Program Nederlandse Economendag
5 November 2021, campus The Hague of Leiden University

8.30

Welcome and registration

9.15-9.30

Opening

9.30-10.30

Plenary session Stilstand in bewogen tijden: uitdagingen voor een nieuw kabinet?

10.30-11.15

Break

11.15-12.30

Parallel session A
Policy-A1:
Policy-A2:
Policy-A3:
Policy-A4:
Academic-A5:
Academic-A6:
Academic-A7:
Academic-A8:
Academic-A9:

12.30-13.45

Lunch

13.45-15.15

Tinbergen lecture
Prof. Armin Falk

15.15-15.45

Break

15.45-17.00

Parallel session B
Policy-B1:
Policy-B2:
Policy-B3:
Academic-B4:
Academic-B5:
Academic-B6:
Academic-B7:
Academic-B8:

Pieter Hasekamp (CPB)

ESB-sessie: Economen in het coronadebat
Financiële weerbaarheid van het bedrijfsleven
Waarin moeten we investeren?
Klimaatbeleid en energietransitie
Optimal pensions in the Netherlands
Redistribution and inequality
Migration
Health economics
Macroprudential policy

(in Dutch)
(in Dutch)

(in Dutch)
(in Dutch)
(in Dutch)
(in Dutch)
(in English)
(in English)
(in English)
(in English)
(in English)

What’s Worth Knowing? Economists’ Opinions about Economics
(in English)

Monetair beleid
Scheefgroei in kansen tussen regio’s
Vijftienurige werkweek
Inkomen verdeeld, trends 1977-2019
Climate economics
Applied microeconomics
Corporate decisions
Macroeconomics

(in Dutch)
(in Dutch)
(in Dutch)
(in Dutch)
(in English)
(in English)
(in English)
(in English)

17.00-18.30
Drinks
Note: If you have any questions, do not hesitate to contact the organisational committee via NED@cpb.nl.
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Plenary session (9.30-10.30): Stilstand in bewogen tijden: uitdagingen voor een nieuw kabinet?
De verkiezingen stonden in het teken van corona, maar er zijn nog meer prangende uitdagingen waar Nederland zich
geconfronteerd mee ziet. Hoe staat Nederland ervoor? En hoe kunnen politici en (beleids)economen de nodige
veranderingen op de thema’s klimaat, woningmarkt, arbeidsmarkt en zorg in gang zetten? Die vragen bespreekt
Martijn de Greve met een panel bestaande uit Pieter Hasekamp (CPB), Marike Stellinga (NRC) en Hans Stegeman
(Triodos).
Parallel sessions A (11.15-12.30):
Policy-A1: ESB -sessie: Economen in het coronadebat
Chair: Esther van Rijswijk
Het coronavirus en de contactbeperkende maatregelen hebben grote effecten op de economie en maatschappij. Toch
lijken economen op het eerste oog een kleine rol te spelen in de totstandkoming van het Nederlandse coronabeleid.
Wat was de rol van economen in het Nederlandse coronadebat en welke lessen kunnen we trekken voor de toekomst?
Speakers: Jasper Lukkezen (ESB), Henriëtte Prast (Tilburg University), Michiel Boots (EZK), Barbara Baarsma
(Rabobank/UvA), Xander Koolman (VU).
Policy-A2: Financiële weerbaarheid van het bedrijfsleven
Chair: Gijs van der Vlugt (MinFin)
De financiële positie van het Nederlandse bedrijfsleven staat onder druk. Hoe waarderen we de liquiditeit en
solvabiliteit van het Nederlandse bedrijfsleven? Gaan we richting een nieuwe schuldencrisis? En welke beleidsopties
zouden we in deze context willen overwegen?
Speakers: Dirk Bezemer (RuG), Sandra Phlippen (ABN AMRO), Benedikt Vogt (CPB).
Policy-A3: Waarin moeten we investeren?
Chair: Debby Lanser (CPB)
Nederland is gebaat bij investeringen met een maatschappelijk rendement. De overheid kan een belangrijke rol spelen
bij investeringen die wel publiek, maar niet privaat rendabel zijn. De overheid heeft verschillende instrumenten in het
leven geroepen om deze investeringen te vinden. Toch geeft oud-directeur-generaal Bernard ter Haar aan dat de
Nederlandse overheid deze eeuw nog niets substantieels tot stand heeft gebracht. Hoe kan de (Rijks)overheid effectief
en efficiënt bepalen waarin ze investeert?
Speakers: Marieke Blom (ING en NGF), Wouter Bos (Invest-NL, KNWU), Bernard ter Haar (ABDTopConsult)
Policy-A4: Klimaatbeleid en energietransitie
Chair: Sophie Steins Bisschop (DNB)
Klimaat en de energietransitie zijn aan de formatietafel belangrijke thema’s. Daarnaast speelt op EU-niveau op dit
moment de European Green Deal. Hoe actief moet de overheid sturen in klimaatbeleid en de energietransitie? We
vliegen deze vraag aan vanuit verschillende soorten ‘falen’ die overheidsingrijpen zouden kunnen legitimeren. Is het
tegengaan van marktfalen het belangrijkste en zou dat afdoende moeten zijn, of zou het overheidsbeleid zich meer
moeten richten op vormen van zogenaamd ‘transformatiefalen’?
Speakers: Koen Frenken (UU), Herman Vollebergh (PBL / UvT), Niels Kastelein (EZK)
Academic-A5: Optimal pensions in the Netherlands
Chair: Jim Been (UL)
In this contributed session, we present three different papers on the optimality of pension in the Netherlands. Dutch
households face high mandatory savings through state and occupational pensions as well as mandatory repayments
of mortgages. Prior evidence has shown that Dutch households do not decrease spending and do not decumulate
wealth in retirement, on average. This suggests that Dutch households may save more than optimal according to the
life cycle model, i.e. over-saving. In this session, we analyze the extent to which Dutch households over-save and how
we can reduce potential over-saving.
Nicoleta Ciurila (CPB)
Are the savings of Dutch households optimal?
Harry ter Rele (CPB)
Optimizing the life cycle path of pension premium payments and the pension ambition
in the Netherlands
Sander Muns (UvT)
Households' heterogeneous welfare gains from liquidating housing wealth over the
life-cycle
Eduard Ponds (APG en TiU)
Discussant
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Academic-A6: Redistribution and inequality
Chair: Egbert Jongen (CPB)
Aart Gerritsen (EUR)
Optimal redistribution or predistribution? Minimum wages vs income taxes
when workers differ in both hourly wages and preferences for work
Simon Rabaté (CPB)
Inequality and Redistribution in the Netherlands
Clément Bellet (EUR)
Perceived Inequality and Preferences for Redistribution Among High Earners:
Do Reference Groups Matter?
Academic-A7: Migration
Eduard Suari-Andreu (UL)
Robbert Rademakers (RU)
Fatma Selcen Palut (EUR)

Academic-A8: Health economics
Marianne Tennand (CPB)
Marlies Bar (EUR)
Wiljan van den Berge (UU/CPB)

Chair: Mark Kattenberg (CPB)
EU Migration, Public Transfers, and Assimilation: Evidence for the Netherlands
Ethnic Favoritism, Decentralization, and the Allocation of Individual Benefits by
Local Governments: Panel Evidence from Indonesia
Permanent Guests: Self Selection and Economic Returns for Turkish Migration
to Europe
Chair: Anne-Fleur Roos (CPB)
The impact of co-payments for nursing home care on use, health and welfare
Estimating nursing home performance on health outcomes using big data
The Health Impacts of Job Loss in the Great Recession

Academic-A9: Macroprudential policy
Chair: Rutger Teulings (CPB)
Cindy Biesenbeek (DNB)
The effect of the LTV limit on homeownership
Sjoerd van Bekkum (EUR)
Take It to the Limit? The Effects of Household Leverage Caps
Beau Soederhuizen (CPB)
Optimal capital ratios for banks in the euro area
KVS Tinbergen lecture (13.45-15.15):
Armin Falk (Bonn University): What’s Worth Knowing? Economists’ Opinions about Economics
During the Tinbergen lecture Armin Falk will discuss his recent paper for which he surveyed almost 10,000 economists
worldwide. Are economists answering the most relevant questions? Are we using the best methods available? And do
researchers have enough freedom and incentives to answer the most important questions in the best way possible?
Parallel session B (15.45-17.00):
Policy-B1: Monetair beleid
Chair: Jesper Hanson (MinFin)
Begin juli heeft de ECB haar monetaire beleidsstrategie herzien. Naast een verhoging van de inflatiedoelstelling naar
2% bevat het een breed scala aan andere beleidskwesties. Dit doet de vraag rijzen wat de implicaties ervan zijn en of
het genoeg zal zijn om het prijsstabiliteitsdoel te behalen. Worden verwachtingen voldoende verankerd? Welke rol
speelt de interactie tussen fiscaal en monetair beleid in de strategie? Moet de monetaire strategie de klimaattransitie
en verduurzaming ondersteunen, en zo ja, doet zij dit op de juiste manier?
Speakers: Olaf Sleijpen (DNB), Casper de Vries (EUR), Dirk Bezemer (RuG).
Policy-B2: Scheefgroei in kansen tussen regio’s
Chair: Bas ter Weel (SEO)
Waar je wordt geboren doet ertoe. In het publieke debat is er steeds meer aandacht voor de verschillen in kansen
tussen regio’s. Is de huidige aanpak van de overheid voldoende, of moet er meer place-based beleid komen aanvullend
op of in plaats van place-blind beleid? En hoe zou dergelijk regio-specifiek beleid eruit moeten zien en welke dilemma’s
spelen hierbij?
Speakers: Otto Raspe (RaboResearch), Trudie Schils (Maastricht University), Tom Cordeweners (BZK).

3

Policy-B3: Vijftienurige werkweek
Chair: David van Overbeek (De Nieuwe Wereld)
John Maynard Keynes voorspelde in 1930 dat technologische vooruitgang uiteindelijk een hoge levenstandaard en een
15-urige werkweek mogelijk zou maken. Ondanks de technologische mogelijkheden werken velen van ons nog steeds
40 uur in de week. Waarom is dat?
Speakers: Harry van Dalen (Tilburg University/NIDI), Fabian Dekker (EUR).
Academic-B4: Inkomen verdeeld, trends 1977-2019
Chair: Koen Caminada (UL)
Koen Caminada (Universiteit Leiden) en Egbert Jongen (CPB/Universiteit Leiden) presenteren de uitkomsten van een
gezamenlijk onderzoek met het CBS naar o.a. inkomensongelijkheid en herverdeling over de afgelopen 40 jaar.
Daarna volgt een reflectie door enkele deskundigen en vervolgens kan iedereen in de zaal vragen wat hij of zij altijd
al wilde weten over deze onderwerpen.
Sprekers: Koen Caminada (UL), Egbert Jongen (CPB/UL)
Academic-B5: Climate economics
Stan Olijslagers (UvA/CPB)
Rik Rozendaal (UvT)
Cees Withagen (VU)

Chair: Herman Vollebergh (PBL)
On Current and Future Carbon Prices in a Risky World
Policy-induced innovation in clean technologies: Evidence from the
automotive industry
On simple rules for the Social Cost of Carbon

Academic-B6: Applied microeconomics
Chair: Kim Fairley (UL)
Rik Dillingh (CPB)
Pension Payout Preferences
Hans van Kippersluis (EUR)
Dynamic complementarity in skill production: Evidence from genetic
endowments and birth order
Nadine Ketel (VU)
Discontinuities in the Age-Victimization Profile and the Determinants of
Victimization
Academic-B7: Corporate decisions
Sander Renes (EUR)
Swarnodeep Homroy (RuG)
Maarten Pieter Schinkel (UvA)

Chair: Daniel Metzger (RSM)
The Dilemma of the CFO: Controller or Business Partner
Stakeholder Preference and Strategic Corporate Social Responsibility
Corporate social responsibility by joint agreement

Academic-B8: Macroeconomics
Riccardo Silvestrini (EUR)
Leonard Treuren (UvA)

Chair: Henri de Groot (VU)
Monetary Policy, Productivity, and Market Concentration
Wage markups, wage markdowns, and their relation to imperfections in
markets for materials
CRASH - A Simulation Model for Extreme Events

Ed Westerhout (CPB)

The Nederlandse Economendag is organized by:
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).
The Nederlandse Economendag is grateful for the hospitality of Leiden University.

4

