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Nederlandse Economendag
Op vrijdag 4 november is de 11e Nederlandse Economendag (NED). De NED vindt deze keer
plaats in Den Haag. Vanaf de lunch zal dat zijn op de campus Den Haag van de Universiteit
Leiden, Turfmarkt 99 Den Haag naast Den Haag centraal station. Het ochtendprogramma is
decentraal op locaties op loopafstand van de campus. Op deze dag gaan economen in Nederland
met elkaar in discussie over belangrijke economische thema’s en wordt actueel economisch
onderzoek gepresenteerd. Ernst Fehr verzorgt dit jaar de KVS Tinbergenlezing.
Call for papers
Als u uw wetenschappelijk onderzoek tijdens de academische sessies wilt presenteren, nodigen
we u uit om uiterlijk 5 juli een paper in te dienen via het aanmeldformulier.1 De
wetenschappelijke commissie maakt een selectie uit de inzendingen. Half september ontvangt u
bericht of uw paper is geselecteerd. Om te kunnen presenteren tijdens de Nederlandse
Economendag moet u lid zijn van de KVS. Lid worden kan alvast via deze pagina, maar is ook
mogelijk tijdens het kopen van een kaartje voor de Nederlandse Economendag (vanaf 1
september).
Op www.econdag.nl vindt u het laatste nieuws over de Nederlandse Economendag.
Het organisatiecomité NED 2022
ned@cpb.nl
Wettenschappelijke commissie NED 2022
Robert Dur (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Henri de Groot (Vrije Universiteit Amsterdam)
Jakob de Haan (Rijksuniversiteit Groningen)
Marike Knoef (Universiteit Leiden)
Pierre Koning (Vrije Universiteit Amsterdam)
Clemens Kool (Universiteit Maastricht)
Anna Salomons (Universiteit Utrecht)
Anna Samarina (De Nederlandsche Bank)
Maarten Pieter Schinkel (Universiteit van Amsterdam)
Laura Spierdijk (Universiteit Twente)
De Nederlandse Economendag
 4 november 2022, Den Haag
 Bespreken belangrijke economische thema’s
 Presentatie van actueel economisch wetenschappelijk onderzoek
 KVS Tinbergenlezing door Ernst Fehr
Wetenschappelijk onderzoek presenteren op de NED?
 Dien uiterlijk 5 juli een paper in via het aanmeldformulier
 Toegelaten inzendingen ontvangen omstreeks half september bericht
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Voor dit aanmeldformulier is een google‐account nodig.

In English
Nederlandse Economendag
This year we organize the 11th Nederlandse Economendag (NED) on Friday November 4th. The
NED will take place in The Hague. From lunch it will take place on the Hague campus of Leiden
University, Turfmarkt 99 The Hague, next to The Hague Central Station. The morning program is
decentralized at locations within walking distance of the campus. During this day economists in
the Netherlands come together to discuss relevant economic themes and to present recent
research. The day will be concluded by the KVS Tinbergen-lecture by Ernst Fehr.
Call for papers
If you would like to present your work you can submit a preliminary draft of your paper no later
than July 5th via this registration form.2 A scientific committee will make a selection from the
contributions. You will be informed whether your submission is included in the program around
mid-September. One should be a member of the KVS in order to present at the NED. You can
become a member via this page, but it is also possible to become a member when you buy your
ticket for the NED (starting from the 1st of September).
More information can be found at www.econdag.nl.
The organizing committee NED 2022
ned@cpb.nl
Scientific Committee NED 2022
Robert Dur (Erasmus University Rotterdam)
Henri de Groot (VU Amsterdam)
Jakob de Haan (University of Groningen)
Marike Knoef (University of Leiden)
Pierre Koning (VU Amsterdam)
Clemens Kool (University of Maastricht)
Anna Salomons (University of Utrecht)
Anna Samarina (De Nederlandsche Bank)
Maarten Pieter Schinkel (University of Amsterdam)
Laura Spierdijk (University of Twente)
The Nederlandse Economendag
 November 4th 2022, Den Haag
 Discuss relevant economic themes
 Presentations of recent economic research
 KVS Tinbergen‐lecture by Ernst Fehr
Presenting your scientific research at the NED?
 Submit a draft paper not later than July 5th via this registration form
 The decision regarding acceptance will be communicated mid‐September
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For this registration form you need a google‐account.

