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CPB Notitie 

 
Aan: Catshuis-beraad 

 
 

Datum: 20 april 2012 

Betreft:  Doorrekening Catshuispakket: hoofdtabellen 
 

 

De minister-president heeft het CPB gevraagd de economische effecten van een pakket van 

beleidsmaatregelen door te rekenen. De tabellen in deze Notitie geven de belangrijkste effecten 

weer. De uitgevoerde berekeningen zijn gebaseerd op de informatie ontvangen op 13 april 2012.  
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 Tabel 1   Macro-economische effecten van het aanvullend beleidspakket, 2012-2015 

 Basis Effect pakket Basis incl. 
pakket 

    

Volume bestedingen en productie mutatie per jaar in %       

Bruto binnenlands product 1  -0,4  ½ 

Particuliere consumptie  ¼ -0,6 - ½ 

Overheidsconsumptie 0  0,1 0  

    

Lonen en prijzen    

Contractloon marktsector 1¾ -0,1 1¾ 

Loonsom per werknemer marktsector 2½ 0,0 2¼ 

Consumptieprijs 2  0,3 2¼ 

Koopkracht, mediaan alle huishoudens    

    

Arbeidsmarkt    

Werkgelegenheid (arbeidsjaren) 0  -0,3 - ¼ 

Werkgelegenheid (personen)  ¼ -0,3 0  

Arbeidsaanbod (personen)  ½ 0,0  ½ 

 %niveau eindjaar  

Werkloze beroepsbevolking (%-punten) 5½ 0,9 6½ 

Arbeidsinkomensquote marktsector
1
 79     -0,3 78½ 

 

  

 

1 Vanwege de specifieke boeking van het Witteveen-kader kan de AIQ vertekend zijn.  
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Tabel 2   Tijdpad macro-economische variabelen inclusief pakket 

 2012 2013 2014 2015 

     

Volume bestedingen en productie mutatie per jaar in %  

Bruto binnenlands product - ¾  ¾ 1  1½ 

Particuliere consumptie - ½ - ½ - ½ - ¼ 

Overheidsconsumptie - ¾ - ½ 0  1½ 

     

Lonen en prijzen     

Contractloon marktsector 2  2½ 1¼ 1½ 

Loonsom per werknemer marktsector 3½ 2½ 1½ 2  

Consumptieprijs 2½ 2½ 1¾ 2  

Koopkracht,  mediaan alle huishoudens -2 -2½ ¼ ¼ 

     

Arbeidsmarkt     

Werkgelegenheid (arbeidsjaren) - ½ - ½ - ½  ½ 

Werkgelegenheid (personen) - ¼ - ¼ - ¼  ½ 

Arbeidsaanbod (personen) 1   ½ 0   ¼ 

 %niveau    

Werkloze beroepsbevolking (%-punten) 5½ 6¼ 6¾ 6½ 

Arbeidsinkomensquote marktsector 81¾ 80¼ 78¾ 78½ 

 

Tabel 3   Tijdpad EMU-saldo 

 2012 2013 2014 2015 

In mld euro     

EMU-saldo (stand CEP2012) -27.7 -28.5 -26.6 -22.3 

Aanvullend beleidsakkoord ex ante 1.2 12.7 13.6 13.4 

Uitverdieneffecten aanvullend akkoord en netto 

uitvoeringsmeevallers 

-0.3 -2.7 -6.2 -8.1 

Doorwerking voorlopig CBS-cijfer EMU-saldo 2011 1.4 1.0 1.0 1.0 

EMU-saldo (stand april 2012) -25.4 -17.6 -18.1 -16.0 

     

In % bbp     

EMU-saldo (stand CEP2012) -4.6 -4.6 -4.1 -3.3 

Aanvullend beleidsakkoord ex ante 0.2 2.0 2.1 2.0 

Uitverdieneffecten aanvullend akkoord en netto 

uitvoeringsmeevallers 

0.0 -0.4 -1.0 -1.2 

Doorwerking voorlopig CBS-cijfer EMU-saldo 2011 0.2 0.2 0.2 0.2 

EMU-saldo (stand april 2012) -4.2 -2.8 -2.8 -2.4 
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Tabel 4   Koopkracht 2012-2015 

Zie  Excel-sheet, bijgevoegd als PDF-bestandspagina op laatste pagina. 

 

 

Tabel 5   Overzicht houdbaarheidsmaatregelen 

 % bbp  Mld euro 
    
Stand  CEP2012 (maart 2012) (1) -2,6  -17 
    
Verbetering houdbaarheid (2) 1,6  11 
w.v. verbetering EMU-saldo 2015 1,9  13 
           verslechtering EMU-saldo na 2015 -0,4  -3 
    
           woningmarkt 0,3  2 
           aow en pensioenen -0,4  -3 
           werkgelegenheid (excl. aow en woningmarkt) -0,1  -1 
    
Stand inclusief aanvullend beleidsakkoord (april 2012) -1,0  -7 
 
(1) Het tekort wordt aangeduid met een –teken, verbetering van houdbaarheid met een +. 
(2) Door dubbeltellingen tellen de onderdelen niet op tot het totaal 

 



Tabel 4, Koopkracht 2012-2015

stand Catshuis 2012 verschillen tov CEP2012 2012

tweeverdiener alleenstaande alleenverdiener alle huishoudtypen tweeverdiener alleenstaande alleenverdiener alle huishoudtypen

werknemer <= 175% wml -1,75 -1 -2,75 werknemer <= 175% wml -0,25 0 0

werknemer 175- 350% wml -1,75 -1,75 -3,25 -2 werknemer 175- 350% wml 0 -0,25 0 -0,25

werknemer > 350% wml -2 -2,5 -2,75 werknemer > 350% wml -0,25 0 0

uitkering <= 120% wml -2,25 -2,5 -2 uitkering <= 120% wml -0,25 -0,25 -0,25

uitkering > 120% wml -1,5 -2,25 uitkering > 120% wml -0,5 -0,25

65-plusser <= 120% aow -2,25 -1,5 -2 65-plusser <= 120% aow -0,25 -0,25 -0,25

65-plusser > 120% aow -2,25 -2 65-plusser > 120% aow -0,25 -0,25

alle inkomenbronnen -2 alle inkomenbronnen -0,25

2013 2013

tweeverdiener alleenstaande alleenverdiener alle huishoudtypen tweeverdiener alleenstaande alleenverdiener alle huishoudtypen

werknemer <= 175% wml -4,25 -3,5 -4,5 werknemer <= 175% wml -3,25 -3 -3,25

werknemer 175- 350% wml -2,25 -0,5 -2,5 -1,75 werknemer 175- 350% wml -2,5 -1,75 -2,5 -2,25

werknemer > 350% wml -1,25 -0,5 -1,25 werknemer > 350% wml -2 -1,25 -1,5

uitkering <= 120% wml -4 -5 -3,75 uitkering <= 120% wml -2,5 -3,25 -2,75

uitkering > 120% wml -2,5 -3 uitkering > 120% wml -3 -3,25

65-plusser <= 120% aow -1,75 -2,75 -3 65-plusser <= 120% aow -2 -2 -1,75

65-plusser > 120% aow -3,25 -3,5 65-plusser > 120% aow -1,5 -1,5

alle inkomenbronnen -2,5 alle inkomenbronnen -2,5

2014 2014

tweeverdiener alleenstaande alleenverdiener alle huishoudtypen tweeverdiener alleenstaande alleenverdiener alle huishoudtypen

werknemer <= 175% wml -0,5 0 -1 werknemer <= 175% wml 0,25 0,5 0,5

werknemer 175- 350% wml 0 0,25 -0,5 0 werknemer 175- 350% wml 0,5 0,5 0,5 0,5

werknemer > 350% wml 0,25 0,5 0,25 werknemer > 350% wml 0,5 0,75 0,75

uitkering <= 120% wml -0,25 -0,75 -0,5 uitkering <= 120% wml 0,25 0 0

uitkering > 120% wml -0,75 -0,5 uitkering > 120% wml 0 0

65-plusser <= 120% aow 0,75 0,75 0,5 65-plusser <= 120% aow 0,75 0,75 1

65-plusser > 120% aow 0,25 0 65-plusser > 120% aow 1 1

alle inkomenbronnen 0,25 alle inkomenbronnen 0,5

2015 2015

tweeverdiener alleenstaande alleenverdiener alle huishoudtypen tweeverdiener alleenstaande alleenverdiener alle huishoudtypen

werknemer <= 175% wml 0 0,25 -0,5 werknemer <= 175% wml 1 0,75 1

werknemer 175- 350% wml 0,25 0,5 0 0,5 werknemer 175- 350% wml 0,75 0,75 0,75 0,75

werknemer > 350% wml 0,5 0,75 0,5 werknemer > 350% wml 0,75 0,75 0,75

uitkering <= 120% wml 0,25 0 0,25 uitkering <= 120% wml 1 1 1

uitkering > 120% wml 0,5 0,5 uitkering > 120% wml 1 1,25

65-plusser <= 120% aow 0,25 0,5 0,25 65-plusser <= 120% aow 0,75 0,75 0,75

65-plusser > 120% aow -0,25 -0,25 65-plusser > 120% aow 0,75 0,75

alle inkomenbronnen 0,25 alle inkomenbronnen 0,75

2011_2015 2011_2015

tweeverdiener alleenstaande alleenverdiener alle huishoudtypen tweeverdiener alleenstaande alleenverdiener alle huishoudtypen

werknemer <= 175% wml -1,5 -1 -2 werknemer <= 175% wml -0,25 -0,25 -0,5

werknemer 175- 350% wml -1 -0,5 -1,5 -0,75 werknemer 175- 350% wml -0,25 -0,25 -0,25 -0,25

werknemer > 350% wml -0,75 -0,5 -0,75 werknemer > 350% wml -0,25 0 0

uitkering <= 120% wml -1,5 -1,75 -1,5 uitkering <= 120% wml -0,25 -0,5 -0,25

uitkering > 120% wml -1 -1,25 uitkering > 120% wml -0,5 -0,5

65-plusser <= 120% aow -0,75 -0,75 -1 65-plusser <= 120% aow -0,25 0 0

65-plusser > 120% aow -1,25 -1,25 65-plusser > 120% aow 0 0

alle inkomenbronnen -1 alle inkomenbronnen -0,25

-1,5

0

0

-1,75

-0,75

0

-3,75

-2,5

-2

-4,25

-0,25

-0,25

-0,5

-0,25

-3

-2,25

0

0,75

1,25

1
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