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De KVS Penning voor het beste proefschrift in de economische wetenschap is ingesteld in 1999
door de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. De KVS Penning wordt om de drie
jaar (voorheen om de twee jaar) uitgereikt aan de PhD student die in de afgelopen periode het
beste proefschrift heeft geschreven en verdedigd in de economie. De prijs bestaat uit een penning
en een geldbedrag van 4.000 euro.1
Dit jaar mocht de jury 10 proefschriften beoordelen van 6 verschillende universiteiten. Elke
economische faculteit in Nederland was gevraagd om één of meer proefschriften voor te dragen,
waarbij het maximale aantal per faculteit te nomineren proefschriften het totale aantal
beoordeelde proefschriften gedeeld door 25 bedroeg (naar boven afgerond). Evenals bij vorige
edities van de KVS Penning bestrijken de genomineerde proefschriften een breed spectrum van
de economische wetenschap, bedrijfseconomie en econometrie. De lijst met genomineerden
bestaat uit een selectie van topproefschriften, van uitstekende wetenschappelijke kwaliteit,
inhoudelijk interessant, goed geschreven en maatschappelijk relevant.
De jury bestaande uit Robert Dur (voorzitter), Pieter Gautier, Laura Spierdijk, Marike Stellinga
en Marcel Timmer heeft zich gebogen over de 10 proefschriften. De proefschriften gingen
vergezeld van vaak zeer nuttige en uitgebreide aanbevelingsbrieven van de promotores en
decanen. Criteria bij het kiezen van de winnaar die doorslaggevend zijn betreffen volledigheid,
samenhang en consistentie van het proefschrift, wetenschappelijk niveau en maatschappelijke
relevantie en impact.
Na een eerste schriftelijke ronde bleek de jury zeer onder de indruk van de kwaliteit van alle
genomineerde proefschriften. Eén proefschrift blonk echter uit volgens alle juryleden, en werd
door vier van de vijf juryleden op plaats 1 gezet. Hierdoor was een tweede ronde niet nodig.

1

De eerste prijswinnaar in 2000 was Vincent Buskens voor zijn proefschrift over Social networks and trust. De
tweede winnaar was Sander Onderstal in 2002 met zijn Papers in auction theory. In 2004 won Stefan Wuyts de
penning voor zijn proefschrift over Partner selection in business markets en in 2006 ging de prijs naar Robert
Sparrow voor zijn proefschrift over Health, education and economic crisis: protecting the poor in Indonesia. In
2008 viel de eer ten beurt aan Ralph Koijen voor zijn Essays on asset pricing. In 2011 was Vincent Sterk de
winnaar met zijn proefschrift getiteld The Role of Mortgages and Consumer Credit in the Business Cycle. In
2014 was de winnaar Thomas Buser met zijn proefschrift Essays in Behavioural Economics. De laatste winnaar,
in 2017, was Elisabeth Kempf voor haar proefschrift Essays in Corporate Finance and Financial
Intermediation.

Naast het winnende proefschrift, wil de jury ook graag twee proefschriften een eervolle
vermelding geven: dat zijn de proefschriften van Camille Hebert (gepromoveerd in Tilburg en nu
werkzaam in Toronto) en Esmee Zwiers (gepromoveerd aan de Erasmus School of Economics en
nu werkzaam aan Princeton). Camille Hebert werkt op het gebied van finance, en verbindt en
verrijkt dit gebied met inzichten uit andere disciplines. Haar job market paper is daar een mooi
voorbeeld van. Ze onderzoekt of het geslacht van ondernemers een effect heeft op de
mogelijkheid tot financiering. Dit empirische werk is zeer origineel, innovatief, en
beleidsrelevant. Esmee Zwiers schreef een erg mooi proefschrift over de formatie van menselijk
kapitaal en de rol van de omgeving daarbij gedurende de kindertijd. De hoofdstukken vormen
samen een mooi geheel waarbij elk hoofdstuk een ander mogelijk kanaal onderzoekt. Ze gebruikt
hierbij een variëteit aan methoden en combineert inzichten uit de economie met die uit de
biologie en demografie.
Maar de winnaar dit jaar is Jurre Thiel. Jurre Thiel is begin dit jaar gepromoveerd aan de Vrije
Universiteit en werkt momenteel aan de Copenhagen Business School. Zijn proefschrift gaat over
marktimperfecties, in het bijzonder over marktimperfecties op de Nederlandse hypotheekmarkt.
Het proefschrift blinkt uit wat betreft beleidsrelevantie (niet alleen voor de Nederlandse
hypotheekmarkt, maar voor consumentenmarkten meer in het algemeen) en in de variëteit en
innovativiteit aan toegepaste onderzoeksmethoden (waaronder een nieuwe schattingsmethode
voor dynamische spellen). Ook roemt de jury de bijzondere data en de heldere schrijfstijl, ook als
de methoden ingewikkeld worden.

Het is de jury een ware eer de KVS penning 2020 toe te kennen aan Jurre Thiel! Van harte
gefeliciteerd en veel geluk gewenst!

