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Nederlandse Economenweek 
Van 16 tot en met 20 november organiseren we dit jaar de Nederlandse Economenweek. In deze 
week streamen we ’s middags discussies over economische onderwerpen. Een beperkt aantal 
bezoekers zal deze beleidssessies bij De Nederlandsche Bank kunnen bijwonen, als de dan 
geldende maatregelen rondom het coronavirus dat toestaan. We organiseren de academische 
sessies op dinsdag 17 november via Zoom. Online deelname aan de beleidssessies en 
academische sessies is gratis voor leden van de KVS. 
 
Call for papers 
Als u uw wetenschappelijk onderzoek tijdens de academische sessies wilt presenteren, nodigen 
we u uit om uiterlijk 4 oktober een paper  in te dienen via het aanmeldformulier. De 
wetenschappelijke commissie maakt een selectie uit de inzendingen. Omstreeks 26 oktober 
ontvangt u bericht of uw paper is geselecteerd. Om te kunnen presenteren tijdens de 
Nederlandse Economenweek moet men lid zijn van de KVS. 
 
Op www.econweek.nl vindt u het laatste nieuws over de Nederlandse Economenweek. 
 
Het organisatiecomité Nederlandse Economenweek 2020  
 

 
 
In English  
 
Nederlandse Economenweek  
This year we organize the Nederlandse Economenweek from November 16th to November 20th. 
During this week we will stream discussions on economics (in Dutch), which a small group will 
be able to visit in real life at De Nederlandsche Bank. We allow economic researchers to present 
their scientific work at Tuesday the 17th of November via Zoom. Participating in the 
Nederlandse Economenweek online is free of charge for members of the KVS. 
 
Call for papers  
If you would like to present your work you can submit a preliminary draft of your paper not 
later than October 4th via this registration form. A scientific committee will make a selection 
from the contributions. Around October 26th,  you will be informed whether your submission is 
included in the program. One should be a member of the KVS in order to present at the 
Nederlandse Economenweek. 
 
More information can be found at www.econweek.nl. 
 
The organizing committee Nederlandse Economenweek 2020 

De Nederlandse Economenweek  
• Bespreken belangrijke economische thema’s  
• Presentatie van actueel economisch wetenschappelijk onderzoek 
• 16 tot en met 20 november 2020 
• Presentaties wetenschappelijk onderzoek op 17 november via Zoom 

 
Wetenschappelijk onderzoek presenteren op de Nederlandse Economenweek? 

• Dien uiterlijk 4 oktober een paper in via het aanmeldformulier 
• Toegelaten inzendingen ontvangen omstreeks 26 oktober bericht 
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