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Programma Nederlandse Economendag 
4 november 2022  

 
08.30  Welkom en registratie, CPB in Den Haag 

 
09.15-09.30 Opening   Pieter Hasekamp (CPB)       (Nederlands) 
 
09.30-10.30 Plenaire sessie   De Compensatiesamenleving: moet het kabinet meer ‘nee’ verkopen?   

   Hella Hueck (FD), Lamyae Aharouay (NRC), Senna Maatoug (GroenLinks),   
              Sandra Phlippen (ABN AMRO)     (Nederlands) 

   
10.30-11.15 Pauze 
 
11.15-12.30 Parallel sessies A (bij CPB, SZW of SER) 

Beleid-A1:   Kinderopvang       (Nederlands) 
Beleid-A2:   Grondmarkt       (Nederlands) 

  Beleid-A3:   Europese begrotingsregels     (Nederlands) 
Beleid-A4:  Vermogensverdeling      (Nederlands) 

  Academic-A5:  Inflation expectations       (Engels) 
                    Academic-A6:   Monetary policy and financial markets    (Engels) 
                    Academic-A7:   Labor         (Engels) 
                    Academic-A8:   Policy evaluation       (Engels) 
                    Academic-A9:   Labor market of high level professionals    (Engels) 
                                
12.45-14.00 Lunch en poster sessie bij Campus Den Haag van de Universiteit Leiden 
 
14.00-15.30 Tinbergen lezing  The Heterogenous Human Quest for Fairness & Equality   

Prof. Ernst Fehr (University of Zurich)    (Engels) 
   
15.30-16.00 Pauze 
 
16.00-17.15 Parallel sessies B (bij Campus Den Haag van de Universiteit Leiden) 
  Beleid-B1:  Krapte op de arbeidsmarkt     (Nederlands) 
  Beleid-B2:  Verduurzaming van de industrie    (Nederlands) 

Beleid-B3:  Inflatie        (Nederlands)  
Beleid-B4:  Ouderenzorg       (Nederlands) 

  Academic-B5:  Economics of climate change      (Engels) 
                    Academic-B6:   Economics of taxation      (Engels) 
                    Academic-B7:   Education        (Engels) 
                    Academic-B8:   Behavioral economics       (Engels) 
       
17.15-18.30 Borrel 
 

NB: Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de organisatie via NED@cpb.nl. 
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Plenaire sessie (09.30-10.30): De compensatiesamenleving: moet het kabinet meer ‘nee’ verkopen?   
Bedenk een tegenvaller en de overheid is doorgaans bereid om deze ruimhartig te compenseren. Hogere 
energieprijzen? Compensatie. Te hoge stikstofuitstoot? Compensatie. Invoering basisbeurs? Compensatie. Wat is de 
economische en politieke rationale voor al deze compensatie en waar komt deze tendens eigenlijk vandaan? En 
wanneer is compensatie wenselijk en wanneer juist niet? Deze vragen bespreekt Hella Hueck met een panel 
bestaande uit Lamyae Aharouay (NRC), Senna Maatoug (GroenLinks) en Sandra Phlippen (ABN AMRO). 
 

Parallel sessies A (11.15-12.30): 

Beleid-A1: Kinderopvang                                                                      Voorzitter: Egbert Jongen (CPB/LU) 
In het coalitieakkoord 2021-2025 is beloofd dat de kinderopvang vrijwel gratis wordt voor werkende ouders. 
Genoemde redenen voor deze verandering zijn dat het toeslagensysteem zo eenvoudiger wordt en dat het een 
gunstig effect heeft op het arbeidsaanbod. Er liggen echter ook problemen op de loer. Lukt het de 
kinderopvangsector om te voldoen aan de grotere vraag naar kinderopvang en kan zij de kwaliteit garanderen? Of Is 
er een ander systeem van kinderopvangtoeslagen dat beter werkt om het arbeidsaanbod te vergroten? 
Sprekers: Janneke Plantenga (Universiteit Utrecht), Lucy Kok (SEO), Emmeline Bijlsma (Brancheorganisatie 
Kinderopvang) 
 
Beleid-A2: Grondmarkt                                                  Voorzitter: Gijs van der Vlugt (MinFin) 
De druk op de Nederlandse woningmarkt is historisch hoog. Het nieuwe kabinet wil daarom 900.000 woningen 
realiseren in de periode tot 2030. In deze sessie zullen we ingaan op de grondmarkt in relatie tot de 
woningbouwopgave. Het functioneren van de grondmarkt werkt immers door in de markt voor woningbouw. Is er 
sprake van marktmacht van grondeigenaren, waardoor strategisch gedrag en overwinsten mogelijk zijn? Zo ja, speelt 
dit een rol in de langzame en (te) dure realisatie van nieuwbouw? Of zijn de problemen op de grondmarkt te wijten 
aan overheidsfalen? Welke implicaties heeft dit voor beleid en zijn nieuwe beleidsinstrumenten nodig? 
Sprekers: Edwin Buitelaar (PBL), Henri de Groot (VU), Theo Stauttener (Stadskwadraat) 
 
Beleid-A3: Europese begrotingsregels    Voorzitter: Jasper Lukkezen (ESB) 
Sinds de coronacrisis zijn de overheidsfinanciën in de EU sterk verslechterd. De gemiddelde staatsschuld bedroeg in 
het eerste kwartaal van 2022 bijna 90% van het bbp, met enkele uitschieters ver boven de 100%. Op de korte termijn 
kan de energiecrisis leiden tot extra druk op de overheidsfinanciën, terwijl ook op de langere termijn budgettaire 
uitdagingen bestaan, zoals de kosten van vergrijzing en klimaatbeleid. Deze uitdagingen, in combinatie met de hoge 
schulden en toenemende rente, maken een analyse van de begrotingsregels wederom relevant. Hoe houden we de 
schulden houdbaar, zonder dat overheden gedwongen worden om in slechte tijden te bezuinigen?  
Sprekers: Maarten Verwey (Europese Commissie), Barbara Baarsma (Rabobank), Vinzenz Ziesemer (Instituut voor 
Publieke Economie) 
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Beleid-A4: Vermogensverdeling     Voorzitter: Koen Caminada (LU) 
De vermogensverdeling staat laatste jaren hoog op de (politieke) agenda. Steeds vaker worden zorgen uitgesproken 
over de ontwikkeling van de vermogensongelijkheid. En sinds de uitspraak van de Hoge Raad in december 2021 
móet de overheid wel aan de slag met de vermogensbelasting. Alle reden dus voor een sessie over de Nederlandse 
vermogensverdeling. We zullen stilstaan bij vragen als: hoe scheef is de vermogensongelijkheid in Nederland 
eigenlijk? Wanneer, en in hoeverre is een scheve vermogensverdeling een (economisch) probleem? En welk beleid is 
het meest geschikt om een scheve vermogensverdeling in Nederland aan te pakken?  
Sprekers: Peter Hein van Mulligen (CPB), Bas Jacobs (VU), Rutger Claassen (Universiteit Utrecht) 
 
Academic-A5: Inflation expectations     Voorzitter: Carin van der Cruijsen (DNB) 
Daria Minina (UVA)   The pass-through from inflation perceptions to inflation expectations 
Johannes Schuffels (MU)  Are households indifferent to monetary policy? 
Maarten van Rooij (DNB) Reactions of household inflation expectations to a symmetric inflation target and 

high inflation 
 
Academic-A6: Monetary policy and financial markets  Voorzitter: Paolo Bonomolo (DNB) 
Beau Soederhuizen (CPB)  On the heterogeneity of unconventional monetary policy shocks in the euro area 
Tom Hudepohl (DNB)   The Eurosystem's bond market share at an all-time high: what does it mean for repo  
 markets? 
Anna Huizinga (RUG)  The Long-Run Natural Rate of Interest in an Age of Secular Stagnation & Sovereign  
  Risk 

Academic-A7: Labor      Voorzitter: Marike Knoef (LU) 
Didier Fouarge (ROA, UM) Stimulating Occupational Mobility among Unemployed Job Seekers 
Max van de Lent (LU)   Workers’ Moral Hazard and Insurer Effort in Disability Insurance 
Bas Scheer (CPB)  Alternative Work Arrangements and Worker Outcomes: Evidence from Payrolling 
 
Academic-A8: Policy Evaluation      Voorzitter: Dinand Webbink (EUR) 
Alexandros Dimitropoulos (PBL) The environmental and economic effects of car scrappage subsidies: Evidence from  
 the Netherlands 
Steffen Künn (MU) Student Satisfaction Scores Affect Enrollment in Higher Education Programs 
Gabriele Mari (EUR)  Less for more? Cuts to unconditional cash transfers and long-run child outcomes 
 
 
Academic-A9: Labor market of high level professionals  Voorzitter: Josse Delfgaauw (EUR) 
Burak Uras (TU&Cardano) Technological Change and the Finance Wage Premium 
Jordy Meekes (LU)  Capping bonuses: Evidence from Dutch banks 
Swarnodeep Homroy (RUG) Gender Diversity Goals, Supply Constraints, and the Market for Seasoned Female  
 Directors: The U.S. Evidence 
 

Poster sessie (12.45-14.00): 
 

Antonia Kurz (VU)  Trade Effects of Carbon Pricing Policies 
Harro van Heuvelen (CPB) Exploring the J-curve hypothesis: the impact of intangible investment on productivity 

growth 
Ayse Gul Mermer (UvA) Over-workers and Drop-Outs in Organizations: Competition with Expectations-Based   

Loss-Averse Agents 
Albert Rutten (TU&Cardano) The effect of job finding on medication use 
Riccardo Silvestrini (EUR) Business Dynamism, Sectoral Reallocation and Productivity in a Pandemic 
Stan Vermeulen (ROA, UM) Ethnic penalties in skill production? The intergenerational development of cognitive 

skills of non-Western migrants and natives 
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KVS Tinbergen lezing (14.00-15.30): 

Ernst Fehr (University of Zurich), “The Heterogenous Human Quest for Fairness & Equality”  
Concerns about fairness and inequality impact people's economic behavior in important ways and they play a key 
role in political decision making about economic policy. Not everybody cares about fairness and equality to the same 
extent or in the same way, however. In this year's Tinbergen Lecture, one of the most prominent behavioral 
economists in the world shares his insights about the causes and consequences of the human quest for fairness and 
equality. 

Parallel sessies B (16.00-17.15): 

Beleid-B1: Krapte op de arbeidsmarkt    Voorzitter: Daniël Waagmeester (SZW) 
De arbeidsmarkt is op dit moment uitzonderlijk krap, en de verwachting is dat de tekorten in bepaalde sectoren de 
komende jaren verder gaan oplopen. Tegelijkertijd blijft er ook arbeidspotentieel onbenut. Waar loopt het op de 
arbeidsmarkt mis? En welke beleidsinstrumenten moeten ingezet worden om de arbeidsmarkt toekomstbestendig 
te maken?   
Sprekers: Alfred Kleinknecht (TU Delft/VU), Jessie Bakens (ROA Maastricht University), Gerard van Essen (SER)  
 
Beleid-B2: Verduurzaming van de industrie   Voorzitter: Suzanne Kok (EZK) 
De komende decennia zal de Nederlandse industrie een omvangrijke transitie moeten doormaken richting 
klimaatneutraliteit en circulariteit. In deze sessie willen we de belangrijkste nieuwe dynamieken, kansen en risico’s 
die gepaard zullen gaan met deze transitie naar verduurzaming, in kaart brengen. Daarnaast staan we stil bij de 
vraag of het Nederlandse groene industriebeleid, zoals recentelijk uiteengezet door het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat, voldoende is toegerust om de transitie aan te jagen zonder dat onbedoelde effecten optreden. 
Sprekers: Reyer Gerlagh (Tilburg University), Martijn Broekhof (VNCI), Corjan Brink (PBL) 
 
Beleid-B3: Inflatie                                                                                   Voorzitter: Maarten van Rooij (DNB) 
Decennialang is de inflatie niet zo hoog geweest als nu. De laatste keer dat Nederland een vergelijkbaar 
inflatieniveau kende was eind jaren 70. Voor een grote groep mensen is dit de eerste keer dat ze te maken krijgen 
met torenhoge inflatie. Het is dan ook onduidelijk wat het effect hiervan zal zijn. In deze sessie zullen we stilstaan bij 
de vraag hoe het Nederlandse publiek reageert op de forse prijsstijgingen en wat passend beleid is om 
koopkrachtverliezen op te vangen. Wie verandert het gedrag en wie wil of kan dat niet? Welke invloed heeft de hoge 
inflatie op inflatieverwachtingen en looneisen? Hoeveel mensen raken in de financiële problemen en moet hier 
beleid op gevoerd worden? 
Sprekers: Marieke Blom (ING), Marike Knoef (LU/Netspar), Arjan Vliegenthart (Nibud) 
 
Beleid-B4: Ouderenzorg      Voorzitter:  Patrick Jeurissen (Radboudumc/VWS) 
Alle zorg en ondersteuning die wordt geleverd vanuit de Wet Langdurige Zorg moet voldoen aan de “stand van 
wetenschap en praktijk”. In de ouderenzorg is echter maar weinig bekend over de effectiviteit van zorg en 
ondersteuning. Dit is problematisch, zeker gezien de aankomende vergrijzingsgolf en verwachte verdubbeling van 
uitgaven en arbeidsvraag. In deze sessie bekijken we de reikwijdte van de ouderenzorg vanuit het perspectief van 
ethiek, economie en de dagelijkse praktijk. Hoe bepaal je eigenlijk wat effectieve ouderenzorg en ondersteuning is, 
zeker voor meer aan welzijn gerelateerde interventies? Wat betekent dit voor de zorg en ondersteuning die we 
leveren in de toekomst? En welke mogelijkheden zien ouderenzorgorganisaties om effectieve zorg en ondersteuning 
te integreren in hun dienstverlening? 
Sprekers: Cees Hertogh (VUmc), Marlies Bär (Erasmus Universiteit Rotterdam), Katja Drost (tanteLouise) 
 
Academic-B5: Economics of Climate Change    Voorzitter: Henri de Groot (VU) 
Stefanos Tyros (VU)   Clean Technology Adoption and Skill Sorting 
Albert Jan Hummel (UvA) Optimal Fiscal Policy in a Second-Best Climate-Economy Model with Heterogeneous  
 Agents 
Yasmine Van der Straten (UvA) Flooded House or Underwater Mortgage? The Implications of Rising Climate Risk  
 and Adaptation on Housing and Financial Assets 
 
 
 



5 
 

Academic-B6: Economics of Taxation     Voorzitter: Francis Weyzig (CPB) 
Lisa Timm (UvA) Tax incentives for high skilled immigrants: evidence from a preferential tax scheme  
 in the Netherlands 
Daniel Schmidt (UvA)  Property transfer taxes, residential mobility, and welfare 
Arjan Lejour (CPB) International taxation and bilateral royalty flows 
 
Academic-B7: Education      Voorzitter: Jonneke Bolhaar (CPB) 
Thomas van Huizen (UU) Human capital formation and the quality of early childhood education and care 
Rik Dillingh (CPB) Can skill differences explain the gap in track recommendation by socio-economic  
 status? 
Kyra Hanemaaijer (EUR)  The Fast and The Studious? Ramadan Observance and Student Performance 
 
Academic-B8: Behavioral economics    Voorzitter: Anita Kopányi-Peuker (RU) 
Jorgo Goossens (RU)   COVID-19 Crisis: Are Preferences and Trading Behavior Affected During Extreme  
 Events? 
Marion Collewet (LU)  The optimal design of welfare: taxpayers' preferences 
Jantsje Mol (UvA) You wouldn't want to know. Experimental evidence about the supply of willful  
  ignorance in a simple button game 
 
 
De Nederlandse Economendag wordt georganiseerd door: 
Centraal Planbureau (CPB), De Nederlandsche Bank (DNB), Economische Statistische Berichten (ESB), Koninklijke 
Vereniging voor de Staatshuishoudkunde (KVS), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (MinEZK), Ministerie van 
Financiën (MinFin), Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (MinSZW), Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL), Universiteit Leiden (LU). 

 
 

De Nederlandse Economendag is dankbaar voor de gastvrijheid van de Universiteit Leiden. 


