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8.30–9.15 Welcome and registration

8.45–9.15 Early bird session  Denken als een econoom? Door Rethinking Economics NL (Dutch)

9.30–9.45 Opening by Klaas Knot (DNB)   (Dutch)

9.45–10.45 Plenary session  10 jaar na de crisis  (Dutch) 
  Dirk Bezemer (RUG), Mathijs Bouman (FD/Nieuwsuur), 
  Irene van Staveren (EUR) en Coen Teulings (UU). 
  Onder leiding van Martin Visser (Telegraaf).

10.45–11.15 Break

11.15–12.45 Parallel session A 
 Policy-A1 (Auditorium)  Klimaat en economie  (Dutch)
 Policy-A2 (Presidentenzaal) ESB-session: Women in economics (English)
 Policy-A3 (S1.10) Cryptovaluta: vloek of zegen voor centrale banken? (Dutch)
 Policy-A4 (S3.17) Arbeidsmarkt: creëren bedrijven hun eigen krapte? (Dutch)
 Academic-A5 (S1.18) Competition  (English)
 Academic-A6 (S1.05) Macroeconomics  (English)
 Academic-A7 (S2.05) Automation  (English)
 Academic-A8 (S2.17) Finance   (English)
 Academic-A9 (S3.13) Immigration  (English)

12.45–14.00 Lunch

14.00–15.30 Parallel session B
 Policy-B1 (S1.10) De triomf van de Nederlandse stad (Dutch)
 Policy-B2 (Presidentenzaal) Oververhitting?  (Dutch)
 Policy-B3 (S3.17)  Economische integratie van vluchtelingen (Dutch)
 Academic-B4 (S2.05) Effects of redistribution policy (English)
 Academic-B5 (S1.18) Environment and mobility  (English)
 Academic-B6 (S1.05) Monetary policy  (English)
 Academic-B7 (S2.17) Mark-ups and wages  (English)
 Academic-B8 (S3.13) Health   (English)

15.30–16.00 Break

16.00–17.30 Tinbergen lecture     
 Prof. Edward Glaeser The making of a city  (English)

17.30– Drinks

Note: All plenary sessions are in the Auditorium. 

Floorplan conference centre DNB

Program Netherlands Economists Day
2 November 2018, De Nederlandsche Bank 



Early bird session (Auditorium) Denken als een econoom?   8.45–9.15
Leiden wij onze toekomstige economen goed op? Rethinking Economics NL presenteert hun onderzoek naar econo-
mie bacheloropleidingen en promovendi-onderzoek om antwoord te geven op deze vraag. De tweede helft van de 
sessie bestaat uit een discussie over hoe economieonderwijs verbeterd kan worden.

Plenary session (Auditorium) 10 jaar na de crisis   9.45–10.45 
Op 15 september 2008 ging de investeringsbank Lehman Brothers failliet. Dit faillissement leidde tot een kettingreac-
tie waardoor er wereldwijd een financiële crisis uitbrak. 10 jaar later zijn sommige landen nog steeds niet hersteld van 
die klap. Ook voor de economische professie was de crisis een belangrijk moment en zowel interne als externe kritiek 
op economische modellen is sindsdien niet meer verstomd.
Paneldiscussie onder leiding van Martin Visser (Telegraaf) met Dirk Bezemer (RUG), Mathijs Bouman (FD/
Nieuwsuur), Irene van Staveren (EUR) en Coen Teulings (UU).

Parallel session A      11.15–12.45

Policy-A1 (Auditorium)  Klimaat en economie                                                      voorzitter: Focco Vijselaar (EZK) 
Het klimaatakkoord bevindt zich in een belangrijke fase. De hooflijnen vanuit de klimaattafels zijn doorgelicht door 
het Planbureau voor de Leefomgeving en worden in de komende maanden verder uitgewerkt. Detlef van Vuuren 
(PBL en UU) zal uitleggen wat de gevolgen zijn van een ontoereikend klimaatbeleid, met een korte reflectie vanuit de 
economische wetenschap door Herman Vollebergh (PBL en Tilburg University). Johannes Bollen (CPB) geeft inzicht 
in de mogelijke verdelingseffecten van klimaatbeleid, met een korte reflectie van Olaf van Vliet (Universiteit Leiden).

Policy-A2 (Presidentenzaal)  ESB-session: Women in economics*                                 Chair: Jasper Lukkezen (ESB)
Compared to other disciplines, economics has the lowest share of women. In this ESB-session, a discussion about 
the causes and consequences of the underrepresentation of women in economics. In addition, the ESB-dossier about 
this topic will be presented. 
With Janneke Plantenga (UU), Henriette Prast (Tilburg University), Harry van Dalen (Tilburg University), Claartje 
Vinkenburg (VU), Siv Gustafsson (UVA) and Sylvia Teunissen (Ministry of Finance). 

   
Policy-A3 (S1.10) Cryptovaluta: vloek of zegen voor centrale banken?    Voorzitter: Wilko Bolt (DNB/VU) 
Zijn cryptovaluta een vloek of zegen voor centrale banken? Aan de ene kant vormen private cryptovaluta een mo-
gelijke bedreiging voor de effectiviteit van het monetaire beleid. Aan de andere kant biedt het kansen voor centrale 
banken om publiek digitaal geld uit te geven, maar dit is niet zonder risico’s.
Sprekers: Teunis Brosens (ING), Dion Reijnders (DNB) en Simon Lelieveldt (zelfstandig adviseur banking en pay-
ments).

Policy-A4 (S3.17) Arbeidsmarkt: creëren bedrijven hun eigen krapte? Voorzitter: Sander Geenen (DNB)
De arbeidsmarkt is bijna weer net zo krap als voor de crisis. Volgens economen zijn vooral werkgevers aan zet. Via 
hogere lonen lossen tekorten zich snel op. De overheid kan hooguit faciliteren door werkgevers en werkzoekenden 
gemakkelijker met elkaar in contact te brengen. Is dat niet te kort door de bocht? Kan de overheid niet meer doen? 
Sprekers: Bas ter Weel (SEO/UVA), John Dreessen (ASML), Judith van Heeswijk (UNETO-VNI) en Matthijs Willemse 
(MinSZW) 

Academic-A5 (S1.18) Competition*                                                        Chair: Michiel van Leuvensteijn (ACM) 
Maarten Pieter Schinkel (UVA) Coordinated effects in monetary policy 
Andrei Dubovik (CPB) Mergers on networks 
Leonard Treuren (UVA) Can collusion promote sustainable consumption and production? Not beneficially 
  beyond duopoly

Academic-A6 (S1.05) Macroeconomics*                                        Chair: Kostas Mavromatis (DNB) 
Ward Romp (UVA) What drives pension reform measures in the OECD? Evidence based on a new 
  comprehensive dataset and theory

Jasper de Jong (DNB/MinFin) Testing the effectiveness of the excessive deficit procedure 
Hugo Rojas-Romagosa (CPB) Trade models and trade wars

Academic-A7 (S2.05) Automation*    Chair: Egbert Jongen (CPB)
Patricia Prüfer (CentERdata/UvT) The development of skills and occupations in the Netherlands: A machine learning 
  approach
André van Hoorn (RU) The political economy of automation: occupational automatability and preferences for   
  redistribution
Wiljan van den Berge (CPB) Automation: firm- and worker-level impacts

Academic-A8 (S2.17)  Finance*     Chair: Karen van der Wiel (CPB)
Lucas Mahieux (UvT)  Fair value accounting, transparency and financial stability 
Max Kuipers (UVA)  Does CRA competition inflate ratings? Evidence from the U.S. market for    
   structured finance 
Daniël Vullings (RUG)  Risk incentive compensated bonds

Academic-A9 (S3.13)               Immigration*   Chair: Robert Dur (EUR) 
Khulan Altangerel (UvT)          Immigration policy and skill selection of immigrants 
Cécile Magnée (UM)          How does the random allocation into specialized asylum seekers’ schools affect the 
           primary school outcomes of refugees in the Netherlands? 
Shuai Chen (UvT)          Unemployment, immigration, and populism: evidence from two quasi-natural 
           experiments in the United States

*In English



Parallel session B     14.00–15.30

Policy-B1 (S1.10) De triomf van de Nederlandse stad  Voorzitter: Henri de Groot (VU)
Het werk van o.a. Edward Glaeser laat zien dat steden een positieve invloed op de productiviteit hebben en daarom 
een belangrijk onderdeel van onze economie vormen. In deze sessie bespreekt Paul Verstraten (CPB) de baten van 
verstedelijking in Nederland. Otto Raspe (PBL) gaat in op de gevolgen voor economie en leefomgeving in de niet-ste-
delijke gebieden. Tot slot geeft Focco Vijselaar (MinEZK) aan welke beleidsinitiatieven hiervoor ontwikkeld worden.
 
Policy-B2 (Presidentenzaal) Oververhitting?  Voorzitter: Michiel Bijlsma (CPB)
Hoogconjunctuur. De economie groeit al drie jaar stevig. De werkloosheid daalt naar het laagste niveau sinds 2001. 
De woningmarkt is oververhit. En we hebben een begrotingsoverschot. Zien we tijdelijke oververhitting van een in de 
kern gezonde economie? Of knapt de zeepbel binnenkort? Is de markt zelfcorrigerend? Of moet de overheid nú op de 
rem trappen? Zo ja, wat kan de overheid doen?
Met Barbara Baarsma (Rabobank/UVA), Roel Beetsma (UVA) en Bas Jacobs (EUR).

Policy-B3 (S3.17)  Economische integratie van vluchtelingen  Voorzitter: Robert Dur (EUR)
De grote instroom van vluchtelingen in 2014 en 2015 stelt de Rijksoverheid en gemeenten voor grote uitdagingen. 
Martine de Mooij (CBS) geeft aan hoe het deze groep vluchtelingen sindsdien vergaan is. Wouter Vermeulen (CPB) be-
spreekt hoe uitplaatsingsbeleid de arbeidsmarktprestaties van vluchtelingen kan bevorderen. Iris Berkhout (MinSZW) 
reageert en vertelt over recente beleidsexperimenten die ontwikkeld worden om de economische integratie te bevor-
deren.

Academic-B4 (S2.05)  Effects of redistribution policy*  Chair: Joost Baeten (MinSZW) 
Koen Caminada (Leiden) Income inequality and fiscal redistribution in 31 countries after the crisis 
Marco Stam (Leiden) The effects of a Dutch welfare-related active labor market policy on welfare dependency,   
  employment and crime 
Egbert Jongen (CPB) Asymmetric labour supply responses to expansions and reductions in child care subsidies

Academic-B5 (S1.18)  Environment and mobility*  Chair: Erik Ansink (VU)
Roweno Heijmans (UvT) Regulating stock pollutants 
Joep Tijm (CPB) How large are road traffic externalities in the city? The highway tunneling in Maastricht,
  the Netherlands 
Ioulia Ossokina (TUE) Spatial and welfare effects of automated driving: will cities grow, decline or both?

Academic-B6 (S1.05)  Monetary policy*   Chair: Wouter Elsenburg (AFM) 
Beau Soederhuizen (CPB) A disaggregated analysis of central bank balance sheets: a tale of two currency unions 
Mark Mink (DNB)  Bank recapitalizations, credit supply, and the transmission of monetary policy 
Hugo van Buggenum (UvT) Risky inside money, the real economy and optimal outside money

Academic-B7 (S2.17)  Mark-ups and wages*  Chair: Irina Stanga (DNB)
Burak Uras (UvT) Rigid wages & contracts: time- vs. state-dependent wages in the Netherlands 
Marente Vlekke (CPB) Phillips curves with time varying coefficients and stochastic volatility: empirical 
  evidence for the United States and Euro area economies 
Gerrit Hugo van Heuvelen (CPB) Are mark-ups increasing in the Netherlands?

Academic-B8 (S3.13)  Health*   Chair: Rudy Douven (CPB)
Remco van Eijkel (CPB) Competition and pricing behavior in long-term care markets: evidence from the market 
  for assistance in daily housekeeping activities 
Tobias Klein (UvT) Does the framing of patient cost-sharing incentives matter? The effects of deductibles
   vs. no-claim refunds 
Karlijn Morsink (UU) The power to protect: household bargaining and female condom use

De Nederlandse Economendag is organized by:
Centraal Planbureau (CPB), De Nederlandsche Bank (DNB), Economisch Statistische Berichten (ESB),  

Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (MinEZK), 
Ministerie van Financiën (MinFin), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

DNB hosts the event.

De Nederlandse Economendag is sponsored by:

*In English
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