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Nederlandse samenvatting  

Het doel van dit proefschrift is de volgende belangrijke vraag te beantwoorden: Hoe moeten we beleid op 

het inherent onzekere terrein van klimaatverandering plannen? Om deze onderzoeksvraag aan te pakken, 

wordt in dit proefschrift een ‘integrated assessment model’ van klimaatverandering en economie met ‘fat-

tailed’ risico en leren ontwikkeld.  

  De volgende sub-vragen worden behandeld in dit proefschrift.  

1. Hoe kunnen we ‘Weitzman’s Dismal Theorem numeriek testen in een ‘expected utility’ raamwerk?  

2. Wat is het effect van ‘emission control’ op het ‘tail effect’ van ‘fat-tailed’ risico?  

3. Wat is het effect van leren op het ‘tail effect’ van ‘fat-tailed’ risico?  

4. Versterkt leren in combinatie met investeringen in onderzoek het leereffect? Wat is het optimale 

niveau van investeren in onderzoek en ontwikkeling in klimaatwetenschap?  

 

  Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag, komt het probleem naar voren dat onzekerheid in een 

numeriek kader met een eindig aantal toestanden van de wereld per definitie begrensd is. In zo’n kader 

bestaan alle empirische ‘momenten’ en zijn ze eindig, hetgeen niet consistent is met de betekenis van een 

‘fat-tailed’ verdeling in een analytische setting. Om dit probleem aan te pakken, wordt een nieuwe 

methode voorgesteld die de ‘curvature’ van de variabelen van belang, zoals optimale koolstof belasting, 

met betrekking tot onzekerheid onderzoekt. Meer in het bijzonder wordt de invloed van onzekerheid op 

de gesimuleerde variabelen van belang onderzocht.  

  Ten aanzien van de tweede onderzoeksvraag, definiëren en classificeren we de termen 'fat tail' en 'tail-

effect' en onderzoeken we hoe elk type ‘fat tail’ propageert naar andere soorten ‘fat tail’. In het bijzonder 

richten we ons op de vraag of de ‘fat-tailed’ verdeling van klimaatgevoeligheid tot onbegrensde optimale 

koolstof belasting leidt. De belangrijkste bevinding is dat een optimale koolstof belasting niet per se hoeft 

te versnellen, zoals geïmpliceerd door Weitzman’s Dismal Theorem.  

Het antwoord op de derde onderzoeksvraag is gerelateerd aan de rol van de ‘emission control’. 

‘Emission control’ heeft een impliciete invloed op welvaart doordat de uitstoot van koolstof informatie 
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geeft over de werkelijke toestand van de wereld door stijging van de temperatuur. Met andere woorden, 

de voordelen van ‘emission control’ zijn kleiner onder leren dan wanneer er geen sprake is van leren. 

Aangezien leren waarde heeft, moet hier rekening mee gehouden worden wanneer over ‘emission control’ 

wordt besloten. Interessant is dat als het effect van onzekerheid toeneemt, het leereffect ook toeneemt. 

  Het antwoord op de vierde onderzoeksvraag, tot slot, is dat de ‘decision maker’ kiest voor snel leren 

aangezien dat leidt tot een verdeling van welvaart met een dunne staart. Met andere woorden, de ‘decision 

maker’ kiest ervoor om het leertempo te verhogen, aangezien de voordelen van het leren groter zijn dan 

de kosten van leren. De optimale uitgaven aan klimaatwetenschap zijn veel groter dan het huidige niveau 

van de uitgaven. Bijgevolg is er behoefte aan grotere bestedingen aan klimaat observaties en onderzoek. 

Zo’n investering heeft waarde doordat de mogelijkheid van negatief leren afneemt en de snelheid van 

leren toeneemt. 
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