Agenda Algemene Ledenvergadering van
de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde
Datum:
Tijd:
Locatie:

donderdag 1 juli 2020
10:45-12:15 uur
Webex

1. Opening en vaststellen van de agenda door de voorzitter
2. Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 3 december 2020
3. Samenstelling bestuur
a. Aftreden Mark Kattenberg en Focco Vijselaar;
b. Aantreden Annemiek Verrips en Daniël Waagmeester (bijlage);
c. Herbenoemen Daniël van Vuuren en Marieke Blom
4. Financiële zaken:
a. Jaarverslag over het boekjaar 2020 (bijlage)
b. Verslag van de Kascommissie (verwerkt in jaarverslag) over het boekjaar 2020
c. Goedkeuring van de Jaarstukken en décharge van de Kascommissie en het bestuur
d. Toelichting winst en verlies van de Stichting Vrienden van de KVS
e. Begroting 2021 herzien (bijlage)
5. Activiteiten/evenementen
6. Vernieuwen samenwerking ESB en KVS (bijlage)
7. Wat verder ter tafel komt
8. Sluiting van de vergadering

CONCEPT
Verslag Algemene Ledenvergadering van
de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde
3 december 2020
Aanwezig bestuur:
Robert Dur (voorzitter)
Olaf Sleijpen (waarnemend penningmeester/secretaris)
Jasper Lukkezen
Bas ter Weel
Daniël van Vuuren
Marieke Blom
Mark Kattenberg
Focco Vijselaar
Laura Spierdijk
Cindy Winder (verslag)
Afwezig bestuur:
Aanwezige leden: 5

1. Opening en vaststellen van de agenda door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Dit is de eerste digitale
(via Webex) Algemene Ledenvergadering in de geschiedenis van de KVS.
2. Samenstelling bestuur
a. Olaf Sleijpen neemt taken Job Swank (penningmeester/secretaris) over;
1,5 jaar geleden heeft Job Swank een hersenbloeding gekregen en recent heeft hij
aangegeven dat hij niet kan terugkeren in het bestuur. Tjerk Kroes had in eerste instantie de
taken tijdelijk overgenomen, waarna Olaf Sleijpen in februari 2020 de taken tijdelijk heeft
overgenomen. Olaf Sleijpen zal officieel tot het bestuur toetreden.
b. Bas ter Weel 2e termijn;
Bas ter Weel is 4 jaar bestuurslid, directeur SEO, hoogleraar UvA en hij stelt zich
beschikbaar voor 2e termijn.
De aanwezige leden stemmen in met bovenstaande.
3. Voordracht Erelidmaatschap
Als bestuur willen wij Job Swank een erelidmaatschap verlenen. De voorzitter leest de
voordracht voor, welke bij dit verslag is gevoegd.
De aanwezige leden stemmen in met bovenstaande.
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4. Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 28 november 2019
Mevrouw Van Kalsbeek heeft via e-mail gevraagd om de woorden ‘een lid’ in agendapunt 8: 2,
3,4,5 en 6 te vervangen door haar naam. Dit zal worden verwerkt.
Actielijst:
2. Er is geen vergelijkbare vereniging in België. De Vlaamse econoom Johannes. Spinnewijn,
keynote spreker bij de KVS New Paper Sessions dit jaar, heeft duidelijk gemaakt dat hij een
vergelijkbare vereniging in België wenst.
3. Jasper heeft voor het overlijden van dhr. Koks schriftelijk contact gehad met hem.
4. Het thema is besproken bij het KVS Miljoenennotagesprek door Professor Richard Layard.
Overige actiepunten zijn afgehandeld.

Het verslag wordt met bovengenoemde wijziging vastgesteld.
5. Financiële zaken:
a. Jaarverslag en –rekening over het boekjaar 2019
b. Verslag van de Kascommissie (verwerkt in jaarrekening) over het boekjaar 2019
c. Goedkeuring van de Jaarstukken en décharge van de Kascommissie en het bestuur
d. Toelichting winst en verlies van de Stichting Vrienden van de KVS
e. Begroting 2020 herzien
f. Begroting 2021
Olaf Sleijpen bedankt de kascommissie (Peter van Els, Henk Don en George Gelauff) voor het
kritisch controleren van de jaarrekening. Wij hebben hun opmerkingen met één uitzondering
overgenomen in de jaarrekening. De opmerking die niet is meegenomen in de jaarrekening 2019
betreft de toelichting op de begroting. Het bestuur heeft besloten om deze toelichting met
ingang van 2020 op te nemen in de jaarrekening. We hebben het jaar 2019 afgesloten met een
klein positief saldo. Er was een niet-begrote tegemoetkoming in de reiskosten van de spreker
van de Tinbergenlezing. Daar tegenover zijn de kosten van de Preadviezen en de reiskosten van
de spreker van de Tinbergenlezing hoger uitgevallen.
Hartelijk dank aan Cindy Winder en de afdeling Finance (DNB).
In de herziene begroting 2020 zijn de kosten voor de Preadviezen verhoogd naar aanleiding van
een discussie binnen het bestuur. De hogere kosten voor de Preadviezen zitten voornamelijk in
de drukkosten en verspreiding. In de begroting van 2021 zijn de hogere kosten reeds
meegenomen.
In de begroting 2021 hebben we nog niet meegenomen een post voor een mogelijke
ledenwerfactie. Het bestuur zal komend jaar verkennen of en in welke vorm een ledenwerfactie
zou kunnen plaatsvinden. .
Het bestuur vraagt om goedkeuring van bovenstaande punten en décharge te verlenen aan het
bestuur en de kascommissie voor de jaarrekening 2019.
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De leden stemmen in en verlenen décharge aan het bestuur en de kascommissie.
6. Activiteiten/evenementen
We hebben in 2020 het aantal evenementen verhoogd, waaronder ook een aantal nieuwe
evenementen (National Economics Olympiad). Er zijn veel economencafés gehouden en er was
een goede opkomst, ook bij de online cafés. Dit jaar is, door Covid-19, voor de eerste keer een
digitale Nederlandse Economenweek (in plaats van een Nederlandse Economendag) gehouden,
met veel dank aan de NEW commissie. De Tinbergenlezing werd verzorgd door Sendhil
Mullainathan. Verder hebben we ook de jaarlijkse KVS Jaarlezing en het KVS
Miljoenennotagesprek georganiseerd. Het laatste evenement dit jaar zal de uitreiking en
presentatie van de KVS Preadviezen zijn aan Staatssecretaris Mona Keijzer en ACM
bestuursvoorzitter Martijn Snoep. De uitnodiging voor dit evenement volgt via de nieuwsbrief.
We horen graag van de leden als zij ideeën hebben over activiteiten of thema’s voor een
economencafé.
7. Gedragscode
In de ALV dd 28-11-2019 is de gedragscode besproken en met de feedback heeft de voorzitter
deze voorgelegd aan Eric ten Damme. Bestuur vraagt om akkoord voor de toegestuurde versie
van de gedragscode.
Leden stemmen in om de gedragscode definitief te maken, waarna deze op de website
gepubliceerd zal worden.

8. KVS een wetenschappelijke- en beroepsvereniging
Dit agendapunt is naar aanleiding van de discussie in de ALV dd 28-11-2019. Het bestuur heeft
dit punt zojuist besproken in de bestuursvergadering en begrijpt dat de verschillende
beschrijvingen op onder andere internet en sociale media verwarring kunnen geven. Besloten is
om niet langer de beschrijving Economenberoepsvereniging te gebruiken, maar enkel de
beschrijving Economenvereniging.
De leden stemmen hier mee in.
9. Frequentie ALV
Normaal is de ALV in juni en in november. Vorig jaar is door de plotselinge ziekte van Job
Swank slechts één ALV gehouden. Dit jaar is door administratieve verhinderingen de ALV ook
slechts één keer gehouden. Voorstel van het bestuur is om de Algemene Ledenvergadering
vanaf heden één keer per jaar te houden en wel in juni. Bij urgente zaken kunnen we uiteraard
alsnog een tweede ALV bijeen roepen.
Leden stemmen in met één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering.
10. Wat verder ter tafel komt
Gerard Hartsink vraagt om een nadere toelichting van het besprokene bij punt 8.
Mevrouw Van Kalsbeek heeft schriftelijk (via mail) gevraagd om aandacht voor de
onderwerpen “gratis kinderopvang” en erfpacht. Deze punten zijn kort besproken in de
bestuursvergadering. We zullen in het voorjaar een Economencafé organiseren over het systeem
van toeslagen; kinderopvang zal hierbij ook aan de orde komen.
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11. Sluiting van de vergadering
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 16:00
uur.

Actielijst:
1. Definitieve versie gedragscode op website publiceren
2. Beschrijving van de vereniging op internet en sociale media aanpassen naar
Economenvereniging.

Bijlage: Voordracht erelidmaatschap Job Swank
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Voordracht Erelidmaatschap Job Swank
De heer prof. dr. Job Swank heeft aangegeven bij het bestuur van de Koninklijke
Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) het lidmaatschap van het bestuur
vanwege zijn gezondheid neer te moeten leggen. Zijn taken in het bestuur werden
tot dusverre waargenomen door de heer prof. dr. Olaf Sleijpen, lid van de directie
van De Nederlandsche Bank (DNB), die nu formeel tot bestuur van de KVS zal
toetreden als secretaris-penningmeester.
Tegen deze achtergrond, en vanwege de vele verdiensten van Job Swank voor
zowel de KVS alsook de economische professie in het algemeen, stelt het bestuur
van de KVS voor om aan Job Swank het erelidmaatschap van de KVS te verlenen.
Job Swank is sinds 1986 lid van de KVS, en sinds 1 januari 2011 bestuurslid en
penningmeester-secretaris. In datzelfde jaar was hij ook lid van de jury voor de
toekenning van de KVS Penning. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
modernisering van de KVS tot een bloeiende beroepsvereniging van economen in
Nederland.
Job Swank heeft tevens een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de overstap
van het tijdschrift ESB naar de FD Mediagroep en de intensievere samenwerking
tussen ESB en de KVS. Dit was een lang en veeleisend proces waarin hij, samen
met de bestuursleden en toenmalige hoofdredacteuren van ESB, zorgde voor een
veilige overgang, waarbij hij de relatie KVS en ESB wilde versterken. Dit heeft
ertoe geleid dat het voortbestaan van KVS en ESB werd gewaarborgd.
Job Swank was zeer betrokken, gedreven en bereidwillig om de vereniging niet te
laten vergrijzen en hij zorgde voor een gezonde financiële basis.
Job Swank is sinds 1 december 2011 lid van de directie van DNB; in verband met
ziekte heeft hij zijn taken per 1 februari 2020 overgedragen aan Olaf Sleijpen. Als
directielid van DNB heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de
doorontwikkeling van het macro-economische model van DNB dat nationaal en
internationaal tot de toonaangevende modellen behoort. Ook heeft hij een
belangrijke bijdrage geleverd aan de analyse naar de gevolgen van
klimaatverandering voor de economie en financiële stabiliteit. Sinds 2011 was Job
Swank ook kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, in welke functie hij een
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het nieuwe
pensioencontract. Sinds 2009 was hij ook lid van de Raad van Toezicht van
NETSPAR, waarvan hij in 2016 voorzitter werd.
Sinds 2002 is Job Swank ook hoogleraar Economisch Beleid aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam (EUR). Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam
staan, onder meer op het gebied van het bankwezen, monetaire economie en de
woningmarkt. Hiermee heeft hij een belangrijke en toonaangevende bijdrage
geleverd aan de economische wetenschap in Nederland.
Andere ereleden van de KVS zijn: Prof.dr. A.W .A. Boot (2015), Drs. T. de Swaan
(1996), en Dr. A.H.E.M. Wellink (1992).
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Annemiek Verrips

Ik ben sinds 2000 onderzoeker en nu senior econoom/projectleider bij het CPB. Ik ben in 1993
afgestudeerd als zowel econoom als scheikundige aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Recent heb ik als projectleider de CPB-analyse van de eerste ronde van voorstellen voor het
Nationaal Groeifonds mogen trekken. In 2020 was ik hoofdauteur en projectleider van de studie
Kansrijk Mobiliteitsbeleid. Dat is een studie van CPB en Planbureau van de Leefomgeving voor
politieke partijen om de effecten van beleid op het terrein van personenmobiliteit, goederenvervoer
en luchtvaart in kaart te brengen. Ik heb de resultaten afgelopen september mogen presenteren in
de Tweede Kamer.
In 2019 en 2020 heb ik namens de KNAW Nederland mogen vertegenwoordigen in een EASACwerkgroep (Europese koepel van landelijke academies) over de plasticproblematiek. Het resultaat
van de studie heb ik in Brussel gepresenteerd. Voorafgaand heb ik in de periode 2017-2019 bij het
CPB diverse onderzoeken geleid over circulaire economie, waar kunststof een belangrijke rode draad
vormde. In 2018 heb ik hierover gepresenteerd op een conferentie in Tokyo, wat is verschenen als
hoofdstuk in een boek van de Universiteit van Hongkong.
Ik draag een brede toepassing van maatschappelijke kosten-batenanalyse een warm hart toe. Ik heb
vele MKBA’s en second opinions mogen maken en handreikingen meehelpen schrijven op
uiteenlopende terreinen (waaronder windenergie op land en op zee, rekeningrijden, waterveiligheid,
zoetwaterbeschikbaarheid, verbreding A27, ruimtelijke ordening, elektronische overheid). Ik vind
het leuk om resultaten van studies onder de aandacht te brengen in het veld, bij het beleid, in de
Tweede Kamer en in de media.

Curriculum Vitae drs Annemiek S. Verrips
Opleiding:
1987-1988: Franse taal- en letterkunde, Rijksuniversiteit Utrecht
Propedeuse: 1988.
1988-1993: Scheikunde, Vrije Universiteit, Amsterdam
Differentiatie: Analytische milieuchemie
Doctoraal diploma: juni 1993
1989-1993: Economie, Vrije Universiteit, Amsterdam
Differentiatie: Algemene economie, ruimtelijke variant
Doctoraal diploma: december 1993
1991: Eerste fase lerarenopleiding, Vrije Universiteit, Amsterdam
Diploma: 1991

Werkervaring:
1994-2000: Stichting Ravi Overlegorgaan, Amersfoort, beleidsmedewerker
Een samenwerkingsverband van dertien overheden en 36 bedrijven voor geografische informatie
2000-heden: Centraal Planbureau, Den Haag, wetenschappelijk medewerker/senior projectleider
sector economie en fysieke omgeving in uiteenlopende programma’s:
energie en klimaat; mobiliteit en water; maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), circulaire
economie en programma regionale economie en mobiliteit.
Enkele grote projecten als projectleider bij CPB:
-CPB-analyse eerste ronde Nationaal Groeifonds (2021)
-Kansrijk Mobiliteitsbeleid (2016 en in 2020) (i.s.m. PBL);
-De circulaire economie van plastic (2017) en Meer milieuwinst met recycling#hoedan? (2019);
-MKBA Prijsbeleid personenwegverkeer (2015) (i.s.m. PBL);
-Zes FES-rondes ruimtelijke economie en kennis en innovatie, (2005-2010);
-Beoordelingen Nota Ruimtebudget (i.s.m. PBL), (2008-2010);
-MKBA windenergie op de Noordzee, (2005), en MKBA Windenergie op Land, (2013);
Divers afgelopen vijf jaar:
-Vertegenwoordiging namens KNAW in Europese werkgroep EASAC over plasticproblematiek met
presentatie van de publicatie in Brussel in maart 2020;
-CPB-Communicatieprijs 2019;
-Diverse optredens bij vaste Kamercommissie IenW in Tweede Kamer (over Kansrijk Mobiliteitsbeleid
2020 (sept 2020), als mobiliteitsexpert (2019), over policybrief over recycling (2019), over policybrief
over kunststof (2017) en over Kansrijk mobiliteitsbeleid in (2016));
-Diverse optredens op NOS journaal en vele radio-interviews en interviews in landelijke kranten en in
vaktijdschriften;
-Presentatie op Recycling summit, Tokyo 2018 over de circulaire economie van kunststof;
-Presentatie op 5th WCAM conference in Chongqing China 2016 over windenergie op zee.
Bijzondere expertise op terreinen:
Mobiliteit, MKBA, ruimtelijke economie, circulaire economie, duurzame energie en kernenergie,
water (overstromingsrisico’s, zoals Ruimte voor de Rivier en zoetwaterbeschikbaarheid), externe en

verkeersveiligheid, innovatiebeleid, landbouw, landschap en natuur, milieu, projectevaluatie, digitale
overheid.
Publicaties:
-CPB-analyse voorstellen Nationaal Groeifonds, 2021.
-Vervoer na corona, Interview NRC zaterdag 21 november 2020 Economie (E16/17).
-Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020, CPB en PBL, 2020.
-Packaging plastics in a circular economy, (projectteam), EASAC, Brussel, 2020.
-Meer milieuwinst met recycling #hoedan?, CPB policybrief, 2019.
-Textiel als secundaire grondstof, (met Van der Wal), CPB, 2019.
-Kunststof als secundaire grondstof, (met Tijm), CPB, 2019.
-Papier als secundaire grondstof, CPB, 2019.
-Verbeteropties gemeentepolis, (team), CPB policybrief, 2019.
-Toelichting MKBA gebiedsontwikkeling, CPB, 2019.
-Doorrekening Klimaatakkoord, (team landbouw), PBL en CPB, 2019.
-The circular economy of plastics in the Netherlands, Handbook Waste Management, hoofdstuk 4,
Springer, Singapore, 2019.
-MKBA-methode en bereikbaarheid: hoe omgaan met niet-infrastructurele maatregelen zoals
wegbenuttingsmaatregelen?, CPB, 2018.
-MKBA van de vrachtwagenheffing: een second opinion, (met Verstraten), CPB, 2018.
-Niet hernieuwbare grondstoffen voor de circulaire economie: een economische analyse van de
werking en beperking van grondstoffenmarkten, (team), 2018.
-Circulaire economie: economie en ecologie in balans, (team), CPB policybrief, 2018.
-The circular economy for plastics: case for the Netherlands, Recycling summit Tokyo, 2018.
-Advies over de te hanteren discontovoet voor de MKBA Rivierverruiming (met Romijn), CPB, 2017.
-De circulaire economie van kunststof: van grondstof tot afval, CPB, 2017.
-Verkenning MKBA digitale overheid (met Hoekstra), CPB, 2017.
-Beoordelingssystematiek zoetwaterbeschikbaarheid, CPB, 2017.
-Kansrijk Mobiliteitsbeleid, CPB en PBL, 2016.
-Toekomstverkenning Welvaart en leefomgeving 2015, (team landbouw), CPB en PBL, 2015.
-Cost-benefit analyses of investments in wind mills reveal considerable gap between the European
targets on CO2 emission and goals for sustainable energy, 5th conference WCAM, Chongqing China,
2016.
-Review kengetallen Nieuw Limburgs Peil, CPB en PBL, 2015.
-Maatschappelijke kosten en baten prijsbeleid personenwegverkeer, CPB en PBL, 2015.
-Second opinion MKBA Ring Utrecht, CPB, 2014.
-Second opinion batenverkenning eID, CPB, 2014.
-KBA Structuurvisie 6000 MW windenergie op land, CPB-notitie en achtergronddocument, 2013.
-Keuzes in Kaart 2013-2017, (projectteam bereikbaarheid), CPB en PBL, 2012.
-Second opinion maatschappelijke kosteneffectiviteitsanalyse van ruimtelijke opties voor offshore
windenergie, CPB, 2011.
-Evaluatie beoordelingen Nota Ruimteprojecten, CPB-notitie, 2010.
-Keuzes in Kaart 2011-2015, (team), CPB en PBL, 2010.
-Beoordeling Westflank Haarlemmermeer en IJsselsprong Zutphen, CPB en PBL, 2010.
-Beoordeling 16 projecten in het kader van het Budget Nota Ruimte, CPB en PBL, 2009.
-Toelichting beoordelingsmethodiek projectbeoordelingen, (met Ossokina), CPB-memorandum, 2009.
-Beoordeling CPB FES-ronde selectieve continuering, CPB, 2009.
-Beoordeling projecten ICRE 2007/2008, CPB, 2009.
-Beoordeling projecten innovatie en onderwijs 2008: Analyse ten behoeve van de toewijzing FESgelden, CPB, 2009.
-Beoordeling projecten ruimtelijke economie, innovatie en onderwijs: Analyse ten behoeve van de FESmeevaller 2006, CPB, 2006.
-Welvaart en Leefomgeving: een scenariostudie voor Nederland in 2040, (team), CPB en PBL, 2006.

-Investeren in kennis en innovatie: Analyse van ICRE-projecten tweede tranche 2005, CPB, 2006.
-Windenergie op de Noordzee een maatschappelijke kosten-batenanalyse, CPB, 2005.
-Leren van investeren: analyse van investeringsvoorstellen in kennis, milieu en ruimtelijke economie,
CPB, 2005.
-Second opinion ketenstudies ammoniak en LPG, CPB, 2004.
-Economische toets op de Nota Mobiliteit, (team), CPB, 2004.
-Second opinion KKBA’s verstedelijkingsalternatieven Randstad en Corridor, CPB, 2004.
-Selectief investeren: ICES-maatregelen tegen het licht, CPB SCP, RIVM en AVV, (team), 2002.
-Mogelijkheden en beperkingen van overheidsinvesteringen: analyse ten behoeve van de Verkenning
Economische Structuur, CPB, 2001.
-tOETS Ex ante evaluatie van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, gezamenlijke planbureaus, 2001.
-Veroudering van bedrijventerreinen: een structuur voor herstructurering, CPB, 2001.
-Ruimte voor water: analyse van zes projecten en enige alternatieven, (met Stolwijk), CPB, 2000.
-Geo information, a key to accessibility, AGILE Proceedings, mei 2000 (key note speaker AGILEconference, Helsinki).

Bio Daniël Waagmeester

Mijn naam is Daniël Waagmeester, momenteel werkzaam als directeur Arbeidsmarkt en SociaalEconomische Aangelegenheden (ASEA) en plaatsvervangend DG Werk bij het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Ik ben opgeleid als econoom (en halve politicoloog) aan de UvA en de London School
of Economics. Alhoewel ik de verbinding tussen wetenschap en beleid een warm hart toedraag, heb ik zelf
nooit de stap gezet om een promotietraject te starten.
Na mijn studie ben ik bij het Centraal Planbureau gaan werken, een tijd in het 'lopend werk' en een tijd als
onderzoeker. Meest levendig herinner ik me de tijden van het doorrekenen van de
verkiezingsprogramma's. Na vijf jaar ben ik gaan werken bij de economendirectie van het ministerie van
Financiën, AFEP; nog even ten tijde van Gerrit Zalm en vooral Wouter Bos. Het leuke van de zogenaamde
"A-directies" is dat je je met veel verschillende onderwerpen kan bezighouden. In mijn geval bijvoorbeeld
de regulering van de woningmarkt en energienetwerken; staatsdeelnemingenbeleid en sovereign wealth
funds; en als secretaris van de Studiegroep Begrotingsruimte.
Om te proeven of het gras groener is in de private sector, ben ik daarna overgestapt naar de
zorgadviesgroep van KPMG. Gevarieerd werk, waarbij je als consultant veel kanten van de zorg mag
bekijken. Het gras was best groen, maar uiteindelijk ben ik toch na twee jaar terug gegaan naar het Rijk,
naar de economendirectie van het ministerie van Sociale Zaken (ASEA). Daar werk ik nog, sinds 2017 in de
rol van directeur. Met AFEP en AEP (onze counterpart bij Economische Zaken) trekken we samen op in de
sociaal-economische vijfhoek (voormalige driehoek of vierhoek...), waar de hoofdlijnen van het sociaaleconomisch beleid langs komen. Het afgelopen jaar was extra intensief vanwege het optuigen van het
economisch steun- en herstelbeleid in reactie op coronamaatregelen (de NOW-steun valt bijv. onder
verantwoordelijkheid van SZW). ASEA is daarnaast als strategiedirectie nauw betrokken bij de
beleidsvorming binnen SZW zelf. Het zwaartepunt ligt daarbij op het arbeidsmarktbeleid (denk aan de
commissie Borstlap) maar ook thema's als de toekomst van het toeslagenstelsel of de deeltijdcultuur in
Nederland. ASEA is tevens verantwoordelijk voor het inkomensbeleid. Al met al een enorm interessante
plek in het hart van beleid dat er toe doet voor brede groepen in de samenleving.
Ik woon in Amsterdam, met mijn vrouw en onze twee, nog jonge kinderen (5 en 3 jaar). Dat is op zich druk
genoeg... maar als er tijd over is varen we graag op de grachten of klus ik wat in en om het huis. De KVS en
discussies over het vak van econoom heb ik altijd met gezonde interesse gevolgd, dus ik kijk er naar uit als
bestuurslid een bijdrage te leveren.

Daniël Waagmeester
Werkervaring
2013 – heden

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Juli 2017 – heden:
directeur Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA)
Okt. 2020 – heden:
plaatsvervangend directeur-generaal Werk (waarnemend)
Aug. – nov. 2020:
waarnemend directeur Arbeidsverhoudingen
April 2013 – juni 2017:
afdelingshoofd en (per december 2014) plaatsvervangend directeur ASEA

2011 –2013

KPMG Management Consulting
Manager KPMG Plexus (advies in de gezondheidszorg)

2006 –2011

Ministerie van Financiën
(Coördinerend) Beleidsmedewerker, directie Algemene Financiële en Economische
Politiek (AFEP)

2001 –2006

Centraal Planbureau
2004 – 2006: wetenschappelijk medewerker onderzoek, sector Kennis, groei en
structuur
2001 – 2004: wetenschappelijk medewerker ‘lopend werk’, afdeling
Overheidsfinanciën

1999 – 2000
en zomer ’98

SEO Economisch Onderzoek
Junior onderzoeker (in deeltijd)

Opleiding
2000 – 2001
1994 – 2000
1998 – 1999
1997 – 2000

`

Economics (Masters), London School of Economics
Algemene Economie (doctoraal), Universiteit van Amsterdam
Uitwisselingsstudent, University of California, Davis
Politicologie (Bachelor), Universiteit van Amsterdam

Verkort CV Daniel Waagmeester, 1 van 1
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Verslag van het bestuur
De Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) is in 1849 opgericht en is daarmee de oudste
beroepsvereniging van economen ter wereld. Het doel van de Vereniging is het bevorderen en verscherpen van
de economische kennis via het organiseren van intensieve gedachtewisselingen tussen de leden, door het
uitgeven van publicaties en via het bevorderen van contacten met vakgenoten.
De activiteiten van de KVS werden in 2020 sterk beïnvloed door Covid19 en in het bijzonder leidde de
pandemie tot beperkingen met betrekking tot evenementen. In het eerste half jaar zijn vanwege deze beperkingen
de economencafés doorgeschoven naar het najaar. Tevens hebben de meeste andere activiteiten op digitale wijze
plaatsgevonden.
KVS Economencafés
Er vonden drie KVS Economencafés plaats. De eerste was op 1 september in Den Haag bij Dudok. Thema: Het
begrotingsbeleid van het volgende kabinet: wat zijn verstandige keuzes? Moet het kabinet streven naar houdbare
overheidsfinanciën of is dat probleem bij de huidige rente verleden tijd? Hoe moet het kabinet omgaan met de
sterk verslechterde situatie van de overheidsfinanciën als gevolg van de coronacrisis? Is het mogelijk om meer
anticyclisch begrotingsbeleid te voeren, en zo ja, hoe moet het volgende kabinet dat dan doen?
Tijdens dit KVS Economencafé gaven Wimar Bolhuis (Universiteit Leiden), Roel Beetsma (Universiteit van
Amsterdam; European Fiscal Board) en Ester Barendregt (RaboResearch) hun visie. Vervolgens gingen zij met
de zaal in debat. Esther van Rijswijk modereerde het geheel. Dit café werd samen met Bofeb en het Willem
Drees Fonds georganiseerd. Het café kon door een select gezelschap fysiek bezocht worden. Via ons YouTubekanaal hebben ruim 200 belangstellenden het café later teruggekeken.
Op zondagmiddag 6 september vond het tweede Economencafé plaats in samenwerking met debatcentrum
Arminius. Dit Economencafe vond geheel online plaats via Zoom, omdat reisrestricties als gevolg van Covid19
het onmogelijk maakten voor de spreker om naar Nederland te reizen. Het thema was "Immoral labor markets”.
Tijdens deze zomerzondaglezing sprak Professor Roberto Weber (Universiteit van Zurich) over moreel en
immoreel werk. Welke beroepen en werkgevers zien mensen als meer en minder moreel? Hoe is dat gerelateerd
aan de salarissen die er betaald worden? En hoe gemakkelijk zijn mensen over te halen om immoreel werk te
doen? Vijftig mensen volgden het Economencafé live via Zoom, ruim 400 mensen keken het later terug via ons
YouTube-kanaal.
Op 11 november vond het derde Economencafé plaats vanuit Groningen via Zoom. Het thema was: MMT:
Modern Monetary Theory of Magic Money Tree?
De afgelopen tijd heeft Modern Monetary Theory veel aandacht in de media gekregen, mede naar aanleiding van
het boek "The Deficit Myth" van Stephanie Kelton. Tijdens dit online Economencafé gaven drie sprekers hun
visie op MMT en was er aan het einde ruimte voor vragen en discussie. De sprekers waren Christiaan van der
Kwaak (Rijksuniversiteit Groningen), Huub Meijers (Universiteit Maastricht) en Olaf Sleijpen (De
Nederlandsche Bank). De moderatie was in handen van Laura Spierdijk (Rijksuniversiteit Groningen). Er namen
ruim zestig mensen online deel aan dit café. Bijna 200 mensen keken het later terug via ons YouTube-kanaal.
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KVS New Paper Sessions
De KVS New Paper Sessions vonden dit jaar plaats op 17 juni van 12:20-17:00 uur, geheel online via Zoom. Op
het programma stonden 30 presentaties van papers, verdeeld over 10 parallelle sessies. Er waren sessies op vele
gebieden van de economiebeoefening. Na de parallelle sessies gaf Professor Johannes Spinnewijn van de
London School of Economics een keynote met als titel "The Social Determinants of Choice Quality: Evidence
from Health Insurance in the Netherlands". Er namen in totaal zo’n 70 mensen deel aan de New Paper Sessions.
KVS Jaarlezing
De KVS Jaarlezing vond online, via Zoom, plaats op 11 juni en werd gegeven door Prof.mr.dr. Femke de Vries,
hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen en consultant bij & Samhoud. Het thema van haar lezing
was: “Gedrag en leidinggeven in tijden van corona”. Aansluitend reflecteerden Prof.dr. Janka Stoker, hoogleraar
Leiderschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, en dr. Bram van Dijk, coördinerend beleidsmedewerker bij de
directie AEP van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, op het thema vanuit hun expertise en
werkgebied. Er namen zo’n 40 mensen deel aan het evenement.
KVS Miljoenennotagesprek
Op donderdag 17 september, in de week van Prinsjesdag, vond het KVS Miljoenennotagesprek plaats met als
thema: Geld en geluk in tijden van corona. 110 mensen woonden het evenement fysiek bij in debatcentrum
Arminius in Rotterdam, en nog eens 30 mensen volgden het evenement via de livestream.
Coronacrisis en recessie, wereldwijde economische onzekerheid en overheidsingrepen bij omvallende bedrijven:
de rol van de overheid en haar begroting is invloedrijker dan ooit. Tijdens dit Miljoenennotagesprek
reflecteerden we op de algemene beschouwingen, analyseerden experts de inhoud van ‘het koffertje’ en blikten
we vooruit op het aankomende economische jaar. Daarnaast kwam de relatie tussen overheidsbeleid en het
maatschappelijk welzijn aan de orde. Sprekers waren Pieter Hasekamp (directeur Centraal Planbureau), Richard
Layard (hoogleraar arbeidseconomie, London School of Economics, via Zoom), Ivo Arnold (hoogleraar
Monetaire Economie, EUR) en Marieke Blom (bestuurslid KVS en hoofdeconoom ING). Het
Miljoenennotagesprek werd dit jaar georganiseerd samen met Arminius Debatpodium en Studium Generale van
de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Tinbergenlezing en Nederlandse Economenweek
De Nederlandse Economendag was dit jaar een Nederlandse Economenweek. De Nederlandse Economenweek
2020 vond plaats van 16 tot en met 20 november, vanwege de coronamaatregelen geheel online. Er waren elke
middag twee sessies over een grote variatie aan economische onderwerpen. Op vrijdag 20 november van 16:00
tot 17:00 uur werd de Nederlandse Economenweek afgesloten met de Tinbergenlezing, die dit jaar gehouden
werd door Sendhil Mullainathan (University of Chicago) en ging over de vraag: "How Machine Learning Can
Inform Economic Analysis and Policy: The Use Of Micro-Prediction”. De lezing werd bijgewoond door ruim
150 deelnemers en ruim 400 keer teruggekeken via ons YouTube-kanaal.
Alle sessies vonden enkel online plaats, via Zoom, met mogelijkheid tot interactie.
KVS Penning
De KVS Penning voor het beste proefschrift in de economische wetenschap is ingesteld in 1999. De KVS
Penning wordt om de drie jaar (voorheen om de twee jaar) uitgereikt aan de PhD student die in de afgelopen
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periode het beste proefschrift heeft geschreven en verdedigd in de economie aan een Nederlandse universiteit.
De prijs bestaat uit een penning en een geldbedrag van 4.000 euro.
In 2020 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 bestreken 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 bestond dit keer uit: Robert Dur
(voorzitter), Pieter Gautier (VU), Laura Spierdijk (RUG), Marike Stellinga (NRC) en Marcel Timmer (CPB en
RUG). De KVS penning 2020 is toegekend aan Jurre Thiel. De uitreiking vond online plaats voorafgaand aan de
Tinbergenlezing op 20 november 2020. Het juryrapport is op de website van de KVS terug te lezen.
Preadviezen
Marktmacht van bedrijven kan forse schade toebrengen aan de economie. De afgelopen jaren is de zorg hierover
toegenomen, zowel in Nederland als internationaal. Tegelijkertijd is de economische wetenschap op dit gebied
volop in beweging. Een uitstekend moment daarom voor een bundel Preadviezen over mededingingsbeleid.
Marco Haan en Maarten Pieter Schinkel, twee van de meest vooraanstaande Nederlandse economen op dit
gebied, hebben de Preadviezen 2020 over dit thema samengesteld. Het is een uitermate interessante en
beleidsrelevante bundel geworden.
Op donderdag 17 december werden de KVS Preadviezen online gepresenteerd en aangeboden aan
staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep.
Tijdens het online evenement hebben de preadviseurs presentaties gegeven en gediscussieerd met elkaar en met
deelnemers onder leiding van dagvoorzitter Marike Stellinga. De presentaties en discussies zijn terug te kijken
via ons YouTube-kanaal.
Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering vond op 3 december 2020 online via Webex plaats. De leden keurden de
jaarrekening over 2019 in deze vergadering goed, dit in navolging van goedkeuring door de Kascommissie. Deze
Kascommissie bestond uit Henk Don, Peter van Els en George Gelauff. De geplande ALV voor de zomer werd
afgelast vanwege administratieve belemmeringen en de geldende coronamaatregelen.
Erelid
De Algemene Ledenvergadering heeft begin december het erelidmaatschap verleend aan Job Swank. Job was de
afgelopen tien jaar penningmeester en secretaris van de KVS, naast zijn functie als directielid van DNB. In die
periode heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de modernisering van de KVS tot een bloeiende
economenvereniging. Job heeft tevens een grote rol gespeeld in de overstap van ESB naar de FD Mediagroep en
in de intensievere samenwerking tussen ESB en de KVS – een samenwerking die beide partijen in belangrijke
mate versterkt heeft. Job was in alle jaren een zeer betrokken en gedreven bestuurslid en heeft als
penningmeester garant gestaan voor een gezonde financiële basis. Vanwege ziekte heeft hij zijn
bestuurslidmaatschap helaas moeten beëindigen. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn enorme bijdrage aan de
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KVS en de economie-beoefening in Nederland in het algemeen en wensen hem veel sterkte in deze moeilijke
tijden.
Het ledenaantal is ten opzichte van ultimo 2019 met 19 leden toegenomen en bedroeg op 31 december 2020:
1.500 leden.

Het bestuur:
Prof. dr. A.J. Dur, voorzitter
Prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen, secretaris-penningmeester

Prof. dr. L. Spierdijk

Prof. dr. D.J. van Vuuren

Dr. M.A.C. Kattenberg

Prof. dr. B.J. ter Weel

Drs. F.W. Vijselaar

Drs. M.H.J. Blom

Dr. J.H.J. Lukkezen
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Jaarrekening 2020
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Balans per 31 december 2020 (na verdeling exploitatieresultaat)
EUR 1
31 december 2020

31 december 2019

ACTIVA
1 Vorderingen

2 Liquide middelen

31 december 2020

31 december 2019

105.143

98.944

615

20.786

105.758

119.730

PASSIVA
6.844

15

98.914

119.714

105.758

119.730

1 Verenigingsvermogen

2 Schulden (korter dan één jaar)

Prof. dr. A.J. Dur, voorzitter

Prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen, secretaris-penningmeester

Drs. M.H.J. Blom

Dr. M.A.C. Kattenberg

Dr. J.H.J. Lukkezen

Prof. dr. L. Spierdijk

Drs. F. W. Vijselaar

Prof. dr. D.J. van Vuuren

Prof. dr. B.J. ter Weel
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Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2020
EUR 1
1 Baten
1.1 Vergoeding lidmaatschap ESB
1.2 Interest
1.3 Overige baten

2 Lasten
2.1 Preadviezen
2.2 Symposia en bijeenkomsten
2.3 Algemene lasten
2.4 Onvoorziene kosten

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

21.390
2
5.750

20.000
10.500

20.205
17
11.434

27.142

30.500

31.656

12.806
6.729
1.408
-

7.000
19.200
1.350
1.500

12.637
16.999
1.014
-

20.943

29.050

30.650

6.199

1.450

1.006

Batig saldo
Prof. dr. A.J. Dur, voorzitter

Prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen, secretaris-penningmeester

Drs. M.H.J. Blom

Dr. M.A.C. Kattenberg

Dr. J.H.J. Lukkezen

Prof. dr. L. Spierdijk

Drs. F. W. Vijselaar

Prof. dr. D.J. van Vuuren

Prof. dr. B.J. ter Weel
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Toelichtingen op de Balans per 31 december 2020 en de Staat van Baten en
Lasten over 2020
Grondslagen voor de waardering en bepaling van baten en lasten
Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) is een vereniging en statutair gevestigd te
Amsterdam. De jaarrekening wordt opgesteld volgens RJ Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. De
waardering van de activa en passiva en de bepaling van baten en lasten vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Alle bedragen luiden in hele euro’s.

Toelichting op de balans per 31 december 2020
ACTIVA
1. Vorderingen EUR 6.844 (2019: EUR 15)
De post ‘Bijdrage Preadviezen’ van EUR 3.250 betreft in 2020 toegezegde sponsoring voor Preadviezen welke in
2021 zijn ontvangen. De post ‘Contributies’ van EUR 3.594 bestaat uit een vordering op ESB voor de contributies
over 2020. Vanaf 2020 worden de contributies per einde boekjaar afgerekend.

Vorderingen
Bijdrage Preadviezen
Interest
Contributies

31 december 2020

31 december 2019

3.250
3.594

15
-

6.844

15

2. Liquide middelen EUR 98.914 (2019: EUR 119.714)
Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Bankrekeningen
ABN AMRO
ING

31 december 2020

31 december 2019

26
13.874

197
34.513
13.900

Spaarrekeningen
ING spaarrekening
ABN AMRO ondernemersdeposito
ABN AMRO vermogensspaarrekening
Roparco spaarrekening

19.008
47.721
18.285

34.710
19.008
7
47.705
18.283

85.014
98.914

85.004
119.714
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PASSIVA

1.

Verenigingsvermogen EUR 105.143 (2019: EUR 98.944)
31 december 2020

31 december 2019

98.944
6.199

97.938
1.006

105.143

98.944

Verenigingsvermogen
Verenigingsvermogen per 1 januari
Batig saldo
Verenigingsvermogen per 31 december

2.

Schulden (korter dan één jaar) EUR 615 (2019: EUR 20.786)

De post ‘Crediteuren’ heeft betrekking op een factuur voor kosten voor het miljoenennotagesprek. De post
‘Vooruit ontvangen omzet ESB’ 2020: nihil (2019: EUR 5.341) betreft het deel van het ontvangen voorschot dat
betrekking heeft op het eerste halfjaar van het volgend boekjaar. Vanaf 2020 wordt de omzet per boekjaar
afgerekend waardoor het saldo per einde jaar nihil is.
31 december 2020
Crediteuren

561

Vooruit ontvangen omzet ESB

-

Nog te betalen lasten
Banklasten
Contributies
Tinbergenlezing
Preadviezen

31 december 2019
5.341

29
25
615

34
25
4.653
10.733
20.786
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Toelichting Staat van Baten en Lasten over 2020
1. Baten
1.1 Vergoeding lidmaatschap ESB EUR 21.390 (2019: EUR 20.205)
De opbrengst over het jaar 2020 bedraagt EUR 21.390 (2019: EUR 20.205).
Ledenaantal per 31 december
2020

Realisatie *
2020

459
455
24
562

6.960
6.476
380
7.574

1.500

21.390

Vergoeding lidmaatschap ESB
ESB Digitaal
ESB Light
ESB Professioneel
ESB Totaal
Totaal

Begroting
2020

Gemiddelde ledenaantal
2019

Realisatie
2019

422
447
28
450

6.330
6.705
420
6.750

1.347

20.205

20.000

* In 2020 is de realisatie niet gelijk aan het ledenaantal ultimo 2020 maal de contributie. Tot en met het eerste halfjaar van 2020 werden de
contributies berekend op basis van het gemiddeld ledenaantal en per 30 juni afgerekend. Vanaf de tweede helft van 2020 is de methodiek
gewijzigd en wordt de contributie berekend op basis van het ledenaantal per 31 december.

1.2 Interest EUR 2 (2019: EUR 17)
Realisatie
2020
Interest spaarrekening

Begroting
2020

Realisatie
2019

2

-

17

2

-

17

1.3 Overige baten EUR 5.750 (2019: EUR 11.434)
In 2020 hebben veel activiteiten online plaatsgevonden waardoor er minder sponsoring heeft plaatsgevonden.
Vanwege de digitale presentatie van de Preadviezen hebben de redacteuren ervoor gezorgd dat er een
sponsorbedrag werd ontvangen voor tegemoetkoming in de kosten van de techniek voor de online presentatie.

Sponsoring
NED
Preadviezen
Overige baten
Tinbergenlezing
NED

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

5.750

3.000
-

4.500
-

-

3.000
4.500

4.100
2.834

5.750

10.500

11.434
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2. Lasten
2.1 Preadviezen EUR 12.806 (2019: EUR 12.637)

Preadviezen

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

12.806
12.806

7.000
7.000

12.637
12.637

2.2 Symposia en bijeenkomsten EUR 6.729 (2019: EUR 16.999)
Dit jaar hebben de meeste activiteiten online plaatsgevonden waardoor de kosten in 2020 beperkt zijn gebleven.

Jaarvergadering
NED
Tinbergenlezing
Miljoenennotagesprek
KVS Penning

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

956
561
5.212

100
2.000
12.000
5.100

580
16.419
-

6.729

19.200

16.999

2.3 Algemene lasten EUR 1.408 (2019: EUR 1.014)
De representatie en diverse lasten bestaan uit kosten voor de website EUR 121, representatiekosten EUR 611 en
verzekeringslasten EUR 359.

Banklasten Betalingsverkeer
Representatie/diverse
Onvoorziene kosten
Bestendiging toekomst KVS

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

317
1.091
1.408

200
1.150
1.500
2.850

330
684
1.014

13

Jaarverslag 2020 KVS

2.

Bijdragen van derden in natura

Secretariaat en administratie: De Nederlandsche Bank
Kosten Bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen: De Nederlandsche Bank
NED /Tinbergenlezing zoomlicentie: European Economic Assosiation
Economencafé Den haag video- en geluidsopname: Wim Drees Fonds
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging van de KVS
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Overige gegevens
1.

Statutaire bestemming van het exploitatieresultaat

Het batig saldo over het boekjaar 2020 bedraagt EUR 6.199 en is toegevoegd aan het verenigingsvermogen.
2.

Verslag van de Kascommissie bij de Jaarrekening van de KVS over 2020

De Kascommissie heeft de Jaarrekening gecontroleerd aan de hand van de bijbehorende bankafschriften, en stelt
met genoegen vast dat daarbij geen afwijkingen zijn geconstateerd.
De Jaarrekening is door enkele doorgevoerde aanpassingen inzichtelijker geworden. De Kascommissie juicht dat
toe. Zo heeft de KVS nu een andere systematiek met ESB afgesproken voor de afdracht van de contributies, die
in het Jaarverslag voldoende duidelijk is toegelicht. Een andere verandering is dat de begroting voor het
komende jaar van een (uitgebreide) toelichting is voorzien. Dat maakt de interpretatie van de begroting voor de
leden helderder. Naar aanleiding van enkele kleinere bevindingen is het Jaarverslag op punten nog verduidelijkt.
Het bovenstaande in aanmerking nemende, gaat de Kascommissie akkoord met de Jaarrekening van de KVS
over 2020.

Amsterdam, 7 juni 2021

De Kascommissie:
Henk Don
Peter van Els
George Gelauff
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Begroting
EUR 1
Begroting 2021

Realistatie 2020

Begroting 2020

20.000

21.390

20.000

-

2

-

Deelnemersbijdrage NED

3.000

-

3.000

Bijdragen van derden:
Sponsoring universiteiten tbv NED
Bijdrage TI tbv Tinbergenlezing
Sponsoring preadviezen

4.500
3.000
-

5.750

4.500
3.000

30.500

27.142

30.500

Baten

Afdracht ESB
Interest

Lasten

Overschot

Publicaties
Preadviezen

12.000

12.806

7.000

Symposia en bijeenkomsten
Jaarvergadering
Tinbergenlezing
NED
KVS Penning
Miljoenennotagesprek

100
12.000
2.000
-

956
5.212
561

100
12.000
2.000
5.100
-

Algemene kosten
Banklasten betalingsverkeer
Bestuur/representatie/diversen
Campagne ledenactie

350
1.200
PM

317
1.091

200
1.150

Onvoorziene kosten

1.500

-

1.500

29.150

20.943

29.050

1.350

6.199

1.450
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Toelichting op de begroting
1. Baten
1.1 Afdracht ESB
Per lid wordt er door ESB € 15,75 afgedragen aan KVS. Per 2021 wordt dit jaarlijks gefactureerd op basis van
een kalenderjaar (jan-dec).
1.2 Deelnemersbijdrage NED
De jaarlijkse Nederlandse Economendag vindt traditiegetrouw plaats bij DNB. DNB neemt de cateringkosten op
zich. Van de toegangskaarten draagt ESB een bedrag af aan KVS, welke worden gebruikt voor bijvoorbeeld
bedankjes voor de sprekers en bloemen voor de NED commissie. Vanaf 2020 kunnen we tijdelijk niet bij DNB
terecht vanwege de verbouwing, maar houden we deze post aan zodat kosten op een andere locatie hierop
geboekt kunnen worden.
1.3 Bijdragen derden
Sponsoring NED is het bedrag dat aan elke universiteit wordt gevraagd voor de Nederlandse Economendag en
bedraagt € 500,- per universiteit.
Bijdragen Tinbergenlezing derden is in 2019 gedaan door het Tinbergen Institute waarvoor de Tinbergen spreker
(prof. L. Katz) ook een lezing heeft gedaan. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de reiskosten van de spreker die
vaak uit Verenigde Staten met een businessclass ticket reist.
2. Lasten
2.1 Publicaties
Preadviezen: in de bestuursvergadering van 12-03-2020 is besloten om de post Preadviezen te verhogen naar €
12.000,- vanwege de hoge kosten voor drukken en verspreiden en de wens om de Preadviezen in fysieke vorm te
laten verschijnen. In 2021 zal er niet om een sponsorbijdrage gevraagd worden.
2.2 Symposia en bijeenkomsten
Jaarvergadering: vóór 2019 werden er kosten gemaakt voor catering tijdens vergadering
Tinbergenlezing: deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit reis- en verblijfkosten. Daarnaast worden ook kosten
gemaakt voor de techniek tijdens de lezing en als cadeau ontvangt de Tinbergerspreker een Makkumer bord.
NED: de kosten bestaan uit presentjes voor de sprekers, bloemen voor de NED commissie en eventueel videoopname.
2.3 Overige kosten
Bankkosten betalingsverkeer zijn de standaard bankkosten die worden per maand/per kwartaal berekend.
Bestuur/representatie/diversen: deze kosten bestaan onder andere uit relatiegeschenken, verzendkosten, bloemen,
Davilex, internethosting.
Campagne ledenactie is in de bestuursvergadering en ALV dd 03-12-2020 besproken en zodoende opgenomen in
de begroting. Omdat deze nog concreet moet worden ingevuld, is hiervoor een PM-post opgenomen.
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2.4 Onvoorziene kosten
Hierin kunnen kosten worden opgenomen zoals een bijdrage leveren aan de techniek bij een evenement en een
bijdrage aan prijzengeld bij, bijvoorbeeld, de National Economic Olympiads.
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Begroting 2021 KVS - herzien

EUR 1

Begroting 2021
Baten
Afdracht ESB

20.000

Interest

-

Deelnemersbijdrage NED

3.000

Bijdragen van derden:
Sponsoring NED
Bijdrage Tinbergenlezing derden

4.500
3.000
30.500

Lasten
Publicaties
Preadviezen (reguliere bijdrage)

12.000

Symposia en bijeenkomsten
Jaarvergadering
Tinbergenlezing
NED

100
12.000
2.000

Overige kosten
Bankkosten betalingsverkeer
Bestuur/representatie/diversen
Campagne ledenactie

350
1.200
PM

Onvoorziene kosten

1.500
29.150

Overschot/Tekort

1.350

1

Platform voor economie
Jasper Lukkezen, 18 juni 2021

Sinds 1849 bevordert en verscherpt de Koninklijke
Vereniging voor de Staathuishoudkunde de
economische kennis via events en publicaties.
Wie wil begrijpen hoe de economie in elkaar steekt,
kan niet zonder ESB. Al meer dan honderd jaar biedt
ESB inzicht in markten en argumenten voor beleid.

Het plan
Van traditioneel
vakblad
• Doel:
• Inhoud:
• Geld:

discussie onder
vakgenoten
aanbodgedreven
kopij
abonneemodel

Naar platform
voor economie*
• Doel:
• Inhoud:
• Geld:

open en intelligent
economisch debat
agenderende
bijdrages
begunstigers & leden

* Met economie wordt bedoeld het functioneren van sociaal-economisch
systeem, het platform behandelt de inzichten die daar voor nodig zijn.

Platform is uitgelezen kans
Bereik

Focus op
inhoud

Relevantie

Resultaat

Wetenschap

--

++

Voor experts
in niche

Peer-reviewed
artikelen

Opinie

++

-

Zichtbaar
maken
sentiment

Beleid met de korte
klap

Traditioneel
vakblad

0

+

Voor
vakgenoten

Experts delen kennis
met elkaar

+

Voor
maatschappij

Inzichten worden
benut

Platform voor +/++
economie

Daarnaast borgt platform
continuïteit ESB
• ESB is schakel tussen beleid en wetenschap

• Bereik en relevantie toegenomen, inkomsten
uit abonnementen en dossiers zijn constant
• Aanbod artikel +65% in 3 jaar
• Bereik ESB +200% in 3 jaar, 1,2M views
• Inkomsten nu 2/3 abo, 1/3 dossiers
• Twee redenen voor borging:
• Commerciële druk bij uitgever
• Werkdruk redactie op huidig niveau

Te zetten stappen
voor platform voor economie

ESB ontsluit relevante inzichten in
economie en argumenten voor
beleid voor iedereen

KVS slaat brug tussen opinie,
beleid en wetenschap via debat en
interactie

1. ESB wordt écht open access

2. Co-creatie vanuit leden
3. ESB-redactie jaagt aan

ESB/KVS is in unieke positive
om stap te maken
•

Uitstekende uitgangspositie
•

Groei / bereik
•
•
•

•

Bestuurlijke rust
•
•

•

Kwaliteit bijdrages ESB stijgt (+65% in 3 jaar)
Bereik ESB neemt toe (+200% in 3 jaar, 1,2M views nu)
Flinke groei activiteiten KVS (economendag overvol, maandelijkse café’s)
ESB heeft plek bij FDMG gevonden
KVS heeft modus operandi na vernieuwing gevonden

Stap kan niet met huidig model
•
•
•
•

Financiën blijven fragiel
Beperkte feedback stakeholders op themakeuzes
Abonnees ≠ interactie
Publiek goed met slot er op

Praktische invulling
•

Financieel:
•
•

•

Begunstigers financieren ESB open access model
Liodmaatschap KVS financieert events/community

Organisatorisch:
•
•

•

Onderbrengen ESB in Stichting bestuurd door
KVS, begunstigers en FDMG
Band met FD/BNR behouden

Redactionele onafhankelijkheid ESB
onveranderd, actievere rol brede commissie
van redactie

Verbetering voor KVS-leden
•

Meer:
•
ESB krijgt relevantere kopij
•
Activiteiten

•

Voor minder:
•
•
•

Basislidmaatschap wordt goedkoper
ESB vakblad blijft beschikbaar tegen meerprijs (net
als nu)
Mogelijkheid om begustiger te worden

Voortgang & steun
•

Steun bij stakeholders
•
•
•
•

•

Universiteiten: JA
DNB: zijn in gesprek
Overheid: zijn in gesprek
Belangenorganisaties: in gesprek

Tijdlijn
•
•
•

1 sep: go/nogo
eind nov: informatie naar leden in ALV
1 jan: van start

Ruim 11.000 economen
Volgen ESB
U ook?

