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Betreft: Milieuduurzaam Nationaal Inkomen (mDNI), Monitor Brede Welvaart, en
Verantwoordingsdag (15 mei 2019)

Geachte leden van de Tweede Kamer,
Het mDNI is opgenomen in de Monitor Brede Welvaart (MBW) van 2018. 1 2
Tevens hebben Bart de Boer en ik onlangs het concept van het boek “National Accounts and
environmentally Sustainable National Income” (NA & eSNI) (2019) nagenoeg afgerond. 3
Gaarne nodig ik iemand van iedere commissie uit om samen de eerste exemplaren van het
boek in ontvangst te nemen. Twee mogelijke data zijn dinsdag 28 mei of maandag 3 juni. We
horen graag of betrokkenen ook zouden willen spreken (circa 5 minuten p.p.).
Daarnaast is er een Kamerbrief 4 van 1 juli 2004 door EZ-minister Laurens Jan Brinkhorst en
staatssecretaris voor milieu Pieter van Geel, waarin staat dat het mDNI vijfjaarlijks zal
worden uitgerekend door het RIVM. Dit is gebeurd voor 1990, 1995, 2000, en 2005. De
afdeling bij het RIVM, die conform de genoemde Kamerbrief de verantwoordelijkheid voor
de doorrekening had, werd verzelfstandigd tot het MNP en is later in het PBL opgegaan. Bij
de overdracht van taken lijkt daar iets te zijn misgegaan in de zin dat er nu geen doorrekening
ligt voor 2010 en 2015. In principe lijkt de Kamerbrief nog te gelden, en zijn er dus bij het
RIVM of de opvolger PBL gelden voor berekening, ook voor 2010 en 2015 en straks 2020.
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Ik wil u verzoeken om juist ook ten behoeve van de Monitor Brede Welvaart (MBW) te
bevorderen dat het PBL aangeeft dat de berekeningen voor 2010 en 2015 alsnog worden
uitgevoerd.
Een complicerend aspect is dat het PBL het mDNI beschouwt als een samengestelde index, en
daarmee als een indicator voor welvaart. Dat is evenwel een misverstand. Het mDNI is een
raming van het inkomen onder aanname van preferenties voor milieuduurzaamheid. Het gaat
dan om de afstand tussen NI en mDNI.
Met vriendelijke groet,

Roefie Hueting

PS 1. Berekening van het mDNI is relatief goedkoop. Te adviseren is de eindafrekeningen op
te vragen. Het eerste rapport omtrent de berekening van het mDNI voor 1990 kostte naar onze
indruk 4 mensjaren bij het IVM, met name voor de ontwikkeling van het model (Verbruggen
(ed) (2000) 5). Daarnaast waren er 2 mensjaren voor onze eigen betrokkenheid, juist ook voor
de milieu-standaarden. Het laatste trendrapport moet naar onze indruk minder dan 2
mensjaren hebben gekost (Dellink & Hofkes (2008) 6 7). De verklaring waarom berekening
van het mDNI relatief goedkoop is, is dat de gegevens reeds verzameld zijn voor andere
toepassingen dan puur de berekening van het mDNI.
PS 2. Gezien het belang van het mDNI, en het voor het milieu ongeschikte karakter van het
NI, 8 is jaarlijkse berekening aan te bevelen, ook al heb ik in het verleden vijfjaarlijkse
berekening voorgesteld.
PS 3. Voor de toekomstige uitvoerder van deze berekening heb ik een voorkeur voor CE Delft
boven IVM van de VU. Het IVM heeft immers naast een correcte raming voor het mDNI ook
een tweede doch incorrecte raming onder de naam mDNI uitgevoerd, namelijk onder de
veronderstelling dat uitsluitend Nederland tot milieuduurzaamheid overgaat (het “exclusivelyNL scenario”). Dit laatste is in lijnrechte tegenspraak met de definitie van het mDNI, die
verschillende keren is gepubliceerd. Deze tweede doch incorrecte raming heeft het idee bij
mensen over het mDNI sterk geschaad, en ten onrechte de suggestie gewekt alsof de definitie
van het mDNI vaag zou zijn.
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