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Voorwoord

Opnieuw een Nieuwsbrief die helder laat zien hoeveel er gaande is bij de OESO. De rol van de OESO als
beleidsadviseur is het meest bekend: “better policies for better lives” is niet voor niets de slogan. Minder
bekend is de groeiende betekenis van de gedragsrichtlijnen voor ondernemingen op het gebied van
milieu, arbeids- en mensenrechten, anti-corruptie e.d. Deze richtlijnen hebben geen wettelijke status, het
betreft “soft law”. Dit jaar vieren we 40 jaar richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen van multinationale ondernemingen, maar pas in de afgelopen jaren zien we hoe “soft law” ook
harde gevolgen kan hebben. Dit instrument mag zich verheugen in een groeiende belangstelling van de G7
en hopelijk binnenkort ook de G20. Langs deze weg krijgt de rol van de OESO als ‘standaard-setter’ meer
gewicht en dit helpt in het scheppen van een gelijk speelveld voor ondernemingen.
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Actualiteiten

G20 Monitor

De G20, de OESO en Nederland

G20 en Werk
De Employment, Labour en Social Affairs directie van de OESO (ELS) is zeer nauw betrokken bij het Chinese
G20 voorzitterschap. Directeur ELS is de G20 Sherpa in de G20 Employment Working Group. Samen met ILO,
WBG en IMF heeft ELS meegeschreven aan diverse achtergrondpapers voor het Chinese voorzitterschap
zoals “Enhance employability” en “Generate adequate job opportunities”. Met de in samenwerking met de
ILO geschreven backgroundpaper “Promote decent jobs” hoopt de OESO een belangrijke bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van de G20 Job Quality Framework. Ten slotte is er een actieplan voor ondernemerschap
ontwikkeld waarbij de link met Responsible Business Conduct (RBC) wordt gemaakt.

28-29 april – Symposium ‘Technology, Innovation and Inclusive Growth: Future Perspectives’
Tijdens dit evenement bediscussieerden beleidsmakers en experts de impact van nieuwe technologie en
innovatie op de economische ontwikkeling en bijbehorend beleid. Dit vraagstuk werd vanuit het perspectief
van zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden bestudeerd.
Extra aandacht werd besteed aan inclusieve groei. Innovatie, automatisering en nieuwe technologieën zullen
grote invloed hebben op de economische ontwikkeling, het productieproces en de arbeidsmarkt. Hoe kan de
overheid succesvolle implementatie van deze nieuwe technieken bevorderen, de arbeidsmarkt in evenwicht
houden en inclusieve economische groei stimuleren?
Antwoorden op deze vragen werden vooral gezocht in het verhogen van de productiviteit en het onderwijzen
in de skills die de nieuwe technologieën vereisen. Ook werd gepleit voor ‘human enhancing innovations’,
innovaties die het analytisch en probleemoplossend vermogen van mensen vergroten, waardoor zij beter
worden in hun werk.
Voor meer info: https://www.innovationpolicyplatform.org/innovation-inclusive-growth-oecd-
project/symposium-technology-innovation-and-inclusive-growth-future

28 april - Scaling up living wages in global supply chains
Artikel op OESO website van Marjoleine Hennis en Roel Nieuwenkamp: The OECD Guidelines are the most
comprehensive standard for Responsible Business Conduct (RBC) covering all areas of corporate
responsibility, ranging from labor and human rights to environment and corruption. Currently, 46 countries
adhere to the Guidelines. These governments made a legally binding commitment to set up National Contact
Points to promote corporate responsibility and to handle complaints about corporate (mis)conduct.
In 2011 the OECD Guidelines have been revised. The revision has led, among other things, to the integration
of the concept of living wage throughout the supply chains.While the 2011 revision of the Guidelines
introduced new expectations of enterprises, it also equipped them with tools to respond to these expectations
and manage risks by carrying out due diligence on their business operations and suppliers.
The challenges for individual companies are numerous, especially in situations where, in the supply chain,
payment of below living wages is pervasive and perceived as necessary to maintain competitiveness. The
OECD can help tackle some of these challenges, not in the least by contributing to the creation of a level
playing field.

http://oecdinsights.org/2016/04/28/scaling-up-living-wages-in-global-supply-chains/
https://friendsoftheoecdguidelines.wordpress.com/2016/04/27/scaling-up-living-wages-in-global-
supply-chains/

27 april – The economic consequences of Brexit: a taxing decision
De OESO voorspelt in een recente analyse dat een vertrek uit de EU 'een majeure negatieve schok' in het VK
teweeg zal brengen en dat het de Britten bijna 3.000 euro per jaar zal gaan kosten. De Britse economie zal
structureel aan kracht verliezen en over vier jaar 3 procent kleiner zijn dan bij handhaving van het EU-
lidmaatschap. In 2030 zal het negatieve verschil in het bbp volgens de OESO-berekeningen zijn opgelopen
tot 5 procent. Het Britse pond zal bij een Brexit een diepe val maken, met alle risico's van dien, in het
bijzonder voor de financiering van het Britse handelstekort. Een Brexit zal niet alleen voor de Britten
negatieve gevolgen hebben. De OESO voorziet dat het bbp in de overige EU-lidstaten over vier jaar in dat
geval 1 procent onder het niveau zal liggen dat in 2020 kan worden bereikt met de Britten aan boord van de
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EU.
Voor meer info: http://www.oecd.org/economy/the-economic-consequences-of-brexit-a-taxing-
decision.htm

27 april – Launch Fisheries and Aquaculture Innovation Platform
Op 27 april as. gaat de web-based Fisheries and Aquaculture Innovation Platform (FAIP) officieel de lucht in.
Het Platform wil onderzoekers/onderzoeksinstellingen en hun projecten en beleidsmakers en hun beleid

wereldwijd met elkaar in verbinding brengen. Website: https://www.oecd.org/fisheries-innovation/

22 april - De Development Assistance Committee sprak onder meer over het nieuwe Programme of
Work and Budget 2017-2018. Nederland en enkele andere landen benadrukten daarbij het belang van het
private sector werk, zoals Aid for Trade. Het Global Partnership on Effective Development Cooperation,
werd ook besproken. Een expert uit Den Haag gaf een presentatie, omdat Nederland / minister Ploumen co-
voorzitter van GPEDC is. De discussie ging vooral over de High-Level Meeting in Nairobi en de rol van de DAC
in het GPEDC.

22 april - WHAT WORKS, gender equality by design
Professor Iris Bohnet (Harvard - Kennedy School of Government) presenteerde voor een overvolle zaal in de
OESO haar boek over de manier waarop gelijkheid tussen mannen en vrouwen in organisaties bevorderd kan
worden via een aantal, relatief kleine, en goedkope maatregelen, zonder dat daar quota’s aan te pas hoeven
komen.
Iedereen heeft gender-vooroordelen, stelt Bohnet. Deze vooroordelen vormen een hindernis voor gender
gelijkheid, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Zij presenteert in haar boek een aantal maatregelen waarmee
het effect van deze, in onze structuren en denken ingebakken, meestal onbewuste, gender-vooroordelen,
gereduceerd kan worden. Haar idee is eenvoudig: hoe minder “barrières” er zijn en dus hoe meer er
daadwerkelijk op talent of capaciteiten zal worden geselecteerd, des te groter de vijver waaruit gevist kan
worden en des te beter dit is voor een organisatie. De (behavioral) econoom heeft inspiratie geput uit het
voorbeeld van Amerikaanse orkesten die in de jaren ’80 hun manier van selectie van nieuwe orkestleden
veranderden door ze achter een gordijn te laten voorspelen. Het gevolg was dat het aantal vrouwelijke
orkestleden is toegenomen van 5% naar 40%.
De suggesties van Bohnet ter verhoging van het aantal vrouwen binnen organisaties variëren van deels
anonieme sollicitatieprocedures, tot groter bewustzijn over de woordkeuze in vacatures, en
communicatietechnieken om bedrijven aan te zetten om meer vrouwen in hun bestuursraden op te nemen.
Over dit laatste onderwerp heeft Prof Bohhet in 2013 de Britse regering geadviseerd. Tussen 2013 en 2015 is
het aantal vrouwen in bestuursraden in de VK toegenomen van 13% naar 25%, zonder hiervoor een quotum
ingesteld te hebben.
Naast de maatregelen die bijdragen aan meer gelijkheid qua aantallen van mannen en vrouwen binnen
organisaties, hamert Bohnet erop dat de organisaties op zulke wijze dienen te worden ingericht dat de
omstandigheden op het werk voor mannen en vrouwen gelijk blijven gedurende hun carrière. Dit kan
bijvoorbeeld gedaan worden door evaluatie-systemen over functioneren gender-neutraal te maken en door
mannen en vrouwen in dezelfde posities, dezelfde ondersteuning en hetzelfde type taken te geven.
Bohnet laat zien dat een verandering van de context die het effect van vooroordelen vermindert effectiever is
dan het opleggen van sancties of het geven van diversiteitstrainingen. Het zou interessant zijn om na te gaan
in hoeverre de aanbevelingen van Bohnet in de Nederlandse context zouden werken, voor bijvoorbeeld de
toename van vrouwen in bestuursraden maar ook daar waar de uitkomsten (zoals het relatief hoge
percentage van vrouwen in deeltijdwerk) worden toegeschreven aan cultuur en verschillen tussen mannen en
vrouwen hun beleving van werk en vrije tijd (CPB rapport, maart 2016).
Iris Bohnet, What works, gender equality by design, The Belknap Press of Harvard University Press,
Cambridge (MA), 2016.
Voor meer info zie http://gap.hks.harvard.edu

21 april - Multilevel governance en economische ontwikkeling – De OESO als klankbord voor
nationaal beleid
De studiegroep Openbaar Bestuur o.l.v. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) onderzocht het functioneren van het Nederlands openbaar bestuur in het licht van de economische
ontwikkelingen ten behoeve van de volgende kabinetsperiode. Voor dit onderzoek vroeg de Studiegroep de
OESO onderzoek te doen naar hervormingen op gebied van multilevel governance in verschillende OESO-
landen. In de vergadering van het OESO Regional Development Policy Committee op 21 april jl. deed BZK
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verslag van het proces en de uitkomst. Lees verder

20-21 april – Global Symposium on Financial Resilience, Amsterdam
Koningin Máxima opende het symposium OESO over financiële educatie.
Hare Majesteit Koningin Máxima hield op woensdag 20 april de openingstoespraak bij het tweedaagse
symposium 'The Netherlands-OECD Global Symposium on Financial Resilience Throughout Life' in
Amsterdam. Deze conferentie is een initiatief van het International Network on Financial Education (INFE)
van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en platform Wijzer in
geldzaken. Lees verder en bekijk Video

19-20 april – Integrity Forum: Global trade without corruption
Onlangs vond het 4e OESO-Integriteitsforum plaats, met beleidsmakers, bestuurders en afgevaardigden van
het bedrijfsleven uit alle OESO-landen en partners.
Volgens SG Gurría zijn recente schandalen als de Panama-papers wake-up calls om corruptiebestrijding op de
internationale agenda te zetten. Ook EU-Commissaris Malmström en Brits Staatssecretaris Pickles betoogden
dat corruptie niet alleen de grootste belemmering voor economische vooruitgang is, maar ook onderwijs,
gezondheidszorg, veiligheid en openbaar bestuur ondermijnt.
In verschillende sessies werden uiteenlopende thema’s bediscussieerd: de bescherming van klokkenluiders,
de rol van het MKB, anti-corruptiemaatregelen in handelsovereenkomsten zoals TTIP, corruptie in
staatsbedrijven, het belang van ‘responsible supply chains’ en het gebruik van big data.
Conclusie van het forum is dat het opstellen van anti-corruptiemaatregelen niet genoeg is; er zal een cultuur
van integriteit gecreëerd moeten worden, waarin zowel overheden als bedrijven investeren in de
implementatie en naleving van de gemaakte afspraken. Ook moet het publieke bewustzijn van de kosten en
gevolgen van corruptie worden vergroot.

Voor meer info: Integrity Forum on Global Trade without Corruption

18 april – Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact
De handel in namaak- en gestolen goederen heeft wereldwijd jaarlijks een waarde van 85 miljard euro,
oftewel 2,5 procent van de globale import. Van de goederen die de EU jaarlijks importeert is zelfs 5 procent
illegaal verkregen of nagemaakt. Dit is de belangrijkste conclusie van dit gezamenlijke OESO/EIPO-rapport.
Het grootste gedeelte van de illegaal verkregen producten komt uit opkomende economieën. Hier is een
infrastructuur voor grootschalige handel aanwezig, maar ontbreekt het de controlerende instituties nog aan
daadkracht en capaciteit. Landen waarvan de intellectuele eigendomsrechten het meest worden geschonden
zijn de VS, Italië en Frankrijk. Een groot deel van de opbrengst van de handel in illegaal verkregen producten
gaat naar internationaal georganiseerde criminele organisaties. De grootschalige handel in illegaal verkregen
goederen schaadt niet alleen de economie, het doet ook afbreuk aan de veiligheid van consumenten en het
vertrouwen in handelsmerken en overheidsinstituties. Internationale samenwerking is daarom volgens de
OESO en het EIPO geboden. Zij roepen overheden en bedrijven op gezamenlijk maatregelen te treffen om de
illegale handel terug te dringen en intellectuele eigendomsrechten te handhaven.

Voor meer info: http://www.oecd.org/industry/global-trade-in-fake-goods-worth-nearly-half-a-trillion-
dollars-a-year.htm

15 april - Gender equality in Education
Op 15 april j.l. vond op de OESO een bijeenkomst plaats voor deelnemers aan het Education Policy
Committee en deelnemers aan het Employment Labour and Social Affairs Committee. OESO expert,
Francesca Borgonivi, deelde de resultaten van een onderzoek over gender equality in education. Dit
onderzoek, dat bestaat uit een combinatie van data van PISA en van Education at a Glance, wordt binnenkort
gepubliceerd als onderdeel van het binnenkort te verschijnen OESO rapport The ABC of Gender Equality
in Education.
Borgonivi presenteerde opmerkelijke resultaten. Ten eerste liet zij zien dat de ontwikkelingen in het
onderwijs van OESO landen gedurende de laatste tientallen jaren, gezorgd heeft voor een ommekeer in de
verschillen in onderwijsresultaten tussen jongens en meisjes. De meisjes en jonge vrouwen, die minder dan
100 jaar geleden nog uitgesloten of gediscrimineerd werden op scholen, hebben hun plaats meer dan
veroverd. In 2013 was 55% van alle leerlingen dat een middelbare school diploma haalde, vrouw.
Ten tweede liet Borgonivi zien dat deze trend door zet in het voortgezet onderwijs. In 2013 bestond 58% van
het totaal van zes miljoen afgestudeerden in OESO landen, uit vrouwelijke studenten. Zij wees daarbij op de
blijvende aanzienlijke, verschillen in studiekeuze tussen vrouwen en mannen. Uiteindelijk heeft die keuze een
grote invloed op de plek waar zij op de arbeidsmarkt terecht zullen komen en hoeveel zij zullen verdienen: In
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2013 ging ongeveer 64% van de bachelor’ s diploma’s in onderwijs, geesteswetenschappen en sociale
wetenschappen naar vrouwen, vergeleken met slechts 31% van de bachelor’ s diploma’s in bèta
wetenschappen en ingenieursopleidingen.

14 april – Financing SMEs and Entrepreneurs 2016: An OECD Scoreboard
Centrale boodschap van dit rapport - gelanceerd en marge van de G20 in Washington - is dat de
kredietverlening aan het MKB en ondernemers is verbeterd, maar dat meer diverse financieringsvormen
nodig zijn. Passende toegang tot financiering is een essentiële voorwaarde om deze bedrijven in staat te
stellen te investeren, te groeien en banen te creëren, dit in combinatie met effectieve en coherente
beleidsmaatregelen.

Voor meer info: http://www.oecd.org/cfe/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm

13 april - Migratiestromen: feiten, fictie en beleid.
Op 13 april j.l. hield SG OESO Gurria een toespraak in Washington DC tijdens een conferentie georganiseerd
door de Bertelsmannstichting en de Financial Times over migratiestromen. Gurria gebruikte zijn spreektijd
om nog eens aandacht te vragen voor een aanpak van de vluchtelingencrisis die gebaseerd is op feiten en die
de vluchtelingen als onderdeel van de oplossing beschouwt. De OESO doet al jarenlang onderzoek naar
migratie(beleid) en maakt geregeld analyses van de huidige vluchtelingencrisis. Zie verder

13 april - Tax administrations meet on "Panama Papers"
A special project meeting of the Joint International Tax Shelter Information and Collaboration (JITSIC)
Network took place at the OECD in Paris on Wednesday 13 April, bringing together senior tax administration
officials from countries worldwide to discuss opportunities for obtaining data, co-operation and information-
sharing in light of the "Panama Papers" revelations. More information

13 april - Development aid rises again in 2015, spending on refugees doubles

12 april - OECD tax rates on labour income stabilise in 2015

7-8 april: Landbouwministeriële bijeenkomst
Staatssecretaris Martijn Van Dam heeft op 7-8 april in Parijs de bijeenkomst van het OESO Landbouwcomité
op ministerieel niveau bijgewoond. Hij was voorzitter van een break-out group en had bilaterale
ontmoetingen met zijn ambtgenoten uit de VS, Frankrijk en Argentinie. Het thema was ‘Better policies to
achieve a productive, sustainable and resilient global food system globally”.
Lees verder

4 april - Statement from OECD Secretary-General Angel Gurría on the “Panama Papers”

4 april - Secretaris Generaal dhr. Angel Gurria ontvangt Burgemeester van Parijs mevr. Anne
Hidalgo

4 april - Bezoek aan Nederland van Dhr Fatih Birol, Executive Director IEA. Fatih Birol sprak op een
conferentie van EU parlementariers in het kader van het Nederlandse EU voorzitterschap, ontmoette en
marge hiervan Minister Kamp en had bilaterale ontmoetingen met Minister Ploumen en Minister-President
Rutte. Een verslag is te vinden op www.iea.org en hierbij de Powerpoint presentatie

21 maart - OESO SKILLS REVIEW NEDERLAND
Nederland wil zich goed voorbereiden op de toekomstige veranderingen in economische activiteiten en op de
arbeidsmarkt in het kader van vergrijzing, globalisering en technologische veranderingen, klimaat en energie-
transitie. Dit betekent onder andere dat een analyse gemaakt dient te worden van de vaardigheden die nodig
zullen zijn en hoe deze het beste kunnen worden benut. Vooralsnog doet Nederland het relatief goed maar
heeft het een paar uitdagingen zoals de onderbenutting van vaardigheden (sterk onder migranten) en een
mis-match tussen vraag en aanbod van vaardigheden. De Nederlandse regering heeft de OESO daarom de
opdracht gegeven om een Skills Review uit te voeren die toegespitst is op post-initieel leren en moet leiden
tot een lange-termijn skills agenda. Belangrijk element van deze review is dat deze gedaan wordt in
samenwerking met zoveel mogelijk betrokkenen (bedrijfsleven, werknemersorganisaties, lokale overheden,
onderwijsinstellingen etc).
De OESO organiseert samen met de Ministeries van OCW, SZW, EZ, Financiën en de SER drie skills-strategie
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dialoogbijeenkomsten. Op maandag 21 maart j.l. heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden in Den Haag.
Hier is een eerste inventarisering en prioritering van de skills-uitdagingen gemaakt. Op de tweede
dialoogbijeenkomst op 12 mei a.s. zullen deze prioriteiten meer in detail worden besproken. Op 8 september
a.s. vindt de derde dialoogbijeenkomst plaats. Daarin zullen de deelnemers meepraten over de hoofdlijnen
voor het eindrapport dat begin 2017 door de OESO zal worden opgeleverd. Voor meer informatie

16 maart – Anti-Bribery Ministerial Meeting, Paris
Deze bijeenkomst bracht Ministers samen van alle 41 landen die de Anti-Bribery Convention hebben
ondertekend plus key partner landen. Voor Nederland was aanwezig Minister Van der Steur.
OECD Anti-Bribery Ministerial Declaration en Lees verder

16 maart - Launch of the OECD - FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains

Belangrijk nieuw instrument dat werd gelanceerd met actieve participatie van Unilever en Carrefour.

15 maart - Health workers with right skills in right places needed

High-Level Commission on Health, Employment and Economic Growth
In maart 2016 is in Lyon een nieuwe high-level Commissie in het leven geroepen met gedeeld
voorzitterschap door de Franse President Hollande en de Zuid-Afrikaanse president Zuma. De OESO, ILO en
WHO zijn vice-voorzitters. Het doel hiervan is om belangrijke tekorten op de arbeidsmarkt voor medisch
personeel gezamenlijk aan te pakken. Het onderstreept volgends de OESO hoe belangrijk de medische sector
is in het kader van inclusive growth. De Commissie zal zich richten op het analyseren van megatrends zoals
technologische veranderingen en verschuivingen in epidemische patronen. Op basis hiervan zal zij
beleidsaanbevelingen doen ten aanzien van hervormingen op het gebied van categorieën van banen,
beroepsonderwijs en de ontwikkeling van(nieuwe) skills in de gezondheidssector.

14 maart – Conference on Investment Treaties, Paris

14 maart - New Global Forum peer reviews highlight ever-increasing compliance with tax
transparency standards

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

10 maart – Lunch Seminar “Priorities Dutch EU Presidency: Trade & Investment”
Op een goed bezochte lunchbijeenkomst presenteerde DG BEB Marten van den Berg van het Ministerie van
BZ de Nederlandse handels- en investeringsprioriteiten tijdens het EU-Voorzitterschap, met OESO-
interventies vanuit het TAD- en het INV-directoraat. Ook heeft het seminar de mogelijkheid geboden voor
een uitwisseling van ‘good national practices’ en ‘lessons learned’ in dit verband. More information

8 maart - OECD countries confirm their drive to improve gender equality in public leadership

8 maart - OECD Gender Data Portal
In November 2014 hebben de leiders van de G20 toegezegd zich in te zullen zetten voor vermindering van de
kloof in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen met 25% voor 2025. Via de OECD Gender Data
Portal wordt zichtbaar gemaakt waar de marges voor verbetering liggen. Op de portal zijn door de
OESO verzamelde data te raadplegen over OESO lidstaten en partner economieën Brazilië, China, India,
Indonesië en Zuid Afrika. Per land kan bekeken worden hoe die het ten opzichte van de andere doet voor
bepaalde indicatoren, zoals de arbeidsparticipatie. Het laat zien dat Nederland bijvoorbeeld het hoogste
percentage vrouwen in deel-tijd heeft, een relatief hoge inkomenskloof tussen werkende mannen en vrouwen
heeft (20,46%), een relatief laag percentage vrouwen dat als manager werkt (3,7%); en een relatief laag
aantal vrouwen in voortgezet bèta-onderwijs en ingenieursopleidingen (23%). Voor meer informatie

4 maart - Persbericht: Hoe kan de groeiende wereldbevolking op een duurzame manier gevoed
worden en welke bijdrage kan Nederland daaraan leveren?

4 maart – NAEC Lunch Seminar Bart van Ark - Navigating the Digital Economy to Drive
Productivity and Growth: Better Measurement, Broader Investment and a Little More Patience
Centraal thema tijdens de drukbezochte lezing was de ‘disconnect’ tussen de digitalisering die we overal zien

http://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2016/20160323-nederlandse-skills-strategie.aspx
http://www.oecd.org/corruption/oecd-anti-bribery-ministerial-2016.htm
http://www.oecd.org/corruption/oecd-anti-bribery-ministerial-2016.htm
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-anti-bribery-ministerial-declaration.htm
http://oecd.nlmission.org/news/2016/03/16-march-2016-the-oecd-ministerial-meeting-on-the-anti-bribery-convention-paris.html
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en de vertraging in de productiviteitsgroei, issues die Bart van Ark m.n. vanuit een bedrijfsperspectief
behandelt. Zijn hoofdboodschap is dat we meer geduld moeten hebben, meer zouden moeten investeren in
Knowledge Based Capital (KBC) en beter moeten gaan meten, dan gaat de productiviteitsgroei vanzelf weer
omhoog vanaf 2020. Meest opvallend punt was de grote nadruk die Bart van Ark legt op IT-diensten i.p.v. IT
hardware: daar zit het grote potentieel in, dus zaken als ‘data analytics’. Privacy en regelgeving vormen ook
soms een barrière voor digitale economie. De presentatie is helaas vooralsnog niet beschikbaar.

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

Voor meer info: Nederland geslaagd voor landenexamen OESO

26 februari – Economic Policy Reforms 2016: Going for Growth (GfG) Interim Report
In de GfG-interimeditie van 2016 (zonder afzonderlijke ‘country notes’) – gepubliceerd en marge van de G20-
top in Shanghai - staat een overzicht van de voornaamste groeibelemmeringen in het OESO-gebied en m.b.t.
geselecteerde niet-OESO-landen, en van de vooruitgang die het afgelopen jaar is geboekt d.m.v. structurele
beleidshervormingen. Dit wordt tegen het licht gehouden van landenspecifieke prioriteiten die in het
GfG-rapport uit 2015 werden uitgestippeld. De mogelijke implicaties van groeistimulerende hervormingen
voor inclusiviteit en macro-economische herbalancering worden ook besproken, met speciale aandacht voor
de consolidatie van overheidsfinanciën en vermindering van inkomensongelijkheid.
De snelheid van de hervormingen verschilt per land en per beleidsonderwerp. Deze snelheid is over het
algemeen hoger in Zuid-Europa (m.n. Italië en Spanje) dan in Noord-Europese landen. Voorbeelden van
landen buiten Europa waarin een betrekkelijk groot aantal maatregelen is getroffen op basis van de
GfG-aanbevelingen zijn Japan (als een van de geavanceerde economieën) en China, India en Mexico (onder
de opkomende landen).
Zie ook BLOG

Voor meer info: Economic Policy Reforms 2016: Going for Growth Interim Report

25-26 februari: Workshop Innovatie in Landbouw- en Voedselsystemen
Innovatiebeleid voor productieve en duurzame oplossingen. De OESO organiseerde onlangs een workshop
over innovatie in voedsel- en landbouwsystemen. Krijn Poppe van LEI Wageningen UR was een van de
sprekers. Lees verder

BLOG's van de PV OESO PARIJS

BLOG - Economic Policy Reforms 2016: Going for Growth (GfG) Interim Report

BLOG - “I don’t care if it’s legal, it’s wrong”: Panama Papers show taxation is a core corporate responsibility
issue

BLOG - Tackling modern slavery in global supply chains

BLOG - Oil price collapse: is it different this time?

TWEET's van de PV OESO PARIJS

Volg ons op TWITTER en FACEBOOK
Enkele recente Tweets:

http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/nieuws/2016/03/nederland-geslaagd-voor-landenexamen-oeso.html
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/nieuws/blogs/blogs-2016/blog---economic-policy-reforms-2016-going-for-growth-gfg-interim-report.html
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2016_growth-2016-en
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/nieuws/2016/04/innovatie-in-voedsel--en-landbouwsystemen.html
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https://twitter.com/NLmissionOECD
https://www.facebook.com/pages/Permanente-Vertegenwoordiging-van-het-Koninkrijk-der-Nederlanden-OESO/534718489982459?ref=hl


Noe van Hulst @noevanhulst

Minister Economy @Portugal #Cabral @OECD Council on ec recovery stressing ⬆ competitiveness
&internationalisation pic.twitter.com/pf8qLs9a9S

Valued at $1.5trillion in 2010 the #ocean economy cd well outperform global economic
#growth http://bit.ly/1NTfaxS

OECD NETHERLANDS @NLmissionOECD

27 April 2016: Launch of OECD's web-based Fisheries & Aquaculture
Innovation Platform @OECDAgriculture http://bit.ly/1pp12WI

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

Overzicht komende evenementen

3 mei - Publicatie van OESO rapport Taxing Wages 2016
Op 3 mei a.s. zal het jaarlijkse OESO rapport over loonbelasting, Taxing Wages 2016, verschijnen. Het
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behandelt onder andere inkomensbelasting, werknemersbijdragen, sociale premies en arbeidsgebonden
uitkeringen in vergelijkend perspectief. Het laat tevens zien hoe deze belastingen en uitkeringen in elk OESO
land worden berekend en welk effect die hebben het inkomen van huishoudens.
Een belangrijke bevinding dit jaar is dat binnen de OESO in 2015 de loonbelasting, na jarenlange jaarlijkse
stijgingen, voor het eerst stabiel is gebleven op gemiddeld 35,9%. Dit blijkt vooral te maken te hebben met
dalingen in acht OESO landen zoals Griekenland, Spanje en Estland. In 24 OESO landen is deze belasting ook
in 2015 licht gestegen. Over de periode 2010-2015 zijn de loonbelastingen gemiddeld met zo’n 1 % gestegen
voor werknemers in OESO landen.
Taxing Wages 2016 bevat een hoofdstuk over het effect van arbeidsgebonden uitkeringen, inclusief die
gericht zijn op kinderen, op prikkels voor huishoudens om naar een tweeverdienersmodel te gaan. In veel
OESO landen betreft dit vrouwen die beslissen om al dan niet te re-integreren op de arbeidsmarkt. In die zin
heeft deze belasting een belangrijke gender-dimensie. In het rapport valt Nederland (samen met Ierland) op

voor wat betreft een daling van de belastingwig met meer dan 0,4%. Voor meer informatie

Mei 2016 in Brussel: Rondetafel over ““Engaging with employers in the integration of refugees”.

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

17 Mei 2016 in Parijs Conferentie met de Bank van de Raad van Europa: “The refugee crisis:
Challenges and responses for social investment”

26 mei - Presentatie van OESO review van het Nederlandse Onderwijsstelsel, in Amsterdam

30-31 mei – OESO FORUM, Paris

1 juni – Launch Economic Outlook, Paris

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

2 juni - High Level Meeting OECD Development Centre

8-9 juni - 4th Global Forum on Responsible Business Conduct | OECD, Paris, France

15 Juni 2016 Parijs: Workshop (back to back met Working Party on Migration) “Building responsive

migration and integration policies in the context of the refugee crisis”

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

Het Cooperative Research Programme on Biological Resources in Agriculture (CRP) van de OESO
heeft de inschrijvingen voor onderzoeksbeurzen en sponsoring van conferenties weer geopend. Voorstellen
moeten vallen onder een of meer van de volgende drie thema’s: managing natural capital for the future,
managing risks in a connected world, of transformational technologies and innovation. Deadline: 10
september 2016. Voor meer informatie klik hier

28-29 september, Parijs - Meeting of the Environment Policy Meeting at Ministerial Level

September 2016 in New York: Lancering van International Migration Outlook

13-14 oktober, Parijs - Conference on Combating Tax Crimes and Other Crimes in the Fisheries

Sector http://bit.ly/1WD6suJ

http://www.oecd.org/tax/taxing-wages-20725124.htm
http://www.oecd.org/finance/2016-oecd-conference-financial-management-flood-risk.htm
http://www.oecd.org/forum/
https://mneguidelines.oecd.org/globalforumonresponsiblebusinessconduct/
http://www.oecd.org/internet/dep-ministerial-2016.htm
http://bit.ly/1WD6suJ


Oktober 2016 in Rome: OESO-CEDEFOP “Vocational education and training for adult refugees”

6-8 november - Derde PIAAC International Conference, Madrid

9-10 november, Parijs - Green Growth & Sustainable Development Forum on ‘Urban Green

Growth, Spatial Planning and Land Use’ http://bit.ly/1SgpS6U

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

Recente OESO publicaties

Health Workforce Policies in OECD Countries

Farm Management Practices to Foster Green Growth

OECD Tourism Trends and Policies 2016

Committing to Effective Whistleblower Protection

OECD Review of Fisheries: Country Statistics 2015

Water Governance in Cities

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

Implementation of Defence in Depth at Nuclear Power Plants

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
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OESO vacatures

The OECD is recruiting!

Job opportunities
Head of Transfer Pricing Unit The OECD Centre for Tax Policy and Administration (CTPA) is looking for a
highly qualified and dynamic transfer pricing expert to head its Transfer Pricing Unit. Transfer pricing issues
form a major part of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project, which reflects that
transfer pricing is one of the top challenges in the international tax field.

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
• 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

http://oecd.nlmission.org/news/2016/03/the-oecd-is-recruiting.html
http://oecd.nlmission.org/news/2016/04/job-opportunities.html
http://oecd.nlmission.org/news/2016/04/job-opportunities.html
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/organization/stages
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl


• 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.

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.
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