Speerpunt Productiviteit 36 

7.4 Speerpunt Beleidsevaluaties onderwijs, zorg en sociale zekerheid 41 

7.5 Speerpunt Klimaat, energie en milieu 44 

7.6 Speerpunt Woningmarkt 48 

7.7 Speerpunt Agglomeratie-effecten, infrastructuur en subsidiariteit 48 

7.8 Speerpunt Hervormingsagenda EU 50 

7.9 Overige thema’s 52 

Bijlage Externe financiering 2008 67 

 

 



 

4 



 

 

5 

1 Managementsamenvatting 

Op tal van terreinen kan economisch onderzoek een nuttige rol vervullen: agendazettend voor 

het nadenken over toekomstige kansen en bedreigingen of als informatiebron bij de 

besluitvorming over concreet nieuw beleid dan wel bij het evalueren van bestaand beleid. Het is 

bij uitstek de taak van het CPB om dergelijk onderzoek op het snijvlak tussen wetenschap en 

beleid te verrichten, zowel op eigen initiatief als op verzoek van onze primaire klanten, d.w.z. 

regering/ministeries, parlement en sociale partners. 

Veel van het reguliere analysewerk aan onder meer CEP en MEV ligt al min of meer vast. 

Dat geldt niet voor de onderzoeksagenda. Tegenover een grote hoeveelheid potentiële 

onderzoeksonderwerpen staat een begrensde onderzoekscapaciteit. Dat betekent dat we keuzes 

moeten maken, afhankelijk van de beleidsrelevantie op kortere en langere termijn. Ook de 

Commissie Beleidsgeoriënteerde toetsing CPB (de commissie-Borstlap) beveelt het CPB aan 

om duidelijk keuzes te maken. In de visie van de commissie moet het planbureau enerzijds het 

werkveld verbreden op terreinen als milieu en ruimtelijke ordening, en anderzijds duidelijk 

grenzen stellen door vaker nee te zeggen en zaken die te ver buiten het bereik van de 

economische wetenschap liggen niet op te pakken. 

De afslankingstaakstelling die het CPB in 2008 moet invullen versterkt de noodzaak van het 

maken van keuzes nog. Deze taakstelling is nog niet in het werkplan verwerkt. In dit werkplan 

is het ‘scherper keuzes maken’ onder meer ingevuld door de onderzoeksagenda sterk te 

focussen op de speerpunten. De speerpunten voor 2008 zijn: Vergrijzing en arbeidsparticipatie; 

Inrichting van de zorg; Productiviteit; Beleidsevaluaties onderwijs, zorg en sociale zekerheid; 

Woningmarkt; Klimaat, energie en milieu; Agglomeratie-effecten, infrastructuur en 

subsidiariteit; en Hervormingsagenda EU. 

Deze speerpuntenlijst bouwt sterk voort op de gekozen speerpunten voor 2007, omdat het 

niet wenselijk is jaarlijks een geheel nieuwe focus te kiezen. Voor het Werkplan 2009 zal het 

CPB daarentegen na overleg met de CPC en de primaire klanten weer geheel nieuwe keuzes 

maken voor de meerjarige onderzoeksagenda en de speerpunten daarbinnen.
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2 Doelstellingen 

2.1 Missie en strategie 

Het CPB heeft zijn visie, ofwel zijn doel voor de lange termijn, als volgt omschreven: 

Een breed vertrouwde bron van beleidsrelevante economische analyse. 

Hiermee willen we antwoord geven op de vraag: Wat mist Nederland als het CPB er niet is? 

  

Een toelichting per onderdeel van de visie: 

• Breed: voor de verschillende doelgroepen 

• Vertrouwen: beleving die bij de doelgroepen wordt gecreëerd op basis van kwaliteit, 

onafhankelijkheid, continuïteit, e.d. 

• Bron: levert gevraagd en ongevraagd 

• Beleidsrelevant: met het doel om beleid te verbeteren met onafhankelijke analyses 

• Economische analyse: op het hele sociaal-economische terrein. 

 

De missie is een vertaling van de visie naar de middellange termijn en luidt als volgt: 

Hèt topinstituut in Nederland voor beleidsrelevante economische analyse en als zodanig 

internationaal toonaangevend. 

2.2 Interne en externe ontwikkelingen 

Het CPB functioneert al decennialang op het snijvlak tussen beleid en wetenschap. Bij het 

bepalen van de onderzoeksagenda is beleidsrelevantie het eerste vereiste. Dat kan een directe 

relevantie zijn, als er voor de beleidsvorming in Nederland (en/of internationaal) behoefte 

bestaat aan analyses op een bepaald terrein, maar ook een indirecte relevantie, bij de 

noodzakelijke ontwikkeling van instrumenten om vervolgens de beleidsanalyses mee te 

verrichten. 

Beleidsrelevantie is geen statisch gegeven. De wereld verandert, en daarmee ook de 

behoeften van onze klanten. Dan is het van belang om ook in de onderzoeksagenda goed in te 

blijven spelen op deze veranderende behoeften. Mede om te onderzoeken of het CPB dat goed 

doet is het CPB in 2007 voor de tweede maal doorgelicht door een Commissie 

Beleidsgeoriënteerde Toetsing van het CPB, nu onder voorzitterschap van de heer drs. Hans 

Borstlap, lid van de Raad van State. Deze commissie heeft gesproken met tal van gebruikers 

van CPB-producten: vertegenwoordigers van ministeries, parlement, collega-

onderzoeksinstellingen, sociale partners, pers en Europese Commissie. Het rapport ‘Focus op 

Beleid’ geeft een goed overzicht van het scala aan opvattingen over het functioneren van het 

CPB. 
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De Commissie-Borstlap constateert dat de positie en kwaliteit van het CPB onomstreden zijn, 

maar waarschuwt dat de hoge waardering voor het CPB en de status die daarbij hoort geen 

vanzelfsprekendheden zijn. “Om een ‘breed vertrouwde bron van beleidsrelevante analyses’ te 

zijn en te blijven moet het planbureau aan hooggespannen verwachtingen voldoen.” De 

commissie concludeert dat “de veranderende beleidsomgeving continue aandacht van het 

Centraal Planbureau vraagt voor productvernieuwing. Die voortdurende druk om 

beleidsrelevante analyses te leveren plaatst het CPB voor lastige keuzes. Enerzijds moet het 

planbureau prioriteiten stellen om binnen het budget de bestaande kwaliteit te waarborgen, 

anderzijds vragen gebruikers van het CPB analyses op een steeds breder werkveld”. 

De commissie-Borstlap adviseert een aanpak via vier lijnen (Focus op Beleid, pag. 5): 

 

• Verbreding van het werkveld: ook nieuwe onderwerpen als milieu en ruimtelijke ordening; 

• Verdieping van de analyse: met name op specifieke deelterreinen van de traditionele 

onderzoeksonderwerpen; 

• Grenzen stellen: vaker nee zeggen tegen aanvragen; geen onderwerpen aanpakken die te ver 

buiten het bereik van de economische wetenschap liggen; geen onderzoek oppakken met weinig 

perspectief op concrete beleidsgerichte resultaten; 

• Samenwerken: meer gebruik maken van de expertise en menskracht van andere planbureaus en 

kennisinstellingen. 

 

Het CPB bekijkt zelf ook steeds kritisch wat we wel en wat we niet moeten doen. De 

capaciteitsrestrictie maakt het noodzakelijk om tegenover verbreding naar het ene terrein ook 

versmalling elders te plaatsen. Grenzen stellen is en blijft cruciaal. Dit is eens te meer het geval 

gezien de nieuwe afslankingstaakstelling voor de komende jaren, waartoe het kabinet heeft 

besloten voor de Rijksdienst - en daarmee ook voor het planbureau. De uitgangspunten die bij 

de invulling van de taakstelling gehanteerd moeten worden zijn nog niet bekend. Het CPB kan 

pas definitief besluiten over de invulling van de eigen taakstelling als hierover helderheid 

bestaat. 

 

Het CPB werkt al steeds meer samen met andere kennisinstellingen in binnen- en buitenland; 

dit zal de komende jaren waar zinvol worden geïntensiveerd. Hiermee wordt ook tegemoet 

gekomen aan de behoeften van beleidsmakers aan meer integrale analyses (in plaats van aparte 

studies van verschillende instituten naast elkaar). De andere planbureaus - SCP, MNP en RPB, 

waarvan de laatste twee gaan fuseren tot een planbureau voor de duurzame leefomgeving - 

nemen daarbij een voorname plaats in. 
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Daarnaast werken we, zowel structureel als incidenteel, bij het onderzoek steeds meer samen 

met anderen die over specifieke, waar mogelijk ook aanvullende expertise beschikken: 

wetenschappers, kennisinstituten zoals het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), het 

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), De 

Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en economische 

onderzoeksinstituten in het buitenland, dit laatste onder meer in het netwerk ENEPRI (European 

Network of Economic Policy Research Institutes). Voor kennis op een specifiek 

onderzoeksgebied zoeken we actief contact met deskundigen op het desbetreffende gebied (incl. 

bij de departementen). 

 

Naast beleidsrelevantie zijn ook onafhankelijkheid en kwaliteit kernwoorden voor en eisen aan 

het CPB-werk. Wat betreft kwaliteit merkt de commissie op: 

“De kwaliteit van het CPB moet onomstreden zijn om zijn betekenis voor het beleid te 

behouden. In het algemeen voldoet het CPB aan deze norm. Het planbureau werkt voortdurend 

aan de kwaliteit van zijn analyses. De commissie beveelt aan om dit kwaliteitsbeleid stevig door 

te zetten, waarbij de investeringen in het menselijk kapitaal van het CPB een specifiek 

aandachtspunt vormen.” 

CPB-analyses moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Dat is meer dan een doel dat wij 

willen nastreven, het is een verplichting waar het CPB aan moet voldoen, willen we onze 

huidige positie bewaren. Terecht stellen gebruikers hoge eisen. Intern bewaken we de 

kwaliteitsstandaarden door vanaf het formuleren van de onderzoeksvraag tot het afronden van 

de analyses allerlei toetsingsmomenten in te bouwen. Zo vinden er steeds vaker voorzaag- en 

doorzaagseminars plaats. In een voorzaagseminar discussiëren onderzoekers en leiding-

gevenden aan het begin van een project over de exacte formulering van de onderzoeksvraag en 

over de onderzoeksopzet en -aanpak. In een doorzaagseminar halverwege een project staan de 

resultaten tot dat moment centraal, wat waar nodig bijsturing mogelijk maakt. 

Om de kwaliteit te bewaken is daarnaast ook externe feedback essentieel, zowel van 

gebruikers van onze analyses als uit de wetenschappelijke wereld. Dat betekent dat we over 

onderhanden onderzoek discussiëren met betrokkenen bij het desbetreffende onderzoeksterrein, 

dat CPB-onderzoek voor iedereen gratis toegankelijk is op internet met de mogelijkheid om 

hierop te reageren, en dat we afgerond onderzoek presenteren op zowel wetenschappelijke als 

beleidsfora. 

 

Dit Werkplan 2008 bouwt in grote lijnen voort op het Werkplan 2007. Een focus op 

speerpunten vergt immers een wat langere adem en dus een meerjarige aanpak. In het kader van 

de voorbereiding van het Werkplan 2009 zal al eind 2007, begin 2008 in overleg met de 

Centrale Plancommissie (CPC) en met departementen en andere primaire klanten meer 

fundamenteel worden nagedacht over gewenste onderzoeksprioriteiten in de komende jaren. 
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2.3 Doelstellingen 2008 

2.3.1 Speerpunten 

Voor de onderzoeksprogrammering van het CPB is enige continuïteit gewenst in verband met 

langlopende onderzoeksprojecten. Zoals hiervoor gezegd hebben de speerpunten uit de 

onderzoeksagenda 2007 als uitgangspunt gediend voor dit Werkplan 2008. Wijzigingen 

betreffen met name het aantal speerpunten. Naar aanleiding van kritiek op het te grote aantal in 

2007 is dit teruggebracht door er één te schrappen en er drie samen te voegen. Voorts vonden 

velen het speerpunt ‘Europa’ te breed, zodat het geen focus kon bieden. Daarom is dit 

toegespitst, tot ‘Hervormingsagenda EU’. 

 

Speerpunten hebben betrekking op het onderzoeksprogramma. Daarnaast kent het CPB ook veel 

jaarlijks terugkomend werk voor de reguliere begrotingscyclus, verrichten onderzoekers 

uiteenlopende analyses en beantwoorden zij vragen in het kader van de beleidsondersteuning 

(inclusief kosten-batenanalyses). 

 

Onderstaande tabel geeft de prioriteiten in het onderzoeksprogramma 2008 met de geplande 

capaciteitsinzet voor deze speerpunten. Daarna volgt per speerpunt een overzicht van de 

projecten in dit werkprogramma die onder het desbetreffende thema vallen. Vaak dragen 

meerdere sectoren bij aan het onderzoek op de speerpunten. In hoofdstuk 3 treft u een 

beschrijving aan van de inhoud van de projecten. 

 

Tabel 2.1 Capaciteitsinzet voor speerpunten (in arb eidsmaanden) 

1. Vergrijzing en arbeidsmarktparticipatie 87 

2. Inrichting van de zorg  36 

3. Productiviteit  56 

4. Beleidsevaluaties onderwijs, zorg en sociale zekerheid 56 

5. Klimaat, energie en milieu 55 

6. Woningmarkt 19 

7. Agglomeratie-effecten, infrastructuur en subsidiariteit 19 

8. Hervormingsagenda EU 30 
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1. Vergrijzing en arbeidsmarktparticipatie  

 Speerpuntcoördinator: sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat 

Voorgenomen onderzoeken in 2008 zijn: 

• Rethinking Retirement: speciale publicatie & conferentie (5 maanden) 

• Financiële prikkels uittreding: micro-bevindingen (5,5 maanden) 

• Sparen en uittreding (11,5 maanden) 

• Loon- en productiviteitsprofielen (3 maanden) 

• Ontslagbescherming en WW (3,5 maanden) 

• Levensloopmodel - project uittreding (8 maanden) 

• Inkomen en sociale zekerheid gedurende de levensloop (18 maanden) 

• Levensloopmodel - structurele parameters (3 maanden) 

• Schuldpolitiek & Overheidsinvesteringen in onderwijs, infrastructuur en milieu (8,5 maanden) 

• Optimale inrichting pensioenstelsel (21 maanden) 

 

2. De inrichting van de zorg 

 Speerpuntcoördinator: sector Conjunctuur en collectieve sector 

Voorgenomen onderzoeken in 2008 zijn: 

• Volumebeheersing curatieve zorg (6 maanden) 

• Index risicoselectie (6 maanden) 

• Transitievraagstukken rond het nieuwe zorgstelsel (5 maanden) 

• Prestatiebekostiging ziekenhuizen (8 maanden) 

• Lange termijn impact van kostenbeheersing (effecten BKZ) (7 maanden) 

• Keuzegedrag consumenten (4 maanden bij de sector Marktordening) 

 

3. Productiviteit 

 Speerpuntcoördinator: sector Groei, kennis en structuur 

Voorgenomen onderzoeken in 2008 zijn voor dit speerpunt: 

• Vraag en aanbod van skills (6 maanden) 

• De productiefunctie van Menselijk Kapitaal: Kwantitatief (10 maanden) 

• De relatie tussen excellentie, loonontwikkeling en arbeidsproductiviteit (7 maanden) 

• Kwantitatief rendement Kennisbeleid (6 maanden) 

• Een kansrijke optie voor kennisbeleid: De doorwerking van beleid naar welvaart (8 maanden) 

• Inventarisatie instrumentarium Productiviteit (6 maanden) 

• Innovatie (3 maanden) 

• Constante schaalopbrengsten en perfecte markten: een utopie? (5 maanden) 

• ICT en productiviteit (1 maand vooronderzoek; 5 maanden bij ‘go’-beslissing) 

• Productiviteit en de internationale verwevenheid van bedrijven in Nederland (4 maanden) 
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4. Beleidsevaluaties onderwijs, zorg en sociale zekerh eid  

 Speerpuntcoördinator: sector Marktordening 

Voorgenomen onderzoeken in 2008 zijn voor dit speerpunt: 

• Vervolgonderzoek evaluatie WWB (4 maanden) 

• Uit de WWB naar waar? (5 maanden) 

• Effect VLZ op het ziekteverzuim (5 maanden) 

• Het effect van vroege selectie op deelname hoger onderwijs (10 maanden) 

• Effect van de Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi, Vici) op excellentie in onderzoek (8 maanden) 

• Voortijdig schoolverlaten: het effect van een tweede teldatum in het MBO (4 maanden) 

• Effecten van Voor- en Vroegschoolse Educatie in Nederland (3 maanden) 

• Effectiviteit, productiviteit en prikkels in de semi-publieke sector (17 maanden) 

  

5. Klimaat, energie en milieu  

 Speerpuntcoördinator: sector Marktordening 

Voorgenomen onderzoeken in 2008 zijn voor dit speerpunt: 

• Inefficiënties CO2-emissiehandel en de elektriciteitsmarkt (6 maanden) 

• Milieubeleid en innovatie (5 maanden) 

• Milieu en economie (12,5 maanden) 

• Transit Roadmap Energie Infrastructuur Nederland - TREIN (9 maanden) 

• Kosteneffectief klimaatbeleid (4 maanden) 

• Waterveiligheid (3 maanden) 

• Evaluatie EU-actieplan klimaatverandering (12 maanden) 

• CDM leakage (3 maanden) 

 

6. Woningmarkt 

 Speerpuntcoördinator: sector Economie en fysieke omgeving  

Voorgenomen onderzoeken in 2008 zijn voor dit speerpunt: 

• Follow-up woningmarkt (19 maanden) 

 

7. Agglomeratie-effecten, infrastructuur en subsidiari teit 

 Speerpuntcoördinator: sector Economie en fysieke omgeving 

Voorgenomen onderzoeken in 2008 zijn voor dit speerpunt: 

• Theorie grondmarkt (4 maanden) 

• Meting agglomeratie-effecten (productiviteit) van infrastructuur (7 maanden) 

• Subsidiariteit en grondprijzen (8 maanden) 
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8. Hervormingsagenda EU 

 Speerpuntcoördinator: sector Internationale economie 

Voorgenomen onderzoeken in 2008 zijn voor dit speerpunt: 

• EC Models-project (18 maanden) 

• Innovatie en integratie (7 maanden) 

• Consolidatie van de vennootschapsbelasting in Europa (5 maanden) 
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3 Kritische succesfactoren 

Tabel 3.1 Overzicht prestatiegegevens (KSF’en) 

Kritische succesfactor (KSF) Prestatie-indicator Norm Prognose 2007 

    
1. Een goede beoordeling 

van de kwaliteit van het CPB 

1a. Evaluatie kwalitatief functioneren CPB 

door een visitatiecommissie 

1a. Elke 5 à 6 jaar 

evaluatie, Oordeel 

goed 

1a. Gepland in 

2009 

 1b. Evaluatie kwalitatief functioneren CPB 

door een toetsgroep van beleidsmakers 

1b. Elke 5 à 6 jaar 

evaluatie, Oordeel 

goed 

1b. Evaluatie 

verricht in 2007 

2. Een goede beoordeling 

van CPB-producten 

2a. Projectevaluatie van elk project >3 

maanden 

2a. Oordeel goed, 

evenwicht tussen 

inzet en resultaat 

2a. Evaluaties 

vinden plaats, 

monitoring vergt 

vastlegging 

 2b. Aantallen publicaties die aan 

wetenschappelijke standaarden voldoen 

2b. 10 Discussion 

Papers en 9 

artikelen in 

wetenschappelijke 

tijdschriften 

2b. 18 Discussion 

Papers, aantal 

artikelen in 

wetenschappelijke 

tijdschriften wordt 

bepaald bij 

jaarrapportage 

2007 

3. Zowel specifieke klanten 

als het brede publiek 

bedienen met voor hen 

relevante ramingen en 

analyses 

3a. Mate van tevredenheid CPC en CEC-

departementen
a
 over het CPB-werkplan en de 

CPB-jaarrapportage 

3a. Positieve 

waardering 

werkplan en 

jaarrapportage op 

hoofdlijnen 

3a. Waardering 

voor het Werkplan 

2007 en de 

Jaarrapportage 

2006 bleken 

positief 

 3b. Percentages persberichten bij CPB-

publicaties 

3b. Persberichten 

bij 90% van de 

CPB-publicaties 

(bij CPB 

Discussion Papers 

niet standaard) 

3b. Wordt aan 

voldaan 

 3c. Aandacht in de landelijke pers n.a.v. CPB-

persberichten 

3c. Artikelen in ≥ 2 

landelijke 

dagbladen bij ≥ 

75% van de CPB-

persberichten 

3c. Wordt aan 

voldaan 

 3d. Expertrol in landelijke pers 3d. Ten minste 1x 

per maand expert-

rol van CPB terug-

zien in publiciteit  

3d. Meer dan dat 

 3e. Leesbaarheid van publicaties en pers-

berichten d.m.v. onderzoek onder journalisten. 

3e. Elke 3 jaar, 

Oordeel goed 

3e. Onderzoek in 

2008 
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Tabel 3.1 Overzicht prestatiegegevens (KSF’en) 

Kritische succesfactor (KSF) Prestatie-indicator Norm Prognose 2007 

4. In internationaal verband 

als toonaangevend worden 

beschouwd 

4. Aantal verwijzingen naar CPB-publicaties in 

working papers van OECD, IMF en EU  

4. Minimaal 15 

keer per jaar  

4. Aantal wordt 

bepaald bij 

jaarrapportage 

2007 

 

5. Een goede beoordeling 

van het CPB als (potentiële) 

werkgever 

5a. Hoogte ziekteverzuim 5a. ≤ 3,5% 5a. 3,0% 

 5b. Voldoende mobiliteit 5b. 6% uitstroom, 

5% doorstroom 

5b. 8% uitstroom, 

6% doorstroom 

 5c. Vacatureduur 5c. ≥ 75% 

vacatures in ≤ 4 

maanden vervuld 

5c. 75% van de 

vacatures in ≤ 4 

maanden vervuld 

 5d. Tijd en geld voor opleiding en ontwikkeling 5d. > 1,5% van de 

loonsom, 4 à 5% 

van de tijd 

5d. 1,6% van de 

loonsom, 4,9% van 

de tijd  
 
a
 Centrale Plancommissie en Centraal Economische Commissie. 

 

Toelichting 

 

Het bovenstaande voorlopige beeld voor 2007 laat zien dat het CPB goed scoort m.b.t. de 

kritische succesfactoren. De definitieve rapportage vindt plaats bij de jaarrapportage. 

   

Naast de bovengenoemde formeel vastgelegde kritische succesfactoren zijn er vanzelfsprekend 

meer factoren die het succes van het CPB-werk bepalen. Twee daarvan willen we hier noemen. 

Ten eerste de mate waarin het CPB samenwerkt met wetenschappers en andere deskundigen in 

binnen- en buitenland. Dit gebeurt steeds meer en vooral ook steeds systematischer. Zo is het 

planbureau in 2007 gestart met het benoemen van gerenommeerde wetenschappers tot 

Academic Partners. Er zijn inmiddels vijf Academic Partners aangesteld, steeds voor de periode 

van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Doel is de wetenschappelijke kwaliteit van het 

CPB-onderzoek te waarborgen en de band met het academisch onderzoek te versterken.  

Een andere manier om deze doelen te bereiken is het organiseren van wetenschappelijke 

conferenties. In maart 2008 zal in elk geval de conferentie ‘Europe and the US in the 

Knowledge Economy’ plaatsvinden, gezamenlijk georganiseerd door CPB en UvA. Daarnaast 

organiseert het planbureau ook kleinere seminars e.d. en nemen CPB-medewerkers uiteraard 

deel aan allerlei door anderen georganiseerde conferenties. 
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4 Sectoren 

Het inhoudelijke werk binnen het CPB vindt plaats in zes sectoren. Het werk binnen de sectoren 

is grotendeels projectmatig georganiseerd. In vijf van de zes sectoren zijn inhoudelijke 

programma’s gedefinieerd, met steeds een programmaleider als coördinator. Doordat er geen 

vaste formatie is per programma, kan het de beschikbare capaciteit flexibel worden ingezet, wat 

een scherpe inhoudelijke prioriteitstelling mogelijk maakt. Dit vergroot de slagvaardigheid. 

Alleen de sector Conjunctuur en collectieve sector heeft een lijnstructuur met afdelingshoofden, 

vanwege het continue karakter van veel van de werkzaamheden en de institutionele kennis die 

moet worden geborgd.  

4.1 Sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat 

4.1.1 Sectorbeschrijving 

De sector Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat verricht analyses en levert beleidsondersteuning op 

de gebieden arbeidsmarktbeleid, vergrijzing en pensioenen, sociale zekerheid en belastingen. 

De nadruk ligt hierbij op meer structurele langetermijnvraagstukken over de inrichting van de 

welvaartsstaat en het functioneren van de arbeidsmarkt. In 2008 ligt de nadruk op: 

 

• de voorbereiding van een nieuwe vergrijzingsstudie, die in 2009 zal plaatsvinden 

• de modellering en analyse van afwegingen van huishoudens over de levensloop 

• de analyse van de arbeidsparticipatie van ouderen 

• de analyse van de macro-economische consequenties van het pensioenstelsel 

• de herziening van het MIMIC-model voor de analyse van arbeidsmarkteffecten van belastingen.  

 

4.1.2 Programma’s 

Het programma Arbeid richt zich op het monitoren, analyseren en ramen van de ontwikkeling 

van het arbeidsaanbod, de arbeidsduur en de werkgelegenheid. Hiervoor is een instrumentarium 

beschikbaar in de vorm van databestanden en rekenmodellen. Daarnaast worden 

beleidsanalyses verricht en wordt onderzoek gedaan op het terrein van arbeidsmarktflexibiliteit 

en arbeidsaanbod, in het bijzonder van groepen waarop het beleid zich doorgaans richt: 

vrouwen, ouderen, allochtonen, immigranten en laagproductieven. 

 

Het programma Welvaartsstaat analyseert de consequenties van de inrichting van de 

Nederlandse verzorgingsstaat op het functioneren van de arbeidsmarkt en meer algemeen op 

onze welvaart. Speciale aandacht gaat uit naar de vormgeving van de sociale zekerheid en het 

belastingstelsel. Als analyse-instrument wordt in dit programma het algemeen-evenwichtsmodel 
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MIMIC beheerd en gebruikt bij beleidsonderzoek. Daarnaast wordt een modelinstrument 

ontwikkeld waarmee beleidsvragen kunnen worden geanalyseerd die betrekking hebben op 

intertemporele afwegingen van huishoudens (levensloopbeleid), in het bijzonder uittreedgedrag 

van ouderen en arbeidsaanbodgedrag van gezinnen met kinderen. Voorts worden specifieke 

beleidsvragen onderzocht zonder model, zoals ontslagbescherming of de spaar-WW. 

 

Het programma Vergrijzing en pensioenen richt zich op lange-termijnscenario’s met betrekking 

tot de houdbaarheid van de collectieve financiën en het pensioenstelsel. Daarnaast wordt binnen 

dit programma bestudeerd hoe verschillende pensioenstelsels kunnen bijdragen aan een 

beheersing van macro-economische risico’s, aan risicodeling tussen generaties en aan een goed 

functionerende arbeidsmarkt. Het programma maakt gebruik van meer of minder gestileerde 

modellen met overlappende generaties, zoals het model GAMMA. 

4.2 Sector Conjunctuur en collectieve sector 

4.2.1 Sectorbeschrijving 

De kerntaak van de sector Conjunctuur en collectieve sector is het maken van macro-

economische analyses en ramingen voor de korte-termijnontwikkeling van de Nederlandse 

economie. Daarbij is veel aandacht voor de ontwikkelingen in de collectieve sector en de 

inkomensverdeling (koopkrachteffecten). Deze analyses spelen een belangrijke rol bij de 

beleidsvoorbereiding van zowel kabinet, politieke partijen als sociale partners. Het CPB streeft 

er bewust naar deze analyses niet alleen tijdig aan te leveren, maar tevens om snel in te spelen 

op nieuwe ontwikkelingen in zowel de economische omgeving als het beleid. Daarbij wordt de 

kwaliteit van de ramingen periodiek getoetst. Voor de korte-termijnramingen van de 

Nederlandse economie is de doelstelling om, afgemeten aan de ex post gemeten ramingsfouten, 

ten minste zo goed te presteren als andere binnenlandse en buitenlandse instituten. 

De sector levert belangrijke bijdragen aan de beleidsondersteuning, voor een belangrijk deel 

op verzoek van zijn primaire klanten: de politiek, departementen en organisaties van 

werknemers/werkgevers. Ten behoeve van deze activiteiten wordt onderzoek verricht ter 

verbetering van de analyses, waaronder investeringen in het instrumentarium (modellen, 

rekenschema’s). Tenslotte draagt de sector bij aan meer structureel onderzoek op het terrein van 

de collectieve sector. Bij beleidsanalyses is het streven om bij de meeste gehonoreerde 

verzoeken binnen korte tijd een goed onderbouwde, liefst kwantitatieve, analyse te kunnen 

opleveren. Van belang daarbij is dat (beleids)ontwikkelingen tijdig worden onderkend.  
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4.2.2 Afdelingen 

In tegenstelling tot de andere sectoren kent de sector Conjunctuur en collectieve sector 

afdelingen en geen programma’s. De projectorganisatie is hier niet doorgevoerd, aangezien het 

werk zich voor een belangrijk deel kenmerkt door regelmatig terugkomende werkzaamheden op 

het gebied van ramingen en beleidsondersteuning. Bij een projectorganisatie zou dit betekenen 

dat steeds weer andere medewerkers zich de kennis op deze terreinen eigen zouden moeten 

maken. Dit is niet efficiënt en zou bovendien de kans op fouten sterk vergroten. Ondanks de 

handhaving van de afdelingsstructuur, wordt veelvuldig samengewerkt met medewerkers van 

andere afdelingen of sectoren en wordt onderzoek projectmatig opgezet. 

Conjunctuur 

De afdeling Conjunctuur verzorgt en coördineert de korte-termijnramingen voor de Nederlandse 

economie. Daartoe onderhoudt de afdeling het macro-econometrische model SAFFIER (samen 

met de sector Groei, kennis en structuur), diverse monitoringinstrumenten om recente gegevens 

te verwerken en een uitgebreid datasysteem. Ook het jaarlijks evalueren van de trefzekerheid 

van de ramingen, door deze te vergelijken met de definitieve realisaties, behoort tot het 

takenpakket van de afdeling. Verder verricht de afdeling algemeen macro-economisch 

onderzoek. Belangrijke speerpunten in het werkplan 2008 is het herschatten van diverse 

gedragsvergelijkingen van het SAFFIER-model, waarbij getracht wordt nieuwe theoretische en 

institutionele inzichten te verwerken. 

Inkomens en prijzen 

De afdeling Inkomens en prijzen maakt ramingen en analyses op het terrein van loonvorming, 

consumentenprijzen en koopkracht, inclusief de doorwerking daarvan naar de arbeidsmarkt. De 

afdeling beschikt over modellen en databases voor de monitoring van consumentenprijzen en 

contractlonen, en over microsimulatiemodellen voor de berekening van koopkrachtmutaties, 

loonvoetmutaties en replacement rates. In 2007 is het model MIMOSI voor de 

koopkrachtberekeningen op basis van individuele belastinggegevens afgerond. Dit model is 

gezamenlijk ontwikkeld met het model voor de loon- en inkomstenheffing en garandeert 

daardoor een aansluiting tussen de koopkrachtcijfers en de budgettaire gegevens. In 2008 wordt 

het model zowel ingezet voor ramingen en beleidsanalyse, als voor onderzoeksdoeleinden. Een 

belangrijk deel van de onderzoekscapaciteit van de afdeling wordt ingezet op het thema 

levensloop. Ten eerste wordt de constructie van een bestand met gegevens over het inkomen 

gedurende de levensloop afgerond. Ten tweede wordt er onderzoek gedaan naar de relatie 

tussen spaargedrag en arbeidsparticipatie. 
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Overheidsfinanciën 

De afdeling Overheidsfinanciën maakt ramingen en analyses op het terrein van de inkomsten en 

uitgaven van de overheid voor de korte, middellange en lange termijn. Hiertoe beschikt de 

afdeling over rekenmodellen, databestanden en een monitoringsysteem. Bij het onderzoek ligt 

de focus op projecten die bijdragen aan versterking van het lopend werk en de beantwoording 

van beleidsvragen. De onderzoekstijd wordt komend jaar met name ingezet op de thema’s 

schuldpolitiek (rechtvaardigen extra overheidsinvesteringen een vermindering van de 

schuldreductie?) en inkomen gedurende de levensloop. 

Sociale zekerheid 

De afdeling Sociale zekerheid maakt prognoses en analyses op het terrein van de sociale 

zekerheid. Op basis van actuele beleidsveronderstellingen, de meest recente statistische 

gegevens en door andere CPB-afdelingen geraamde ontwikkelingen (bijvoorbeeld loonvoeten, 

werkgelegenheid en economische groei) raamt de afdeling het verloop van inkomsten, uitgaven 

en vermogens van de sociale zekerheidsfondsen. Daartoe wordt het model MIMOSI gebruikt. 

Het lopend werk is deels afdelingsoverstijgend omdat SZ met MIMOSI ook de nominale en 

procentuele ZVW-pemie en de zorgtoeslag raamt en de loon- en inkomstenbelasting. Tevens zal 

tijd worden besteed aan het op peil te houden van kennis op een aantal belangrijke 

beleidsdossiers  (o.a. Wajong, effectiviteit re-integratie activiteiten, relatie postinitiële scholing 

en werkloosheid). Bij het onderzoek zal met name aandacht worden besteed aan evaluatie van 

de WWB (bijstand) en, afhankelijk van de beschikbaarheid van data, aan andere 

beleidsevaluaties (verlenging loondoorbetaling bij ziekte en de vraag wat personen doen die als 

gevolg van een beleidsmaatregel niet meer in aanmerking komen voor een uitkering). 

Zorg 

De afdeling Zorg maakt prognoses en analyses voor (onderdelen van) de zorgsector. Daartoe 

volgt de afdeling zowel de ontwikkelingen op korte termijn, onder meer de begrotingsstukken 

van het ministerie van VWS en data van het CVZ, als de veranderingen in de sector op langere 

termijn, zoals de invoering van gereguleerde concurrentie in de ZVW en de discussie over een 

andere organisatie van de AWBZ. Naast diverse activiteiten ten behoeve van het lopend werk 

van het bureau verricht de afdeling Zorg onderzoek. Komend jaar staan daarbij de volgende 

thema’s centraal: volumebeheersing in de ZVW en grotere risicodragendheid voor 

zorgverzekeraars. 
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4.3 Sector Groei, kennis en structuur 

4.3.1 Sectorbeschrijving 

De sector Groei, kennis en structuur verricht beleidsrelevante institutionele en empirische 

economische analyses rond arbeidsproductiviteit. Een belangrijk doel is het verhogen van het 

inzicht in de oorzaken en gevolgen van productiviteitsgroei. De sector richt zich met name op 

onderzoek naar onderwijs en innovatie en hun effect op nationale welvaart. De resultaten van 

het onderzoek dienen dan ook te landen in macro-economische analyse. 

4.3.2 Programma’s 

 

Macro-analyse 

Het centrale thema van het programma is het maken van macro-economische analyses voor de 

middellange en lange termijn t.b.v. beleidsvragen, MLT, verkiezingsprogramma’s, formatie, 

etc. Het macro-econometrische model SAFFIER is daarbij vaak een belangrijk instrument. 

Onderzocht zal worden in hoeverre een DSGE-model in de toekomst bij macro-economische 

analyses behulpzaam kan zijn. Tevens wordt in dit programma onderzoek gedaan op algemeen 

macro-economisch terrein. Hierbij besteden we speciale aandacht aan vraagstukken van de 

macro-economische dynamiek en de determinanten van de economische groei. 

 

Productiviteit 

Het programma Productiviteit wil inzicht verschaffen in de oorzaken van productiviteitsgroei, 

de macro-economische gevolgen van deze groei en de effecten van productiviteitsbeleid.  

Het onderzoek speelt zich af binnen drie thema’s: Productiviteitsbeleid en instituties, 

Instrumentarium Productiviteit en Productiviteitsgroei: Welvaartseffecten en trade-offs. In zijn 

analyse integreert het programma veelal theoretisch getint onderzoek over productiviteit op 

macro-niveau met meer micro-economisch georiënteerde institutionele en empirische analyses 

rond onderwijs, innovatie en R&D. 

 

Onderwijs en wetenschap 

Onderwijs en wetenschap hebben een belangrijk aandeel in de stijging van de 

arbeidsproductiviteit. De overheid is een centrale speler op de markt voor onderwijs en 

wetenschap. Twee centrale vragen binnen dit programma zijn: 

 

• Wat is de bijdrage van onderwijs en wetenschap aan de economische groei? 

• Welke institutionele aspecten zijn belangrijk voor het goed functioneren van de markt voor 

onderwijs en wetenschap en welke institutionele verbeteringen zijn mogelijk? 
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4.4 Sector Marktordening 

4.4.1 Sectorbeschrijving 

De sector Marktordening verricht onderzoek naar de aanknopingspunten voor economisch 

beleid op micro-economisch niveau. Het onderzoek richt zich in grote lijnen op de centrale 

vraag: Hoe functioneren markten en wat is de rol van de overheid bij het beter laten 

functioneren van markten? Daarbij wordt niet alleen naar marktfalen gekeken, maar ook naar 

mogelijk overheidsfalen. Het begrip markt is hier breed geïnterpreteerd, omdat marktordening 

zich ook richt op situaties waar de rol van de markt beperkt is, denk aan semi-publieke diensten. 

Het instrumentarium is gevarieerd, en bestaat uit: theorie van industriële organisatie, 

econometrische technieken, contract- en principal-agent-theorie (incl. theorie van incomplete 

contracten), institutionele economie, kosten-batenanalyse en benchmarking. Wanneer er 

onvoldoende data beschikbaar zijn voor een econometrische aanpak, bestaat de empirie veelal 

uit internationale vergelijkingen, beschrijvende statistiek, interviews en stylized facts. 

Doelgroepen zijn departementen (o.a. de ministeries van Economische Zaken, Financiën, SZW 

en VWS), sectorspecifieke toezichthouders (zoals OPTA, DTe en NZa), 

mededingingsautoriteiten (NMa), kennis- en wetenschappelijke instituten, en het algemeen 

publiek. De sector Marktordening werkt veel met gastonderzoekers en vormt ad-hoc coalities 

met externe experts, veelal uit de wetenschap. 

4.4.2 Programma’s 

De sector Marktordening kent drie programma’s: 

 

1. Mededinging (trefwoorden: mededinging, marktmacht, toetredingsbarrières, collusie, 

foreclosure). 

2. Regulering (trefwoorden: liberalisering, natuurlijk monopolie, toegang tot bottlenecks, sector-

specifieke regulering, politieke economie van regulering). 

3. Publiek/semipubliek (trefwoorden: hybride markten, quasi-markten, level playing field, scope 

en effectiviteit van overheid, publieke aanbesteding). 

 

De sector is trekker voor het speerpunt ‘Beleidsevaluaties onderwijs, zorg en sociale zekerheid’.  

Projecten op het werkplan binnen de speerpunt ‘Klimaat, energie en milieu’ vallen vooral 

binnen het programma Regulering. Onderzoeksvragen richten zich op (i) marktordening op 

energiemarkten, en (ii) vormgeving van energie- en klimaatbeleid. 

Onderzoeksprojecten binnen de speerpunt ‘Inrichting van de zorg’ worden vooral verricht in 

de programma’s Mededinging en Regulering. 
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4.5 Sector Economie en fysieke omgeving 

4.5.1 Sectorbeschrijving 

De sector Economie en fysieke omgeving doet onderzoek en maakt beleidsanalyses op het 

snijvlak van economie en leefomgeving. Het terrein dat de sector bestrijkt is uitermate breed en 

omvat onder meer mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke economie, wonen, landbouw, natuur, 

energie en milieu. Het betreft beleidsrelevante regionale en ruimtelijke analyses, kosten-

batenanalyses van grote projecten, onderzoek rond het Europese landbouwbeleid, het energie- 

en milieubeleid, en institutionele en empirische analyses rond het thema wonen. 

 

In het werk van de sector tekenen zich een aantal ontwikkelingen af. Zo zien we bij het 

onderwerp kosten-batenanalyse dat de sector steeds minder zelf KBA’s uitvoert, maar steeds 

meer investeert in methodiekontwikkeling (inclusief ontwikkeling leidraden) op dit terrein en  - 

op verzoek van departementen - een toetsende rol vervult bij KBA’s die door andere 

instellingen worden gemaakt. De vraag naar ‘second opinions’ gaat geregeld onze capaciteit te 

boven. 

Verder leggen we, conform de CPB-brede strategie en aansluitend bij ontwikkelingen in het 

beleid,  meer accent op het speerpunt Klimaat, energie en milieu. Daarnaast is er toenemende 

aandacht voor het Ruimtelijk Ordeningsbeleid. Wat heeft dat voor gevolgen voor het 

functioneren van de woningmarkt; wat zijn eigenlijk de kosten van het RO-beleid en door wie 

worden die uiteindelijk gedragen? Heeft het RO-beleid effect op de 

productiviteitsontwikkeling? 

Tenslotte zien we - in het kielzog van de in 2006 samen met MNP en RPB gepubliceerde 

studie Welvaart en leefomgeving - een tendens tot meer samenwerking met andere planbureaus, 

met name RPB en MNP, en het KiM. Zo is afgelopen jaar samengewerkt aan een advies over 

het Project Lange termijnverkenning Schiphol, aan een leidraad voor KBA van integrale 

gebiedsontwikkelingsprojecten (Nota Ruimte) en werken we in 2008 samen met RPB en MNP 

aan onder meer een ex ante evaluatie van het beleid met betrekking tot de Randstad. 

Samenwerken heeft voordelen omdat expertise gebundeld wordt en departementen niet 

nodeloos met afzonderlijke en soms van elkaar afwijkende analyses van de planbureaus worden 

geconfronteerd. Deze voordelen kunnen we niet ‘gratis’ bereiken: er staan ook kosten 

tegenover, zoals de tijd die nodig is voor coördinatie. Uit de huidige samenwerkingsprojecten 

zullen we conclusies proberen te trekken over welk samenwerkingsmodel bij welk type 

vraagstelling/ onderzoek het meest aangewezen is.  

 



 

22 

4.5.2 Programma’s 

Het programma Ruimtelijke economie is gericht op het maken van regionale en ruimtelijke 

analyses alsmede kosten-batenanalyses van grote projecten voor zover deze sterk met de 

grondmarkt zijn verbonden. In 2008 zal wederom een belangrijk thema zijn het speerpunt 

Agglomeratie-effecten, infrastructuur en subsidiariteit. Daarbij zal samengewerkt worden met 

andere programma’s. Waar is sprake van agglomeratie-effecten door infrastructuur, kunnen die 

worden gekwantificeerd en wat betekenen deze voor de verantwoordelijkheidsverdeling over de 

verschillenden overheden. We zien dit onderzoek tevens als een  belangrijke stap in de 

nagestreefde verdieping van de kosten-batenanalyse. Verder wordt in 2008 weer capaciteit 

besteed aan de ontwikkeling van de analysemethoden van de effecten van ruimtelijke 

ordeningsbeleid. Dit gebeurt in het kader van de samenwerking met de vakgroep Ruimtelijke 

Economie van de Vrije Universiteit. 

 

Kern van het onderzoek in het programma Mobiliteit en infrastructuur is het maken van 

analyses en scenario’s op het terrein van mobiliteit, het uitvoeren van kosten-batenanalyses van 

grote projecten en verdieping en verbreding van de methodologie van kosten-batenanalyses. In 

2008 ligt het zwaartepunt bij een analyse van de relatie tussen productiviteit (bijv. 

agglomeratie-effecten, zie boven) en infrastructuur, het beprijzen van het wegverkeer en diverse 

verbeteringen van de methodieken. Verder wordt werk verwacht uit hoofde van second 

opinions over KBA’s van infrastructuurprojecten, bijvoorbeeld voor Schiphol. De keuze van 

deze projecten zal zowel worden gebaseerd op beleidsrelevantie als op de kwaliteit van de 

bijdrage die we denken te kunnen leveren. 

 

Het programma Landbouw en natuur behelst het maken van analyses en scenario’s op het 

terrein van landbouw en natuur. Onderzoek omvat thema’s als internationaal landbouwbeleid, 

waaronder het Europese landbouwbeleid, en de waardering van natuur. In 2008 levert dit 

programma een bijdrage aan het thema Klimaat, energie en milieu dat samen met andere 

sectoren wordt behandeld.  

 

Hoewel formeel geen programma, besteedt de sector de nodige capaciteit aan het onderwerp 

Wonen. Dat betreft enerzijds het leveren van een bijdrage aan CEP, MEV etc. in de vorm van 

ramingen voor investeringen in wonen, huizenprijs en dergelijke. Anderzijds gaat het om het in 

de inleiding reeds genoemde project Woningmarkt.  
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4.6 Sector Internationale economie 

4.6.1 Sectorbeschrijving 

De sector Internationale economie verricht beleidsstudies op internationaal en Europees gebied, 

maakt ramingen voor de internationale economische ontwikkeling op korte en middellange 

termijn en doet scenariostudies voor de lange termijn. Veel beleidsstudies worden gefinancierd 

door de Europese Commissie. Het toegepast algemeen-evenwichtsmodel WorldScan is hierbij 

een belangrijk instrument. Dit model wordt toegesneden op productiviteits- en 

werkgelegenheidsanalyses in het kader van de Lissabon-agenda en daarnaast ingezet voor 

studies op het terrein van energie en klimaat. 

Ter voorbereiding op het opstellen van het werkplan hebben binnen de sector discussies plaats 

gehad over de onderzoeksstrategie. Het onderzoek van de sector richt zich op beleidsvragen op 

een aantal deelterreinen:  economische integratie, energie en klimaat, de hervormingsagenda 

van de EU, de interne markt en subsidiariteit. Op het gebied van economische integratie is het 

belangrijk om bij beleidsanalyses rekening te gaan houden met de positieve effecten op de 

productiviteit van toenemend grensoverschrijdend verkeer en om de analyses van 

dienstenhandel en buitenlandse directe investeringen te versterken met nieuwe empirische 

informatie. Heterogeniteit van bedrijven blijft qua data, wetenschappelijke ontwikkelingen en 

voor productiviteits- en handelsvraagstukken een interessant onderzoeksthema. Op het terrein 

van energie en klimaat lijkt het noodzakelijk om, vooral vanwege de nieuwe en bindende 

doelstellingen voor de inzet van hernieuwbare energie, expliciet rekening te gaan houden met 

het scala aan productieactiviteiten dat in Europa aan het bereiken van de doelstellingen kan 

bijdragen. 

Op het terrein van de hervormingsagenda van de EU liggen de onderzoeksactiviteiten in het 

kader van de Lissabon-agenda voor de komende jaren voor een groot deel al vast met het EU-

project Models. In dit verband wordt ook belangrijk, hoe door beleid een toename van de R&D-

inspanningen kan worden gestimuleerd. Een goede analyse daarvan vergt een dynamische 

versie van WorldScan. Met innovatiestudies willen we ook bijdragen aan dit onderzoeksveld. 

Daarnaast zijn de voorgenomen wijzigingen in het fiscaal beleid in Europa actueel (BTW en 

vennootschapsbelasting). Op het terrein van de interne markt blijven vooral diensten en kapitaal 

interessante en beleidsrelevante thema’s voor verder onderzoek. Bij de kapitaalmarkt valt ook te 

denken aan overnames en acquisities. 

Subsidiariteit wordt niet meer als zelfstandig thema gezien; met de publicatie van het boek 

Subsidiarity and Economic Reform wordt dit thema afgerond. Een belangrijke reden is dat we 

wetenschappelijk met dit thema weinig vooruitgang kunnen boeken: er is geen of te weinig 

empire voorhanden om heldere conclusies ten aanzien van subsidiariteit te trekken. 



 

24 

Beleidsmatig blijft het thema wel in de belangstelling staan. Als analyse-instrument wordt 

hiervoor de subsidiariteitstoets gebruikt.  

Vooral rond WorldScan doen zich capaciteitsknelpunten voor. In dit werkplan is gekozen 

voor voortzetting van het beleidsgerichte onderzoek op het terrein van klimaat en energie. Dit 

betekent dat komend jaar geen WorldScan-gerelateerd  onderzoek kan worden gedaan naar de 

effecten van globalisering op de productiviteit en evenmin naar de beleidsopties voor het 

stimuleren van R&D. 

4.6.2 Programma’s 

 

Het programma Internationale Conjunctuur zorgt voor de internationale ramingen van het CPB 

op korte en middellange termijn. Input daarvoor zijn analyses van de economische 

ontwikkelingen in de grote landen, van de internationale handel, van financiële markten en van 

prijsbewegingen op internationale grondstoffen- en afzetmarkten.  

 

Het programma Internationale Structuur houdt zich vooral bezig met Europa in de wereld. Het 

programma doet onderzoek naar economische integratie, waardoor economieën steeds meer met 

elkaar vervlochten raken. Het programma legt de nadruk op internationale aspecten van 

handels-, klimaat- en energiebeleid vanuit Europees perspectief. 

 

Het programma Europese Analyse richt zich primair op vraagstukken rond de interdependentie 

tussen Europese landen en op het Europese beleid. Een zwaartepunt hier is beleidscoördinatie: 

welke onderwerpen lenen zich wel en welke niet voor Europese coördinatie, hoe moet de 

samenwerking vorm krijgen en wat zijn voor de Nederlandse economie de consequenties van al 

dan niet succesvolle samenwerking? Daarnaast analyseert het programma de gevolgen van 

Europese beleidsvoornemens en geeft het middels internationaal comparatieve analyses van 

Europese landen een beeld van hun onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid. 
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5 Inzet op lopend werk en onderzoek 

Overzicht activiteiten en projecten (in netto arbei dsmaanden) 

 s1 s2 s3 s4 s5 s6 Totaal 

        
Lopend werk 24 144 14 2 33 36 253 

CEP/MEV/Nieuwsbrief 10 76   11 22 119 

Beleidsondersteuning 8 25 4  7 2 46 

Databeheer en instrumentarium 4 27 7  3 11 52 

Second opinions KBA's     10  10 

Diversen 2 16 3 2 2 1 26 

        

Speerpunten in onderzoek 65 57 87 68 54 51 382 

Vergrijzing en arbeidsmarktparticipatie 65 24     89 

Inrichting van de zorg  19  20   39 

Productiviteit   62   5 67 

Beleidsevaluaties  14 25 17   56 

Woningmarkt    4 15  19 

Klimaat, energie en milieu    27 20 16 63 

Agglomeratie-effecten, infrastructuur en subsidiariteit     19  19 

Hervormingsagenda EU      30 30 

        

Overige onderzoeksthema's 53 44 77 35 67 47 323 

Macro-analyse en modelontwikkeling 25 14 37   1 77 

Onderwijs en wetenschap   21    21 

Mededinging en regulering    19   19 

Ruimtelijke ordening en regionale analyse     13  13 

Kosten-batenanalyses     18  18 

Globalisering en Europa (overig)      18 18 

Overig  28 30 19 16 36 28 157 

        

Subtotaal onderzoek 118 101 164 103 121 98 705 

        

Totaal 142 245 178 105 154 134 958 

 

Bovenstaande tabel geeft de totale inzet weer op de genoemde thema’s, ook waar het projecten 

met een capaciteitsinzet van minder dan drie arbeidsmaanden. Deze kleinere projecten komen 

voor het overige niet aan de orde in dit werkplan. Daardoor kan de totale vermelde 

capaciteitsinzet soms hoger zijn dan op grond van de vermelde projecten te verwachten zou 

zijn. 

De rubriek Overige thema’s, Overig omvat naast niet toe te delen projecten ook een 

percentage van gemiddeld 5 procent van de capaciteit voor onvoorziene werkzaamheden. De 

tijd uit deze reservering zal gedurende het jaar worden gebruikt voor onderzoeksprojecten over 

een speerpunt of overig thema. 
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6 Lopend werk 

Onder lopend werk verstaat het CPB de werkzaamheden voor publicaties die elk jaar op een 

vast tijdstip verschijnen en het werk ten behoeve van de beleidsvoorbereiding, veelal op 

verzoek van regering, politieke partijen of sociale partners. Onder het lopend werk voor vaste 

publicaties vallen ook het reguliere onderhoud aan de gebruikte modellen en instrumenten, het 

bijbehorende databeheer alsmede het beantwoorden van (Kamer-)vragen naar aanleiding van de 

publicaties. 

Het capaciteitsbeslag van het lopend werk zal, onder normale omstandigheden, in 2008 

lager uitvallen dan in vorige jaren, waarin verkiezingen en een kabinetsformatie plaats vonden. 

Centraal Economisch Plan (CEP) en Macro Economische  Verkenning (MEV) 

Het CEP en de MEV beschrijven de actuele macro-economische ramingen voor de korte 

termijn, dat wil zeggen het lopende en komende jaar. Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op de 

gevolgen voor de arbeidsmarkt, de inkomensverdeling en de overheidsfinanciën. 

In 2008 zal de opzet van CEP en MEV worden aangepast. Enerzijds zullen de standaardteksten 

met toelichting op de cijfers worden ingekort en zal een deel van de cijfers via internet 

beschikbaar worden gesteld. Anderzijds zal meer systematisch aandacht worden besteed aan 

structurele ontwikkelingen. Een en ander zal eind 2007 in overleg met de belangrijkste 

afnemers van deze producten worden overlegd.  

De betrokken sectoren werken continu aan verbetering en actualisatie van het gebruikte 

instrumentarium, mede onder impuls van de opgestelde kwaliteitsplannen. Alleen met 

kwalitatief hoogwaardige, up-to-date en efficiënte instrumenten kan het bureau aan de vele 

eisen en verzoeken voldoen die een goede beleidsvoorbereiding vergt. De gebruikelijke analyse 

van de ramingsfouten in het recente verleden is voorzien aan het eind van het jaar.  

CPB Nieuwsbrief  

Ieder kwartaal publiceert het CPB twee nieuwsbrieven, één in het Nederlands en één in het 

Engels. De CPB Nieuwsbrief presenteert de actuele economische verwachtingen van het 

planbureau, zowel voor de wereldeconomie als voor de Nederlandse economie. Ten tijde van 

publicatie van CEP en MEV is dit een handzame samenvatting van die publicaties, met name 

gericht op beleidsmakers, politici en het brede publiek. In juni en december worden de actuele 

ramingen alleen via de CPB Nieuwsbrief gepubliceerd. De CPB Nieuwsbrief bevat daarnaast 

onder meer korte beschrijvingen van zowel lopend als afgerond onderzoek en een overzicht van 

recente CPB-publicaties. 

De (Engelstalige) CPB Newsletter is beperkter van omvang, vooral omdat de diverse 

buitenlandse doelgroepen zoals wetenschappers, internationale instituten en ambassades 
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uiteenlopende informatiebehoeften hebben. De CPB-website is een geschikter medium om op 

de buitenlandse klant toegesneden informatie te verschaffen.  

Second opinions en projectbeoordelingen 

Het CPB zal ook in 2008 weer op verzoek diverse second opinions op kosten-batenanalyses en 

andere onderzoeken maken. Vaak komen verzoeken om een second opinion of een 

projectbeoordeling op te stellen in de loop van het jaar binnen. Werkzaamheden die nu al 

genoemd kunnen worden zijn: 

• Second opinion Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, loopt waarschijnlijk door tot begin 

2008; 

• Second opinion KBA Kanaalzone Gent-Terneuzen; 

• Second opinion op het plan voor een ‘basisnet’ (uitwerking van de Nota Vervoer Gevaarlijke 

Stoffen) loopt door tot begin 2008; 

• Second opinion KKBA Waterveiligheid van RIZA  (maatregelen tegen overstroming); 

• Beoordeling van projectvoorstellen voor aanwending van middelen uit het FES en uit het 

budget Nota Ruimte; 

• KBA Zuidas: de in november 2006 gepubliceerde KBA Zuidas is nog niet compleet; aan het 

deel over de verkeersbaten wordt nog gewerkt; het CPB is gevraagd dat deel te toetsen; 

• VenW vraagt onze betrokkenheid bij het onderzoek naar diverse opties voor de ontwikkeling 

van de luchtvaart op korte, middellange en lange termijn. Dat zouden second opinions op 

diverse uit te voeren KBA’s kunnen zijn, eventueel in samenwerking met andere (plan)bureaus. 

 

Commissies en Raden 

Het CPB is vertegenwoordigd in tal van commissies, werkgroepen, stuurgroepen en 

begeleidingscommissies in Den Haag en daarbuiten, ook internationaal. Binnen de 

(inter)departementale beleidsvoorbereiding participeert het CPB in de Centrale Economische 

Commissie (CEC), de Commissie voor Economie, Kennis en Innovatie (CEKI) en de 

Commissie RSEIB. Deze laatste twee zijn de ambtelijke voorportalen van de Raad voor 

Economie, Kennis en Innovatie (REKI) en de Raad Sociale Samenhang - Sociaal Economisch 

en Inkomensbeleid (RSS-RSEIB), onderraden uit de Ministerraad waar de directeur van het 

CPB lid van is. Verder participeert het CPB in de Interdepartementale Commissie voor 

Ruimtelijke Economie (ICRE) en de Commissie voor Duurzame Leefomgeving (CDL) en 

wordt het CPB regelmatig betrokken bij Interdepartementale Beleidonderzoeken (IBO’s). 

 

Het CPB heeft zitting in vele (nationale) adviesraden en advies- en overlegorganen. De 

directeur van het CPB is qualitate qua kroonlid van de SER en adviserend lid van de WRR. 
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Medewerkers van het CPB participeren in vele commissies van de SER. Het Overleg 

Directeuren Planbureaus heeft onder meer tot doel de werkzaamheden van de planbureaus op 

elkaar af te stemmen. CPB-medewerkers participeren in tal van (inter)departementale 

werkgroepen dan wel begeleidingscommissies; vaak ad-hoc, soms structureel. Dit komt voor op 

het terrein van onderwijs, milieu, energie, zorg, marktwerking, et cetera.  

Het CPB neemt actief deel aan diverse overleggremia rond het CBS. De kwaliteit van 

statistische informatie is immers van groot belang voor de economische analyses en ramingen. 

Medewerkers van het planbureau zijn lid van een aantal Raden van Advies op verschillende 

CBS-deelterreinen. 

 

Internationaal participeert het CPB in werkgroepen van de OESO (korte-termijnvooruitzichten, 

landenexamen, Working Party 1 en Working Group Ageing), in commissies van de Europese 

Commissie (zoals in de Lisbon Methodology Working Group LIME en in overlegorganen over 

de korte- respectievelijk middellange-termijnperspectieven) en in tal van werkgroepen van het 

Europese samenwerkingsverband van onafhankelijke conjunctuurinstituten AIECE 

(internationale handel en middellange-termijnvooruitzichten). Het CPB neemt deel aan ENEPRI 

(European Network of Economic Policy Research Institutes), een samenwerkingsverband 

tussen een twintigtal onderzoeksinstituten in de EU-landen. ENEPRI is gericht op het 

uitwisselen van informatie door middel van workshops en conferenties en een 

gemeenschappelijk platform voor publicaties. Het planbureau bereidt onder andere via ENEPRI 

projectvoorstellen voor die aansluiten op het Zevende Kaderprogramma van de Europese 

Commissie. 

Het CPB is ook betrokken bij lopend onderzoek voor de Europese Commissie. Voorbeelden 

hiervan zijn: Atlass (DG TRADE), Models (DG ENTR) en de ‘Review on EU spending’ (DG 

BUDGET). Bovendien draagt het planbureau geregeld bij aan het jaarlijkse ‘Competitiveness 

Report’ van DG ENTR. 
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7 Onderzoeksprogramma 

Het CPB kiest voor een duidelijke focus in het werkprogramma op een beperkt aantal thema’s 

welke van groot belang zijn voor de beleidsvorming. Tegelijkertijd gaat dit versnippering tegen. 

Om deze reden zijn acht speerpunten gedefinieerd, die hetzij een zwaartepunt in de 

onderzoeksagenda inhouden, hetzij een duidelijke accentverschuiving ten opzichte van eerdere 

jaren. 

Niet alle onderzoekscapaciteit wordt ingezet op de speerpunten; dat zou ook niet wenselijk 

zijn. Daarnaast zijn er immers nogal wat terreinen waarop ook in 2008 weer onderzoek nodig is. 

Denk bijvoorbeeld aan macro-analyse en kosten-batenanalyses. 

 

Alleen de onderzoeksprojecten met een capaciteit van 3 of meer mensmaanden worden hier 

beschreven. Het betreft zowel de inzet van wetenschappelijk medewerkers als van informatie-

analisten. 

7.1 Speerpunt Vergrijzing en Arbeidsmarktparticipati e  

Speerpuntcoördinator: Sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat 

Participatie ouderen 

Rethinking Retirement: Speciale publicatie & confer entie 

In 2008 wordt een Speciale CPB Publicatie geschreven met als (voorlopige) titel: Rethinking 

Retirement. Hierin benaderen we het brede onderwerp ‘Arbeidsmarkt ouderen’ vanuit een 

aantal invalshoeken: vraag, aanbod, instituties. In de studie wordt een scala aan CPB-onderzoek 

op toegankelijke wijze gepresenteerd voor de doelgroep van beleidsmakers. De ambitie is in 

ieder hoofdstuk nieuw of bestaand CPB-onderzoek te presenteren; diverse onderzoeken staan 

hierna in dit werkplan beschreven. Ongeveer gelijktijdig kan een aantal Discussie Papers of 

CPB Documenten worden uitgebracht. In april 2009 zal in samenwerking met Netspar een 

tweedaagse conferentie worden gehouden over de studie. 

De volgende hierna beschreven onderzoeken vormen input voor het boek: Financiële 

prikkels uittreding: micro-bevindingen; Sparen en uittreding; Loon- en productiviteitsprofielen; 

Ontslagbescherming en WW; Levensloopmodel - uittreding. 

Capaciteitsinzet: 5 maanden (sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat) 
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Financiële prikkels uittreding: micro-bevindingen 

Welke rol spelen financiële prikkels bij de beslissing tot vervroegde uittreding? De recente 

veranderingen in de regelingen voor vervroegde uittreding bieden de mogelijkheid om het effect 

op het uittreedgedrag van werknemers te meten. Hierbij kunnen micro-econometrische 

methoden van beleidsevaluatie worden toegepast. De analyse wordt uitgevoerd met individuele 

pensioenfondsgegevens die zijn gekoppeld aan administratieve CBS-gegevens. PGGM heeft 

dergelijke gegevens reeds aan het CBS geleverd in het kader van een samenwerkingsproject 

binnen NETSPAR, en het ABP heeft toegezegd de gegevens eveneens te zullen leveren. 

Afhankelijk van de snelheid waarmee de gegevens beschikbaar komen voor onderzoek zullen 

zowel PGGM- als ABP-gegevens gebruikt worden.  

Capaciteitsinzet: 5,5 maanden (sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat) 

Sparen en uittreding 

Bij pensioen en vervroegde uittreding zal de eigen verantwoordelijkheid in de toekomst een 

grotere rol gaan spelen. De huidige beleidsrichting is dat werknemers meer eigen keuzes zullen 

moeten maken. Maar zullen werknemers wel voldoende sparen voor hun eigen pensioen? En 

zullen ze het ook daadwerkelijk gebruiken om de eigen uittreding te financieren? Wat betekent 

toegenomen keuzevrijheid voor het arbeidsaanbod als jongere en als oudere? Deze vragen 

worden onderzocht met het DNB Household Survey. De nadruk ligt op de relatie tussen 

spaargedrag, spaarmotieven en uittredingsregelingen. 

Capaciteitsinzet: 11,5  maanden (5,5 maanden bij de sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat plus 

6 maanden bij de sector Conjunctuur en collectieve sector) 

Loon- en productiviteitsprofielen 

Is de hoge non-participatie van ouderen het gevolg van een vrije keuze of is dit vooral het 

gevolg van een slecht  functionerende arbeidsmarkt voor ouderen? In dit project wordt een 

inventarisatie gemaakt van wat theoretisch en empirisch bekend is over effecten van 

arbeidsmarktinstituties op de arbeidsmarktpositie van ouderen. Welke rol spelen impliciete 

contracten, hoe verhoudt zich dat tot de hoge ontslagbescherming voor ouderen met een vaste 

aanstelling, en het wegvallen daarvan op de leeftijd van 65 jaar? 

Capaciteitsinzet: 3 maanden (sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat) 

Ontslagbescherming en WW 

Dit project omvat twee delen. In de eerste plaats ontwikkelen we - in samenwerking met 

Gautier (UvA) - een gestileerd model om de rol van de WW en de ontslagbescherming (en evt. 

actief arbeidsmarktbeleid) over de levensloop te analyseren. Waarom worden ouderen meer 

beschermd dan jongeren? Is dit optimaal of de uitkomst van een politiek economisch proces? 

Wat is het optimale systeem van WW en ontslagbescherming over de levensloop? Gekeken 
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wordt of kan worden samengewerkt met Snower (IFO, Kiel). Dit deel van het project bouwt 

voort op eerdere modelsimulaties van Jongen en Visser (CPB Document 135). In de tweede 

plaats worden de belangrijkste inzichten uit dit en eerder onderzoek naar de WW en 

ontslagbescherming gebundeld voor het boek Rethinking Retirement (zie hiervoor). Daarbij zal 

meer specifiek aandacht geschonken worden aan deze instituties in relatie tot de arbeidsmarkt 

van oudere werknemers.  

Capaciteitsinzet: 3,5 maanden (sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat) 

Levensloop 

De projecten onder dit subthema richten zich op het modelleren van economische keuzes van 

individuen en huishoudens over hun levensloop. Er is een partieel model ontwikkeld dat het 

consumptie- en arbeidsaanbod gedrag over de levenscyclus beschrijft. In een aantal 

deelprojecten worden met behulp van dit model verschillende aspecten van de levensloop in 

kaart gebracht. Eén van deze deelprojecten wordt uitgevoerd door een AIO van de Universiteit 

van Tilburg, waarbij het CPB voor de begeleiding zorgt. De projecten wordt mede door EZ, 

SZW en FIN gefinancierd. Er wordt op dit thema ook samengewerkt met academische partners 

in Netspar-verband. 

Levensloopmodel - project uittreding 

Wat is de invloed van diverse beleidsmaatregelen op de participatiegraad van oudere 

werknemers of de gemiddelde uittreedleeftijd? In de eerste versie van het levensloopmodel ligt 

de nadruk op het modelleren van de uittredingsbeslissing van individuen. Het uittreedgedrag 

wordt verklaard met individuele karakteristieken van mensen (preferenties/gezondheid) en 

prikkels die worden bepaald door instituties. Het model wordt gekalibreerd op recente 

Nederlandse uittreedgegevens en vervolgens gebruikt om de gevolgen van diverse 

beleidswijzigingen voor het uittreedgedrag te simuleren. Het gaat onder meer om wijzigingen in 

de AOW-premie, ouderenkortingen, actuariële unfairheden in de pensioenen (doorsneepremie), 

de pensioenleeftijd, en functioneel leeftijdsontslag. Er wordt een afzonderlijke publicatie 

voorzien over het model en een bijdrage aan het boek over Rethinking Retirement. 

Capaciteitsinzet: 8 maanden (sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat) 

Inkomen en sociale zekerheid gedurende de levensloo p 

Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het inkomen en de 

inkomensbronnen gedurende de levensloop en om de mate van inkomensherverdeling door de 

overheid via de loonheffing en de sociale zekerheid gedurende de levensloop te bepalen. Het 

ontwikkelde databestand van inkomens en inkomensbronnen gedurende de levensloop biedt 
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tevens een basis voor een onderzoek naar de effecten van een eventuele vervanging van 

bestaande regelingen voor sociale zekerheid door een spaarsysteem. 

De sector Conjunctuur en collectieve sector brengt in 2007-2008 de frequentie, duur, 

omvang en samenloop van de belangrijkste arbeidsmarktrisico’s in kaart. Met deze data is het 

mogelijk om een verdeling van synthetische levenslopen te creëren. De sector Arbeidsmarkt en 

welvaartsstaat zal deze synthetische levenslopen gebruiken om een welvaartsanalyse te maken 

van bestaande collectieve verzekeringen tegen arbeidsmarktrisico’s en het alternatief van 

‘individuele spaarrekeningen’. 

Belangrijke vragen die aan bod komen zijn: 1) Wat is gegeven de stromen het 

welvaartseffect van arbeidsmarktrisico’s zònder collectieve verzekering, mèt collectieve 

verzekering en onder een systeem van individuele spaarrekeningen? Belangrijke determinanten 

zijn de voorkeuren van agenten en de omvang van marktimperfecties. 2) Gegeven de 

empirische kennis over moreel gevaar, hoe veranderen de synthetische levenslopen wanneer de 

‘polisvoorwaarden’ (instroomcriteria, hoogte en duur) van collectieve verzekeringen 

veranderen, dan wel worden vervangen door een systeem van individuele spaarrekeningen? In 

deze stap worden de veranderingen in de stromen nog bepaald zonder structureel model. 3) Wat 

is (de verdeling van) het welvaartseffect van veranderingen in de polisvoorwaarden van de 

collectieve verzekeringen, en de introductie van individuele spaarrekeningen. 

Capaciteitsinzet: 18 maanden (4,5 maanden bij sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat en 13,5 

maanden bij de sector Conjunctuur en collectieve sector) 

Levensloopmodel - structurele parameters 

Bij de calibratie van de levenscyclusmodellen (levensloopmodel en GAMMA) moeten 

structurele parameters en elasticiteiten een numerieke waarde krijgen. Het gaat onder meer om 

de tijdsvoorkeurvoet, de mate van risicoaversie (en de intertemporele substitutie-elasticiteit), de 

substitutie-elasticiteit tussen vrije tijd en consumptie (die bepalend is voor de 

arbeidsaanbodelasticiteit), de substitutie-elasticiteit tussen vrije en verplichte besparingen, de 

vermogenselasticiteit van het arbeidsaanbod, e.d. Dit afzonderlijke project beoogt te komen tot 

de best mogelijke onderbouwing van deze parameterwaarden op basis van zowel eigen 

empirisch onderzoek (projecten Sparen en uittreding en Loon- en productiviteitsprofielen) als 

bestaande empirische literatuur, eventueel met behulp van meta-analyse. Bij het vertalen van 

empirische schattingen naar structurele modelparameters zal in veel gevallen een vertaalslag 

moeten worden gemaakt.  

Capaciteitsinzet: 3 maanden (sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat) 
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Intergenerationele gelijkheid en doelmatigheid 

Medio 2008 zal worden gestart met werkzaamheden voor een nieuwe vergrijzingsstudie in 

2009. Deze studie zal zich toespitsen op inhoudelijke vragen rond de herverdeling tussen 

generaties. In een andere publicatie zal in 2009 aandacht worden besteed aan specifieke vragen 

van de studiegroep begrotingsruimte en inzicht worden gegeven in de budgettaire houdbaarheid 

in het licht van de vergrijzing. In 2008 zullen enkele voorbereidende studies van meer 

conceptuele aard plaatsvinden. 

Schuldpolitiek & Overheidsinvesteringen in onderwij s, infrastructuur en milieu  

In de analyse van vergrijzing ligt de nadruk op schuldaflossing en vergroting van het 

economisch draagvlak. Alternatieven zoals investeringen in onderwijs, R&D of infrastructuur 

krijgen minder aandacht. Dit project analyseert in welke mate diverse vormen van 

overheidsinvesteringen het vergrijzingsprobleem kunnen helpen oplossen en hoe bij dergelijke 

beleidsalternatieven de vergrijzingslast over generaties verdeeld wordt. In dit project proberen 

we inzicht te krijgen in de intergenerationele verdelingseffecten van investeringen in onderwijs 

en infrastructuur. De productiviteitseffecten van dergelijke investeringen worden hierbij bekend 

verondersteld; nader empirisch onderzoek naar de omvang van deze productiviteitseffecten vind 

plaats in de sector Groei, kennis en structuur. Naast een zeer gestileerd theoretisch model wordt 

gebruik gemakt van (een gestileerde versie van) het GAMMA-model dat hiervoor wordt 

uitgebreid met overheidsinvesteringen met een productiviteitseffect. 

Capaciteitsinzet: 8,5 maanden (waarvan 5 maanden bij de sector Conjunctuur en collectieve 

sector) 

 

Pensioenen 

 

Een deel van het voor de komende jaren beoogde pensioenonderzoek voert het CPB samen uit 

met de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Tilburg, in het kader van het 

onderzoeksnetwerk Netspar. 

 

Optimale inrichting pensioenstelsel 

Het onderzoek richt zich op de macro-economische aspecten van het pensioenstelsel. Hierbij 

komen in 2008 ten eerste aan bod de gevoeligheid voor economische en demografische 

schokken onder diverse pensioenstelsels. Een van de criteria waarop pensioenstelsels kunnen 

worden gerangschikt is hun schokbestendigheid. Hoe sterk werken schokken door op 

verschillende economische variabelen? Hierbij gaat het zowel om demografische schokken 

(fertiliteit, levensverwachting) als om niet-demografische schokken (rente, productiviteit). 
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Interessant is de doorwerking op de pensioensector, de macro-economie en de verschillende 

cohorten. Onderzoeksmethode is die van stochastische simulaties met een versie van het 

GAMMA-model. 

Een tweede onderzoeksvraag richt zich op (de waarde van) risicodeling tussen generaties in 

het pensioenstelsel. Welk pensioenstelsel (DB, DC, tussenvormen) verdeelt pensioenrisico’s het 

meest doeltreffend over verschillende generaties? Om hier inzicht in te krijgen wordt een 

theoretisch model ontwikkeld om het optimale pensioenstelsel te kwalificeren, waarbij 

onderscheid wordt gemaakt naar diverse typen risico’s. Specifieke aandacht gaat daarbij uit 

naar diverse restricties: kapitaalmarktimperfecties, discontinuïteitrisico en myopisch gedrag. 

Een derde deelonderzoek voor 2008 kijkt naar risicodeling onder diverse pensioenstelsels bij 

economische en demografische schokken. Dit project ontwikkelt modellen waarmee de 

risicoverdeling van diverse pensioenstelsels kan worden bestudeerd. Het klein stochastisch 

model wordt ingezet om diverse financieringswijzen naast elkaar te plaatsen (met omslagstelsel 

en kapitaaldekkingsstelsel als extremen). Met het stochastisch algemeen-evenwichtsmodel 

worden de macro-economische consequenties van de introductie van (elementen van) een DC-

schema geanalyseerd. Bijzondere aandacht gaat in dit project uit naar de wijze waarop 

huishoudens op risico’s (en veranderingen daarin) anticiperen door meer te gaan sparen of door 

meer conservatief te beleggen (minder risicodragende portefeuilles). 

Een vierde en laatste onderzoeksvraag betreft de economische effecten van het 

toezichtskader (FTK). Het toezicht op pensioenfondsen in Nederland is van grote macro-

economische betekenis. De keuzes voor hersteltermijn en grootte van aan te houden buffers zijn 

mede bepalend voor pensioenpremies en indexatiepercentages. De keuze voor het karakter van 

het toezichtskader (nominaal) heeft mogelijk grote consequenties voor het beleid van 

pensioenfondsen.  

Capaciteitsinzet: 21 maanden (sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat) 

7.2 Speerpunt Inrichting van de zorg 

Speerpuntcoördinator: sector Conjunctuur en collectieve sector 

Volumebeheersing curatieve zorg 

Zorgverzekeraars hebben in het stelsel van gereguleerde concurrentie de rol om te 

onderhandelen over prijs, volume en kwaliteit van de zorg, en dus ook om de volume-

ontwikkeling in de hand te houden. Het is echter de vraag in hoeverre ze de vinger kunnen 

krijgen achter de ontwikkeling van de benodigde hoeveelheid zorg. Informatie-asymmetrie 

tussen verzekeraars en aanbieders kan hier een belangrijke rol spelen. Wij willen onderzoeken 

hoe zorgverzekeraars de volumeontwikkelingen vorm geven, onder meer door interviews. 

Daarbij geven we speciale aandacht aan de ziekenhuiszorg. 
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Capaciteitsinzet: 6 maanden (sector Conjunctuur en collectieve sector) 

Index risicoselectie 

In dit project wordt bekeken welke incentives zorgverzekeraars hebben voor risicoselectie op 

het niveau van zorgtypen, verschillende aanbieders of aandoeningen. Gegeven het 

risicovereveningsstelsel kunnen bepaalde typen verzekerden meer of minder aantrekkelijk zijn 

voor de verzekeraars. Die kunnen zich extra inspannen bij de zorginkoop voor de aantrekkelijke 

verzekerden om juist die verzekerden meer aan te spreken (bv. in het geval van diabeteszorg 

met diabetescentra en speciale diabetesprogramma’s). Waar men sommige andere groepen 

verzekerden juist als weinig aantrekkelijk ziet zou dit een ongunstige invloed op de kwaliteit 

van de bijbehorende zorg kunnen hebben. Wij willen nagaan of we incentive-index die Ellis en 

Mcguire hebben ontwikkeld voor de VS kunnen toepassen op de Nederlandse situatie. Deze 

index besteedt niet alleen aandacht aan de voorspelbaarheid van het gebruik van sommige types 

zorg, maar ook aan de samenhang met het overige zorggebruik. Als voorspelbaar gebruik van 

sommige types zorg negatief samenhangt met het overige zorggebruik, kan dat juist wijzen op 

aantrekkelijke verzekerden. 

Capaciteitsinzet: 6 maanden (sector Conjunctuur en collectieve sector) 

Transitievraagstukken rond het nieuwe zorgstelsel 

De plannen rond het nieuwe zorgstelsel bevatten voor de cure een redelijk duidelijk beleid van 

het eindmodel. In dat eindmodel is sprake van gereguleerde concurrentie: concurrerende 

verzekeraars onderhandelen met zorgaanbieders over prijs/kwaliteit voor een groot deel van de 

(curatieve) zorg. Concurrentie blijft echter gereguleerd: verzekeraars krijgen een  

acceptatieplicht voor een basispakket, en moeten verplicht meedoen aan een systeem van 

onderlinge risicoverevening.  

Over tempo en volgorde van de transitie bestaat nog veel onduidelijkheid. Zo heeft het 

kabinet heeft onlangs besloten voor een deel van de ziekenhuiszorg tijdelijk een vorm van 

maatstafconcurrentie in te gaan zetten. Onduidelijk is echter op basis welke criteria zal worden 

besloten maatstafconcurrentie af te schaffen (of te prolongeren). Ook is nog onduidelijk of 

winstgerichte ziekenhuizen moeten worden toegelaten. Andere belangrijke thema’s rond de 

transitie betreffen de borging van kwaliteit, de risicodragendheid van zorgverzekeraars, en de 

vereenvoudiging van het DBC-systeem.  

In dit project gaan we na wat op grond van de economische theorie en van relevante 

empirische inzichten kunnen zeggen over de transitieproblematiek, met als doel scherp in beeld 

te houden wat de grote lijnen zijn rondom de veranderingen in de ordening van de zorgsector.  

Capaciteitsinzet: 5 maanden (4 maanden bij de sector Marktordening plus 1 maand bij de sector 

Conjunctuur en collectieve sector) 
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Prestatiebekostiging ziekenhuizen 

De NZa wil een simulatiemodel maken van maatstafconcurrentie. Dit behelst een 

speltheoretisch model om verschillende effecten in onderlinge samenhang te kunnen bestuderen 

en uitspraken te kunnen doen over het teken en de orde van grootte van effecten. Hierbij kan 

gebouwd worden op de ervaring die is opgedaan met een eerdere studie voor OPTA, 

uitmondend in CPB Speciale Studie “Competition and Regulation in Telecommunications 

Markets” (2000). 

Capaciteitsinzet: 8 maanden (6 maanden bij de sector Marktordening plus 2 maanden bij de 

sector Conjunctuur en collectieve sector) 

Langetermijn-impact van kostenbeheersing (effecten BKZ) 

Wat zijn de effecten van het Budgettair Kader Zorg (BZK) op het functioneren van de markt? 

Werkt het mogelijk welvaartsverstorend, en zijn er alternatieve manieren om de zorguitgaven te 

beheersen? De grote vraag in dit project is hoe rekening te houden met de strategische effecten 

van regulering. Vanuit marktordeningsperspectief kun je niet ongestraft in prijzen ingrijpen. Er 

zit ook een aspect van politieke economie aan: de overheid kan zich niet committeren en blijft 

onderhandelen met de sector in ruil voor korte-termijnconvenanten. Bekeken wordt of we bij dit 

project kunnen samenwerken met de NZa.  

Capaciteitsinzet: 7 maanden (6 maanden bij de sector Marktordening plus 1 maand bij de sector 

Conjunctuur en collectieve sector) 

Keuzegedrag zorgconsumenten 

De NZa werkt aan het schatten van een structureel econometrisch model in de zorg (in 

samenwerking met een promovendus van Martin Gaynor, VS). Doel is om een model te 

schatten aan de hand van gegevens over kosten van ziekenhuizen, keuzes van verzekeraars en 

ziekenhuizen door patiënten, en de contracten van verzekeraars (prijzen). Een dergelijk model 

dient uiteindelijk ter ondersteuning van de afbakening van relevante markten (voor 

mededingingsbeleid). Het streven is om vanuit CPB bij te dragen aan dit project; verdere 

afstemming volgt op korte termijn.  

Capaciteitsinzet: 4 maanden (sector Marktordening) 

7.3 Speerpunt Productiviteit 

Speerpuntcoördinator: sector Groei, kennis en structuur 

 

Het speerpunt Productiviteit heeft als doelstelling inzicht te verschaffen in de oorzaken van 

productiviteitsgroei, de macro-economische gevolgen van deze groei en de effecten van 

productiviteitsbeleid. Met het Meerjarenplan 2007-2011 is deze doelstelling vormgegeven in 
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onderzoek binnen drie pijlers, te weten ‘Productiviteitsbeleid en instituties’, ‘Instrumentarium 

Productiviteit’ en ‘Productiviteitsgroei: Welvaartseffecten en trade-offs waarlangs 

productiviteitsbeleid doorwerkt naar welvaart’. Voor komend jaar zet het werkplan in op de 

relatie tussen kennisbeleid en welvaart. Deze relatie wordt uit diverse oogpunten belicht om te 

komen tot een kwantitatieve weging van de effecten van kennisbeleid en een eenvoudig model, 

waarmee de effecten van kennisbeleid op verschillende vormen van menselijk kapitaal en 

economische groei kunnen worden onderzocht. In het project ‘Een kansrijke optie voor 

kennisbeleid; de doorwerking van beleid naar welvaart’ zal dit instrumentarium vervolgens 

worden ingezet om een aantal kansrijke beleidsopties verder uit te diepen. Daarnaast zal een 

start worden gemaakt met een soortgelijke analyse voor wetenschaps- en innovatiebeleid.  

Vraag en aanbod van skills 

Er bestaat een uitgebreide literatuur over de elementen die bepalend zijn voor individuen om 

zich op te leiden. Gedacht kan worden aan de private kosten voor productie, zoals individuele 

capaciteiten, tijdsinvestering, prijs van de opleiding, de verwachte opbrengsten in termen van 

loonstijging, kwaliteit en aanbod van opleidingen, kenmerken van ouders of credit constraints. 

Tijdens zijn leven kent een individu een aantal keuzemomenten voor scholing.  Welke keuze 

momenten zijn er, welke keuzes maken individuen op die momenten en waarom? Dit project 

brengt voor Nederland deze beslismomenten in kaart en brengt de belangrijkste elementen 

samen in een eenvoudige accumulatiefunctie voor menselijk kapitaal.  

Naast de aanbodkant onderzoekt dit project ook de vraagkant naar skills in Nederland. Wat 

bepaalt de vraag naar skills? Welke factoren zijn indicatief voor een verschuiving van de 

skillvraag in een gegeven sector, bijv. de hoeveelheid ICT-kapitaal, R&D-investeringen en 

import van intermediaire goederen? En welke data hebben wij tot onze beschikking om meer 

grip te krijgen op deze factoren? 

Capaciteitsinzet: 6 maanden (sector Groei, kennis en structuur) 

De productiefunctie van Menselijk Kapitaal: Kwantit atief 

In het project Skill-biased technological change: herverdeling en economische groei is een 

productiefunctie geschat voor Nederland, waarin verschillende type arbeid, kapitaal en twee 

factoren ter correctie van Skill-biased technological change en Capital Skill Complementarity 

zijn opgenomen. Daarnaast is in het project vraag en aanbod naar skills onderzocht op welke 

wijze beide kanten van de markt zich in Nederland ontwikkelen. Dit nieuwe project voor 2008 

wil de inzichten uit beide projecten samen brengen resulterend in een eenvoudig groeimodel 

voor Nederland met een productiefunctie voor menselijk kapitaal. Vervolgens zal dit model 

worden gebruikt om  de doorwerking van enkele beleidsopties op het terrein van kennis te 

onderzoeken. 
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Capaciteitsinzet: 10 maanden (sector Groei, kennis en structuur) 

De relatie tussen excellentie, loonontwikkeling en arbeidsproductiviteit 

Het gemiddelde vaardigheidsniveau in Nederland is hoog. Aan de linkerkant van de 

vaardigheidsverdeling kent Nederland een relatief hoog niveau ten opzichte van andere OESO-

landen. Aan de rechterkant van de verdeling levert Nederland deze positie echter in. Heeft de 

productiviteitsgroei in Nederland baat bij een hoog gemiddeld vaardigheidsniveau of is een 

specifiek deel van de vaardigheidsverdeling bepalend voor productiviteitsgroei? De literatuur 

geeft voorzichtige aanwijzingen dat een sterke rechterkant van de vaardigheidsverdeling 

belangrijk is voor een hoge productiviteit. 

Dit project onderzoekt de relatie tussen excellentie en productiviteit. Aanknopingspunt 

vormen data van schoolverlaters, waaronder gegevens over hun afsluitende schoolprestaties, 

lonen en  hun eerste werkzame sector. Schoolverlaters zijn volledig mobiel in hun eerste 

beroepskeuze. Op basis van arbitrage zouden identiek presterende schoolverlaters een gelijk 

loon moeten verdienen onafhankelijk van de sector waarin zij werkzaam zijn. Uit de literatuur 

is echter bekend dat in sommige markten bedrijven bereid zijn een hoger loon te betalen. Welke 

relatie bestaat tussen de verdeling van de skills van schoolverlaters en hun loonverdeling binnen 

verschillende sectoren? Op welke wijze bieden de verschillen in hogere orde-momenten van 

deze verdeling een aanknopingspunt bij de analyse van complementariteit tussen werknemers 

en verschillen in productiviteitsgroei tussen sectoren? Dit project betreft een vooronderzoek, 

waarin de karakteristieken van de data en de mogelijkheden voor modelvorming zullen worden 

onderzocht. 

Capaciteitsinzet: 7 maanden (6 maanden bij de sector Groei, kennis en structuur en 1 maand bij 

de sector Internationale economie) 

Kwantitatief rendement Kennisbeleid 

In Kansrijk Kennisbeleid (CPB, 2006) zijn beleidsopties samengebracht die op grond van harde 

empirie kansrijk mogen worden geacht. Deze studie vormde het uitgangspunt voor de analyse 

van de kennisvoorstellen van de politieke partijen bij de Tweede Kamer Verkiezingen van 

2006, waarin de verschillende beleidsopties het predicaat kansrijk, neutraal of niet-kansrijk 

kregen. Dit project onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een kwantificering van de 

beoordelingen. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: zijn er boven- of ondergrenzen aan 

te geven voor de omvang van effecten; zijn we in staat beleidsopties te clusteren om bekende 

harde empirie voor een specifieke beleidsoptie te vertalen naar andere situaties?; kan meta-

analyse behulpzaam zijn bij kwantificering? Indien nieuwe harde empirische kennis 

beschikbaar komt, zal Kansrijk Kennisbeleid eveneens worden aangevuld met deze inzichten. 

Capaciteitsinzet: 6 maanden (sector Groei, kennis en structuur) 
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Een kansrijke optie voor kennisbeleid: De doorwerki ng van beleid naar welvaart  

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 heeft het CPB verschillende beleidsopties op het 

gebied van kennis geanalyseerd, resulterend in een kwalificatie kansrijk, niet-kansrijk en 

neutraal (CPB, 2006). De wens bestaat om naast kwalificering te komen tot een doorrekening 

van de effecten van dit beleid. Dit project onderzoekt de mogelijkheden van kwantificering aan 

de hand van twee kansrijke opties. De eerste maatregel richt zich op het gebied van onderwijs, 

de ander op het gebied van R&D. In een uitgebreide analyse wordt het hele traject van een 

specifiek beleidsvoornemen naar de gevolgen voor economische groei en welvaart inzichtelijk 

gemaakt. Het analyseert wat wel en wat niet meegenomen kan worden in een concrete 

beleidsanalyse, hoe om te gaan met de effecten op lange termijn, de gevolgen voor de 

houdbaarheid van de overheidsuitgaven, en mogelijke afruilen.  

Capaciteitsinzet: 8 maanden (sector Groei, kennis en structuur) 

Inventarisatie instrumentarium Productiviteit 

Op welke wijze worden verkregen inzichten ingezet bij de beantwoording van nieuwe 

vraagstukken rond de oorzaken en gevolgen van productiviteitsgroei? Een mogelijk antwoord 

ligt in de ontwikkeling van geschikt modelinstrumentarium. Dit project inventariseert de 

mogelijkheden en onmogelijkheden op dit terrein, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de 

ervaringen uit Canton et al. (2005) en het lopende project Semi-endogene groei. Sluiten we ons 

aan bij het motto: Different models for different purposes? Ligt een geïntegreerde aanpak van 

de determinanten voor de hand, of kiezen we voor een partiële aanpak in navolging van de 

analyses van Jacobs (2005) voor menselijk kapitaal, Griffith et al. (2004) voor de stand van de 

technologie en Aghion and Griffith (2005) voor de mate van concurrentie? 

Capaciteitsinzet: 6 maanden (sector Groei, kennis en structuur) 

Innovatie 

Welke beleidsinstrumenten ter stimulering van innovatie zijn effectief? Op welke type 

bedrijven zou innovatiebeleid zich kunnen richten of sterker, welk type innovatiebeleid is 

effectief voor welk type bedrijf of voor welke sector? Is inzet op sleutelgebieden wenselijk of 

werpt een generiek instrument de meeste vruchten af? Het palet aan vragen rond 

innovatiebeleid is breed en mede door de herijking van het beleidsinstrumentarium innovatie 

aan verandering onderhavig. Dit project alloceert tijd om vragen uit de beleidspraktijk te 

beantwoorden en de onderzoeksvragen rond innovatie aan te scherpen.  

Capaciteitsinzet: 3 maanden (sector Groei, kennis en structuur) 
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Constante schaalopbrengsten en perfecte markten: ee n utopie? 

De growth-accounting methode zoals toegepast in het EUKLEMS-project (een EU-breed 

project m.b.t. Kapital, Labour, Energy, Materials & Services) veronderstelt constante 

schaalopbrengsten en perfect werkende markten om de Total Factor Productiviteit (TFP)-groei 

te bepalen als benadering van de technologische vooruitgang. Als deze veronderstellingen niet 

realistisch zijn, is de berekende TFP-groei vertekend in die zin dat deze groei niet meer alleen 

technologische vooruitgang weerspiegelt.  

Hoe realistisch zijn deze veronderstellingen (voor Nederland)? In zijn scriptie heeft Jochem 

Baud dit geprobeerd te testen. Eerste indicaties zijn dat de hypothese van constante 

schaalopbrengsten niet wordt verworpen op macroniveau. Echter, op lager niveau zouden 

aanwijzingen zijn voor toenemende schaalopbrengsten, maar ook afnemende 

schaalopbrengsten. 

De idee is om Baud’s scriptie als vertrekpunt te nemen. Dan nog eens goed te kijken naar de 

literatuur, het methodologische kader, de data, de econometrie en de uiteindelijke (empirische) 

analyse. In ieder geval is het inbrengen van bestaan heterogene bedrijven een noodzakelijke 

(theoretische) uitbreiding. Ook zullen de verschillende varianten van de CBS-groeirekeningen 

op basis van zowel ex ante als ex post rendementsbepaling bij het waarderen van 

kapitaaldiensten worden meegenomen in het onderzoek. Daarnaast kan worden overwogen om 

ook internationale data mee te nemen in de empirische/econometrische analyse. 

Capaciteitsinzet: 5 maanden (sector Groei, kennis en structuur) 

ICT en productiviteit 

Over de effecten van ICT op (arbeids)productiviteit is de afgelopen jaren al veel onderzoek 

gedaan, ook door het CPB. Het ESB-dossier ICT en economische groei (september 2006) geeft 

een mooi overzicht voor Nederland. Waar het dossier echter geen antwoord op geeft, is de 

vraag waarom in Nederland de ICT-investeringen structureel lager zijn dan in de Verenigde 

Staten. Mogelijke redenen zijn: gebrek aan schaal, hogere aanpassingskosten, tragere adoptie, 

gebrek aan skills, en marktimperfecties waaronder externe effecten door ICT. 

De vraag over de lagere ICT-intensiteit is terugkerend, zeker bij het ministerie van 

Economische Zaken. Het voorstel is om te starten met een vooronderzoek. Zo’n onderzoek kan 

helpen bij het inperken van de probleemstelling. Daarna kan het besluit worden genomen om 

onderzoek uit te voeren, eventueel ondersteund door empirisch onderzoek. Samenwerking met 

het CBS en Bartelsman bestaat tot de mogelijkheden. 

Capaciteitsinzet: 1 maand (vooronderzoek); bij ‘go’-beslissing: 5 maanden (sector Groei, 

kennis en structuur) 
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Productiviteit en de internationale verwevenheid va n bedrijven in Nederland 

De recente empirische literatuur suggereert dat vooral grote, meer productieve bedrijven 

exporteren en buitenlandse vestigingen opzetten. De theorie hierover stelt dat de oorzaak vooral 

zit in de verzonken kosten (sunk costs) van het betreden van buitenlandse markten. Hoe zit dat 

voor Nederland en in welke sectoren? Aan de hand van CBS-microdata wordt de relatie tussen 

productiviteit van bedrijven, hun buitenlandse handel en hun directe buitenlandse investeringen 

onderzocht. We gaan deze relatie na voor verschillende Nederlandse bedrijfstakken en voor 

verschillende partnerlanden. We proberen de structuur van de verzonken markttoetredings-

kosten in kaart te brengen. De uitkomsten zouden tot aanpassingen van handelsbeleid kunnen 

leiden en meer of minder ondersteuning van MKB op exportmarkten. Ook geven ze inzicht in 

de toegevoegde waarde van FDI, ofwel Foreign Direct Investments = buitenlandse 

investeringen in Nederland. 

Capaciteitsinzet: 4 maanden (sector Internationale economie) 

7.4 Speerpunt Beleidsevaluaties onderwijs, zorg en s ociale zekerheid 

Speerpuntcoördinator: sector Marktordening 

Vervolgonderzoek evaluatie WWB  

Het CPB heeft eerder aangegeven dat herhaling van het onderzoek uit CPB Document 120 zin 

heeft in 2008, omdat pas in 2007 alle wijzigingen in de WWB (Wet Werk en Bijstand) volledig 

hun beslag hebben gekregen, een periode van economische opgang in de schattingen kan 

worden meegenomen en er mogelijk gemeentelijke (uitvoerings)-variabelen beschikbaar zijn. 

Het onderzoek is tevens gericht op een update van de ramingsregel voor het bijstandsvolume. 

Capaciteitsinzet: 4 maanden (sector Conjunctuur en collectieve sector) 

Uit de WWB naar waar? 

Onderzoek naar systematiek WWB; waar blijven al die mensen die na het aanbod van een baan 

in het kader van een ‘work first’-regeling geen uitkering meer aanvragen (idem afschaffing 

WWB < 27 jaar)? Dit sluit aan bij de vraag van FIN waar de lagere instroom en hogere 

uitstroom uit de WWB terugkomen. In andere regelingen, worden ze non-participant of kloppen 

ze op termijn weer aan bij de gemeenten? 

Capaciteitsinzet: 5 maanden (sector Conjunctuur en collectieve sector) 

Effect VLZ op het ziekteverzuim 

VLZ (= verlenging loondoorbetaling bij ziekte tot 2 jaar) heeft er toe geleid dat aan het eind van 

het ziektejaar er een terugval is in inkomen van 100% van het laatst verdiende loon naar 70% in 
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plaats van voorheen 90% (PM sectorale differentiatie). Dit lijkt mogelijkheden te bieden om 

empirisch meer te weten te komen over  het effect van financiële prikkels in de sociale 

zekerheid. Bovendien past dit onderzoek in een eventueel evaluatieonderzoek naar de 

effectiviteit van de WIA waaraan de sector Marktordening denkt. 

Capaciteitsinzet: 5 maanden (sector Conjunctuur en collectieve sector) 

Het effect van vroege selectie op deelname hoger on derwijs 

Volgens de OESO vormt de vroege selectie van leerlingen, bij de overgang van basis naar 

voortgezet onderwijs, een belangrijke barrière voor de groei van de deelname  aan het hoger 

onderwijs in Nederland (OESO, 2007). Dit project onderzoekt de gevolgen van deze vroege 

selectie. Hiervoor zal de onderwijsloopbaan worden vergeleken van leerlingen die net wel 

doorstromen naar HAVO/VWO met die van leerlingen die net niet doorstromen naar 

HAVO/VWO en derhalve naar het VMBO gaan. Selecteren betekent dat ergens een grens 

getrokken wordt tussen leerlingen die weinig van elkaar verschillen. De selectiegrens voor 

doorstroom naar HAVO/VWO creëert een discontinuïteit waardoor vrijwel identieke leerlingen 

een verschillende ‘treatment’ ondergaan. Het onderzoek zal gebruik maken van gegevens uit het 

zogenoemde VOCL-project waarin verschillende cohorten leerlingen vanaf de start van het 

voortgezet onderwijs langere tijd gevolgd worden. Direct na de start in het voortgezet onderwijs 

zijn toetsen afgenomen voor leervaardigheden en intelligentie en zijn ook gegevens verzameld 

over de sociaal-economische achtergrond van de leerlingen. Vervolgens zijn de leerlingen via 

schooladministraties gevolgd op hun weg door het onderwijs. Voor dit project is volledige 

financiering aangevraagd via experimentbudget OCW. 

Capaciteitsinzet: 10 maanden (sector Groei, kennis en structuur) 

Het effect van de Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi, V ici) op excellentie in onderzoek 

Om vernieuwend en hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en om 

onderzoekers een aantrekkelijk loopbaanperspectief in de wetenschap te bieden, is een aantal 

jaren geleden het programma Vernieuwingsimpuls (VI) in het leven geroepen. De VI is 

persoonsgebonden en kent drie subsidievormen: Veni (pas gepromoveerde onderzoekers), Vidi 

(ervaren onderzoekers), Vici (professorabele onderzoekers). Dit project beoogt het effect van 

deze subsidies vast te stellen door de wetenschappelijke loopbaan (en publicaties) van 

gehonoreerde subsidieaanvragers te vergelijken met die van niet-gehonoreerde subsidie-

aanvragers. Recent is een evaluatie uitgevoerd van de Vernieuwingsimpuls (Bongers, et al., 

2007). De voorgenomen evaluatie in dit project zal echter een kwantitatief karakter hebben en 

zich sterker richten op het causale effect van de VI. In de effectevaluatie zal zoveel mogelijk 

gecorrigeerd worden voor de selectiviteit in de toekenning van subsidies, bijvoorbeeld door 

gebruik te maken van waarderingen van beoordelaars. 

Capaciteitsinzet: 8 maanden (sector Groei, kennis en structuur) 
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Voortijdig schoolverlaten: het effect van een tweed e teldatum in het MBO 

In het middelbaar beroepsonderwijs worden instellingen grotendeels gefinancierd op basis van 

het aantal leerlingen dat is ingeschreven op 1 oktober. Ook voor leerlingen die uitvallen, 

ontvangen instellingen middelen voor het hele jaar. Besloten is om een tweede teldatum in te 

voeren, namelijk 1 februari, hetgeen een financiële prikkel geeft om leerlingen niet te laten 

uitvallen. Leidt dit tot een vermindering van het voortijdig schoolverlaten? Dit zou onderzocht 

kunnen worden door de uitval voor en na de invoering van de tweede teldatum te analyseren en 

het VMBO4 als controlegroep te nemen (difference-in-differences).   

Capaciteitsinzet: 4 maanden in 2008, met doorloop naar 2009 (sector Groei, kennis en 

structuur) 

Effecten van Voor- en Vroegschoolse Educatie in Ned erland 

De komende jaren worden extra middelen ingezet om de voor- en vroegschoolse educatie in 

Nederland sterk uit te breiden. Volgens de Miljoenennota 2008 zal hiermee gestart worden in de 

aandachtswijken van de vier grote steden. Dit project beoogt de effecten van deze activiteiten te 

evalueren door een vergelijking te maken met de uitkomsten in wijken die net niet behoorden 

tot de 40 ‘krachtwijken’. Naar verwachting zullen de effecten van dit beleid pas over enkele 

jaren zichtbaar zijn. Een vroege start van de evaluatie is belangrijk om de ‘nulsituatie’ goed te 

meten alsmede goed vast te stellen wat er daadwerkelijk gebeurt. 

Capaciteitsinzet: 3 maanden in 2008, doorloop naar 2009 (sector Groei, kennis en structuur) 

Diverse projecten naar effectiviteit, productivitei t en prikkels in de semi-publieke sector 

Nog nader te bepalen. Er zijn vele onderzoeksopties op dit terrein; zie hieronder. 

Voor het maken van een definitieve keuze is nadere afstemming met departementen 

noodzakelijk. Ook de beschikbaarheid van data zal een belangrijk criterium vormen. 

Enige suggesties voor verdere invulling van dit programma, in overleg met de nieuw te 

benoemen programmaleider te kiezen, zijn: 
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Effectiviteit en productiviteit van de publieke sector / specifieke beleidsevaluaties 

Mogelijke follow-up van de verkennende studie voor het Productiviteitsnetwerk (MinEZ, 

MinFin, MinBZK) gedurende 2007, onder regie van CPB en grotendeels uitgevoerd door IPSE 

(TU Delft). 

 

Prikkels bij decentrale uitvoering sociale zekerheid 

In hoeverre werken de prikkels voor gemeenten zo goed dat er meerdere werkloosheids-

uitkeringen bij de gemeenten belegd kunnen worden? Is er een relatie met (bijv.) de kwaliteit 

van het functioneren van de lokale democratie? 

 

Regionale karakteristieken van de arbeidsmarkt 

Centrale vraag is hoe regionaal de arbeidsmarkt is (de straal waarin werklozen een baan vinden) 

en hoe dit afhangt van de institutionele setting.  

 

Evaluatie van de effectiviteit van WIA (Wet Inkomen en Arbeid) 

Evaluatie van specifieke beleidsinterventies op gebied van sociale zekerheid. 

Totale capaciteitsinzet: 17 maanden (sector Marktordening) 

7.5 Speerpunt Klimaat, energie en milieu 

Speerpuntcoördinator: sector Marktordening 

Inefficiënties CO2-emissiehandel en de elektricitei tsmarkt 

Emissiehandel is in principe een kosteneffectief instrument voor het reduceren van de CO2-

emissies. Maar in de uitwerking van het ETS, zoals de regels over de allocatie van de rechten en 

de looptijd van het systeem, zijn er keuzes gemaakt die ten koste gaan van de doelmatigheid. In 

een samenwerkingsproject met de Universiteit van Utrecht wordt gekeken wat de consequenties 

zijn van de vormgeving van het energie- en klimaatbeleid voor de invoering van CO2-afvang en 

-opslag.  

Er zal ook worden gekeken naar de effecten die het ETS heeft op andere markten dan alleen 

de markt voor emissiehandel, zoals de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt. In een apart 

deelproject wordt de doorberekening van de prijs van de CO2 allowances in de 

elektriciteitsprijs wordt geschat op basis van gegevens over allowance prijzen en prijzen op de 

elektriciteitsmarkt sinds 2005. Hierbij wordt een methode gebruikt waarin expliciet rekening 

wordt gehouden met het volatiele karakter van de data. Het project is relevant voor de 

herziening van de emissiehandelrichtlijn, verder versterkt het de positie van het CPB in de 

discussie over klimaatbeleid en emissiehandel. 

Capaciteitsinzet: 6 maanden (sector Marktordening) 
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Milieubeleid en innovatie  

Een van de meest intrigerende en ook omstreden stellingen in de milieu-economie is de 

Porterhypothese, die luidt: “Strict environmental regulations do not inevitably hinder 

competitive advantage against foreign rivals, they often enhance it” (Porter, 1991). Het 

onderliggende idee is dat een streng milieubeleid absolute kostenreductie voor het gereguleerde 

bedrijf tot gevolg kan hebben, zodat er sprake is van een win-winsituatie: minder milieuschade 

en lagere productiekosten door innovatie. Verschillende studies hebben naar het mechanisme 

achter de Porter hypothesis gekeken. Het belangrijkste argument is dat het milieubeleid een 

extern schokeffect creëert (‘eye-opener’), zodat het bedrijf noodzaakt zijn organisatie en 

structuur integraal te evalueren en eventueel aan te passen. Een streng milieubeleid zou dus een 

sterke prikkel zijn voor innovatie en diffusie. Dit project bekijkt het effect van het milieubeleid 

op innovatie en op de concurrentiepositie. Daarbij zal ook worden gekeken naar de prikkels 

voor innovatie van verschillende instrumenten in het milieubeleid. Afhankelijk van de 

beschikbaarheid van microdata zal dit project een empirische bijdrage opleveren.  

In dit project wordt gestreefd naar samenwerking met universitaire wetenschappers met 

expertise op dit terrein. 

Capaciteitsinzet: 5 maanden (sector Marktordening) 

 

Transitie Roadmap Energie Infrastructuur Nederland - TREIN 

De inpassing van grote hoeveelheden decentrale opwekking (wind, zon, WKK en µWKK) in 

het elektriciteitsnetwerk vergt substantiële technische aanpassingen van het distributienetwerk. 

De vraag is ook wat het effect van (verschillende) tariefstructuren op zowel de ontwikkeling 

van het elektriciteitsnetwerk als de penetratie van decentrale technologie. Het gaat hier om een 

bijdrage aan een extern gefinancierd onderzoek met als trekker de Technische Universiteit 

Eindhoven in het kader van het programma Economisch Onderzoek Subsidie (EOS). 

Capaciteitsinzet: 9 maanden (7 maanden bij de sector Marktordening plus 2 maanden bij de 

sector Economie en fysieke omgeving, die als trekker fungeert) 

Kosteneffectief klimaatbeleid 

Het CPB is in 2007 gestart met een economische analyse van de doelstellingen op het terrein 

van duurzame energie in het Regeerakkoord. De analyse wordt uitgevoerd samen met het 

Energieonderzoeks Centrum Nederland (ECN). De beleidsruimte voor Nederland binnen de 

context van het EU-beleid vormt in de studie het uitgangspunt. Daarbij zal tevens aandacht 

worden besteed aan andere maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, zoals 

CO2-opslag en energiebesparing, aan effecten op het terrein van de voorzieningszekerheid en 

aan externe effecten (waaronder landschap, natuur, effecten voor de landbouw en op 

voedselprijzen, zowel binnen als buiten Nederland). Meer institutionele vraagstukken, 



 

46 

bijvoorbeeld rond het emissiehandelssysteem, zullen eveneens in de studie aan bod komen. Het 

project wordt begeleid door een departementale begeleidingscommissie. 

Capaciteitsinzet: 4 maanden (sector Economie en fysieke omgeving) 

Milieu en economie 

In samenspraak met en deels gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken wordt 

een vierjarig onderzoeksprogramma opgestart op het gebied van milieu en economie. De 

definitieve invulling van het programma moet nog worden bepaald. Voorlopig zijn de volgende  

onderzoeksvragen geformuleerd: 

   

1. Wat zijn de kosten en baten van het uitstellen van investeringen in duurzame energie (en 

milieuvriendelijke technologie in bredere zin) (nú versus later) en waar en op welke schaal 

kunnen uitstootbeperkende maatregelen het beste worden gerealiseerd (hier versus daar)?  

2. Wat is de optimale vormgeving van het milieu-instrumentarium? In de Nederlandse 

beleidspraktijk wordt een grote variëteit aan instrumenten ingezet om aantasting van het milieu 

te voorkomen of te ontmoedigen.  

3. Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van een op stimulering gericht klimaatbeleid? 

Waar aan gedacht wordt is een benadering die raakvlakken vertoont met de ‘Calculus van het 

publieke belang’. Allereerst gaat het hierbij om een analyse met een algemeen-

evenwichtskarakter. Aanvullend daarop is de vraag welke implicaties de institutionele setting 

heeft op dit evenwicht. Een belangrijk aspect is bijvoorbeeld de relatie tussen milieubeleid en 

innovatie (de Porter-hypothese stelt dat milieubeleid uiteindelijk ook economische voordelen 

brengt; ook bestaat de opvatting dat het aanjagen van groen innovatiebeleid met gerichte 

subsidies tot welvaartswinsten leidt). 

Capaciteitsinzet: 12,5 maanden (8,5 maanden bij de sector Economie en fysieke omgeving plus 

4 maanden bij de sector Marktordening)  

Waterveiligheid  

Door de aandacht voor klimaatverandering heeft dit thema sterk aan actualiteit gewonnen. In 

Nederland spelen de resultaten van de toetsing in 2006, ‘Risicobeheersing tegen overstromen’ 

(o.a. compartimentering), de resultaten van ‘Veiligheid Nederland in Kaart’ en de principiële 

discussie over veiligheidsnormen die in 2008 tot conclusies in een brief van het kabinet moet 

leiden. Dit laatste is het project ‘Waterveiligheid 21e eeuw (WV21)’. Met name de principiële 

discussie over goede concepten voor formulering van veiligheidsnormen is echter nog 

nauwelijks gestart. Daarnaast wordt het bij de KBA Ruimte voor de Rivier op het CPB 

ontwikkelde model voor optimale veiligheidsnormen verder ontwikkeld. Dit moet op de wat 

langere termijn leiden tot nieuwe getallen bij de veiligheidsnormen. CPB neemt deel aan 

begeleidingscommissie en is ook lid van het Expertise Netwerk Water, werkgroep Veiligheid. 
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Capaciteitsinzet: 3  maanden (sector Economie en fysieke omgeving) 

Evaluatie EU actieplan klimaatverandering  

In maart 2007 heeft de Europese Raad doelstellingen voor 2020 op het terrein van klimaat en 

energie vastgesteld. Volgens deze, zogeheten drie maal twintig, doelstellingen moeten de 

gezamenlijke EU-lidstaten de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met minimaal twintig procent 

onder het niveau van 1990 hebben teruggebracht. Ook moet EU-breed minstens twintig procent 

van het energieverbruik uit duurzame bronnen afkomstig zijn. Meer specifiek geldt daarbij dat 

van de verbruikte transportbrandstoffen in alle lidstaten in ieder geval tien procent duurzaam 

moet zijn. Tenslotte moeten de lidstaten in 2020 twintig procent energie hebben bespaard ten 

opzichte van de huidige ontwikkeling.  Deze doelstellingen zijn ambitieus en ook onderling 

afhankelijk. Als duurzame elektriciteitsopwekking wordt gestimuleerd, dan zal de emissieprijs 

van het EU-ETS bijvoorbeeld dalen tenzij tegelijkertijd het emissieplafond in verhouding 

omlaag wordt gebracht. Bovendien is allerminst duidelijk waar en hoe het meest kosteneffectief  

aan de doelstellingen op EU-niveau kan worden bijgedragen. Het project beoogt hier zicht op te 

bieden door het actieplan te analyseren met behulp van onder meer WorldScan. Hierbij willen 

wij gedetailleerd aangeven welke technische mogelijkheden er zijn in de lidstaten voor de 

productie van duurzame energie en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Hierbij wordt 

samengewerkt met een instelling (zoals bijv. MNP of ECN) die over een zogenaamd bottom-up 

energiemodel beschikt met Europese dekking. 

Capaciteitsinzet: 12 maanden (sector Internationale economie) 

CDM leakage 

Via het Clean Development Mechanism kan de uitstoot van broeikasgassen relatief goedkoop 

worden teruggebracht in ontwikkelingslanden. Doordat ontwikkelingslanden zelf geen 

emissieplafond kennen, treden er echter weglekeffecten op. Het project beoogt deze effecten in 

kaart te brengen, onder meer met behulp van simulaties met WorldScan, en een brede 

beoordeling te geven van de economische aspecten aan het gebruik van CDM.   

Capaciteitsinzet: 3 maanden (sector Internationale economie) 

 



 

48 

7.6 Speerpunt Woningmarkt 

Speerpuntcoördinator: sector Economie en fysieke omgeving 

Brede studie woningmarkt 

De afgelopen jaren heeft het CPB met enige regelmaat aandacht besteedt aan diverse 

onderdelen van het woningmarktbeleid. Zo is er een studie geweest naar de prestaties van 

woningcorporaties en is in 2006 gekeken naar het effect van de hypotheekrenteaftrek. In 2007 

worden het huurbeleid en de governance structuur van woningcorporaties onder de loep 

genomen. In 2008 willen we de resultaten van deze deelstudies en van de vele onderzoeken van 

andere bureaus samenvoegen tot één analyse van de hele woningmarkt. De nadere uitwerking 

van dit project moet nog plaats vinden maar zoveel is zeker dat in ieder geval ruime aandacht 

zal worden besteed aan interacties. Het gaat in ieder geval om interacties tussen verschillende 

segmenten van woningmarkt, zoals de gereguleerde huurmarkt, de geliberaliseerde huurmarkt 

en de koopwoningmarkt. Het gaat zeker ook om interacties met andere beleidsterreinen, zoals 

tussen het woningmarktbeleid en het ruimtelijk ordeningsbeleid. En het gaat zeker ook om 

interacties tussen belanghebbenden, zoals verschillende groepen (huidige en toekomstige) 

bewoners, de overheden, het bedrijfsleven en de corporaties. Aangenomen dat deze analyse 

uitmondt in enkele schetsen van een ander woningmarktbeleid, zullen die schetsen gepaard 

moeten gaan met mogelijke transitiepaden.  

Capaciteitsinzet: 19 maanden (15 maanden bij de sector Economie en fysieke omgeving plus 4 

maanden bij de sector Marktordening) 

7.7 Speerpunt Agglomeratie-effecten, infrastructuur  en subsidiariteit 

Speerpuntcoördinator: sector Economie en fysieke omgeving 

 

Waar is sprake van agglomeratie-effecten, kunnen die naar omvang en reikwijdte nader worden 

geduid en wat betekent dit voor de verantwoordelijkheidsverdeling over de verschillenden 

overheden? Ook de subsidiariteitsvraag komt daarbij aan de orde. Enkele concrete cases zullen 

worden geanalyseerd. Het is de ambitie om uiteindelijk op basis van de hieronder genoemde 

projecten een brede en overkoepelende studie te publiceren. In 2008 zal hiervoor een outline 

worden opgesteld. 

Theorie grondmarkt 

In het onderzoek naar aard, omvang en reikwijdte van agglomeratie-effecten wordt mede op 

basis van literatuuronderzoek een inventarisatie gemaakt hoe agglomeratie-effecten ontstaan, 

welke markten daardoor worden beïnvloed en hoe deze indirecte effecten samenhangen met en 
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eventueel zijn te scheiden van directe effecten. De gedachte is dat agglomeratie-effecten van 

infrastructuurprojecten onder andere tot uiting komen in de waarde van de grond maar wellicht 

ook in die van de arbeid. Dit heeft ook gevolgen voor het subsidiariteitsvraagstuk. Om een beter 

algemeen inzicht te krijgen in deze zaken is het nuttig kleine conceptuele algemeen 

evenwichtsmodelletjes te maken. Een route is via de stad- en grondmarktmodellen. In 2006 is 

daarmee een begin gemaakt met een gestileerd voorbeeld voor het Zuidasproject met 

verschuivend ruimtegebruik. Hieraan kunnen andere aspecten worden toegevoegd. 

Capaciteitsinzet: 4 maanden (sector Economie en fysieke omgeving) 

Meting agglomeratie-effecten (productiviteit) van i nfrastructuur 

In het UK is een aanvulling gemaakt voor de daar geldende handleiding voor KBA’s voor 

infrastructuur en wel op het terrein van de ‘wider economic benefits’, in Nederland aangeduid 

als indirecte effecten. Een onderdeel daarvan zijn de agglomeratie-effecten op de arbeidsmarkt 

(d.w.z. de extra productiviteit) die tot uitdrukking komen in de lonen. In 2007 is een empirisch 

onderzoek gestart om dit onderzoek over te doen met Nederlandse data. De operationalisatie 

sluit goed aan bij informatie die in het LMS (verkeersmodel) aanwezig is. Het bovengenoemde 

theoretisch onderzoek dient ook te helpen om de theoretische achtergrond van dit project te 

verhelderen. Wanneer dit onderzoek is afgesloten, is de bedoeling een aanvulling te maken op 

de OEI-handleiding voor alle in de UK-leidraad onderscheiden indirecte effecten.   

Bij het onderzoek m.b.t. agglomeratie-effecten, dat zich in eerste aanleg op weg- en 

spoorinfra richt,  kunnen we in een later stadium wellicht ook Schiphol betrekken. 

Capaciteitsinzet: 7 maanden (sector Economie en fysieke omgeving) 

Subsidiariteit en grondprijzen 

De optimale verhouding tussen overheden hangt samen met de straal waarin publieke 

voorzieningen werken. Dat is volgens de theorie met name te meten via grondprijzen. In 2007 is 

gestart met het onderzoek onder a. Daarna kan ook b aan de orde komen. 

 

a. Invloed van publieke voorzieningen op woningprijzen, rekening houdend met de afstand 

In 2007 is een onderzoek gestart naar de invloed van publieke voorzieningen op de woningprijs, 

waarbij ook veel aandacht wordt gegeven aan het effect van afstanden. Als onderzoeksgebied is 

gekozen voor een deel van de Noordvleugel, namelijk Haarlemmermeer-Almere. 

 

b. Rol van de rijksoverheid bij herstructurering in steden 

Herstructurering van stedelijke gebieden geldt als een belangrijke beleidsopgave voor het Rijk 

voor de toekomst. Vraag is echter of een rijksbijdrage hiervoor voor de hand ligt. De baten 

slaan immers vooral lokaal neer. Moeten de prikkels niet anders komen te liggen? Wat betekent 
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dit voor het huidige financieringssysteem van de lagere overheden? Deze kwestie komt ook 

regelmatig in het kader van projectbeoordelingen voor de ICRE aan de orde. Uitdaging is om 

hier meer over te kunnen zeggen. 

Capaciteitsinzet:  8 maanden (sector Economie en fysieke omgeving) 

7.8 Speerpunt Hervormingsagenda EU 

Speerpuntcoördinator: sector Internationale economie 

De werkgelegenheidsdoelstellingen van Lissabon (EC Models-project)  

CPB neemt deel aan het consortium voor de Models tender van de Europese Commissie. In dit 

kader wordt het WorldScan model toegepast en uitgebreid voor beleidsanalyses voor de 

Europese Commissie. In dit kader lopen de volgende projecten nog door tot in het voorjaar van 

2008. 

 

Lissabon: de productiviteit van extra werkgelegenheid  

Stel we gaan evenveel uren werken als de Amerikanen. Wat betekent dat voor onze 

productiviteit? De extra werkgelegenheid komt van mensen die nu werkloos zijn, minder 

participeren of eerder uittreden. Allerlei indicatoren geven aan dat lager opgeleiden een relatief 

groot aandeel in deze groepen vormen. Zij zijn vaak minder productief. Wat betekent het als zij 

meer gaan participeren en/of langer blijven werken. Blijft de gemiddelde productiviteit per 

werknemer dan op peil? 

 

Lissabon: analyse van de werkgelegenheidsdoelstelling  

De  Lissabon-doelstelling voor arbeidsparticipatie is 70% in 2010. Los van het specifieke 

karakter van deze doelstelling richt dit project zich op de vraag welke beleidsmaatregelen 

denkbaar zijn om de werkloosheid te verlagen en de participatie te verhogen in de EU. Hoe 

verhouden deze maatregelen zich tot preferenties voor werken en vrije tijd? Uit het 

demografisch blok bij WorldScan volgt dat de Lissabon doelstelling een substantiële stijging 

vraagt van de participatie voor verschillende leeftijdscohorten en geslachten. Uit de EV 2005 

blijkt dat Europeanen veel korter werken dan Amerikanen. Als de arbeidsmarktparticipatie niet 

te sturen is richting de 70%, is dan een verlenging van het aantal uren per werknemer mogelijk? 

Dit onderzoek betreft  een uitbreiding van het arbeidsmarktblok in WorldScan. 

 

Consolidatie WorldScan  

Sinds de levering van de kernversie van WorldScan in Gams aan het DG Enterprise van de EU 

is ook de klimaatversie van WorldScan overgezet in Gams. De inzet hiervan in deelprojecten 

van heeft geleid tot een aantal krachtige en onderling verschillende modelvarianten in Gams. 
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Dit consolidatieproject heeft tot doel de diverse bestaande Gams-versies te integreren en te 

herstructureren en de belangrijkste, nog ontbrekende onderdelen hieraan toe te voegen. De 

geconsolideerde Gams-versies van WorldScan en de documentatie hiervan worden geleverd aan 

DG Enterprise.  

 

In 2008 wordt gestart met een nieuw projectonderdeel: 

Menselijk kapitaal 

Doel hiervan is de mechanismen van het satellietmodel voor menselijk kapitaal dat is gebruikt 

in de studie ‘ Five highlights of Lisbon’ verder te verbeteren door cruciale parameters opnieuw 

te ijken, meer inzicht te geven in de kosten van de opbouw van menselijk kapitaal en het 

satellietmodel gedeeltelijk te integreren in WorldScan, onder meer door hierin een groter aantal  

vaardigheidsklassen voor arbeid te onderscheiden dan de huidige twee. 

Totale capaciteitsinzet EC Models: 18 maanden (sector Internationale economie) 

Innovatie en integratie 

In welke mate heeft een land eigen R&D nodig als er buitenlandse kennis beschikbaar is? In een 

volledig geïntegreerde Europese economie zou de locatie van R&D niet van invloed zijn op het 

presteren van individuele landen. Volledige integratie is echter een theoretische abstractie. Het 

doel van het project ‘Innovatie en integratie’ is om de Europese integratie van innovatie te 

meten en om na te gaan hoe het presteren van bedrijfstakken samenhangt met de diepgang en 

aard van integratie. Als vertrekpunt wordt de literatuur over heterogene bedrijven genomen (o.a. 

Melitz, 2003 en Helpman et al., 2004). Deze literatuur is primair gericht op partiële 

economische integratie ten gevolge van vaste handelskosten en vaste kosten voor directe 

buitenlandse investeringen, maar biedt ook aanknopingspunten richting innovatie. Voor het 

empirische onderzoek zal gebruik worden gemaakt van microdata afkomstig van de Fourth 

Community Innovation Survey (CIS4). Op basis van dit onderzoek kan worden aangegeven 

welke aspecten van innovatiebeleid belangrijk zijn voor open economieën. 

Capaciteitsinzet: 7 maanden (sector Internationale economie) 

Consolidatie van de vennootschapsbelasting in Europ a 

Dit onderzoek naar de effecten van hervormingen van de vennootschapsbelasting vindt plaats in 

opdracht van DG Taxud van de EU. Het gaat om een gezamenlijke studie van CPB (sectoren 

Internationale economie en Arbeidsmarkt en welvaartsstaat) en Oxford University Centre for 

Business Taxation (Mike Devereux) die zich richt op de voorstellen van de EC voor de 

invoering van een gemeenschappelijke geconsolideerde belastinggrondslag voor de 

vennootschapsbelasting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het CGE (Computable General 

Equilibrium) -model Cortax. De studie bouwt voort op recent onderzoek (CPB Document 141) 
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en breidt dit in een aantal richtingen uit. In de eerste plaats maakt de samenwerking met 

OUCBT (dat een databank bezit met microgegevens van Europese bedrijven) een diepgaander 

analyse mogelijk van de consolidatievoorstellen op bedrijfsniveau. Ten tweede wordt DG 

Taxud nauw bij het onderzoek betrokken. Tot slot zal zowel het aantal landen worden 

uitgebreid als het aantal te onderzoeken varianten van de consolidatievoorstellen. 

Capaciteitsinzet: 5 maanden (sector Internationale economie) 

7.9 Overige thema’s 

Diversen Arbeidsmarkt en welvaartsstaat 

Kosten van publieke fondsen en overheidsprikkels 

Dit project gaat in op twee vragen. 

Ten eerste: wat zijn de marginale kosten van publieke fondsen? Hierbij wordt het concept van 

de marginale kosten van publieke fondsen (marginal cost of funds, MCF) afgeleid en 

besproken, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de bruikbaarheid van dit concept voor het 

beleid. Er wordt ingegaan op de klassieke benadering waarbij alleen de doelmatigheidsaspecten 

van publieke uitgaven worden meegenomen. We bekijken onder welke voorwaarden dit een 

goede benadering biedt voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse van publieke projecten. 

Vervolgens wordt de analyse van herverdeling hieraan toegevoegd. Wanneer kunnen we 

spreken over verstorende belastingen en wanneer niet? Welke waarde heeft de MCF in het 

optimum? Wat betekent dit voor de rol van de publieke sector? 

Een tweede vraag betreft de verstoringen door werknemerspremies (pensioen, WW, e.d.). 

Sociale premies hebben in beginsel een andere invloed op arbeidsaanbodprikkels dan 

belastingen omdat individuele rechten gekoppeld zijn aan de premiebetalingen. Echter, deze 

koppeling wordt verstoord door de impliciete herverdeling die in sociale verzekeringen 

verscholen zit. Hoe dienen we om te gaan met de verstorende invloed van sociale premies op 

het arbeidsaanbodgedrag? Wat weten we hier empirisch over? Dit onderdeel heeft ook 

raakvlakken met het project ‘Levensloopmodel - structurele parameters’ waarin de 

structuurparameters van onze modellen worden onderzocht (tijdvoorkeur, kortzichtigheid). 

Capaciteitsinzet: 4,5 maanden (sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat) 

Kwalificatiestructuur beroepsbevolking en onderkant  arbeidsmarkt 

In het kader van globalisering en skilled biased technological change wordt dit jaar onderzocht 

hoe de lonen per opleidingsniveau zich in Nederland hebben ontwikkeld. Eerste resultaten 

wijzen op een duidelijk verschil met bevindingen voor de VS. Wat impliceren de Nederlandse 

resultaten voor de kwalificatiestructuur van de beroepsbevolking en de kansen op de 
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arbeidsmarkt voor laagopgeleiden? Dit project is nog in ontwikkeling; daarbij zal afstemming 

met de sector Groei, kennis en structuur plaatsvinden. 

 

Dynamiek arbeidsmarkt. Hoeveel dynamiek is er op de arbeidsmarkt, en welke rol spelen 

tijdelijke banen, uitzendbanen, kleine zelfstandigen (zzp’ers) en de dienstensector hierbij? 

Speciale interesse zal uitgaan naar de onderkant van de arbeidsmarkt. De dynamiek kan 

bestudeerd worden met een gekoppeld databestand op basis van de Enquête Beroepsbevolking, 

die informatie bevat over opleidingsniveau en het soort baan, en het Sociaal-Statistisch  

Bestand, dat individuele inkomensgegevens bevat vanaf 1999. De uitkomsten kunnen tussen 

opleidingsniveaus, soorten banen (tijdelijk, uitzend, zelfstandigen) en sectoren (diensten versus 

industrie) vergeleken worden. Wijzigingen in regelgeving op het gebied van tijdelijke en 

uitzendbanen (Flexwet) en zelfstandigen (Verklaring Arbeidsrelatie) kunnen eventueel met 

micro-econometrische methoden van beleidsevaluatie worden geëvalueerd. 

 

Rol van instituties. Welke instituties kunnen de relatief slechte positie van laagopgeleiden op de 

arbeidsmarkt, met achterblijvende lonen en een hogere werkloosheid, verklaren. Wat is de 

invloed van het Wettelijk Minimumloon hierbij? Welke rol spelen ontslagbescherming en de 

regelgeving rond tijdelijke en uitzendbanen? En kan het achterblijvende ontwikkeling van de 

persoonlijke dienstverlening in Nederland verklaard worden door hoge belastingtarieven 

waardoor hoogopgeleiden weinig gebruik maken van diensten van laagopgeleiden?  

Capaciteitsinzet: 6 maanden (sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat) 

Risicowaardering 

Dit project bestaat uit twee delen: een conceptuele analyse (door de sector Arbeidsmarkt en 

welvaartsstaat) en een meta-analyse van aandelenrendementen (door de sector Internationale 

economie). Overigens gaat ook het project Methodiekontwikkeling KBA en OEI van de sector 

Economie en fysieke omgeving deels in op risicowaardering, in een analyse van 

disconteringsfactor, milieu en infrastructuur. 

 

Conceptuele analyse: In de conceptuele analyse stellen we ons de vraag hoe karakteristieken 

van de disconteringsvoet (constant of variërend in de tijd of tussen toestanden, gelijk of 

verschillend voor verschillende individuen) samenhangen met modelassumpties, zoals 

preferenties en markt(in-)compleetheid, mean reversion etc. Met behulp van een gestileerd 

stochastisch model met factoren arbeid en kapitaal zal worden getracht meer inzicht in deze 

vraag te krijgen. Het antwoord is van belang voor de eerstvolgende vergrijzingsstudie en voor 

de discussie over klimaatbeleid, waarin ook de discontering van een onzekere toekomst een 

belangrijke rol speelt. 
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Meta-analyse van aandelenrendementen: Dit project van de sector Internationale economie 

betreft feitelijk een analyse van de aandelenrisicopremie en een analyse van het gemiddelde 

aandelenrendement. Om de meta-analyse te kunnen uitvoeren, worden de belangrijkste 

(internationale) studies op dit terrein bij elkaar gezocht. De meta-analyse heeft tot doel de 

factoren te identificeren die verklaren waarom diverse onderzoeken tot uiteenlopende resultaten 

komen. De uitkomsten van deze analyse zijn belangrijke bouwsteen voor onze macro- en 

financieel-economische modellen. 

Totale capaciteitsinzet: 8 maanden (6,5 maanden bij de sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat 

plus 1,5 maand bij de sector Internationale economie) 

Macro-analyse en modelonderhoud en -ontwikkeling 

Herschatten SAFFIER, inclusief loonvergelijking 

Voor het maken van ramingen en analyses voor de korte en middellange termijn is het 

macromodel SAFFIER het belangrijkste ‘werkpaard’ van het CPB. Aangezien de economische 

werkelijkheid voortdurend in beweging is, is het voor de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van 

de modeluitkomsten van belang dat ook de gedragsvergelijkingen van SAFFIER regelmatig 

worden geactualiseerd. Dit project voorziet daarin. Het herschatten van gedragsvergelijkingen 

van SAFFIER heeft geruime tijd stil gelegen, omdat er geen consistente lange tijdreeksen 

beschikbaar waren waarbij de recente revisie van de Nationale rekeningen was verwerkt. 

Verwacht wordt dat deze reeksen in oktober 2007 worden geleverd, waarna begonnen kan 

worden met een inhaalslag. Daarbij gaat het niet louter om het schatten over een meer actuele 

periode, maar ook om het verwerken van nieuwe (theoretische) inzichten.  

Een aantal punten verdient speciale aandacht. Bij het onderzoek naar de loonvergelijking 

wordt speciaal aandacht besteed aan het al dan niet vlakker verlopen van de Phillipscurve, 

waarbij ook naar internationale onderzoeksresultaten wordt gekeken. Bij het herschatten van de 

consumptiefunctie wordt vooral aandacht besteed aan het incorporeren van 

vergrijzingselementen. De indruk bestaat dat het relatief sterk gestegen pensioeninkomen en -

vermogen eraan bijdraagt dat de individuele spaarquote structureel lager ligt dan voorheen. 

Daarnaast zal de specificatie van de productiefunctie worden onderzocht, waarbij wordt 

aangesloten bij de resultaten van de studie uit 2007 naar ‘skill biased technological change’. 

Ten slotte verdienen de dynamische eigenschappen van het model speciale aandacht, mede in 

relatie tot de resultaten van de analyse met VAR-modellen uit 2007. 

Capaciteit: 20 maanden (10 maanden bij de sector Conjunctuur en collectieve sector en 10 

maanden bij de sector Groei, kennis en structuur). 
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Een DSGE-model voor de Nederlandse economie 

In de wetenschappelijke literatuur zijn Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 

modellen tegenwoordig de meest voorkomende macro-economische modellen. De DSGE 

modellen hebben stevige micro-economische funderingen. In vergelijking met SAFFIER zijn ze 

meer theoretisch georiënteerd, aanzienlijk kleiner en gestileerder, en hebben ze rationele 

verwachtingen. 

DSGE-modellen worden steeds meer gebruikt door centrale banken, voor zowel voorspellen als 

beleidsanalyses. Bij de analyses gaat het dan om monetair beleid. In toenemende mate worden 

de modellen geschikt gemaakt voor de analyse van fiscaal beleid. Het IMF vervult daarin een 

voortrekkersrol. De modellen worden ofwel gekalibreerd op de resultaten van een VAR-model, 

of er worden Bayesiaanse schattingsmethoden gebruikt.  

In dit project zal een prototype DSGE-model voor de Nederlandse economie worden 

ontwikkeld, dat gericht is op de analyse van fiscaal beleid. Er zal worden geëvalueerd in 

hoeverre het model bruikbaar is bij het maken van voorspellingen en geschikt is voor 

beleidsanalyses. Bij dit project zal samenwerking worden gezocht met ondermeer DNB en 

universiteiten. 

Capaciteitsinzet: 16 maanden (sector Groei, kennis en structuur) 

Het effect van financiële schokken op de Nederlands e economie 

Hoe gevoelig is de Nederlandse economie voor (internationale) financiële schokken? Is deze 

gevoeligheid de laatste jaren toegenomen? Meer mensen beschikken nu over vermogens in de 

vorm van een eigen huis of aandelen. De waarde van deze vermogens is toegenomen door onder 

meer hogere huizenprijzen en aandelenkoersen. Betekent dit ook dat de economie gevoeliger is 

voor een verandering van de rente, aandelenkoersen of risicopremie op (internationale) 

financiële markten? Zijn de effecten van financiële schokken asymmetrisch? En wat zou de rol 

van het Nederlandse beleid moeten zijn? In dit project willen we de gevoeligheid voor 

financiële schokken analyseren door een tijdreeksanalyse met een VAR-model. 

Capaciteitsinzet: 6 maanden (sector Groei, kennis en structuur) 

Absorptie arbeidsaanbod 

In verschillende analyses speelt de absorptie van schokken in het arbeidsaanbod een belangrijke 

rol. In SAFFIER kunnen arbeidsmarktspanningen alleen via de invloed van de werkloosheid op 

de loonvorming worden opgelost. Dit leidt ertoe dat arbeidsaanbodschokken slechts langzaam 

worden geabsorbeerd. Koeman en Teulings hebben laten zien dat deze modeluitkomsten 

empirisch niet veel ondersteuning vinden. In dit project willen we de interactie tussen de 

arbeidsmarktstromen, de werkgelegenheid en de loonvorming analyseren. Dit project bouwt 
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voort op het project VAR en Leading Indicators, en zal voortbouwen op het te ontwikkelen 

prototype DSGE-model. 

Capaciteitsinzet: 3 maanden (sector Groei, kennis en structuur) 

Modelonderhoud MIMIC 

MIMIC wordt gebruikt voor tal van analyses rond hervormingen in de Nederlandse 

verzorgingsstaat. Geconstateerd is echter dat het model ‘te dik’ is, niet overal consistent, de 

empirische basis op onderdelen zwak, de software (SIMPC) verouderd, en het calibratiejaar te 

oud. Doel van dit project is om deze onvolkomenheden te overkomen en het model geschikt te 

maken voor welvaartsanalyse. De revisie zou MIMIC moeten terugbrengen tot haar core-

business: de trade-off tussen efficiency en herverdeling.  

De revisie van MIMIC wordt aangevangen met het ontwikkelen van een vernieuwd partieel 

model voor huishoudens. Daarbij zal qua theorie worden aangesloten bij de modellering van het 

gedrag van gezinnen in het Levensloopmodel, dat wil zeggen: er zal rekening worden gehouden 

met collective decision making (binnen het huishouden). Er wordt een microsimulatiemodel 

ontwikkeld langs de lijn van het huidige MIMIC, waarbij diverse huishoudtypen en 

inkomenscategorieën worden onderscheiden op basis van recente microdata. Met het partiële 

model is het mogelijk om diverse beleidsmaatregelen te simuleren zoals in het huidige MIMIC. 

We zullen nog onderzoeken in hoeverre het wenselijk is om gegeven een sociale 

welvaartsfunctie op zoek te gaan naar het optimale ‘belastingstelsel’ en dit te confronteren met 

bestaande instituties op het terrein van belastingheffing en sociale zekerheid. 

Op langere termijn zal moeten worden bezien of het huishoudmodel worden ingebed in een 

algemeen evenwichtscontext. Dit vorm een project op zichzelf dat pas zal worden opgestart als 

het huishoudmodel is afgerond.  

Capaciteitsinzet: 16  maanden (sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat) 

Modelonderhoud GAMMA  

GAMMA is in het verleden al voor enkele grote projecten ingezet. Mede hierdoor zijn in de 

loop der tijd tekortkomingen in GAMMA gesignaleerd die vragen om nadere analyse, 

vervanging of uitbreiding (onder andere sectorindeling, arbeidsaanbod, Epstein-Zin 

preferenties). Daarnaast kunnen met het gereedkomen van de kleine versie van GAMMA 

wederom nieuwe inzichten ontstaan die kunnen worden gebruikt om GAMMA verder te 

verbeteren.  Tenslotte dient GAMMA gereed gemaakt te worden voor een nieuwe 

vergrijzingstudie die in 2009 zal plaatsvinden. 

Capaciteitsinzet: 8,5 maanden (sector Arbeidsmarkt en welvaartsstaat) 
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Onderwijs (overig) 

Valorisatie bij publiek-private samenwerking 

De afgelopen jaren is publiek-private samenwerking sterk bevorderd door beleid, denk 

bijvoorbeeld aan de FES-projecten. Leidt dit er daadwerkelijk toe dat wetenschappelijke kennis 

vaker wordt gebruikt door bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe producten voor de markt? 

Een alternatieve opvatting, van onder meer Minister Plasterk van OCW, is dat topwetenschap 

vanzelf tot valorisatie leidt. Dit project onderzoekt de valorisatie van kennis op basis van 

gehonoreerde en niet-gehonoreerde FES-projecten. Het ministerie van OCW heeft voorgesteld 

op dit project samen te werken met het Rathenau-instituut, bijvoorbeeld wat betreft het 

verzamelen van gegevens.  

Capaciteitsinzet: 6 maanden (sector Groei, kennis en structuur) 

Zorgleerlingen 

Het aantal leerlingen dat speciale zorg nodig heeft in het onderwijs neemt snel toe. Ook is de 

laatste jaren sprake van een snelle stijging van het aantal Wajong-uitkeringen. Dit project richt 

zich op de onderliggende oorzaken van deze ontwikkelingen. Wat zijn de determinanten van de 

snelle toename, hoe liggen de prikkels en hoe effectief is de inzet van diverse instrumenten? 

Ook belangrijk is de vraag naar de optimale allocatie van middelen over schoolse en 

buitenschoolse factoren en over verschillende levensfasen van leerlingen. Aangezien dit een erg 

breed terrein betreft is de bedoeling te starten met een inventarisatie van de recente 

ontwikkelingen en de relatie met de ontwikkeling van het aantal Wajong-uitkeringen. 

Capaciteitsinzet: 4 maanden (sector Groei, kennis en structuur) 

Mededinging en Regulering 

Naast de ‘grote’ thema’s als energie en zorg, hebben diverse partijen (bijv. MinEZ, OPTA, 

NMa) uiteenlopende vragen geopperd, waarmee we aan de slag gaan in dit werkprogramma. 

Concurrentie-intensiteit na fusies en overnames 

Wat is het effect van fusies en overnames op concurrentie: neemt deze toe of af door 

concentratiebewegingen in een markt? De Boone-indicator geeft voor individuele bedrijven aan 

of zij meer of minder concurrerend zijn ten opzichte van het gemiddelde in de markt. In het 

verleden is al onderzoek gedaan naar efficiëntie en performance van een bedrijf nadat zij is 

overgenomen door een ander bedrijf. Er is nog niet eerder gekeken naar de effecten van fusies 

en overnames op concurrentie in een markt. Bijvoorbeeld als een meer competitief bedrijf een 

minder competitief bedrijf overneemt, wordt het bedrijf dat daarna ontstaat meer competitief? 
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Wat betekent de overname voor concurrentie op de markt? Het project is beleidsrelevant omdat 

de NMa momenteel opnieuw kijkt naar het beoordelingskader van fusies en overnames. De 

uitkomsten van dit onderzoek sluiten prima aan bij de discussie rond dit kader. Doel is om deze 

methode, het meten van de Boone-indicator voor individuele bedrijven, toe te passen op de 

Europese bankensector met behulp van data van de ECB. 

Capaciteitsinzet: 4 maanden (sector Marktordening) 

Intellectual property rights (IPR) en mededinging 

In hoog tempo ontwikkelde bedrijfstakken, zoals software, inclusief Internettoepassingen, 

blijken zich soms effectiever te kunnen ontwikkelen in vrije toegankelijkheid (“open source”) 

dan onder intellectuele eigendomsrechten. Veel bedrijven zijn daarentegen warm pleitbezorger 

van strikte eigendomsrechten. Wat is een optimaal beleid m.b.t. intellectuele eigendomsrechten? 

Welk systeem heeft een grotere bijdrage tot statische en dynamische efficiency: vrije 

toegankelijkheid of intellectuele eigendomsrechten? Zijn er belangrijke sectorale 

karakteristieken die maken dat optimaal beleid per sector kan verschillen? Startpunt zal zijn het 

in kaart brengen van theoretische en empirische literatuur hierover. Aansluitend worden de 

beleidsimplicaties verkend. Dit is een nieuw onderwerp voor de sector. Discussie bevindt zich 

nog vooral in het wetenschappelijke domein. Voor het CPB ligt nu een taak om een vertaalslag 

te maken en de betekenis voor de praktijk te duiden. 

Capaciteitsinzet: 5 maanden (sector Marktordening) 

Marktmacht en overstapgedrag van consumenten 

Stel: twee bedrijven willen fuseren, waardoor er een sterke partij ontstaat, te meer omdat 

consumenten ‘weigeren’ over te stappen tussen aanbieders terwijl er geen ‘objectieve’ 

overstapkosten zijn. Het keuze- of overstapgedrag remt dus het effectief functioneren van de 

markt af. Moet je dan de fusie verbieden of als alternatief consumenten proberen aan te 

moedigen om vaker over te stappen (zodat een fusie wél kan)? Relevante vragen zijn: Hoe meet 

je dat consumenten ‘captive’ willen zijn, d.w.z. wel een keuze hebben maar niet de (objectief 

vast te stellen) keuze maken? Hoe komt het dat consumenten ‘captive’ willen zijn? Wat is 

efficiënt beleid indien consumenten ‘captive’ willen zijn, d.w.z. wel de keuze hebben? 

Een voorbeeld van een antwoord op de eerste vraag zou (bijvoorbeeld) gevonden kunnen in 

eerder onderzoek van de NMa en CPB naar verzekeringstussenpersonen (CPB Document 96). 

Daar werd vastgesteld uit welke financiële (spaar)producten individuen konden kiezen en welke 

ze feitelijk kozen. Gegeven karakteristieken van producten en personen kon worden vastgesteld 

dat grote groepen evident verkeerde keuzes maakten. De tweede vraag hangt mogelijk samen 

met gepercipieerde overstapkosten en verwachte opbrengsten. En de derde met de vraag hoe dat 

probleem het beste opgelost kan worden. Naast eerder genoemde voorbeelden is de 

problematiek van overstapkosten gerelateerd aan de vangnetregulering van DTe die beoogt om 
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eventueel te hoge tarieven (in de vrije markt) voor elektriciteitsleveranties tegen te gaan (een 

expliciet reguleringsinstrument), en aan de hoeveelheid informatie die ten tijde van de 

ziektekostenverzekeringsystematiek-wijziging er (wellicht) toe heeft geleid dat mensen wél 

overstapten. 

Dit project zal voortbouwen op het analysekader voor markten met overstapkosten, 

gepresenteerd in CPB Document 97 (2005), dat ingaat op beleidsopties om overstapkosten te 

verlagen en om de negatieve gevolgen van overstapkosten te verzachten. Het huidige project 

spitst zich toe op mededingingsbeleid ten aanzien van fusies en overnames. 

In dit project zal worden samengewerkt met het Economisch Bureau van de NMa. 

Capaciteitsinzet: 5 maanden (sector Marktordening) 

Regulering en markttransitie naar nieuwe technologi e 

Vanuit OPTA en DGET zijn diverse ideeën aangereikt over regulering in de huidige periode 

van transitie naar nieuwe netwerken. In het bijzonder: Omgaan met verschillende technologieën 

in een markt: hoe beïnvloedt dit het transitieproces naar een nieuwe technologie? Technologie-

neutrale regulering kan de introductie van nieuwe technologieën belemmeren; je zou dan liever 

lichtere regulering loslaten op een nieuwe technologie. Binnen het huidige kader is dat heel 

lastig. Dit terwijl een nieuwe technologie soms de sleutel biedt tot het opheffen van ex ante 

regulering. Deze complexe afweging heeft brede relevantie voor het transitiepad voor 

uitfasering of vermindering van regulering in uiteenlopende sectoren. 

Capaciteitsinzet: 5 maanden (sector Marktordening) 

Publiek / semi-publiek 

Governance in semi-publieke sectoren 

Governance betreft de invloed van institutionele structuur en beslisrechten op het realiseren van 

de doelstellingen van organisaties. In algemene zin gaat governance over de vraag: Hoe 

beïnvloedt de organisatievorm de verwezenlijking van de doelen van een organisatie? Hoe kan 

de toewijzing van rechten en verantwoordelijkheden de (publieke of private) belangen binnen 

een organisatie borgen? Waarom zien we in de praktijk organisatievormen van verschillende 

typen (bijvoorbeeld not-for-profit versus privaat of publiek), verschillende verdeling van 

beslisrechten over verschillende stakeholders? Is het publiekelijk stellen van doelen, en 

rapportage over die doelen, een effectieve manier om op geloofwaardige wijze de belangen van 

stakeholders te borgen?  

In semi-publieke sectoren raakt governance aan het borgen van publieke belangen en het 

geven van effectieve prikkels aan uitvoeringsorganisaties. Organisaties (en hun medewerkers) 

kunnen beschouwd worden als agenten die de doelstellingen van een of meerdere principalen 
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dienen te verwezenlijken. De overheid kan een dergelijke principaal zijn, maar ook 

(verschillende groepen van) eigenaars en stakeholders. Keuze van de juiste governance 

structuur is dan gerelateerd aan het vastleggen van een optimaal contract tussen principals en 

agent(en), en het aanleggen van prikkels om de doelstellingen van principal(s) en agenten zo 

mogelijk parallel te laten lopen. 

In dit kader is er een discussie over de “maatschappelijke onderneming”, een soort 

tussenvorm van een publieke en private organisatie, bijvoorbeeld m.b.t. woningcorporaties en 

ziekenhuizen. Centrale onderzoeksvraag is: wat is het, wat betekent het voor de aansturing 

(governance), en wat is de uitwerking op de markt of semipublieke sector waar de 

maatschappelijke onderneming opereert? Dit verkennend project beoogt om de juiste vragen te 

stellen en om een algemeen kader te scheppen voor het beleidsdebat. 

Capaciteitsinzet: 3 maanden (sector Marktordening) 

Kosten-batenanalyse (KBA) 

Methodiekontwikkeling KBA en OEI (incl. risicowaard ering) 

In het kader van het programma Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI) van een aantal  

departementen is het CPB betrokken bij de verdere ontwikkeling van de methodiek van KBA en 

de neerslag daarvan in de leidraad voor kosten-batenanalyses. Bijzondere vermelding verdient 

het thema Omgaan met onzekerheid. Dit thema komt voortdurend op allerlei manieren terug in 

onze analyses: risico-opslag op discontovoet, reële opties en de relatie met scenarioanalyses. 

Maar ook de waardering van effecten van risico-aversie (vooral kleine kansen/grote gevolgen) 

of de disconteringsvoet voor milieu. Het onderwerp komt in het kader van OEI aan de orde 

want de discussie over de discontovoet zal daar in 2008 voortgezet worden, met name de 

discussies over een lange termijn discontovoet voor milieuwaarden en over de meest geëigende 

risico-opslag, ook in samenhang met de discontovoet in vergrijzingsommen (zie bij de sector 

Arbeidsmarkt en welvaartsstaat). Het onderwerp Omgaan met onzekerheid is ook relevant in 

andere projecten zoals de optiewaarden bij integrale gebiedsontwikkeling en 

infrastructuurprojecten,  klimaatbeleid, waterveiligheid of Nationale Veiligheid. 

In het kader van OEI staan in elk geval ook op de agenda: 

 

• V&W vraagt ons om ook in 2008 onderzoek van het KiM (Kennisinstituut voor 

Mobiliteitsbeleid) naar reistijdwaarderingen te begeleiden, in het bijzonder de waardering van 

betrouwbaarheid van de reistijd. 

• Naast een handleiding voor de waardering van ‘zachte waarden’ (natuur, milieu, ruimtelijke 

kwaliteit) en een handleiding voor KBA’s van integrale gebiedsontwikkelingen (zie onder) 

bestaat ook de wens van departementen om effecten van ICT-beleid en van marktwerking beter 

in beeld te krijgen. Er zijn nu diverse ‘leidraden’ in de maak. De vraag komt langzamerhand op 
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hoe die leidraden zich tot elkaar verhouden. Onze inzet is om anderen (kernteam-OEI, KiM?) te 

helpen hierin enige orde aan te brengen. 

• Een publicatie over bekende en minder bekende valkuilen bij het maken van KBA’s. 

Totale capaciteitsinzet: 5 maanden (sector Economie en fysieke omgeving) 

Handleiding voor KBA Integrale gebiedsontwikkeling 

In samenwerking met het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Milieu- en Natuurplanbureau 

(MNP) wordt momenteel op verzoek van VROM en de Interdepartementale Commissie voor de 

Ruimtelijke Economie (ICRE) een aanvulling op de OEI-leidraad (Onderzoek Effecten 

Infrastructuur) gemaakt voor KBA’s voor integrale gebiedsontwikkelings-projecten. In dit 

kader is in 2008 aan het CPB de taak om meer te zeggen over de waarde van het openhouden 

van opties bij gebiedsontwikkeling. Als de drie deelonderzoeken van de planbureaus zijn 

afgerond, moeten deze landen in een aanvulling op de OEI-leidraad voor uitvoerders van 

KBA’s van integrale gebiedsontwikkeling. 

Capaciteitsinzet: 4 maanden (sector Economie en fysieke omgeving) 

Waarde van reële opties voor infrastructuurprojecte n 

Bij infrastructuurprojecten zijn de baten vaak afhankelijk van zeer onzekere factoren zoals de 

toekomstige macro-economische ontwikkeling of het klimaat. De moderne theorie suggereert 

om in dit soort situaties de kans op overinvestering te verkleinen door het project te faseren (zie 

bijvoorbeeld Dixit and Pindyck). De laatste jaren is dat ook standaard onze beleidsaanbeveling. 

Wat is precies het kwantitatieve belang van een ‘optie om uit te stellen’? Deze vraag is nog 

niet zo eenvoudig te beantwoorden. Het antwoord hangt af van de karakteristieken van het 

project: in hoeverre is de investering onomkeerbaar en hoe groot zijn de mogelijkheden voor 

fasering? Het hangt af van de mate van onzekerheid over de baten. En er is een technisch 

vraagstuk. De optiewaarde is zelden langs analytische weg te berekenen, bijna altijd zijn 

numerieke methoden nodig om de cruciale Bellman-vergelijking op te lossen. Daar bestaan 

overigens wel softwarepakketten voor, naar het schijnt. 

In dit project willen we voor enkele eerder gemaakte kosten-batenanalyses alsnog 

berekenen, op een zeer gestileerde manier, wat het kwantitatieve belang van fasering zou zijn. 

We denken daarbij aan de Maasvlakte 2, de sluizen bij IJmuiden of het ophogen van dijken. 

Mogelijk kunnen we ook andere reële opties proberen uit te rekenen, zoals de optiewaarde van 

het OV voor automobilisten. 

Doel van het project is om in de toekomst beter onderbouwd uitspraken te kunnen doen over 

de wenselijkheid van flexibiliteit in projecten. 

Capaciteitsinzet: 3 maanden, aan te vullen met de inzet van een stagiair (sector Economie en 

fysieke omgeving) 
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Evaluatie KBA’s, second opinions en projectbeoordel ingen 

De sector Economie en fysieke omgeving maakt zoals bekend geregeld kosten-batenanalyes 

(KBA) van allerlei investeringsprojecten, veelal infrastructuurprojecten. Daarnaast krijgt de 

sector veel verzoeken om second opinions te maken op kosten-batenanalyses die door anderen 

zijn gemaakt. Voorts zijn zowel op deze sector als op de sector Groei, kennis en structuur de 

afgelopen paar jaar geregeld beoordelingen gemaakt van investeringsvoorstellen van 

departementen in het kader van het FES (Fonds Economische Structuurversterking). Het betrof 

zowel projecten in het ruimtelijk-economisch domein (inclusief natuur en milieu) als op het 

vlak van innovatie en onderwijs.  

Voor al deze CPB-activiteiten geldt dat ze een belangrijke rol spelen in het proces van 

beleidsvoorbereiding en de afwegingen die daarbij spelen. De departementen hechten veel 

waarde aan de analyses van het CPB. Soms wordt een gunstige beoordeling door het CPB zelfs 

gezien als een belangrijke voorwaarde om een bepaald beleidsvoornemen te kunnen realiseren. 

Een en ander betekent een belangrijke verantwoordelijkheid voor het CPB. Van het CPB wordt 

een onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige analyse gevraagd. Kwaliteitsbewaking van dit 

soort werk is dus uitermate belangrijk.  

Daarom zijn we van plan de bestaande KBA’s, second opinions en projectbeoordelingen 

door een externe commissie te laten evalueren. Gezien de rol van dit werk bij de beleidsvoor-

bereiding ligt het in de rede voor een dergelijke commissie zowel mensen vanuit de wetenschap 

als uit de beleidssfeer te vragen. Om onafhankelijkheid bij dit evaluatieonderzoek te 

waarborgen zal de CPC worden gevraagd de opdrachtgeversrol te vervullen.  

Capaciteitsinzet: 3 maanden (sector Economie en fysieke omgeving) 

Maatschappelijke baten van het openbaar vervoer (OV ) 

Dit betreft het vervolg van een in 2007 gestart project in samenwerking met het Kennisinstituut 

voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Zowel bij discussies over kosten-batenanalyses van OV-projecten 

als bij de discussies over de omvang van de OV-subsidies, worden regelmatig baten van het OV 

naar voren gebracht die specifiek zijn voor het OV en (nog) niet in analyses worden 

meegenomen. Wat zijn precies de maatschappelijke baten van het OV? In hoeverre kunnen we 

die baten kwantificeren? Hoe sluit dit aan bij doelen die in beleidsstukken doorgaans worden 

genoemd? Bereikt het OV de doelgroepen? Naast het in kaart brengen van de maatschappelijke 

belangen van het OV is het doel van het onderzoek te komen tot aanbevelingen voor het 

uitvoeren van Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses (MKBA) voor OV projecten. 

Capaciteitsinzet: 3 maanden (sector Economie en fysieke omgeving) 
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Ruimtelijke ordening en regionale analyse 

Methodiekontwikkeling gevolgen ruimtelijke ordening sbeleid 

Bij dit onderzoeksveld gaat het uiteindelijk om vragen als wat zijn de kosten en baten van het 

ruimtelijke ordeningsbeleid en waar slaan die neer? Denk bijvoorbeeld aan de consequenties 

van het openhouden van het Groene Hart. En heeft Ruimtelijk Ordeningsbeleid gevolgen voor 

de productiviteitsontwikkeling? Zo is in de VS gebleken dat steden met veel ruimte voor 

automobiliteit een snellere productiviteitsgroei kennen dan steden met relatief veel OV. 

Momenteel worden binnen de sector in samenwerking met de Vrije Universiteit 

methodieken ontwikkeld om de effecten van RO-beleid in kaart te kunnen brengen. Probleem is 

dat de kosten van Ruimtelijke Ordening niet direct financieel zichtbaar zijn, maar zich uiten in 

minder keuzemogelijkheden en schaarste. Voorlopig resulteert dit onderzoek in CPB 

Discussion papers, wetenschappelijke artikelen en in twee proefschriften in 2008 en 2009. Op 

den duur zal dit een follow-up moeten krijgen in een beleidsanalyse. 

In 2008 zal een literatuurstudie over welvaartseffecten van ruimtelijke ordening afgerond 

worden. Deze studie wordt gepubliceerd in een handboek van Edward Elgar. Een ander 

onderzoek houdt zich bezig met de onderzoeksvraag: ‘Wat kun je zeggen over verspreid 

bouwen en geconcentreerd bouwen op uitleglocaties op afstand van de woningvraag’. Dit 

onderzoek sluit aan bij het onderzoek naar de theorie over de grondmarkt.  

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de locatiekeuze van huishoudens en met name van 

(hoog opgeleide) tweeverdieners. Het onderzoek richt zich op de mogelijke consequenties van 

het feit dat tweeverdieners een ingewikkeldere woon-werkrelatie hebben dan éénverdieners. De 

eventuele gevolgen voor de woon-werkafstand, woonlocatie en preferenties op de huizenmarkt 

worden onderzocht. 

Capaciteitsinzet:  6,5 maanden (sector Economie en fysieke omgeving) 

Randstad 

Op verzoek van VROM en V&W voert het CPB samen met RPB en MNP in het eerste halfjaar 

van 2008 een ex ante toets uit op de Startnotitie Randstad 2040. 

Capaciteitsinzet: 4 maanden (sector Economie en fysieke omgeving) 

Regionaal Arbeidsmarkt Model (RAM) 

Van dit model is modelonderhoud nodig en verdient institutionele inbedding van het Regionaal 

Arbeidsmarkt Model aandacht, mede omdat het model input levert voor de 

Bedrijfslocatiemonitor, welke activiteit inmiddels is overgedragen aan het RPB. Daarvoor is 

overleg voorzien met het RPB. 

Capaciteitsinzet: 3 maanden (sector Economie en fysieke omgeving) 
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Regionale en ruimtelijke data 

Dit project beoogt de dataverzameling m.b.t. regionale en ruimtelijke data te systematiseren en 

kennis op te bouwen en toe te passen van GIS-toepassingen, zoals 3D-afbeeldingen van 

huizenprijzen in een bepaalde regio 

Capaciteitsinzet: 3 maanden (sector Economie en fysieke omgeving) 

Globalisering en Europa (overig) 

Europese Verkenning 2008: EU-beleid tegenover buurl anden 

Met de uitbreiding van de Europese Unie en de daarbij behorende verschuivende grenzen heeft 

de Europese Unie in 2004 een overkoepelend beleid opgesteld ten opzichte van haar 

buurlanden: The European Neighbourhood Policy (ENP). Met de ENP wordt gestreefd naar 

zowel politieke als economische als sociaal-culturele integratie met de buurlanden om zo een 

‘ring van vrienden’ te creëren en een ‘fort Europa’ te voorkomen. De zesde Europese 

Verkenning zal ingaan op het wederzijdse economische belang van de Europese Unie en de 

buurlanden, en onderzoekt de (potentiële) economische betekenis van de ENP. De Verkenning 

zal uit drie onderdelen bestaan: een schets van de economische situatie in en de banden met de 

buurlanden van de EU; een analyse van de factoren die de mate van economische integratie 

bepalen; de vertaling van deze analyse naar het Europese economische beleid gericht op de 

buurlanden. In het najaar van 2008 zal voorts de Europese Verkenning 2009 gestart worden. 

Capaciteitsinzet: 7 maanden (sector Internationale economie) 

Betekenis interne markt voor Nederland 

In de MEV 2006 en de recente Europese Verkenning 2007 Marktplaats Europa is 

geconcludeerd dat de interne markt de EU-lidstaten gemiddeld 10% extra inkomen oplevert. Dit 

geldt voor de EU als geheel en is niet specifiek voor Nederland. In dit onderzoek wordt de 

betekenis van de interne markt voor de handel in diensten, goederen en buitenlandse 

investeringen voor Nederland onderzocht. In hoeverre heeft het bestaan van de interne markt de 

omvang van deze stromen beïnvloed? Speciale aandacht is er voor de rol van wederuitvoer. In 

de tweede fase van het project worden de gevolgen van de veranderingen in deze stromen op de 

economische groei in Nederland onderzocht. 

Capaciteitsinzet: 3 maanden (sector Internationale economie) 

Arbeidsmarkteffecten van globalisering  

Er lijkt consensus te bestaan dat de macro-effecten van globalisering op de arbeidsmarkt in 

Nederland beperkt zijn. Voor sommige sectoren en bepaalde typen functies kunnen deze 

effecten echter wel groot zijn. Met behulp van micro-economische data over bedrijven en 
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werkgelegenheid en opleidingsniveau wordt getracht hier meer zicht op te krijgen. Wat is het 

effect van toenemende outsourcing in een bedrijf op de werkgelegenheid?  

Capaciteitsinzet: 6 maanden (sector Internationale economie) 

Buitenlandse markten 

Inflatiestudie 

Sinds begin jaren tachtig is de inflatie in Nederland, maar ook wereldwijd, afgenomen. 

Recentelijk, met name door Greenspan, is echter de verwachting uitgesproken dat de inflatie 

weer zal gaan oplopen. Na weergave van de stylised facts over de inflatie in de afgelopen 

decennia (trend en volatiliteit; Nederland, eurogebied en mondiaal) gaat deze studie in op de 

factoren die hebben geleid tot een trendmatige afname van de inflatie. Daarbij komen onder 

andere globalisering, flexibilisering van de arbeidsmarkt, wijzigingen in het begrotingsbeleid en 

veranderingen in het monetaire beleid aan de orde. In dat verband is er ook een analyse van de 

rol van inflatieverwachtingen en het al of niet vlakker worden van de Phillips-curve. Verder 

wordt de vraag beantwoord of grondstoffenprijsstijging en wisselkoersveranderingen nu minder 

sterk doorwerken dan in het verleden. Ten slotte gaat de studie in op de ontwikkeling van de 

inflatie op middellange en lange termijn. 

Capaciteitsinzet: 3 maanden (sector Internationale economie) 

Update raming versus realisatie 

De kwaliteit van de korte-termijnramingen voor de Nederlandse economie staat of valt met de 

kwaliteit van de buitenlandexogenen.  Uit het in 2000 gepubliceerde raming-realisatie-

onderzoek blijkt dat de CPB-ramingen voor het buitenlandbeeld beter zijn dan de beschikbare 

ramingen van OESO en andere instituten. Het in 2008 uit te voeren project actualiseert het 

onderzoek van 2000, waarbij recente innovaties in het raming-realisatie-onderzoek zullen 

worden geïncorporeerd. 

Capaciteitsinzet: 3 maanden (sector Internationale economie) 

Wereldhandelsmonitor (WTM) 

De WTM wordt maandelijks gepubliceerd. Zij is gebaseerd op een databank met maandelijkse 

gegevens vanaf 1990 van de in- en uitvoer van goederen in waarde, volume en prijs en van de 

industriële productie en voorlopende indicatoren van circa 85 landen (zie CPB Memorandum 

116). De EC heeft de WTM uitgeroepen tot benchmark van de internationale handelsdata en 

ook de ECB gebruikt de gegevens in haar analyses en om in een top-down benadering 

voorspellingen te maken. Om de continuïteit te waarborgen is een meer professionele opzet van 

de dataverzameling en -opslag nodig. Gegevens moeten zoveel mogelijk elektronisch worden 
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binnengehaald en direct worden weggeschreven naar een voor iedereen toegankelijke database. 

Bijschattingen van (nog) ontbrekende data moeten meer worden geautomatiseerd. Daarbij kan 

het systeem tegelijkertijd worden uitgebreid met meer reeksen van landen waarvoor nu ook 

gegevens beschikbaar zijn, hetgeen de toepassingsmogelijkheden zal vergroten. Het gaat daarbij 

met name om in- en uitvoerprijzen en om dagencorrecties voor reeksen niet-OESO-landen. 

Voor de werkzaamheden aan de WTM wordt co-financiering door de EC gezocht. 

Capaciteitsinzet: 4 maanden (sector Internationale economie) 
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Bijlage Externe financiering 2008 

Externe financiering 2008 

 Financier(s) 

  
Levensloopmodel (Netspar) EZ, Fin, SZW 

Optimale Inrichting pensioenstelsel Netspar 

Inkomen gedurende de levensloop EZ, Fin, SZW 

Eenheid Kenniseconomie OC&W 

Productiviteit  EZ, OC&W, Fin, LNV 

Experimenteerbudget (Beleidsevaluaties onderwijs) OC&W 

Analyse duurzame energie (is korte doorloop in 2008 van in 2007 

gestart project ‘Verplicht aandeel duurzaam’) 

EZ 

TREIN Senter 

Kennisunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie Fin, V&W, EZ, VROM 

Milieu en Economie EZ 

EFN (European Forecasting Network) Europese Commissie 

Werkgelegenheidsdoelstelling van Lissabon (EC Models-project) Europese Commissie 

Europese Verkenningen BuZa 

Betekenis interne markt voor Nederland EZ 

 

 


