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Verslag van het bestuur
De Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) is één van de oudste beroepsverenigingen 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.

KVS Economencafés
In 2021 vonden zes KVS Economencafés plaats. De eerste was op 5 februari. Dit Engelstalige, online
Economencafé had als thema “Women in Economics” en werd georganiseerd in samenwerking met de
Rotterdamse studievereniging Aeclipse. Sprekers waren Guido Friebel (Goethe University Frankfurt) en Sarah
Smith (University of Bristol). Janneke Plantinga (UU) leidde de discussie in na de presentaties. Aan het event
namen 50 personen deel. De videoregistratie op het YouTube kanaal van KVS is inmiddels 143 bekeken.

Op 14 april vond het tweede online Economencafé plaats met ruim 50 deelnemers. Drie sprekers gaven hun visie
op de gevolgen van Big Tech & Fintech voor de bankensector, waarbij ook de gevolgen voor consumenten en
toezichthouders aan de orde kwamen. De sprekers waren Arnoud Boot (UvA), Nicole Jonker (DNB) en Michiel
van Leuvensteijn (ACM), moderatie door Laura Spierdijk. De video op YouTube trok tot nu toe 126 kijkers.
“Toeslagen, wat nu?” was het thema van het derde Economencafé dat gehouden werd in Café Bet Kolen in
Tilburg op 10 juni. Hoe kunnen we huishoudens met een laag inkomen voldoende inkomen én
inkomenszekerheid bieden? En tegelijkertijd werken lonend laten zijn?
Drie sprekers, te weten Miriam Gielen (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Arjen Siegmann
(Vrije Universiteit Amsterdam en CDA Wetenschappelijk Instituut) en Ruud Muffels (Tilburg University) lieten
hun licht schijnen over deze vragen. De daaropvolgende discussie werd begeleid door Jan Donders (directeur
Bofeb). Na afloop was er een borrel met de circa 40 deelnemers.

Op woensdagavond 30 juni verkenden we in een online sessie met Ruben Brave (CEO Entelligence en Board
Member Dutch Startup Association), Erik Stam (hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de
Universiteit Utrecht) en Edward Feitsma (econoom VNO-NCW) de vraag hoe we een inclusieve leer- en
werkomgeving bereiken, waarin iedereen kan meedoen en zich veilig en gewaardeerd voelt. Wat zijn de
specifieke belemmeringen en opgaven op het gebied van diversiteit en inclusiviteit in het domein van het
zelfstandig ondernemerschap? En wat zijn opgaven en rollen voor de overheid? De moderatie van dit vierde
Economencafé was in handen van Ruth Schipper (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), het aantal
deelnemers was 40 en de video op het YouTube kanaal van KVS is inmiddels 137 keer bekeken.

Met huizen- én gasprijzen die de pan uit rijzen, is het een goed moment om het te hebben over de gevolgen van
klimaatverandering voor de Nederlandse woningmarkt. Dat deden we op 16 november in het online KVS
Economencafé via Zoom. Hans Koster (VU), Jantsje Mol (UvA) en Sandra Phlippen (ABN Amro) spraken over
overstromings- en droogterisico en over de externe effecten van windturbines en zonneparken. Laura Spierdijk
(Universiteit Twente) modereerde. De opkomst was enige tientallen leden, de video op het KVS kanaal op
YouTube is intussen 91 keer bekeken.
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Het laatste Economencafé van 2021 werd met 85 deelnemers druk bezocht en vond plaats op donderdag 9
december, dit keer georganiseerd samen met de Universiteit van Amsterdam. Vier generaties economen spraken
vanuit het ‘Hybrid Learning Theater’ van de UvA over “The Future of Economics”. De sprekers waren Eric van
Damme (hoogleraar Tilburg University), Pieter Gautier (hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam), Giorgia
Romagnoli (universitair docent Universiteit van Amsterdam) en Alexander Singh (BSc student aan de
Universiteit van Amsterdam). De gespreksleiding was in handen van Sander Onderstal en Ruben van Oosten. De
videoregistratie op het YouTube kanaal van KVS is ruim 500 keer bekeken.

KVS New Paper Sessions
De derde editie van de KVS New Paper Sessions vonden dit jaar plaats op 18 juni op de Campus Den Haag van
de Universiteit Leiden. Naast 16 parallelle sessies met in totaal 39 papers over nagenoeg alle gebieden van de
economische wetenschap, waren er twee keynote sprekers, te weten Peter Koudijs (professor Finance and
History, Erasmus Universiteit) en Sigrid Suetens (hoogleraar Tilburg University). Een deel van de sessies vond
online plaats. De plenaire sessies waren ook online te volgen. De middag werd afgesloten met een gezellige
borrel.

KVS Jaarlezing
De Nederlandse woningmarkt is sterk in beweging en staat volop ter discussie. Op 7 juli 2021 spraken we erover
in De Balie in Amsterdam. Hans de Geus (RTL Z), Nic Vrieselaar (Rabobank) en Hala Naoum Néhmé (Raadslid
VVD Amsterdam) gaven een korte lezing waarin ze hun visie deelden. Marieke Blom (ING) nam deel aan in de
afsluitende paneldiscussie. De avond werd druk bezocht door ruim 40 personen.

KVS Miljoenennotagesprek
De miljarden vlogen in 2020 en 2021 de schatkist uit. Er werd gevreesd voor een diepe recessie met hoge
werkloosheid, maar de economie floreert weer, werkgevers kunnen nauwelijks aan mensen komen en het
begrotingstekort neemt rap af. Hoe kunnen we deze verrassende economische ontwikkelingen verklaren? En wat
is verstandig begrotingsbeleid voor het nieuwe kabinet? Op donderdagavond 23 september stonden deze vragen
centraal tijdens het KVS Miljoenennotagesprek in debatcentrum Arminius in Rotterdam met sprekers Roel
Beetsma (hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam), Ester Barendregt (hoofdeconoom bij
de Rabobank) en Martin Visser (econoom en journalist Financiële Telegraaf).
In het tweede deel van de avond werd ingezoomd op twee actuele thema’s. Arjan Lejour (hoogleraar Belastingen
en Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg) sprak over de opkomst en neergang van Nederland als
belastingparadijs. Eveline van Leeuwen (hoogleraar stedelijke economie aan Wageningen Universiteit en
wetenschappelijk directeur van het Amsterdamse AMS instituut) over de stad na corona. De avond werd
gepresenteerd door Robert Dur. Er waren 120 aanwezigen in de zaal, waarvan ongeveer 40 leden van de KVS,
40 studenten, en 40 overige belangstellenden. De online video is ruim 300 keer bekeken.
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National Economic Olympiad 2021
Op 5 maart vond de National Economics Olympiad (NEO) plaats, georganiseerd in samenwerking met de
Rotterdamse studievereniging Aeclipse. Vanwege de pandemie was deze editie geheel online. Teams van
economiestudenten uit het hele land streden om de eer en een geldprijs door het analyseren van uitdagende
economische vraagstukken. Aan het eind van de dag gaf Rick van der Ploeg een keynote lecture over “Green
recovery after the pandemic” en werden de prijswinnaars in het zonnetje gezet.

Tinbergenlezing en Nederlandse Economenweek
Dit jaar vond de tiende editie van de Nederlandse Economendag plaats op 5 november in Den Haag op de
campus van de Universiteit Leiden. Naast een plenaire sessie met het thema “Stilstand in bewogen tijden:
uitdagingen voor een nieuw kabinet?” werden de diverse beleids- en academische sessies druk bezocht. Prof.
Armin Falk van de University of Bonn verzorgde de KVS Tinbergenlezing. Er waren ruim 300 economen
aanwezig.

Preadviezen
Op 29 november 2021 werden de jaarlijkse Preadviezen van de KVS online gepresenteerd, De titel van de
Preadviezen is “Ongelijk Nederland” en de bundel is samengesteld door Anne Gielen, Dinand Webbink en Bas
ter Weel. De Preadviezen geven een drieluik van empirische studies over sociaaleconomische ongelijkheid in
Nederland op de terreinen van migratie, onderwijs en gezondheid, en de coronapandemie. Naast een inhoudelijke
presentatie van de preadviezen door verschillende auteurs, nam staatssecretaris Dennis Wiersma het eerste
exemplaar van de bundel in ontvangst en reageerde op de verschillende hoofdstukken.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering vond op 1 juli 2021 online plaats via Zoom. De leden keurden de jaarrekening
over 2020 in deze vergadering goed, dit in navolging van goedkeuring door de Kascommissie. Deze
Kascommissie bestond uit Henk Don, Peter van Els en George Gelauff. Er namen 6 leden deel aan de
vergadering. Tijdens de vergadering werden de eerste voorlopige plannen van ESB voor het oprichten van een
open-access economie platform gepresenteerd. Leden gaven hun reactie. In 2022 zullen deze plannen verder
vorm krijgen en worden voorgelegd aan de leden.
Het ledenaantal is ten opzichte van eind 2020 met 15 leden toegenomen en bedroeg op 31 december 2021: 1.515
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

Prof. dr. B.J. ter Weel

Drs. M.H.J. Blom

Dr. J.H.J. Lukkezen

Drs. A.S. Verrips

Drs. D. Waagmeester
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Jaarrekening 2021
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Balans per 31 december 2021 (na verdeling exploitatieresultaat)

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

Prof. dr. B.J. ter Weel

Drs. M.H.J. Blom

Dr. J.H.J. Lukkezen

Drs. A.S. Verrips

Drs. D. Waagmeester
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Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2021
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

Batig saldo

Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

23.783
3
13.665

20.000
10.500

21.390
2
5.750

37.451

30.500

27.142

12.581
12.206
1.745
-

12.000
14.100
1.550
1.500

12.806
6.729
1.408
-

26.532

29.150

20.943

10.919

1.350

6.199

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

Prof. dr. B.J. ter Weel

Drs. M.H.J. Blom

Dr. J.H.J. Lukkezen

Drs. A.S. Verrips

Drs. D. Waagmeester
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Toelichtingen op de Balans per 31 december 2021 en de Staat van Baten en
Lasten over 2021
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 2021
ACTIVA
1. Vorderingen EUR 10.029 (2020: EUR 6.844)
De post ‘Contributies’ van EUR 6.064 bestaat uit een vordering op de ESB voor de contributies over 2021. De
post ‘Kaartverkoop NED’ betreft een factuur van KVS aan ESB die begin 2022 is voldaan. De post “Overig” heeft
betrekking op een overboeking naar de bankrekening van de Stichting Vrienden KVS, die weer wordt terugbetaald.

2. Liquide middelen EUR 108.563 (2020: EUR 98.915)
Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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PASSIVA

1.

Verenigingsvermogen EUR 116.062 (2020: EUR 105.143)

2.

Schulden (korter dan één jaar) EUR 2.530 (2020: EUR 615)
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Toelichting Staat van Baten en Lasten over 2021
1. Baten
1.1 Vergoeding lidmaatschap ESB EUR 23.783 (2020: EUR 21.390)
De opbrengst over het jaar 2021 bedraagt EUR 23.783 (2020: EUR 21.390).
Ledenaantal per 31
december
2021

Realisatie
2021

517
414
25
554

8.143
6.521
394
8.726

-

1.510

23.783

20.000

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

Begroting
2021

Ledenaantal per
31 december
2020

Realisatie *
2020

459
455
24
562

6.960
6.476
380
7.574

1.500

21.390

* 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 3 (2020: EUR 2)

1.3 Overige baten EUR 13.665 (2020: EUR 5.750)
De Tinbergenlezing heeft plaatsgevonden tijdens de Nederlandse Economen Dag 2021. De sponsoring bedroeg
EUR 4.500 van Nederlandse Universiteiten, EUR 4.400 van Ministeries en EUR 1.000 van De Nederlandsche
Bank.
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2. Lasten
2.1 Preadviezen EUR 10.621 (2020: EUR 12.806)

2.2 Symposia en bijeenkomsten EUR 12.206 (2020: EUR 6.729)
De grootste kostenpost van de Nederlandse Economen dag 2021 betreft de catering EUR 7.504.

Jaarvergadering
NED
Tinbergenlezing
Miljoenennotagesprek
KVS Penning
NEO

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

10.305
1.301
600

100
2.000
12.000
-

956
561
5.212
-

12.206

14.100

6.729

2.3 Algemene lasten EUR 1.745 (2020: EUR 1.408)
De representatie en diverse lasten bestaan uit kosten voor de website EUR 91, representatiekosten EUR 953 en
verzekeringslasten EUR 365.

Banklasten Betalingsverkeer
Representatie/diverse
Onvoorziene kosten

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

336
1.409
-

350
1.200
1.500

317
1.091
-

1.745

3.050

1.408

12

Jaarverslag 2021 KVS

2.

Bijdragen van derden in natura

Secretariaat en administratie: De Nederlandsche Bank
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 2021 bedraagt EUR 10.919 en is toegevoegd aan het verenigingsvermogen.
2.

Verslag van de Kascommissie bij de Jaarrekening van de KVS over 2021

De Kascommissie heeft de Jaarrekening 2021 gecontroleerd aan de hand van de bijbehorende bankafschriften, en
heeft vastgesteld dat daarbij geen afwijkingen zijn geconstateerd.
Wel heeft de controle geleid tot een aanpassing en stroomlijning in de opstelling van de staat van baten en lasten,
waardoor de rapportage inzichtelijker is geworden. Op onderdelen is ook een iets uitgebreidere toelichting
gegeven. De Kascommissie waardeert dat. Evenals vorig jaar is de begroting voor het komende jaar van een
toelichting voorzien, die bijdraagt aan een heldere interpretatie van de begroting door de leden.
Het bovenstaande in aanmerking nemende, gaat de Kascommissie akkoord met de Jaarrekening van de KVS
over 2021.
Amsterdam, 20 juni 2022

De Kascommissie:
Henk Don, Peter van Els en George Gelauff
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Begroting
EUR 1
Begroting 2022

Realistatie 2021

Begroting 2021

Baten

Afdracht ESB

20.000

23.783

20.000

Interest

-

3

-

Deelnemersbijdrage NED

-

-

3.000

9.000
3.500

9.900
3.765

4.500
3.000
-

32.500

37.451

30.500

Bijdragen van derden:
Sponsoring tbv NED
Bijdrage TI tbv Tinbergenlezing
Kaartverkoop NED

Lasten

Overschot

Publicaties
Preadviezen

13.000

12.581

12.000

Symposia en bijeenkomsten
Jaarvergadering
Tinbergenlezing
NED
KVS Penning
NEO

500
2.000
11.000
600

1.301
10.305
600

100
12.000
2.000
-

Algemene kosten
Banklasten betalingsverkeer
Bestuur/representatie/diversen
Campagne ledenactie

350
1.200
PM

336
1.409

350
1.200

Onvoorziene kosten

1.500

-

1.500

30.150

26.532

29.150

2.350

10.919

1.350
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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 Bijdragen derden
Sponsoring NED is het bedrag dat aan elke universiteit wordt gevraagd voor de Nederlandse Economendag en
bedraagt € 500,- per universiteit. Tevens wordt een aantal ministeries gevraagd om een bijdrage ad €1.000,- en
DNB draagt bij met €1.000,-.
Kaartverkoop voor de NED bedroeg in 2021 € 3.765. Voor 2022 is een vergelijkbaar bedrag in de begroting
opgenomen.
2. Lasten
2.1 Publicaties
Preadviezen: in de bestuursvergadering van 12-03-2020 is besloten om de post Preadviezen te verhogen naar een
bedrag van € 12.000,- vanwege de hoge kosten voor drukken en verspreiden en de wens om de Preadviezen in
fysieke vorm te laten verschijnen. In 2022 zal er niet om een sponsorbijdrage gevraagd worden.
2.2 Symposia en bijeenkomsten
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 Tinbergenspreker een Makkumer bord.
NED: de kosten bestaan uit catering, eventuele video-opnamen, presentjes voor de sprekers en bloemen voor de
NED commissie.
2.3 NEO
De kosten betreffen prijzengeld voor de National Economics Olympiad.
2.4 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 d.d. 03-12-2020 besproken en zodoende opgenomen
in de begroting. Omdat deze nog concreet moet worden ingevuld, is hiervoor een PM-post opgenomen.
2.4 Onvoorziene kosten
Hierin kunnen kosten worden opgenomen zoals een bijdrage die moet worden geleverd aan de techniek bij een
evenement.
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