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Voorwoord

5 en 6 oktober waren bijzondere dagen. Hoezo? Omdat Minister Ploumen toen actief deelnam aan de G20
vergadering van Handelsministers. Eigenlijk zit Nederland niet in de G20, maar dit keer is het gelukt als
speciale gast aan te schuiven. Dit is verheugend omdat de G20 een steeds centralere rol pakt in de
“governance” van de wereldeconomie. Wij zien dat in Parijs waar de OESO langzamerhand een soort quasi-
Secretariaat voor de G20 is geworden. Daarom monitoren wij sinds kort voor alle geinteresseerden
systematisch wat zich in de G20 afspeelt. Iedereen kan de nieuwe G20 Monitor volgen via onze website,
Twitter en Facebook. Voor een middelgrote open economie als Nederland is het van levensbelang om de G20
scherp te volgen, zeker nu die op steeds meer beleidsterreinen de lijnen uitzet. Het belastinggebied met het
OESO/G20 project over “Base Erosion and Profit Shifting” is daarvan een spectaculair voorbeeld.

Noé van Hulst, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van de OESO
7, rue Eblé |75007| PARIS
T +33 (0) 1 4062 3313
noe.vanhulst@minbuza.nl;
www.twitter.com/noevanhulst;
http://oecd.nlmission.org;
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Actualiteiten

G20 Monitor - G20 Finance Ministers and Central Bank Governors’ meeting, 8 oktober 2015, Lima, Peru

G20 Monitor - G20 Handel ministers’ meeting, 5 + 6 oktober 2015
G20 Monitor - G20-OECD Global Forum on International Investment, 5 oktober 2015
G20 Monitor - 1e G20 Energie ministers’ meeting, Istanbul, 1-2 oktober 2015
G20 Monitor - 6e G20 Toerisme ministers’ meeting, Antalya, 30 september 2015
G20 Monitor- G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, 4-5 Sept. 2015
G20 Monitor – G20 Overeenkomst Labour 20 (L20) en Business 20 (B20), 4 Sept. 2015
G20 Monitor – G20 Joint meeting of Finance and Labor Ministers, 4 Sept. 2015
G20 Monitor – G20 Labour and Employment Ministers Meeting, 3-4 Sept. 2015

Zie ook BLOG - DE G20, DE OESO EN NEDERLAND

13 oktober - How’s Life? 2015: Measuring Well-Being
De OESO heeft tijdens het 5e World Forum of Statistics, Knowledge and Policy de 3e editie van de publicatie
‘How’s Life? 2015’ gelanceerd (onderdeel van de Better Life Initiative van de OESO). Het rapport gaat
traditiegetrouw in op een breed scala van aspecten die belangrijk zijn voor het welzijn, zoals werkgelegenheid,
inkomen, gezondheid, milieu, huisvesting, persoonlijke veiligheid, werk-privé balans, levenstevredenheid,
maatschappelijk engagement en sociale banden. Hierbij wordt geëvalueerd in welke opzichten vooruitgang
wordt geboekt en waar beleid juist minder effectief is.
In de jongste editie wordt speciale aandacht geschonken aan het welzijn van kinderen, vrijwilligerswerk en
hoe de levenskwaliteit varieert afhankelijk van de regio van het land waar men woonachtig is.
De levensstandaard is sinds de 'Great Recession' van 2007-2009 verbeterd, maar de verschillen in welzijn
tussen bevolkingsgroepen en tussen landen zijn groot. Zelfs in de rijkste OESO-landen is veel ruimte voor
verbetering. Als het gaat om de algehele tevredenheid noteert Nederland met een score van bijna 85% (op
IJsland na) het hoogste OESO-percentage. Nederland doet het ook bovengemiddeld als het gaat om het
welzijn van kinderen, maar opvallend genoeg zijn de milieuomstandigheden voor hen in comparatief opzicht
niet zo best.

Voor meer info: www.oecd.org/std/how-s-life-23089679.htm en www.oecdbetterlifeindex.org

8 oktober – Composite Leading Indicators (CLIs): Outlook of moderating growth in most major
economies
De OESO-index voor leidende indicatoren wijst op een matige groei in de meeste grote economieën (met een
niveau van 99,9 in augustus vs. 100,0 een maand eerder), waarbij een afname in het zogenaamde
groeimomentum wordt voorzien in het VK en de VS. De groeivertraging is in Japan en Canada wat kleiner.
Kijkend naar de eurozone en Duitsland, is het groeimomentum daar stabiel. Voor de muntunie als geheel
kwam de index voor leidende indicatoren in augustus uit op 100,7 (van 100,6 een maand eerder). De index
voor Frankrijk en Italië wijst erop dat de groei daar sterker wordt.
Wat betreft de grote opkomende economieën, wijzen de leidende indicatoren erop dat China haar
groeimomentum verliest, terwijl er sprake is van een zwak groeiklimaat in landen als Brazilië en Rusland.
De OESO verwacht dat de groei in India in de komende maanden weer sterker wordt.
Voor meer info: http://www.oecd.org/newsroom/composite-leading-indicators-cli-oecd-october-2015.htm

6 oktober – G20 Trade Ministers Meeting (Istanbul)
Minister Ploumen is door Turkije als gast uitgenodigd bij de G20-bijeenkomst van handelsministers op 6
oktober jl. in Istanbul, voorafgegaan door een G20/OESO-Forum over internationale investeringen op 5
oktober jl. De G20-bijeenkomst richtte zich op de afremmende groei van de wereldhandel, de integratie van
het MKB en ontwikkelingslanden in mondiale waardeketens (GVCs) en de toekomst van het multilaterale
handelsstelsel. Tijdens de bijeenkomst is ondermeer een nieuw gezamenlijk OESO/Wereldbank-rapport
besproken (Inclusive Global Value Chains), dat zich richt op beleidsopties voor de uitdaging van meer
inclusieve mondiale waardeketens. Dit door het wegnemen van MKB-beperkingen en het vergemakkelijken
van de toegang voor lage-inkomenslanden (zgn. LIDCs).
Dienstenhandel en de rol van diensten in het stimuleren van de economie als geheel is toegenomen: meer dan
60% van de huidige wereldwijde FDI-voorraad zit in diensten.
Het rapport stelt dat deelname van het MKB aan mondiale waardeketens vooral plaatsvindt via een indirecte
bijdrage aan de export (in plaats van via direct exporteren) en dat een holistische aanpak van handel,
investeringen, nationaal en multilateraal beleid en innovatie nodig is om meer inclusieve mondiale
waardeketens tot stand te brengen. Volgens de OESO/Wereldbank zouden landen ook moeten voorkomen
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zittende bedrijven t.o.v. nieuwe bedrijven te bevoordelen.
Voor meer info: http://www.oecd.org/tad/tradedev/OECD-WBG-g20-gvc-report-
2015.pdf#contactkey&gt;&utm_campaign=STI-News-September-2015;

6 oktober – bezoek aan de OESO van de President van Ghana, Mr. John Dramani Mahama,
ter gelegenheid van het officieel toetreden van Ghana tot het OECD Development Centre. President Mahama
hield een bevlogen speech die veel indruk maakte, waarin hij de stroomvoorziening aanwees als belangrijkste
belemmerende factor voor hogere groei in Ghana en Sub-Sahara Afrika. Lees verder

6 oktober – Data-Driven Innovation (DDI): Big Data for Growth and Well-Being
Een nieuw OESO-rapport over data-gedreven innovatie constateert dat landen veel meer economische en
sociale voordelen uit data-analyse zouden kunnen behalen indien overheden investeringen in "Big Data" en het
delen en hergebruik van gegevens beter zouden stimuleren, met minder belemmeringen voor
grensoverschrijdende gegevensstromen die de mondiale waardeketens zouden kunnen verstoren. Overheden
zouden volgens de OESO de infrastructuur van de 21e eeuw moeten herdefiniëren om naast
breedbandnetwerken ook data effectief te kunnen omvatten.
De verschuiving van economische en sociale activiteiten en de opkomst van het zgn. ‘Internet of Things’ – in
combinatie met aanzienlijk lagere kosten van gegevensverzameling, opslag en verwerking en de robuuste
rekenkracht – betekent dat data-analyse als potentiële belangrijke nieuwe R&D-gerelateerde bron van
economische groei in toenemende mate innovatie bevordert, nieuwe industrieën, processen en producten
stimuleert en aanzienlijke concurrentievoordelen creëert (niet alleen voor bedrijven, maar ook bijv. in termen
van verbeterde energie-efficiency en van hulpbronnen dankzij een geoptimaliseerde adoptie van ‘smart-grid’
technologieën, en voordelen voor de publieke sector als belangrijke gebruiker en bron van data). Overheden
zouden zich eveneens op het MKB in het bijzonder moeten richten, dat serieuze belemmeringen ervaart in de
adoptie van DDI-gerelateerde technologieën.
Het gaat wel om het vinden van de juiste balans tussen de sociaal-economische voordelen van DDI en de
bijbehorende niet te verwaarlozen risico's (waaronder privacybescherming en intellectuele eigendomsrechten).
Voor meer info: http://www.oecd.org/sti/ieconomy/data-driven-innovation.htm

5 oktober – Public launch final BEPS package
De OESO heeft op 5 oktober jl. het definitieve BEPS-actieprogramma gelanceerd, dat een eind moet maken
aan belastingontwijking door multinationals. Het BEPS-pakket is ook gepresenteerd tijdens de G20-
bijeenkomst van ministers van Financiën op 8 oktober jl. in Peru (Lima). De OESO heeft in opdracht van de
G20 twee jaar aan het BEPS-project (‘Base Erosion and Profit Shifting’) gewerkt. Multinationals zouden
wereldwijd jaarlijks $ 100 mrd tot $ 250 mrd aan vennootschapsbelasting ontwijken, wat neerkomt op 4% tot
10% van de betaalde vennootschapsbelasting. Nieuwe internationale fiscale regels en afspraken moeten het
onmogelijk maken winsten en royalty's door te sluizen naar belastingparadijzen. Ook dient er een eind te
komen aan oneigenlijke renteaftrek, waarbij bedrijven rente-uitgaven in het ene land aftrekken voor
belastingen en in een ander land de rente-inkomsten belastingvrij ontvangen. Volgens OESO-directeur Pascal
Saint-Amans is het tot dusver gemakkelijk voor internationale ondernemingen om gebruik te maken van
constructies die leiden tot het ontwijken van dubbele belasting. Vanaf nu krijgen belastingdiensten de
instrumenten in handen om dit tegen te gaan. Daarnaast worden multinationals verplicht per land inzicht te
bieden in hun activiteiten door middel van zgn. ‘country-by-country reporting’. Ten slotte bouwt de OESO
voort op bestaande richtlijnen, waarin veranderingen automatisch van kracht worden (bijv. de aangescherpte
regels t.a.v. verrekenprijzen die internationale concerns moeten hanteren bij interne transacties). Een gevolg
van de afspraken is dat Nederland de zgn. innovatiebox moet beperken. Belastingaftrek voor speur- en
ontwikkelingswerk is alleen toegestaan als daar octrooien, copyrights of vergelijkbare rechten uit voortvloeien.
Voor het MKB is echter een uitzondering gemaakt.
Voor meer info: http://www.oecd.org/ctp/beps-webcasts.htm

29 september - International Trade and Investment by State Enterprises
Dit paper gaat over de rol van staatsbedrijven die concurreren met de private sector, met focus op mogelijke
inefficiënties als gevolg van verdelingsbeleid van de overheid. De auteurs onderzoeken hoe wijdverbreid dit
fenomeen is, hoe groot de invloed is op internationale markten en hoe problemen van inefficiëntie verlicht
kunnen worden. Belangrijkste conclusies: 1) rol van staatsbedrijven lijkt de laatste jaren te zijn toegenomen;
2) steun voor deze bedrijven vanuit overheden komt in de vorm van financiering en diverse soorten
voorkeursbehandeling (m.b.t. belastingen, toegang tot markten, regelgeving etc.); 3) verschillende
perspectieven op hoe een ‘level playing field’ het best bereikt kan worden (regulering van een bepaald soort
bedrijven/staatsbedrijven vs. een bepaald soort beleid/voorkeursbehandeling van bedrijven, veel hangt af van
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nationaal mededingingsbeleid en corporate governance, een aantal internationale instituties voorzien al in het
voorkomen van oneerlijke concurrentie door staatssteun, wereldwijde harmonisatie van regels en afspraken
lijkt in de praktijk lastig).
Belangrijkse data komen uit de OECD Business Survey on State Influence on Competition in International
Markets (http://www.oecd.org/tad/tradedev/oecd-business-survey-state-influence-competition-international-
markets.htm) en de OECD Database on National Practices and Regulations with Respect to State Enterprises
Regulatory Database (http://oe.cd/state-enterprises).
Voor meer info: http://dx.doi.org/10.1787/5jrtcr9x6c48-en

22 september - International Migration Outlook
Tegen de achtergrond van de vluchtelingencrisis is in September van dit jaar de OESO International Migration
Outlook uitgekomen. Hierin geeft de OESO de laatste stand van zaken (m.u.v. de recente
vluchtelingenstromen) over internationale migratiestromen en migratiebeleid.
De OESO laat zien dat de permanente migratiestromen naar de OESO landen voor het eerst sinds 2007 weer
zijn toegenomen. Daarnaast beschrijft de OESO op welke wijze OESO landen hebben gereageerd op
migratiestromen en veranderingen in het politieke klimaat via aanpassingen in het migratiebeleid en
aanscherping van grensmaatregelen. Onder andere blijkt beleid te zijn aangepast aan de groeiende vraag
binnen de OESO landen naar getalenteerde werknemers. De OESO besteedt in deze International Migration
Outlook speciale aandacht aan één zo’n groep: medisch personeel.
Ten slotte gaat de outlook in op de positie van migranten op de arbeidsmarkt en hun integratie op de langere
termijn. Nederland blijkt het niet zo goed te doen als het gaat om kansen van allochtonen op de arbeidsmarkt.
Zie voor meer informatie http://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm

21 september - Let's Talk About Water
De OESO stond in het teken van water. Vanuit het NAEC-project ( New Approaches to Economic Challenges)
had de OESO een intern seminar georganiseerd met als thema ‘When science meets policy: How big data
affects water and climate policies’. Naast onze Nederlandse watergezant Henk Ovink spraken daar Dr. David
R. Maidment (Center for Research in Water Resources, University of Texas at Austin), Dr. Barbara J. Ryan
(Director, GEO Secretariat Geneva, Switzerland) en Dr. Richard Hooper, President of the Consortium of
Universities for the Advancement of Hydrologic Science, Inc. Aansluitend was er voor een breder publiek een
panel discussie over ‘ Water Policy in the Age of Big Data’ gemodereerd door de Nederlandse ambassadeur bij
de OESO Noé van Hulst. Voor meer informatie

18 september – Bezoek Franse Minister van Economie, Emmanuel Macron, aan de OESO
Een geïnspireerde speech waarin Macron de noodzaak van structurele hervormingen in lijn met de “loi Macron”
onderstreepte en de OESO berekeningen presenteerde die een positief effect op de economische groei laten
zien.
Bekijk het videoverslag

18 september - Entrepreneurship at a Glance 2015
De OESO heeft recent een interessante nieuwe editie van Entrepreneurship at a Glance uitgebracht, waarin
het ondernemingsklimaat van OESO-landen en enkele partnerlanden wordt vergeleken.
Het bevat een breed scala aan internationaal vergelijkbare ondernemerschapsmaatregelen (op basis van
geharmoniseerde nationale statistieken) en hun belangrijke bijdrage aan innovatie, werkgelegenheid,
internationale handel en groei.
De jongste editie bevat ook een aantal vermeldenswaardige afwijkende punten over Nederland. Nergens in
Europa, of elders in het OESO-gebied, groeide het aantal MKB-bedrijven zo snel als in Nederland (tussen
2008-12 stijging met een kwart in de industrie, de helft meer MKB-bedrijven in de dienstensector, stijging met
ruim een derde van het aantal kleine bouwbedrijven). Ook is er bijv. gemiddeld genomen sprake van een
hogere overlevingsgraad van Nederlandse startups dan in andere landen, scoort Nederland het best van de
dertien vergeleken landen als het gaat om de MKB-handelsbijdrage en bestaat rond 90% van de Nederlandse
bedrijven die exporteren naar China en India uit MKB’ers.
Voor meer info: http://www.oecd.org/std/business-stats/entrepreneurship-at-a-glance-22266941.htm
Zie ook BLOG: ENTREPRENEURSHIP AT A GLANCE 2015
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16 september - Social Protection Systems in Developing Countries kick-off
Op 16 september vond op de OESO de lancering plaats van het EU Social Protection Systems Programme (EU-
SPS). Het programma biedt ondersteuning aan tien lage- en middeninkomenslanden bij het opzetten van
duurzame en inclusieve sociale zekerheidssystemen. Het programma heeft drie doelen:
1) Het ontwikkelen van methoden om sociaal zekerheidsbeleid te kunnen evalueren.
2) Het verbeteren van administratieve en inhoudelijke capaciteit in de partnerlanden voor de
ontwikkeling van betaalbare, duurzame en inclusieve sociale zekerheidssystemen.
3) Het genereren van kennis over effectieve sociale zekerheid (hier valt onder het bestrijden van
armoede, kwetsbaarheid en ongelijkheid, en het versterken van sociale cohesie) voor toekomstige EU-
samenwerking en andere partners.
Bij de lancering werden in vier paneldebatten enkele belangrijke thema’s rondom sociale zekerheid in
ontwikkelingslanden besproken: De Sustainable Development Goals, de rol van onderzoek, financiering, en
capaciteitsopbouw. In samenwerking met nationale en regionale autoriteiten, denktanks en andere
organisaties met relevante expertise wordt het programma tussen 2015 en 2018 uitgevoerd.
Voor meer informatie, zie http://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/eu-social-protection-
systems-programme.htm

16 september - Interim Economic Outlook najaar 2015: groeivooruitzichten wereldeconomie
verlaagd
De OESO heeft op 16 september jl. als update een ‘Interim Economic Outlook’ uitgebracht, vooruitlopend op
de publicatie van de Economic Outlook (EO) in november van dit jaar.
De kernboodschappen zijn tijdens een persconferentie door Chief Economist Catherine Mann gepresenteerd.
De wereldeconomie zal volgens de OESO dit en volgend jaar minder hard groeien dan eerder gedacht, twijfels
over de potentiële toekomstige groei bouwen zich op. De OESO stelt dat de vooruitzichten voor de mondiale
economie de laatste tijd donkerder zijn geworden door belangrijke onzekerheden, vooral door de afkoeling van
de Chinese economie (grootste risico, dat zwaarder lijkt te gaan wegen dan het herstel in de VS), des te meer
in combinatie met financiële kwetsbaarheden. India passeert overigens dit jaar China als snelst groeiende
grote economie.
In de eurozone neemt de groei licht toe. Het economisch herstel verloopt echter trager dan verwacht, ondanks
de rugwind van de lagere olieprijzen, het lage renteklimaat en de zwakkere euro.
De OESO vraagt om een mondiaal macro-economisch beleid ter ondersteuning van de vraag. Accomoderend
monetair, groeibevorderend begrotings- en structureel beleid moeten volgens de OESO in tandem worden
benut om risico’s adequaat te adresseren en om ervoor te zorgen dat het herstel aan kracht wint (met
spillover-effecten voor arbeidsmarkten, bedrijfsinvesteringen en handel).
Voor meer info: www.oecd.org/economy/economicoutlook.htm

15 september – Dashboard on households’ economic well-being
De OESO heeft onlangs een dashboard gelanceerd gekoppeld aan een online simulatietool, met indicatoren die
het economische welzijn van huishoudens in kaart brengen (zoals besteedbaar inkomen, consumptieve
bestedingen en vertrouwen, besparingen en schuldenlast, werkloosheidsniveau, bredere onderbenutting van
arbeid en financiële netto waarde van huishoudens).
Het dashboard zal op kwartaalbasis worden geactualiseerd, aangevuld door een serie meer specifieke
nationale overzichten (met Frankrijk als eerste focus).
De koopkracht is sinds 2007 in het OESO-gebied als geheel sneller gegroeid dan de economie. Het
besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking steeg sinds het begin van de financiële crisis met 8,1%. De
bbp-groei bleef beperkt tot gemiddeld 3,3% (volgens OESO-directeur Martine Durand omdat het bbp meteen
bij aanvang van de crisis scherp daalde; het inkomen bleef aanvankelijk op peil, onder meer door fiscale
maatregelen).
De Nederlandse economie is terug op het niveau van voor de crisis, maar de koopkracht van huishoudens blijft
achter (koopkracht met gemiddeld 2,2% achteruit, met een bbp die gelijk bleef). In Oostenrijk hebben
huishoudens ook minder te besteden (2,2%), ondanks een economische groei van 1,8%. De twee grootste
eurolanden, Duitsland en Frankrijk, zijn er wel in economie en in koopkracht op vooruit gegaan. Griekenland
heeft de zwaarste terugval: de economie kromp er sinds 2007 met 22,88% en het inkomen dat mensen er te
besteden hebben zelfs met 27,5%. Ook in Italië, Spanje, Portugal en Ierland daalde de koopkracht harder dan
het bbp per hoofd van de bevolking.
Voor meer info: www.oecd.org/std/na/household-dashboard.htm
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14 september - OECD Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2015
In de jaarlijkse ‘Agricultural Policy Monitoring and Evaluation’ kijkt de OESO naar de trends en ontwikkelingen
in landbouwbeleid van de OESO-landen en haar belangrijkste partnerlanden . Gezamenlijk zijn deze landen
goed voor 88 procent van de toegevoegde waarde in de landbouw. Voor meer informatie

8-9 september - Dutch innovation and entrepreneurship policies, interventions in the venture
capital market (Dutch Venture Initiative)
Op 8 september jl. heeft Jan Dexel (EZ) een presentatie gegeven over het Nederlandse innovatie- en
ondernemerschapsbeleid tijdens de jaarlijkse OESO-vergadering van de ‘Informal Steering Group on SME and
Entrepreneurship Financing and Country Experts’ (WPSMEE). Naast bespreking van de 2016 SME Finance
Scoreboard en een aantal andere gerelateerde concept rapporten, hebben verschillende nationale
vertegenwoordigers hun eigen beleidservaringen m.b.t. MKB-financiering geïllustreerd.
Voor meer info

8 september - OS-ambassadeur Jeroen Verheul sprak met DAC delegatieleden
over Global Partnership for Effective Development Co-operation waarvan minister Ploumen covoorzitter
is, met een terugkoppeling over de bespreking van de Steering Committee van het GP in Mexico en
informative over de tweede monitoringsronde. Daaraan vooraf was een DAC Development Debate gewijd aan
een presentatie van het boek van Talaat Abdel-Malek over GPEDC: “Key Challenges and Future Prospects”.

5 september - Taxation of SMEs in OECD and G20 Countries
In dit OESO-rapport wordt ingegaan op de fiscale behandeling van het MKB en het gebruik van fiscale
voorkeuren en MKB-simplificatiemaatregelen in 39 OESO- en G20-landen. Een van de bevindingen is dat vele
van de onderzochte belastingstelsels met incentives gepaard gaan om inkomsten in bepaalde kapitaalvormen
te incorporeren en te verdelen. Idealiter zouden belastingen neutraal zijn m.b.t. zakelijke beslissingen van het
MKB, incl. besluiten over hun creatie, vorm en groei. Bepaalde eigenschappen van het belastingstelsel kunnen
echter een onevenredige impact op het MKB hebben (bijv. de asymmetrische behandeling van winst en
verlies, een ‘bias’ naar schuld meer dan risicokapitaal, en de hogere vaste nalevingskosten voor kleine
bedrijven). Dit rapport beveelt aan dat maatregelen om deze problemen aan te pakken zorgvuldig op de
getroffen bedrijven moeten worden gericht, waarbij verdere verstoringen en complexiteit moeten worden
vermeden. Voor meer info: http://www.oecd.org/publications/taxation-of-smes-in-oecd-and-g20-countries-
9789264243507-en.htm

28 augustus - Enquiries into Intellectual Property’s Economic Impact
Dit rapport – dat onderdeel uitmaakt van het multidisciplinaire OESO-project New Sources of Growth:
Knowledge-based Capital (KBC), Phase 2 – is het resultaat van de gecombineerde expertise en samenwerking
van 6 verschillende OESO-beleidsterreinen (consumentenbeleid, digitale economie, wetenschap en
technologie, industrie en ondernemerschap, fiscaal beleid, handel).
Hierbij wordt nader ingegaan op de rol van intellectueel eigendom (IE) in OESO-economieën, inclusief enkele
van de meest significante veranderingen in het bijbehorende landschap, zoals digitalisering en groei van het
internet.
Investeringen en groei in OESO-economieën worden in toenemende mate gedreven door investeringen in
immateriële activa (KBC, zgn. ‘intangibles’). In veel OESO-landen investeren bedrijven tegenwoordig zowel (of
zelfs meer) in KBC als (dan) in fysiek kapitaal. Deze verschuiving weerspiegelt een verscheidenheid van lange-
termijn economische en institutionele veranderingen in het OESO-gebied.
De opkomst van KBC creëert nieuwe uitdagingen voor beleidsmakers, voor het bedrijfsleven en voor de wijze
waarop economische activiteit wordt gemeten. Nieuwe denkpatronen zijn dan ook nodig om een reeks van
beleidskaders te moderniseren – variërend van fiscaliteit en mededingingsbeleid tot zakelijke verslaggeving en
intellectuele eigendomsrechten.
Omdat zoveel KBC door intellectuele eigendomsrechten is beschermd, heeft IE-beschermd kapitaal (naarmate
KBC is gegroeid) een steeds prominentere en uitgebreide rol in de economische activiteit ingenomen. Lees
verder

24-25 augustus - Secretaris-Generaal International Transport Forum voorspelt de toekomst
SG José Viegas , minister Schultz van Haegen en dhr Jari Kauppila
Secretaris-generaal José Viegas en de heer Jari Kauppila van het International Transport Forum (ITF) waren in
Nederland voor een gesprek met minister Schultz van Haegen en voor een bijeenkomst bij Connekt in Delft
met bedrijven uit de transport en logistieke sector. Bij de bijeenkomst bij de minister waren diverse collega’s
van DGMI, DGB en KiM aanwezig. Lees verder
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15 augustus – Digital Economy Outlook 2015
De jongste OESO-editie van de Digital Economy Outlook belicht verschillende aspecten van de digitale
economie, van de populariteit van breedbandinternet tot net-neutraliteit en de bescherming van privacy op het
internet. Hierbij worden zowel OESO-landen als enkele partnerlanden zoals China en Brazilië onder de loep
genomen. De studie gaat ondermeer op de volgende vragen in: hoe kunnen OESO-landen en partnerlanden
het potentieel van de digitale economie optimaliseren als aanzet voor innovatie en inclusieve groei? Wat zijn
de ontwikkelingen die beleidsmakers zouden moeten overwegen en wat zijn de nieuwe uitdagingen waar ze
het hoofd aan moeten bieden?
De digitale economie, die in toenemende mate de wereldeconomie en de manier waarop we met elkaar
omgaan beheerst (zgn. ‘Internet of Things’), heeft nog veel onbenut potentieel. Toch is er geen enkel land dat
de mogelijkheden van de digitale economie ten volle verzilvert (zowel in termen van economische groei als
welzijn).
De OESO wijst expliciet op de rol van nationale overheden bij het verder ontwikkelen van de digitale
economie. Op dit moment heeft geen enkel OESO-land een nationale strategie om de privacy van
internetgebruikers te beschermen. Bijna alle landen beschouwen het uitbreiden van een
breedbandnetwerkinfrastructuur als hun grootste prioriteit. Meer aandacht voor digitale privacy en beveiliging
(digitale veiligheidsrisico’s) komt pas op de tweede en derde plaats.
Andere belangrijke aandachtspunten zijn verbeteringen op het vlak van publieke dienstverlening en het
opschalen van digitale vaardigheden van werknemers.
Voor meer info: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-
digital-economy-outlook-2015_9789264232440-en#page1;

4 augustus – Services Trade Restrictiveness Index (STRI): Logistics Services
De auteurs illustreren in dit paper de STRI voor diensten in de logistieksector. De index geeft aan hoe gesloten
een nationale markt is voor buitenlandse dienstverleners (een volledig gesloten markt heeft een score van 1
op de index). Regulering van de logistieksector is een belangrijke belemmering voor handel.
Het paper richt zich op (de jure) regulering van vier sectoren, namelijk overslag, opslag, transport en
bemiddeling. De auteurs zetten hun definities en methodologie uiteen, en berekenen de STRI voor
verschillende sectoren in 40 landen. De scores variëren sterk tussen landen en sectoren. Een verklaring voor
gebrek aan openheid is dat overheden zelf vaak een belang hebben in de logistieksector, of een voorkeur
hebben voor binnenlandse bedrijven, en als gevolg daarvan concurrentie beperken.
De logistieksector vertegenwoordigt gemiddeld 1.5% van het BBP van de 40 onderzochte landen, maar voor
Nederland aanzienlijk meer. Nederland scoort op de index als bijzonder open, met de laagste scores van alle
landen in alle sub-sectoren. Voor meer info klik hier

1 augustus – The future of productivity
In deze nieuwe OESO-publicatie (coproductie van de directoraten ECO en STI) probeert de OESO met een
nieuwe bril naar de arbeidsproductiviteitsgroei te kijken, die in ontwikkelde economieën sinds begin van de
eeuw gemiddeld daalt ondanks de voortschrijdende technologische vernieuwing. Uit kersverse OESO-analyses
met micro-data blijkt dat de productiviteitsgroei hoog blijft bij de mondiaal meest productieve bedrijven
(global frontier), maar dat de snelheid van verspreiding van innovaties, kennis en technologie afneemt
(‘diffusiemachine stuk’), hoewel de redenen hiervoor onduidelijk zijn. Volgens de OESO zouden zowel ‘techno-
optimists’ als ‘techno-pessimists’ zich in deze analyse moeten kunnen vinden. Verspreiding van bestaande
technologieën is vooral belangrijk in de dienstensector. Wereldwijde productiviteitsverschillen zijn hier het
grootst door de gebrekkige concurrentie. Het opnieuw opstarten van de ‘diffusiemachine’ vereist vooral beleid
gericht op herallocatie van middelen van minder productieve naar productievere sectoren en het voorkomen
van ‘skill mismatches’ (vereiste schaalvoordelen behalen die investeringen in nieuwe technologie kunnen
rechtvaardigen). Dit bijv. via versoepeling van regels om bedrijven op te starten, betere
faillissementswetgeving, huisvestingsbeleid werknemers, versoepeling ontslagregels. Als het gaat om het
innovatiebeleid stelt de OESO dat fiscale aftrekposten zittende bedrijven bevoordelen en zo de dynamiek
beperken. Om vergelijkbare redenen wordt intensivering van publieke steun voor fundamenteel onderzoek
t.o.v. toegepast onderzoek bepleit (van de eerste profiteren nl. nieuwe bedrijven evenredig, van de tweede
niet). OESO-analyses geven overigens al langere tijd aan dat jonge bedrijven van cruciale betekenis zijn voor
radicale innovatie en banencreatie.
Voor meer info
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29 juli – The structure of steel exports: Changes in specialisation and the role of innovation
De auteurs kijken in dit paper naar ontwikkelingen tussen 2004 en 2014 in de exportstructuur (typen
producten en bestemmingen) van de tien belangrijkste staalproducerende economieën. Voor deze tien landen
berekenen ze hun comparatief voordeel in verschillende productcategorieën, gescheiden naar de hoeveelheid
toegevoegde waarde in productie. Belangrijkste bevindingen: 1) voorheen exporteerden veel
ontwikkelingslanden staal naar geïndustrialiseerde landen, maar de ontwikkelingen in de laatste tien jaar
wijzen erop dat in opkomende economieën de vraag naar staal het snelst toeneemt; 2) opkomende
economieën specialiseren zich steeds meer in hoogwaardige producten; 3) landen waarin meer innovatie
plaatsvindt (gemeten naar het aantal patenten) laten ook een sterkere tendens van specialisatie in
hoogwaardige staalproducten zien.
Voor meer info: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-structure-of-steel-
exports_5jrxfmstf0xt-en

BLOG's van de PV OESO PARIJS

BLOG - DE G20, DE OESO EN NEDERLAND

BLOG – ENTREPRENEURSHIP AT A GLANCE 2015

BLOG – LANDBOUW VOOR KLIMAAT
Tegen de achtergrond van het VN Jaar van de Bodem en in aanloop naar de internationale
klimaatonderhandelingen eind dit jaar in Parijs, organiseerde de OESO samen met Frankrijk, het gastland van
de CoP21, op 16 september jl. een conferentie over 'Landbouw en landbouwbodem geconfronteerd met de
uitdaging van klimaatverandering en voedselzekerheid: overheidsbeleid en de praktijk". Voor de Frans
overheid was het tevens een platform om, bij monde van landbouwminister Stéphane Le Foll, het '4‰
Initiative' over het voetlicht te brengen; een initiatief om de koolstofvoorraad in de bodem jaarlijks met 4‰
te laten groeien.

BLOG - PROMOTING INCLUSIVE BUSINESS THROUGH RESPONSIBLE BUSINESS - Part 2
Shared value and community-based development

BLOG - PROMOTING INCLUSIVE BUSINESS THROUGH RESPONSIBLE BUSINESS - Part 1
Outsource production not responsibility

TWEET's van de PV OESO PARIJS

Volg ons op TWITTER en FACEBOOK
Enkele recente Tweets:

Noe van Hulst @noevanhulst
OECD Council w/ Director @PSaintAmans on important impact final package Base Erosion & Profit Shifting
#BEPS #G20

OECD Geverifieerd account @OECD
Happy #birthday to OECD, officially born 30 September 1961, w/20 countries – read our history
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http://bit.ly/1KR4e1G

OECD NETHERLANDS @NLmissionOECD 28 sep.
Healthcare costs unsustainable in advanced economies without reform
http://oecd.nlmission.org/news/2015/september/healthcare-costs-
unsustainable-in-advanced-economies-without-reform.html …

Terug naar boven

Tips voor postennetwerk

De OESO voert momenteel vier regionale programma’s uit:
- Het MENA programma gericht op goed bestuur en investeringen:

http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/middleeastandnorthafrica.htm
- Het Zuid-Oost Azië programma, gericht op o.a. goed bestuur, belastingen, anti-corruptie,

investeringen, innovatie en vaardigheden:
http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeastasia.htm

- Het Eurasia programma, gericht op o.a. concurrentievermogen, anti-corruptie en corporate
governance: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/eurasia.htm

- Het Zuid-Oost Europa programma gericht op het aantrekken van investeringen en het versterken van
goed bestuur (ism de EU):
http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeasteurope.htm

Daarnaast voert de OESO regionale activiteiten uit in:
- Latijns-Amerika: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/latin-america.htm
- Afrika: http://www.oecd.org/africa/

In het kader van de regionale programma’s worden regelmatig activiteiten door de OESO georganiseerd in de
regio. Posten die hier interesse in hebben kunnen contact opnemen met de PV OESO:
iris.smalbrugge@minbuza.nl
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Overzicht komende evenementen

14-15 oktober – OECD Higher Education Furtures , Singapore

16 oktober - Sixth OECD Roundtable of Mayors and Ministers , Mexico City

20 oktober - Launch of Science, Technology and Industry (STI) Scoreboard 2015

20-21 oktober - OECD Daejeon Ministerial Meeting (CSTP), Republic of South Korea

22 oktober – Mali conferentie
Op 22 oktober organiseren de OESO en Mali, met behulp van Nederland en Frankrijk, een conferentie over de
wederopbouw en ontwikkeling van dat land: “Building an emerging Mali”, met nadruk op de noordelijke
regio’s. Bij de conferentie zal de regering haar plannen presenteren voor de uitvoering van het vredesakkoord
en internationale spelers zullen hun rol en steun toelichten. Minister Ploumen zal spreken over
partnerschappen en middelen: investeren in de toekomst.

26-27 oktober – Conference ‘Complexity of the Economy: Research and Policy Implications’,
Paris, France
(co-organized by the Netherlands / Prof. Lex Hoogduin / GloComNet, the OECD, the INET and the EC)

28 oktober - OECD Public Governance Ministerial meeting, Helsinki, Finland

28 oktober – Launch of OECD Regulatory Policy Outlook

29-30 oktober - 14th OECD Global Forum on Competition, Paris, France

3 november – OECD Global Forum on Trade, Paris, France

4 november - Launch of Health at a Glance 2015

10 november – Launch of OECD Economic Outlook (issue 2)

10 november - Launch of IEA World Energy Outlook 2015

15-16 november – G20 Summit , Antalya, Turkey

17 november 2015 - officiële aanbieding van de OESO Environmental Performance Review of the
Netherlands 2015 aan Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

24 november – lancering: Education at a Glance 2015 , Brussel

26 november 2015 - officiële aanbieding van het OESO-rapport Innovation, Agricultural Productivity and
Sustainability in the Netherlands aan Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken

30 november t/m 1 december - OECD on the Road to COP21 , Paris

2-3 december – Global Strategy Group (GSG) Meeting, Paris

14-15 december 2015 - Green Growth and Sustainable Development Forum met als thema ‘Enabling the
next industrial Revolution: Systems innovation for green growth’. Met o.a. de volgende Nederlandse bijdragen:
Professor Jan Rotmans (Dutch Research Institute for Transitions) over ‘Capturing Innovation
Complementarities for Green Growth’, Marjolein Helder (CEO e-Plant, t.b.c.) over ‘Emerging Technologies &
Firm Dynamics: Implications for Green Growth’, en Alterra Wageningen UR over ‘The Role of New Data
Sources in Greening Growth’. Meer informatie/aanmelden: http://www.oecd.org/greengrowth/ggsd-2015.htm
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15 januari 2016 - OESO Ministeriële Conferentie over Werkgelegenheid in Parijs.
Het OESO Employment, Labour and Social Affairs Committee (ELSAC) heeft aangekondigd dat er op 15 januari
2016 in Parijs een conferentie over Werkgelegenheid zal plaatsvinden.De Ministeriële conferentie zal worden
voorgezeten door Ierland. Frankrijk, Duitsland en Chili zijn co-voorzitters. Voor deze landen zullen aanwezig
zijn: Joan Burton,de Ierse Minister voor Sociale Zekerheid; de Franse Minister van Werkgelegenheid,
Rebsamen; de Duitse minister van SZW, mw Nahles en de Chileense minister van SZW, mw Rincón.De
volgende thema’s zullen aan de orde komen: de bevordering van inclusief arbeidsmarktbeleid, skills, de
kwaliteit van banen en ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Ook zal de Ministers gevraagd worden een
gemeenschappelijk verklaring te ondertekenen en een beslissing te nemen over de voortgang van de OESO
jobs strategy.Voorafgaand aan de Ministeriële conferentie zal (op 14 januari) een Forum worden gehouden
over de toekomst van werk (de te verwachten veranderingen op de arbeidsmarkt en de manier waarop daar
het beste op ingespeeld kan worden).

Meer evenementen zie: http://www.oecd.org/newsroom/upcomingevents/
Terug naar boven

OESO publicaties

Nieuw OESO rapport gepubliceerd over de middelen voor klimaatfinanciering en hoever we afstaan van het
doel $100 mrd, Climate Finance in 2013-14 and the USD 100 billion

Publicatie van OESO rapport “Fiscal Sustainability of Health Systems”
Tijdens de economische en financiële crisis is het onderwerp van kostenbeheersing in de gezondheidszorg in
veel OESO landen hoog op de agenda komen te staan. De OESO constateert dat tussen 1990 en 2012 in
vrijwel alle OESO landen de uitgaven aan de gezondheidszorg sneller zijn gestegen dan de economische groei.
Vooral als gevolg van bezuinigingsbeleid (in landen als Griekenland, Ierland, Italië, Portugal en Spanje) is die
groei tussen 2000 en 2008 afgezwakt van een gemiddelde van 4% naar 2,6% in 2009 en zelfs 1% in 2012. De
OESO verwacht echter dat, indien er geen structurele maatregelen worden genomen, de kosten op de midden-
en lange termijn weer zullen stijgen, in 2030 tot 9% van BBP en in 2060 tot zelfs 14% van BBP. Dure
technologische ontwikkelingen en vergrijzing zijn de belangrijkste oorzaken hiervan.
De OESO heeft deze zaken onderzocht in het kader van het zogenaamde OECD Senior Budget Officials- Health
Officials Joint Network on the Fiscal Sustainability of Health Systems (OECD SBO-Health Joint Network). In dit
netwerk van hoge vertegenwoordigers van Ministeries van Financiën en Volksgezondheid zijn o.a. best-
practices op het gebied van kostenbeheersing in de gezondheidssector aan de orde gekomen. Daarbij zijn
bijvoorbeeld institutionele kaders onderzocht op hun geschiktheid voor kostenbeheersing. Het resultaat van
deze discussies en onderzoeken is het OESO rapport “Fiscal sustainability of Health Systems, bridging health
and finance perspectives” dat op 24 september j.l. verschenen is. Nederland en Frankrijk worden genoemd als
positieve voorbeelden. Lees hier me over in het volledige rapport, klik hier

”OECD Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2015” over de omvang van de subsidies voor fossiele
brandstoffen, nu geschat op $160-200 mrd. per jaar

Development Co-operation Report 2015: Making Partnerships Effective Coalitions for Action
Multilateral Aid 2015: Better Partnerships for a Post-2015 World

Government at a Glance 2015

OECD Employment Outlook 2015

OESO Jaarboek 2015
Lees de artikelen in het OESO Jaarboek 2015 van MP Rutte, Minister Ploumen en Minister Schultz van Haegen

http://www.oecd.org/newsroom/upcomingevents/
http://www.oecd.org/environment/climate-financing-momentum-builds.htm
http://www.oecd.org/environment/climate-financing-momentum-builds.htm
http://www.oecd.org/health/healthcarecostsunsustainableinadvancedeconomieswithoutreform.htm#.Vgk9TYw_X68.email
http://www.oecd.org/environment/support-to-fossil-fuels-remains-high-and-the-time-is-ripe-for-change.htm
https://www.oecd.int/olis/portal/site/olis-account-approval/menuitem.cc9285ff2a6fd9904440782643c066a0/?ProductId=339210&LanguageStr=English&MediumType=E-book&MediumFormat=PDF%20Format&PubDate=07/09/2015&AvailStatus=Available
https://www.oecd.int/olis/portal/site/olis-account-approval/menuitem.cc9285ff2a6fd9904440782643c066a0/?ProductId=335200&LanguageStr=English&MediumType=E-book&MediumFormat=PDF%20Format&PubDate=14/07/2015&AvailStatus=Available
http://www.oecd.org/gov/govataglance.htm
http://www.oecd.org/employment/oecd-employment-outlook-19991266.htm
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/bijlagen/voorlooppag-okt-2014/2015/mp-rutte.html


OECD360 – Hoe doet Nederland het?
De nieuwe, Nederlandstalige publicatie ‘OECD360 – Nederland’ geeft in vogelvlucht weer hoe Nederland
presteert t.o.v. ander OESO-landen op het gebied van onder meer groene groei, onderwijs, welzijn, regionale
ontwikkeling, werkgelegenheid, economie en landbouw - www.oecd360.org/netherlands

International Energy Agency – IEA publications

International Transport Forum – ITF publications

Nuclear Energy Agency – NEA publications

Lees alles: http://www.oecd.org/about/publishing/ - http://www.oecd-ilibrary.org/

OECD insights
Interessante columns over actuele onderwerpen, zie o.a. de column van OECD Chief of Staff & G20 Sherpa
Gabriela Ramos: ‘We need global policy coherence in trade and investment to boost growth’
http://www.oecd.org/insights/

Alternatief voor OLIS: O.N.E.-App
Met het oog op minder papiergebruik, toegenomen mobiliteit en verdergaande digitalisering heeft de OESO
een App ontworpen die snel toegang geeft tot alle informatie over vergaderingen (documenten, delegaties
etc). Bovendien is het via de App mogelijk om – na eerst aangemeld te zijn - met een E-badge toegang te
verkrijgen tot het Conferentiecentrum van de OESO. De O.N.E.- App is te instaleren op PC’s, smartphones en
tablets via: https://one.oecd.org

Terug naar boven

OESO vacatures

Gezocht: Stagiairs (M/V) die het team van PV OESO voor een periode van 3-6 maanden willen versterken. Heb
je de Nederlandse nationaliteit, nog niet afgestudeerd en wil je de collegebanken een keer afwisselen met een
stoel achter de Nederlandse vlag bij de OESO, kijk dan op:
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/organization/stages

Geïnteresseerd in een baan bij de OESO? Hierbij enkele algemene tips voor sollicitaties bij de OESO: informeer
je heel goed op het betreffende terrein via de website, lees de belangrijkste OESO publicaties op dit terrein,
laat je Engels checken door een native speaker, informeer naar terugkeergaranties bij je werkgever. Wees niet
verbaasd als het lang duurt voor je wat hoort (kan 6 maanden zijn, hopelijk minder en soms meer). Als je niet
op de shortlist komt voor interviews, dan hoor je meestal niks.

Ben je geshortlist? Gefeliciteerd, maar de concurrentie zal groot en sterk zijn! Dus bereid je voor op een zwaar
panel interview waar op alles gelet wordt: inhoud (wat kan jij toevoegen), stijl (niet te kort door de
Nederlandse bocht), Engels (ken je vaktermen en boodschappen van kern publicaties), communicatieve
vaardigheden (kijk je de mensen aan, houd je oogcontact met het panel), kleding/uiterlijk (OESO is best
formeel, dus geen jeans, bij mannen das en scheren). Verrassingen zijn ook mogelijk: een schriftelijke test,
een casus e.d.

De PV is graag bereid in specifieke gevallen te adviseren en faciliteren waar mogelijk. Check de actuele
vacatures: https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl

Terug naar boven
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PV OESO PARIJS contacten

• Noé van Hulst
Permanent Vertegenwoordiger OESO
• Marit van Zomeren
Plv. Permanent Vertegenwoordiger OESO
Uitvoerend Comité OESO, Energie, Duurzame Ontwikkeling, Ontwikkelingscluster
• Carla Boonstra, Landbouwraad
Landbouw, Voedsel, Visserij, Biotechnologie, Regionaal beleid, Milieu
• Natalia Cerrato, Economische Raad
Algemene economie, Mededinging, Innovatie, Handel, Investeringen, Multinationale Ondernemingen (MNO’s),
Ondernemerschap, MKB, Digitale Economie, Financiële Markten, Fiscale aangelegenheden, Corporate
Governance, Public Governance, Corruptiebestrijding
• Iris Smalbrugge
OESO Comité Externe Betrekkingen, Onderwijs, Begroting, Toetreding
• 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

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://oecd.nlmission.org
https://twitter.com/NLmissionOECD
Facebook: http://on.fb.me/1gGlhrC

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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