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Voorwoord
De zomer kende enkele bijzondere hoogtepunten voor Nederland in de
OESO. Het eerste hoogtepunt was het bezoek van HM Koningin Máxima
aan de OESO in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de VN
secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling en als
erevoorzitter van het G20 Global Partnership for Financial Inclusion. Samen
met OESO Secretaris Generaal Gurría lanceerde zij op enthousiaste wijze
met veel elan een nieuw belangwekkend rapport over de scholingsgraad
van scholieren op het gebied van financiën. Die blijkt in veel landen nogal
tegen te vallen en dat leidt tot minder doordachte beslissingen op latere
leeftijd, is de vrees. Het tweede hoogtepunt was de beslissing van de OESO
Raad om het voorzitterschap van de OESO Ministersvergadering in 2015
toe te wijzen aan Nederland en dat voor de derde keer in de geschiedenis
van de OESO (eerder gebeurde dit in 1991 en 1964). Een mooie uitdaging,
vooral omdat enige vernieuwing in de wat sleets geworden OESO formule
niet misplaatst is. Het is te vroeg om in details te treden, maar Nederland
zet in elk geval in op een veel interactiever format en een meer
toegespitste inhoudelijke agenda. Alle creatieve ideeën van lezers zijn
welkom! En noteer 3 en 4 juni 2015 vast in de agenda, met daaraan
voorafgaand op 2-3 juni 2015 het traditionele OESO Forum voor alle
stakeholders.
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Actualiteiten
PV OESO organiseert Ronde Tafels over de water-energie-voedsel
nexus
Om een discussie aan te zwengelen over de implicaties voor een
geïntegreerd beleid voor de water-energie-voedsel nexus organiseert de PV
OESO in samenwerking met de OESO en de IEA een tweetal
rondetafeldiscussies. De eerste Ronde Tafel op 24 september is een
verkenning van het thema, waarbij vragen aan de orde komen als wat de
nexus is, waarom integraal beleid voor de nexus belangrijk is en wat de
issues zijn als het gaat om water, energie en voedsel. Tijdens de tweede
Ronde Tafel op 29 oktober a.s. zal worden ingegaan op de governance van
de nexus: risico’s en trade-offs, de kosten van de nexus, en hoe om te
gaan met de nexus. Meer informatie: http://bit.ly/1ACAq3q

Nederland verwelkomt voortgang strijd tegen internationale

belastingontwijking
Staatssecretaris Wiebes van Financiën verwelkomt de tussenrapportage
van de OESO over fiscale transparantie en mogelijke maatregelen tegen
belastingontwijking door multinationals. Uit de tussenrapportage blijkt dat
de OESO- en G20-lidstaten grote voortgang hebben geboekt in het Base
Erosion & Profit Shifting-project. Nederland ondersteunt dit project en loopt
mee voorop in de internationale samenwerking tegen belastingontwijking.
Lees alles: http://bit.ly/1uFoEEH

Launch of Education at a Glance 2014: OECD Indicator
Op 9 september j.l. presenteerde de OESO het jaarlijkse rapport 'Education
at a Glance' over de algehele staat van het onderwijs in OESO-landen en
partnerlanden. Over het algemeen is toegang tot onderwijs, met name tot
hoger onderwijs, gestegen in de OESO-landen. Ongeveer een derde van de
volwassenen had in 2012 een hoger onderwijs diploma behaald, wat een
stijging is van 10% t.o.v. 2000. Wel blijkt dat het niveau van onderwijs van
ouders nog steeds de belangrijkste voorspeller is voor het onderwijsniveau
van hun kinderen. Hoger onderwijs lijkt steeds minder bereikbaar voor
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kinderen van laagopgeleide ouders.
Het behalen van een hoger onderwijs diploma blijkt ook in tijden van crisis
een voorspeller van succes op de arbeidsmarkt. Wel is het zo dat het
inkomensverschil tussen hooggeschoolden en middel- en laaggeschoolden
steeds meer groeit, wat betekent dat er een steeds groter gat ontstaat
tussen de ‘haves’ en de ‘have-nots’.
Nederland komt goed uit het rapport en scoort hoog op toegang tot zowel
pre-primair als hoger onderwijs. Nederland heeft daarnaast van alle OESO-
landen het laagste percentage jongeren die én geen werk hebben én geen
opleiding volgen. Lees meer op onze site hierover:
http://bit.ly/1tN4Cue

OECD Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2014
Op 4 september jl. publiceerde de OESO het jaarlijkse rapport “Agricultural
Policies Monitoring and Evaluation”. In deze jaarlijkse publicatie worden de
laatste ontwikkelingen in het landbouwbeleid van de 34 OESO leden tegen
het licht gehouden en afgezet tegen historische trends. De belangrijkste
conclusies is dat de neerwaartse trend in de hoogte van de landbouwsteun
verder doorzet, maar dat het aandeel van productie en handel verstorende
steun is nog groot. De onderlinge verschillen tussen landen zijn echter
groot. De OECD roept haar leden op om de hoge prijzen voor
landbouwproducten van dit moment te gebruiken om handel –en productie
verstorende programma’s verder te hervormen. http://bit.ly/1rN8QvL

Employment Outlook 2014, uitgekomen op 3 september jl., hierin
worden recente macrotrends op de arbeidsmarkt besproken en de korte
termijn vooruitzichten van OESO-landen en de belangrijkste opkomende
economieën. Het zoomt in op de manier waarop de crisis lonen heeft
aangetast, biedt vergelijkende analyses van arbeidskwaliteit, onderzoekt de
oorzaken en gevolgen van niet-reguliere arbeid, en maakt een inschatting
van de impact van kwalificaties en vaardigheden op arbeidsmarkt
gerelateerde uitkomsten (monetaire en niet-monetaire aspecten). Verdere
loonaanpassingen zijn niet de oplossing volgens de OESO, eerder focus op
productiviteitsverhoging o.a. via meer structurele hervormingen.
http://bit.ly/WNCTuE

Entrepreneurship at a Glance 2014, uitgekomen in augustus, mooi
overzicht van de staat van het ondernemerschap in OESO landen en regio’s
waaronder Nederland. Veel aandacht voor innovatie ook en verschillende
grootteklassen van bedrijven.
http://www.oecd.org/industry/entrepreneurshipataglance.htm

2014 Global Forum on Responsible Business Conduct, net
uitgekomen, mooi samenvattend rapport over dit succesvolle forum,

Global Forum summary report. Lees verder: http://bit.ly/1qmJ5Ho

OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023: We zijn herstellende van
een periode van sterke turbulentie, maar we kunnen niet zelfgenoegzaam
achterover leunen.
Bij de presentatie van de OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023,
constateerde SG OESO Angel Gurría dat de markt voor landbouwproducten
na een turbulente periode van hoge en sterk volatiele prijzen herstellende
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is, maar dat niet betekent dat we nu achterover kunnen leunen. De SG
schreef de stabilisatie van de markt onder meer toe aan de
terughoudendheid die overheden betracht hebben bij het inzetten van
handelsmaatregelen. Er moet echter meer gedaan worden op het gebied
van handel, productiviteitsgroei en armoedebestrijding.
http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/

Koningin Máxima sprak bij OESO bijeenkomst over belang van

financiële vaardigheden onder jongeren

Hare Majesteit Koningin Máxima hield op woensdagochtend 9 juli een

toespraak bij een bijeenkomst van de Organisatie voor Economische

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs.

Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten gepresenteerd van een

internationaal onderzoek, 'Programme for International Student

Assessment' (PISA), naar de financiële vaardigheden van 15-jarige

jongeren in 18 landen. De OESO heeft in 2012 besloten om 'financial

literacy' onderdeel te maken van het PISA onderzoek. Lees meer:

http://bit.ly/1kddekK

Presentatie van de heer Marcelis Boereboom, DG WERK van het
Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op
werkbezoek aan Parijs op 3 juli jl., lees alles over dit bezoek:
http://bit.ly/1jN3yNI

1 juli - 2nd Development Centre High Level Meeting (High Level

Meeting), Paris http://www.oecd.org/dev/;

Terug naar boven

BLOG's van de PV OESO PARIJS

De nieuwe rol van de OESO in het internationale bestel,

http://bit.ly/1BG1SzS

BLOG - All smartphones should be ‘fairphones’

http://bit.ly/1r7lTb9

Terug naar boven

Overzicht komende evenementen
9-29 september NAEC Seminar Programme:
http://www.oecd.org/naec/NAEC-Seminar-
Programme_September-2014.pdf

22-23 september - Workshop Long-term scenarios food & agriculture
(Parijs) http://www.oecd.org/tad/agricultural-trade/long-term-
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scenarios.htm;

25 september – Parijs – 1e Round Table on the Water-Energy-Food Nexus
http://bit.ly/1ACAq3q

30 september – Den Haag - Seminar over OESO-lange termijn scenario’s
voor landbouw en voedsel
Voor verdere informatie: h.j.riphagen@minez.nl of
carla.boonstra@minbuza.nl

13-14 oktober – Parijs - 6th OECD Food Chain Analysis Network Meeting
over ‘Public-Private partnerships for agricultural innovation’
Nederlandse sprekers: Mr Frank van Ooijen (Director Corporate
Communication and CSR, FrieslandCampina), Ms Jolanda Mourits, Senior
Policy Officer, Project Team Greenhouse as a source of energy, Ministry of
Economic Affairs) http://www.oecd.org/site/agrfcn/

13-17 oktober – Nederland – OESO missie i.v.m. de Environmental
Performance Review of the Netherlands

28 October - Mental Health and Work: Netherlands
Launch of this report: at the Ministry of Social Affairs and Employment in
The Hague.
Tackling mental ill-health of the working-age population is becoming a key
issue for labour market and social policies in OECD countries. OECD
governments increasingly recognise that policy has a major role to play in
keeping people with mental ill-health in employment or bringing those
outside of the labour market back to it, and in preventing mental illness.
This report on the Netherlands is the seventh in a series of reports looking
at how the broader education, health, social and labour market policy
challenges identified in Sick on the Job? Myths and Realities about Mental
Health and Work (OECD, 2012) are being tackled in a number of OECD
countries.

28-30 oktober – Nederland – OESO missie i.v.m. de Review of the
Agricultural Knowledge and Innovation System of the Netherlands

29 oktober – Parijs – 2e Round Table on the Water-Energy-Food Nexus

4 november –Parijs - IEA's 5th Nexus Forum on energy sector resilience
to climate impacts

12 november - World Energy Outlook 2014 , to be released

13-14 november – Parijs - Green Growth and Sustainable Development
Forum 2014: Addressing the social implications of green growth
http://www.oecd.org/greengrowth/ggsd-2014.htm

1-2 december - High Level Forum on Migration:

Mobilizing Migrants’ Skills for Economic Success

Venue: the OECD Conference Centre in Paris
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In many countries, migration policies are at a crossroad as they have to

face emerging skill needs and the effects of population ageing, while

maintaining the integrity of the migration system and improving the labour

market outcomes of immigrants and their children through a better

selection, development and use of their skills. This meeting will offer

Ministers an opportunity to share views and experiences on key current

and emerging policy challenges for migration management and migrants’

economic and social integration as well as on how best to build public

confidence on migration issues.

15-16 december, Paris – DAC High Level Meeting

http://www.oecd.org/dac/upcomingdacandrelatedevents.htm#dec

Meer evenementen zie:

http://www.oecd.org/newsroom/upcomingevents/

Terug naar boven

OESO publicaties

http://www.oecd.org/about/publishing/

Terug naar boven

Benoemingen en toetredingen

Nieuwkomers bij de PV OESO Parijs:

- Natalia Cerrato, Economische Raad, vanaf maandag 1 september als

opvolgster van Harry Oldersma (vertrokken naar PV Brussel)

- Iris Smalbrugge, Tweede Secretaris, vanaf maandag 1 september als

opvolgster van Jennyfer Imperator (vertrokken naar PV Geneve)

- Manon Vermeulen, Stagiaire, vanaf dinsdag 2 september tot eind

november 2014

OECD appoints Mari Kiviniemi and Stefan Kapferer as Deputy Secretaries-

General, http://www.oecd.org/about/whodoeswhat/photos-cvs-

deputy-secretary-generals.htm

Ms. Mari Kiviniemi, took up her duties as OECD Deputy Secretary-
General on 21 August 2014. Her role consists of sharing her extensive
experience to help increase the impact and relevance of OECD work and to
contribute to the public policy challenges of promoting inclusive growth,
jobs, equality and trust.

Mr. Stefan Kapferer, has recently been appointed Deputy Secretary-

General. He will take up his duties on 01 October.
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Ms. Catherine L. Mann as the new OECD Chief Economist. Her

appointment will reinforce the OECD’s commitment to identifying and

promoting better policies for better lives around the world.

She will take up her post in October.

http://www.oecd.org/about/whodoeswhat/photos-cv-

directors.htm

Terug naar boven

OESO vacatures

De OESO is permanent op zoek naar personeel: economen en andere

academici. Check de actuele vacatures:

https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en;

Terug naar boven

PV OESO PARIJS contacten

• Noé van Hulst

Permanent Vertegenwoordiger OESO

• Peter Schuurman

Plv. Permanent Vertegenwoordiger OESO

Uitvoerend Comité OESO, Energie, Duurzame Ontwikkeling,

Ontwikkelingscluster

• Carla Boonstra, Landbouwraad

Landbouw, Voedsel, Visserij, Biotechnologie, Regionaal beleid, Milieu

• Iris Smalbrugge

OESO Comité Externe Betrekkingen, Onderwijs, Begroting, Toetreding

• Natalia Cerrato, Economische Raad

Handel, Mededinging, Innovatie, Macro-economie, Ondernemerschap MKB,

Internet/ICT, Investeringen, Fiscale aangelegenheden, Financiële Markten

• Marjoleine Hennis

Sociale Zaken, Werkgelegenheid, MvO, Migratie/Integratie, Gezond en

Veilig Werken, Skills, Gender

Secretariaat:

• Ilse van Ruler

• Esther Jongejan

• Karin Kok

Terug naar boven
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Colofon

Contact:
Reageren op de nieuwsbrief of een bijdrage leveren?
Mail naar:
ilse-van.ruler@minbuza.nl;

PV OESO PARIJS
7, rue Eble, 75007 Paris, France
Tel: +33 (0)1-40623313
E-mail: pao@minbuza.nl;
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org
https://twitter.com/NLmissionOECD
Facebook: http://on.fb.me/1gGlhrC
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