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Voorwoord

Het Nederlandse voorzitterschap van de EU brengt ook voor de Nederlandse PV bij de OESO wat extra
activiteiten met zich mee. Zo proberen we waar nuttig het OESO Secretariaat te betrekken in de
voorbereiding van Informele EU Councils e.d. Zo heeft de Chief Economist van de OESO (Catherine
Mann) een presentatie gegeven over het economische belang van R&D in de Informal Competitiveness
Council en is de Informal Trade Council gevoed met een OESO paper over hoe we na de WTO
Ministersvergadering in Nairobi verder moeten met handel en investeringen. In Parijs moet de PV
incidenteel coordinatie tussen EU lidstaten verzorgen (dit verschilt sterk per comite). Belangrijker zijn
de eigen PV activiteiten die bijdragen aan de informatie-voorziening over de Nederlandse EU
voorzitterschaps-prioriteiten en de links met de OESO. Een goed voorbeeld is de druk bezochte OESO-
bijeenkomst waarin de Nederlandse DG Fiscale Zaken Pieter Hasekamp de Nederlandse fiscale EU-
voorzittersagenda uitgebreid besprak, waarbij de implementatie van het OESO-pakket ter bestrijding
van belastingontwijking (BEPS voor de kenners) een grote rol speelt. We beogen in de komende tijd nog
meer van dit soort bijeenkomsten op andere relevante terreinen, zoals handel en investeringen.
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Actualiteiten

G20 Monitor

G20 - Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, Shanghai 26-27, February

G20 - Summit 2016, China

G20 - Draft schedule of events

G20 GDP Growth - Third quarter of 2015, OECD

18-19 februari - DAC High Level Meeting, OECD
De tweejaarlijkse High-Level Meeting plaats van de Development Assistance Committee (DAC). Nieuwe
afspraken over de ODA-rapportage werden beklonken ("modernisering ODA") ten eerste voor activiteiten
op gebied van vrede en veiligheid; en ten tweede voor instrumenten om private sector investeringen in
ontwikkelingslanden beter te kunnen meten en meetellen als ontwikkelingshulp. Daarnaast spraken
vertegenwoordigers van de VN, OESO en donorlanden uitgebreid over de vluchtelingen- en migratiecrisis.
Het was duidelijk we ervoor moesten oppassen om het gebruik van ODA voor opvang van asielzoekers niet
ten koste te laten gaan van hulpstromen aan de armste landen en de landen in de regio die vluchtelingen
opvangen. UN Deputy SG Eliasson en hoge vertegenwoordigers van UNHCR, OCHA en de Europese
Commissie pleitten ervoor humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking voor de lange termijn goed op
elkaar te laten aansluiten. Namens Nederland sprak DGIS over het belang van innovatie van de
humanitaire hulp en een 'Grand Bargain' ten bate van een veelomvattende hulprespons, waaraan minister
Ploumen werkt.
Lees verder

18 februari – Lancering Interim Economic Outlook (zie ook BLOG)
De OESO heeft op 18 februari 2016 jl. als tussentijdse update een Interim Economic Outlook uitgebracht
(vooruitzichten grote economieën), vooruitlopend op de EO-publicatie in juni van dit jaar (prognoses voor
alle OESO-landen). De kernboodschappen zijn tijdens een persconferentie door Chief Economist Catherine
Mann gepresenteerd.
De OESO-groeiramingen zijn voor bijna alle landen (incl. de eurozone) neerwaarts bijgesteld t.o.v. de
Economic Outlook in november, een collectief beleidrespons (monetair-budgettair-structureel) is urgent
nodig, aldus Mann.
Voor meer info

16 februari – NAEC Lunch Seminar – Small Countries: Canaries in the Coal Mine? (M. O’Sullivan,
D. Skilling)
Kleinere (ontwikkelde) economieën kunnen belangrijke en waardevolle inzichten bieden in het wereldwijde
debat over huidig en toekomstig economisch beleid en bijbehorende vraagstukken, ze staan vaak aan de
‘policy frontier’ of worden door hun flexibiliteit en infrastructuur als proeftuin voor nieuw beleid beschouwd.
Daarom zouden ze een sterkere en meer coherente stem in mondiale beleidsdiscussies moeten krijgen
(incl. in G20-verband). Men is namelijk sterker afhankelijk van de wereldeconomie, waardoor nieuwe
economische ontwikkelingen eerder worden opgepikt, gekoppeld aan een sneller reactievermogen.
Voor meer info

11 februari – NAEC Lunch Seminar – Exploring the Innovation-Growth-Inequality Nexus (P.
Aghion)
De verschillende dimensies van ongelijkheid kunnen niet op dezelfde manier worden beschouwd. Innovatie
is een bron van top-inkomensongelijkheid en tegelijkertijd van groei.
Innovatie draagt niet bij aan inkomensongelijkheid in brede zin. Inclusieve groei via innovatie kan worden
bevorderd via het stimuleren van alle belangrijke drijvers van innovatie-gebonden economische groei,
zoals onderwijs, flexibilisering van de arbeidsmarkt, contracyclische maatregelen, concurrentie.
Er moet worden gezocht naar een manier om enerzijds groei via innovatie te stimuleren en anderzijds om
de uitwassen daarvan te beperken, bijv. voorkomend dat er te grote concentraties van kapitaal en
innovatie ontstaan die de concurrentie belemmeren. Er dient teruggegaan worden naar een
Schumpeteriaans model.
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Een goed belastingsysteem zou ten aanzien van de top-inkomens naar achtergrond moeten differentiëren
(bijv. wel of niet via innovatie behaald c.q. bijdrage aan economische groei). Lobby-activiteiten dragen bij
aan grotere ongelijkheid.
Voor meer info

9 februari – Global Partnership for Effective Development Cooperation, GPEDC
De Pv organiseerde samen met het Development Cooperation Directorate een briefing over het Global
Partnership for Effective Development Cooperation, GPEDC (een partnerschap waarvan minister Ploumen
co-voorzitter is). DAC-experts werden bijgepraat over de monitoring van de effectiviteit van de hulp; en
over voorbereidingen van de High-Level Meeting in Nairobi.

8 februari – NAEC Lunch Seminar – Productive Bubbles (W.H. Janeway)
Speculatieve zeepbellen ontstaan waar markten voor verhandelbare activa bestaan. Ze kunnen worden
onderscheiden langs twee dimensies: voorwerp en plaats van speculatie. Soms is het voorwerp van
speculatie transformationele technologie geweest: spoorwegen, elektrificatie, het internet, maar vaak biedt
het geen mogelijkheden om het productiepotentieel van de economie te vergroten. Als het om de tweede
dimensie gaat (besmetting banksysteem), zijn de economische gevolgen van de uiteenspatting van
zeepbellen desastreus geweest. In de afgelopen 250 jaar van door technologische innovatie gedreven
economische groei, hebben ‘productieve zeepbellen’ kapitaal gemobiliseerd om transformationele
technologieën te ontwikkelen en om de nieuwe economische ruimte te verkennen.
Voor meer info

4 februari - Lunch Seminar “Tax Priorities Dutch EU Presidency: tackling BEPS and VAT fraud”
Op een druk bezochte en levendige lunchbijeenkomst presenteerde DG Fiscale Zaken Pieter Hasekamp van
het Ministerie van Financiën de Nederlandse fiscale prioriteiten tijdens het EU-Voorzitterschap van
Nederland, met OESO-interventies van o.a. Pascal Saint-Amans, Christian Kastrop en Piet Battiau. Centrale
discussieonderwerpen waren de implementatie van het BEPS-pakket van de OESO (internationale
belastingontwijking), BTW-fraude (een serieus probleem in de EU) en de uitwisseling van ‘good national
practices’ en ‘lessons learned’ in dit verband.
Voor meer info

4 februari - OS-experts en statistici kwamen bijeen om te bespreken hoe je resultaten op gebied van
de SDGs in kaart kunt brengen en met elkaar vergelijken: een 'results framework' opzetten. Dit is
ingewikkeld, omdat er meer dan 200 indicatoren worden geselecteerd, onder leiding van de VN. Een
voorstel van het Development Cooperation Directorate om een eenvoudig systeem voor DAC-leden op te
zetten moet nog verder worden besproken. De OESO-landen zelf zijn ook nog maar net begonnen met hun
uitwerking van de SDGs.

3-5 februari - 4th OECD Parliamentary Days. Paris, France.
Helaas zonder deelname van Nederlandse parlementariërs.

1 februari - OESO presenteert Territorial Review van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag
Rolf Alter, directeur Governance & Territorial Development van de OESO, overhandigde tijdens een druk
bezochte bijeenkomst officieel de OECD Territorial Review van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag
(MRDH) aan minister Blok van Wonen en de burgemeesters Van Aartsen (Den Haag) en Aboutaleb
(Rotterdam). Lees verder: http://bit.ly/1nYsXgl;

28 januari - OESO – UNHCR conferentie over de integratie van vluchtelingen (28 januari 2016)
Op 28 januari j.l. vond op de OESO een OESO-UNHCR conferentie plaats over de integratie van
vluchtelingen. In veel landen komt een integratieplan voor de recente vluchtelingenstroom nog maar net
van de grond. Veel landen vinden het moeilijk om veel geld vrij te maken voor de integratie van
vluchtelingen, ook al zijn de aanwijzingen dat niets doen of “slechte” integratie op de lange termijn veel
kostbaarder zal zijn.
De bijeenkomst was bedoeld om het belang van een goed integratiebeleid voor de ontvangende landen te
onderstrepen. Hoe sneller het integratieproces verloopt, des te beter de potentiële economische, sociale en
culturele bijdrage van de vluchtelingen aan het ontvangende land benut kan worden, is de stelling van de
OESO en de UNHCR. Aandachtspunten bij integratie zijn: integratie op de arbeidsmarkt, onderwijs, taal,
actief burgerschap, sociale integratie en sociale inclusie, en woonruimte.
Tijdens de conferentie werd door SG OESO Gurria, in gezelschap van UNHCR High Commissioner Filippo
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Grandi, een publicatie van de OESO gelanceerd –
OECD - UNHCR Integration of Refugees

28 januari - OECD Secretary-General Angel Gurría welcomes European Commission corporate
tax avoidance proposals
De OESO verwelkomt het Anti-Belastingontwijking Pakket van de Europese Commissie, de
ontwerprichtlijnen die een EU-invulling geven aan de strijd tegen internationale belastingontwijking en in
het bijzonder aan de vijftien actiepunten van het BEPS-project van de OESO.

27 januari - A boost to transparency in international tax matters: 31 countries sign tax co-operation agreement to enable automatic sharing of country
Op 27 januari 2016 hebben 31 landen (waaronder Nederland) de Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) ondertekend, wat automatische uitwisseling van gegevens d.m.v.
mogelijk maakt.
Hiermee is actiepunt 13 van het BEPS-actieplan van de OESO in werking gezet, een directe ‘boost’ in de internationale samenwerking op belastinggebied, door de transparantie van activiteiten van multinat
vergroten. De eerste uitwisseling (over gegevens van 2016) start in 2017/2018.
Voor meer info: A boost to transparency in international tax matters

27 januari – NAEC Lunch Seminar - Nowcasting and the Role of Big Data in Short-Term
Macroeconomic Forecasting (P. Richardson)
Hoewel Big Data nieuwe, unieke en tijdige inzichten bieden voor macro-economische prognoses met een
hoge frequentie, is het gebruik ervan tot op heden relatief beperkt en met wisselend succes. De meest
succesvolle toepassingen lijken te wijzen op verankering van deze informatiecategorie binnen een
samenhangend economisch kader, in tegenstelling tot het gebruik van een meer naïeve ‘black box
benadering’. Dit suggereert dat toekomstig werk met Big Data zich beter zou moeten richten op het
ontwikkelen van de juiste economische modelleringskaders en op een stabiel kwaliteitskader voor de
statistische indicatoren afgeleid van Big Data bronnen.
Voor meer info

26/27 januari – Presentaties Chief Economist OESO in Den Haag en Amsterdam
Op 26 januari jl. organiseerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken (DGBEB/EDT) i.s.m. de PV een
lunchlezing met Chief Economist Catherine L. Mann over de wereldwijde economische vooruitzichten, China
en Nederland, met een thematische focus op handel en investeringen. De sessie werd gemodereerd door
DGBEB Marten van den Berg.
Op 27 januari jl. heeft Catherine L. Mann tijdens de Inf. EU Concurrentiekrachtraad in Amsterdam een
presentatie gegeven over het economische belang van R&D.
Voor meer info en Press Release

26 januari – Reshoring: Myth or Reality?
Dit OESO-paper onderzoekt het verschijnsel reshoring (vaak gebruikte synoniemen: "backshoring",
"nearshoring", "onshoring"): bedrijven uit Westerse landen halen hun productie terug uit lageloonlanden en
vestigen het in eigen land. Over het effect van deze trend op het aantal banen en de revitalisering van de
productieprocessen bestaat nog altijd veel discussie. Nationale overheden spelen echter wel in op reshoring
door in te zetten op een aantrekkelijker ondernemersklimaat.
Voor meer info

21 januari – 2016 Economic Survey of the Netherlands
Op 21 januari is het nieuwe OESO- landenrapport over de Nederlandse economie (tweejaarlijkse exercitie)
in desbetreffend OESO-comité besproken (EDRC, Economic Development and Review Committee). Het
rapport gaat traditiegetrouw in op de huidige economische situatie van Nederland en haar vooruitzichten,
gekoppeld aan twee wisselende thema’s/accenten. Dit jaar staat de studie (en bijbehorende
aanbevelingen) in het teken van: “Sustaining the recovery”, “Bolstering private investment” en “Boosting
skills for all”. Het rapport zal 3 maart a.s. in Den Haag door plv. SG OESO Kapferer aan Minister Kamp
worden aangeboden.

20 januari – Two-thirds of OECD countries decrease their R&D budgets
Uit voorlopige gegevens voor 2015 blijkt dat R&D-overheidsbudgetten in het OESO-gebied hun
neerwaartse trend sinds 2010 doorzetten, na een korte stabilisatie in 2014. Onder de landen waarvoor
gegevens over 2015 beschikbaar zijn, hebben tweederde hun R&D-budgetten in reële termen verlaagd en
het geschatte OESO-totaal is gedaald met 1,32%. In een aantal landen zou een dergelijke daling kunnen
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zijn verzacht door toenemende steun via fiscale R&D-stimulansen.
Voor meer info

19 januari – Development Council meeting over de integratie van de Sustainable Development Goals in
het werk van de OESO. SG Gurria wil een actieplan hierover aan de ministeriele conferentie (MCM) van juni
presenteren. Voor die tijd moeten alle inhoudelijke comite's met prioriteiten voor die SDG agenda komen.
SG OESO wil zowel de eigen leden als ontwikkelingslanden steunen. Nederland benadrukte het belang van
focus op de terreinen waar de OESO sterk op is: meten en monitoren, beleidsanalyse en -advies. Ook het
belang van beleidscoherentie en de rol die het Global Partnership for Effective Development Cooperation
kon spelen. Lidstaten onderstreepten ook dat de OESO nauw moet samenwerken en afstemmen met de VN
en andere internationale organisaties.

15 januari – Labour Ministerial Meeting
Op vrijdag 15 januari jl vond in Parijs de ministeriële OESO conferentie Employment, Labour, and Social
Affairs plaats. Centraal stond het bevorderen van de veerkracht van de arbeidsmarkt en de inclusiviteit van
de arbeidsmarkt. Met de ondertekening van een Ministeriële Verklaring gaven de 43 aanwezige landen aan
zich voor deze zaken in te zullen zetten. Marcelis Boereboom, DG Werk van MINSZW, vertegenwoordigde
Nederland bij deze bijeenkomst.
De Ministeriële Conferentie bood de mogelijkheid aan landen om te laten zien hoe en met welk
arbeidsmarktbeleid ze de crisis hebben doorstaan. Daarnaast werden de klokken gelijk gezet ten aanzien
van de te voeren koers die hen het beste voorbereidt op de verwachte uitdagingen zoals de digitalisering
van de economie en de robotisering van werk. Er werden tevens twee Raadsaanbevelingen (één over
gender en één over geestelijke gezondheid op het werk) aangenomen en kreeg de OESO het mandaat voor
het produceren van een nieuwe Jobs Strategy. De gemaakte afspraken vormen het uitgangspunt voor de
middellange termijn van OESO werk op SZW gebied en zijn tevens belangrijk voor de positie van de OESO
in gremia zoals de G20.
Centraal in de nieuwe koers staat de grotere aandacht voor ongelijkheid en de kwaliteit van werk als
onderdeel van het bevorderen van het herstelvermogen arbeidsmarkten. Ook is er overeenstemming over
het belang van een meer integrale aanpak van arbeidsmarktbeleid, waarbij macro-economisch beleid en de
mondialisering nadrukkelijker meegenomen dienen te worden.

14 januari - Routine jobs, employment and technological innovation in global value chains
Hoe zijn mondiale waardeketens (GVCs), vaardigheden, ICT, innovatie en industriële structuur van invloed
op werkgelegenheid, routinematige en niet-routinematige beroepen? Dit OESO-paper suggereert dat
relatief hogere vaardigheden worden geassocieerd met hogere werkgelegenheidsniveaus in niet routine- en
laag routine-intensieve beroepen. De resultaten wijzen op het bestaan van complexe interacties tussen de
routinematige inhoud van beroepen, vaardigheden, technologie, industriële structuur en handel, die een
helder onderscheid tussen de 'winnaars' en 'verliezers' in de context van GVCs niet echt mogelijk maken.
Een aanhoudende en positieve rol van vaardigheden en innovatieve output voor werkgelegenheid is te
vinden in alle routine-intensieve beroepen.
Voor meer info

14 januari - Policy Forum
De digitalisering van de economie en de robotisering van de arbeidsmarkt hebben gevolgen voor de
organisatie van werk, de arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Hoewel het moeilijk blijkt
om precieze voorspellingen te doen, is het zaak de economie, de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt zo
goed mogelijk voor te bereiden op de veranderingen. Vragen die hierbij opkomen zijn, hoe kunnen we
anticiperen op de komende veranderingen en wat kan van de verschillende stakeholders worden verwacht
en in het bijzonder van de overheid? In hoeverre is het een kwestie van aanpassing aan de veranderingen
en in hoeverre zijn de veranderingen te sturen?
Op 14 januari jl organiseerde de PV OESO een werkontbijt over deze onderwerpen. Hierbij werd het WRR
rapport “ de robot de baas” en een Franse best-practice gepresenteerd. Na deze bijeenkomst vond het
OESO Policy Forum on the Future of Work plaats. Naast ministers van OESO landen kwamen academici en
vertegenwoordigers van de sociale partners aan het woord. En marge van het Forum werd bilateraal
gesproken over de integratie van vluchtelingen. Nederland werd in dit Forum vertegenwoordigd door
Bernard Ter Haar, DG Sociale Zekerheid en Integratie van MINSZW.

13 januari – NAEC Fostering New Approaches to Sustainable Development
In een seminar in het kader van NAEC, op 13 januari, werd eveneens over de Sustainable Development
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Goals en het belang van beleidscoherentie gesproken. Kitty van der Heijden, vertegenwoordiger van het
World Resources Institute en ex-BZ collega, lichtte toe hoe dringend en complex de problematiek van
duurzaamheid is.
Voor meer info

13 januari – Briefing voor Ambassadeurs over Responsible Business Conduct
Op 13 januari jl. organiseerde de PV OESO één van zijn reguliere bijeenkomsten voor de ambassadeurs
van OESO landen over Responsible Business Conducts (RBC). Voorzitter van de WP RBC, Roel
Nieuwenkamp, gaf een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2015, zoals het opnemen in de G7-
verklaring van een paragraaf waarin de staatshoofden zich committeren aan het versterken van het
functioneren en het succes van de National Contact Points en hun steun betuigen aan het werk ten aanzien
van Responsible Supply Chains. Ook maakte hij er melding van dat in 2015 een aantal sectorele Guidances
for Due Diligence is aangenomen zoals de OECD- FAO Due Diligence Guidance for Responsible Agricultural
Supply Chains, de OECD Due Diligence Guide on Stakeholder engagement in the Extractive Industries.
Vooruitgang is daarnaast geboekt met de Due Diligence Guidance for Responsible Garment and Footwear
Supply Chains en zijn er belangrijke afspraken gemaakt met China over responsible sourcing of minerals.
In het bijzonder bereikten OESO SG Gurria en de Premier van China een akkoord over een actieplan op dat
gebied.
Tijdens de bijeenkomst werd tevens vooruitgeblikt. In 2016 bestaan de OESO Guidelines 40 jaar. Bij dit
heugelijke feit zal worden stilgestaan tijdens het Global Forum on Responsible Business Conduct op 8 en 9
juni a.s. in Parijs (http://mneguidelines.oecd.org/globalforumonresponsiblebusinessconduct/).
Op 11 maart aanstaande zal de OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains in Parijs
worden gelanceerd. Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan Minister Ploumen
(http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm). Tijdens een ronde-
tafel met vertegenwoordigers van verschillende betrokken in de voedselketen (zoals Carrefour, Unilever
etc) zal ingegaan worden op best-practices en het nut van de Guidance voor de stakeholders
(http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/Launch-of-the-Guidance-for-Responsible-Agricultural-
Supply-Chains.htm;
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TWEET's van de PV OESO PARIJS

Volg ons op TWITTER en FACEBOOK
Enkele recente Tweets:

http://www.oecd.org/naec/seminars.htm
http://mneguidelines.oecd.org/globalforumonresponsiblebusinessconduct/
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/Launch-of-the-Guidance-for-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/Launch-of-the-Guidance-for-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.htm
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/nieuws/2016/02/interim-economic-outlook-2016-verlaging-groeiramingen-wereldeconomie-inclusief-eurozone-collectief-beleidrespons-urgent-nodig.html
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/nieuws/2016/02/interim-economic-outlook-2016-verlaging-groeiramingen-wereldeconomie-inclusief-eurozone-collectief-beleidrespons-urgent-nodig.html
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/nieuws/2015/12/blog---2016-csr-is-dead-what%E2%80%99s-next-kopie.html
http://oecd.nlmission.org/news/2016/01/blog---evolving-expectations-the-role-of-export-credit-agencies-in-promoting-and-exemplifying-responsible-business-practices.html
http://oecd.nlmission.org/news/2016/01/blog---evolving-expectations-the-role-of-export-credit-agencies-in-promoting-and-exemplifying-responsible-business-practices.html
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/nieuws/blogs/blogs-2016/2016-het-jaar-van-de-productiviteit.html
https://twitter.com/NLmissionOECD
https://www.facebook.com/pages/Permanente-Vertegenwoordiging-van-het-Koninkrijk-der-Nederlanden-OESO/534718489982459?ref=hl


#NL DG @ChrRebergen discussing role development cooperation in addressing refugee
crisis#OECD#DAC#HLM @SolheimDAC

Les #migrants représentent une opportunité, il faut investir pour mieux les gérer
@A_Gurria - http://f24.my/1RchRh9

OECD NETHERLANDS @NLmissionOECD 9 feb.
What does #OECDgov say ab Metropolitan Region Rotterdam - The Hague #MRDH?
http://bit.ly/1nYsXgl

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: hans-
van.nieuwkerk@minbuza.nl

Overzicht komende evenementen

26 februari – Lancering : Economic Policy Reforms 2016: Going for Growth Interim Report

3 maart: Aanbieding van het twee-jaarlijkse OESO rapport over de Nederlandse economie

https://twitter.com/hashtag/NL?src=hash
https://twitter.com/ChrRebergen
https://twitter.com/SolheimDAC
https://twitter.com/hashtag/migrants?src=hash
https://twitter.com/A_Gurria
https://t.co/cdCscxxAFg
https://twitter.com/NLmissionOECD
https://twitter.com/NLmissionOECD
https://twitter.com/NLmissionOECD/status/696951693116715008
https://twitter.com/hashtag/OECDgov?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MRDH?src=hash
https://t.co/wj2ANsmvPN
http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/middleeastandnorthafrica.htm
http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/middleeastandnorthafrica.htm
http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeastasia.htm
http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeastasia.htm
http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeastasia.htm
http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/eurasia.htm
http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeasteurope.htm
http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/latin-america.htm
http://www.oecd.org/africa/
mailto:hans-van.nieuwkerk@minbuza.nl
mailto:hans-van.nieuwkerk@minbuza.nl
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2016_growth-2016-en


door plv SG Kapferer aan Minister Kamp, in Den Haag.

10 maart – Lunch Seminar “Priorities Dutch EU Presidency: Trade & Investment”
(DG BEB Marten van den Berg), Paris

11 maart: Launch van de OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains

14 maart – Conference on Investment Treaties, Paris

14-17 maart - World Investment Forum 2016. Lima, Peru.

16 maart – Anti-Bribery Ministerial Meeting, Paris
The Ministerial Meeting will provide a unique platform to discuss measures to strengthen implementation of
the Anti-Bribery Convention. The meeting will also be an opportunity to exchange ideas on combating
foreign bribery and emerging issues. Particular focus points will include: whistleblower protection,
international co-operation, voluntary disclosure and negotiated settlements, anti-corruption compliance.

7-8 april – Meeting of the Committee on Agriculture at Ministerial Level. Theme: ‘Better Policies to
Achieve a Productive, Sustainable and Resilient Global Food System’

19-20 april – Integrity Forum on Global Trade without Corruption, Paris

20-21 april – Global Symposium on Financial Resilience, Amsterdam

15-16 mei – Conference on the Financial Management of Flood Risk, Paris

30-31 mei – OESO FORUM, Paris

1 juni – Launch Economic Outlook, Paris

1-2 juni – Ministerial Council Meeting, Paris ( “ Enhancing Productivity for inclusive growth” )

21-23 juni - Ministerial Meeting on Digital Economy, Cancun, Mexico
Ministers and stakeholders will gather to move the digital agenda forward in four key policy areas
foundational to the growth of the digital economy: Internet openness and innovation, trust in the digital
economy, building global connectivity, jobs and skills in the digital economy.

29-30 juni - Skills Summit 2016, Bergen, Noorwegen

september – Environmental Policy Committee Ministerial, Paris

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

Terug naar boven

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/2016-conference-investment-treaties.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/2016-conference-investment-treaties.htm
http://unctad-worldinvestmentforum.org/
http://www.oecd.org/corruption/oecd-anti-bribery-ministerial-2016.htm
http://www.oecd.org/corruption/integrity-forum-2016.htm
http://www.oecd.org/finance/2016-global-symposium-on-financial-resilience.htm
http://www.oecd.org/finance/2016-oecd-conference-financial-management-flood-risk.htm
http://www.oecd.org/forum/
http://www.oecd.org/internet/dep-ministerial-2016.htm
http://www.oecd.org/newsroom/upcomingevents/


Recente OESO publicaties

Financing Democracy

Medium-Term Coal Market Report 2015

Consumer Prices

The Safety Culture of an Effective Nuclear Regulatory Body

Latin America: tackle twin challenges of inequality and low productivity to raise living standards

Helping the weakest students essential for society and the economy

Improving Safety for Motorcycle, Scooter and Moped Riders

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

International Energy Agency – IEA publications

International Transport Forum – ITF publications

Nuclear Energy Agency – NEA publications

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

OECD insights
Interessante columns over actuele onderwerpen, zie o.a. de column: Floods, droughts and doubts
Job, in the book of the Bible he gave his name to, was a whiner’s whiner.
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
____________________________________________________________________________

Benoemingen en toetredingen

Ambassadeur Noé van Hulst co-chair van de OECD Informal Reflection Group (IRG) China

Natalia Cerrato, Econ. Raadadviseur van de PV OESO, is per 21 januari 2016 benoemd tot lid van het
Ext. Bureau van het EDRC-comité van de OESO (Economic and Development Review Committee).

PV OESO versterkt met 3 nieuwe stagiaires:
Jesse Doornenbal
Stan Aalderink
Hannah Plandsoen

http://www.oecd.org/governance/financing-democracy-9789264249455-en.htm
http://www.oecdbookshop.org/en/browse/title-detail/MediumTerm-Coal-Market-Report-2015/?K=5JRQGDKRW141
http://www.oecd.org/newsroom/consumer-prices-oecd-updated-2-february-2016.htm
http://www.oecd-nea.org/nsd/pubs/2016/7247-scrb2016.pdf
http://www.oecd.org/newsroom/latin-america-tackle-twin-challenges-of-inequality-and-low-productivity-to-raise-living-standards.htm
http://www.oecd.org/newsroom/latin-america-tackle-twin-challenges-of-inequality-and-low-productivity-to-raise-living-standards.htm
http://www.oecd.org/newsroom/latin-america-tackle-twin-challenges-of-inequality-and-low-productivity-to-raise-living-standards.htm
http://www.oecd.org/newsroom/latin-america-tackle-twin-challenges-of-inequality-and-low-productivity-to-raise-living-standards.htm
http://www.oecd.org/newsroom/helping-the-weakest-students-essential-for-society-and-the-economy-says-oecd.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/transport/improving-safety-for-motorcycle-scooter-and-moped-riders_9789282107942-en
http://www.oecd.org/about/publishing/
http://www.oecd-ilibrary.org/%0d
http://www.iea.org/publications/
http://www.iea.org/publications/
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/index.html
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/index.html
http://www.oecd-nea.org/pub/
http://www.oecd360.org/netherlands
http://oecdinsights.org/2016/02/17/floods-droughts-and-doubts/
http://www.oecd.org/insights/
https://one.oecd.org/


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

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
• Hans van Nieuwkerk (Iris Smalbrugge)
OESO Comité Externe Betrekkingen, Onderwijs, Begroting, Toetreding, Health
• Marjoleine Hennis
Sociale Zaken, Werkgelegenheid, IMVO, Migratie/Integratie, Gezond en Veilig Werken, Skills, Gender
Secretariaat:
• Ilse van Ruler
• Esther Jongejan
• Karin Kok
Terug naar boven

http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/organization/stages
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl


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.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

mailto:ilse-van.ruler@minbuza.nl
mailto:pao@minbuza.nl
http://oecd.nlmission.org/
https://twitter.com/NLmissionOECD
http://on.fb.me/1gGlhrC

