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Promoties
Op 30 april promoveert Matteo Millone aan
de Universiteit Maastricht op zijn proefschrift
Poor lending. Zijn promotor is Jaap Bos en zijn
copromotor is Ralph de Haas. De plechtigheid
vindt plaats in het Administratiegebouw van de
universiteit en begint om 12.00 uur.
Op 30 april promoveert Winand Grooten aan
de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift Europese regelgeving 
omtrent belastingsachterstanden en het betaalgedrag van Nederlandse
gemeenten in 2009 en 2010. Zijn promotor is Liesbeth KneppersHeijnert. De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw
van de universiteit en begint om 14.30 uur.
Op 30 april promoveert Lisa Berntsen aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift Agency of labour in a flexible
pan-European labour market: a qualitative study of migrant
practices and trade union strategies in the Netherlands. Haar
promotor is Sjoerd Beugelsdijk. De plechtigheid vindt plaats in
het Academiegebouw van de universiteit en begint om 16.15 uur.
Op 30 april promoveert Jim Been aan de
Universiteit Leiden op zijn proefschrift
Pensions, retirement, and the financial position of the elderly. Zijn promotoren zijn Kees
Goudswaard en Koen Caminada en zijn
copromotor is Marike Knoef. De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de universiteit en
begint om 16.15 uur.
Op 6 mei promoveert Ting Jiang aan de Universiteit van Tilburg
op haar proefschrift Social preferences, culture and corruption. Haar
promotoren zijn Eric van Damme, Jan Boone en Jan
Potters. De plechtigheid vindt plaats in het Auditorium van het
Cobbenhagengebouw van de universiteit en begint om 14.15 uur.

Parlementaire agenda
Op 29 april vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Financiën met de minister over de Belastingdienst.
Op 29 april vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Financiën met de minister over private equity in
Nederland.
Op 30 april vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de minister over
arbeidsomstandigheden.
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Seminars
ASMF

24 apr Characterising the bivariate
tail behavior with applications, Vali
Asimit (Cass Business School, Verenigd
Koninkrijk).

CENTER

29 apr Some wild ideas on how to build
new macroeconomic models after the
crisis; and some concrete humble
explorative steps, Johannes Binswanger
(Universiteit van Tilburg).
29 apr Estimation of extreme depth-based
quantile regions, Yi He (Universiteit van
Tilburg).
29 apr Life satisfaction around the world,
Arthur van Soest (Universiteit van Tilburg).
30 apr Second-order cone approximations for optimal power flow problems,
Bissan Ghaddar (Smarter Cities Technology Centre, IBM Research, Verenigde Staten).
30 apr The term structure of equity
returns: risk or mispricing?, Michael
Weber (University of Chicago, Verenigde Staten).
6 mei Shrinkage estimation of highdimensional factor models, Xu Cheng
(University of Pennsylvania, Verenigde
Staten).

DNB

30 apr Banks, liquidity management and
monetary policy, Saki Bigio (Columbia
University, Verenigde Staten).

ISS

28 apr After the crisis, an egalitarian
Europe?, Stephany Griffith-Jones
(Columbia
University,
Verenigde
Staten).
30 apr Being a ‘John’: a client’s
perspective on paying for pleasure, Tamar
Shiboleth (Universiteit Utrecht).
8 mei The political economy of
violence, Sola Akinrinade (Obafemi
Awolowo University, Nigeria), Matthias
Akhideno (Shell Nigeria) en Adesola
Adeboyejo (Internationaal Strafhof).

TINBERGEN

28 apr Politics in the family: nepotism
and the hiring decisions of Italian firms,
Stefano Gagliarducci (Università degli
Studi di Roma Tor Vergata, Italië).
4 mei Forbidden fruits: the political
economy of science, religion, and growth,
Davide Ticchi (IMT Institute for
Advanced Studies Lucca, Italië).
6 mei Lehman Brothers: what did markets
know?, Marlene de Haas (Vienna Graduate School of Finance, Oostenrijk).
7 mei Patents and cumulative innovation: causal evidence from the courts,
Mark Schankerman (London School of
Economics, Verenigd Koninkrijk).

UVA

24 apr Towards a prosperous future for
the real economy: how to escape the overstretched financial sector?, Arnoud Boot
(Universiteit van Amsterdam).

GSBE

30 apr One dimensional mechanism
design, Hervé Moulin (University of
Glasgow, Verenigd Koninkrijk).
7 mei Estimation of factor-augmented
panel regressions with weakly influential
factors, Simon Reese (Lunds Universitet, Zweden).
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