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Voorwoord

Volgens de OESO bevindt de wereldeconomie zich in een “low-growth trap”. Er zijn vele factoren
die momenteel de economische groei dempen. Een belangrijke daarvan is de onvoorstelbaar lage
groei in de wereldhandel. Groeide de wereldhandel in de ‘goede oude tijd’ gemiddeld twee keer zo
snel als het wereld-BNP, nu ligt dat tempo daar zelfs nog onder. Uiteraard heeft dit zorgelijke feit
veel te maken met de kritische toon van de publieke discussie over globalisering en
handelsakkoorden in veel OESO-landen. Het protectionisme steekt de kop weer op. Hoe het beleid
in deze complexe situatie moet reageren is een onderwerp dat in de OESO steeds meer aandacht
krijgt, om te beginnen in de komende vergadering van de “Global Strategy Group”, het jaarlijkse
topambtenarenoverleg bij de OESO.
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Actualiteiten

G20 Monitor

How to Assess China’s G20 Presidency

G20 Monitor - G20 Innovation Action Plan

G20 Monitor - G20 Blueprint on Innovative Growth
G20 Monitor - G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development

G20 - Monitor Communiqué G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting,
23-24 July 2016

G20 Monitor - G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative

G20 Monitor - G20 New Industrial Revolution Action Plan

G20 Monitor - G20 Leaders' Communique Hangzhou Summit, 4-5 September 2016

21 oktober - Five new jurisdictionssign taks co-operation agreement to enable
Automatic sharing of country by country information

17-21 oktober - Investment week, good practices on investment promotion & facilitation
Tijdens de afgelopen investeringsweek is er een speciale sessie gewijd aan investeringspromotie
en facilitering, waarbij namens Nederland de NFIA (Jeroen Nijland aanwezig) was. Dit was een
eerste verkennende sessie op initiatief van de NFIA, gefocust op het delen van ervaringen door
nationale investeringsagentschappen. Voor NFIA m.n. belangrijk om gelijkgestemden te
ontmoeten.

17 oktober - G20 Seminar on Corruption and Economic Growth
Dit seminar werd back-to-back gehouden met een vergadering van de G20 Anti-Corruption
Working Group (ACWG), die in hun zesjarige bestaan o.a. een aantal G20 High-Level Principles op
dit terrein heeft afgeleverd (High Level Principles on Corruption and Growth; High Level Principles
on Cooperation on Persons Sought for Corruption and Asset Recovery). Er is ook een G20 Anti-
Corruption Action Plan 2017-2018. De ACWG wordt nu nog voorgezeten door China en VK, maar
vanaf 1 december door Duitsland en Brazilië. Het seminar beoogde bij te dragen aan het werk-
programma van de ACWG, o.a. door aanwezigheid van de nodige deskundigen uit de academische
wereld.
Er is inmiddels veel empirisch materiaal dat aangeeft dat corruptie schadelijk is voor de
economische groei (macro, meso, micro). Corruptie is zeker niet alleen een probleem in
ontwikkelingslanden, maar even zo goed nog actueel en problematisch in veel ontwikkelde OESO-
landen. Fintech biedt grote potentie voor anti-corruptie en het tegengaan van criminaliteit en
belastingontwijking. Hetzelfde geldt voor een beweging naar minder gebruik van cash-geld. Er valt
waarschijnlijk meer voortgang te maken met concrete, ‘transactie-gerichte’ initiatieven dan
hoogdravende macro-corruptiebestrijding ‘over de hele linie’.
De OECD Anti-Bribery Convention maakt volgens ongepubliceerd OESO-materiaal een groot
verschil en heeft een positief effect op het aantrekken van buitenlandse investeringen.

14 oktober - High Level Conference on Energy Efficiency
Energie efficiëntie neemt toe in belang als het gaat om klimaatverandering tegen te gaan. In het
kader hiervan organiseerde de IEA op 14 oktober haar eerste High Level Conference
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on Energy Efficiency. Omdat efficiënt omgaan met energie nog lang niet genoeg aandacht krijgt
en daardoor haar potentie onaangebroken blijft, stond deze dag in het teken van innovatieve
benaderingen in beleid, bedrijfsvoering en de financiële sector. Aanwezig waren ministers, hoge
ambtenaren en mensen uit de sector zelf. De belangrijkste conclusie aan het eind van de dag is
dat de mogelijkheden richting een schonere energiesector aanwezig zijn, maar dat de tijd wel
dringt. Mensen moeten bewust gemaakt worden van de mogelijkheden en de winst die gemaakt
kan worden. De dag werd afgesloten met een lezing van Iarla Flynn, Director of Public Policy bij
Google, die dit duidelijk maakte aan de hand van een relevant voorbeeld. Door energie efficiënt
te werken in haar datacentra had Google 1 miljard Dollar bespaard.

13-14 oktober - Conference: Combating Tax Crime and Other Crimes in the Fisheries Sector

13-14 oktober - Public Policies, Migration and Development is een project van de Europese
Unie en het OESO Development Center over migratie in tien partnerlanden: Armenië, Burkina Faso,
Cambodia,
Costa Rica, Ivoorkust, de Domenicaanse Republiek, Georgië, Haïti, Marokko en de Philipijnen.
Het project wil beleidsmakers meer inzicht verschaffen over de manier waarop migratie effect
heeft op vijf sectoren (arbeidsmarkt, landbouw, onderwijs, investeringen en financiële diensten,
sociale bescherming en de zorg) en andersom. Daarbij wordt rekening gehouden met vier
dimensies van migratie: emigratie en immigratie, het overmaken van geld door migranten aan
familie in het land van herkomst en remigratie.
Het rapport laat zien dat migratie over het algemeen een positief effect heeft op de landen van
herkomst en van bestemming. Volgens de OESO zou dit positieve effect nog veel groter zou
kunnen zijn, indien migratie beter geïntegreerd wordt in sectoraal beleid zoals in arbeidsmarkt-
beleid, landbouwbeleid en sociale zekerheid. Tevens dient migratiebeleid en ontwikkelingsbeleid
veel meer op elkaar afgestemd te worden, dienen de coördinatiemechanismen te verbeteren en
dient de internationale samenwerking versterkt te worden. Op 13 en 14 oktober j.l. werd een
eerste versie van het rapport gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de partnerlanden.
Reacties waren over het algemeen zeer positief.
Zie: http://www.oecd.org/dev/migration-development/ippmd.htm

13 oktober - First Regional Meeting of the OECD Regional Programme for Latin
America and the Caribbean held in Chile

13 oktober – Lancering OECD Centre on Green Finance and Investment

13 oktober - Cities will become inequality traps without better housing,
transport policies

12 oktober, Meeting of the OECD Global Parliamentary Network, Parijs
Meeting of the OECD Global Parliamentary Network, met 65 parlementsleden uit landen over de
hele wereld aanwezig waren. Besproken werd er digitalisering, Responsible Business Conduct,
immigratie en integratie, de status van de democratie, en gender gevoelig beleid.

10-11 oktober - Senior Level Meeting DAC
De Senior Level Meeting van de Development Assistance Committee (DAC), onder leiding van de
nieuwe Zweedse voorzitter Charlotte Gornitzka, sprak over ontwikkelingsfinanciering, vooral
private sector instrumenten, de nieuwe categorie Total Official support for Sustainable
Development en financiering voor kleine eilandstaten (SIDS) en klimaat. Daarnaast kwamen het
Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC) en vluchtelingen en migratie
aan de orde. Mary Robinson sprak met de DAC over de verwachtingen voor het High-Level Panel
over de toekomst van de DAC.
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5-6 oktober – IEA bijeenkomst
Het International Energy Agency kwam op 5-6 oktober bijeen voor de halfjaarijkse Governing
Board (GB). De GB stemde in met de associatie van Singapore en Marokko. Daarnaast is
ingestemd met een voorlopige ‘pauze’ in de associatie van nieuwe landen tot aan de GB in
december. Dan zal het IEA-secretariaat een voorstel presenteren met associatie-criteria. IEA werkt
verder aan het oprichten van een ‘IEA-China Centrum’ in China.
Afspraken rondom de ‘strategische discussie over de toekomst van het IEA’ richting de Ministeriële
bijeenkomst van eind 2017 zijn vastgelegd. De Nederlandse PV OESO is voorzitter van een
informele werkgroep die besprekingen hierover voert.
IEA kijkt naar mogelijkheden voor intensievere samenwerking met IPEEC, met als doel een ‘world
energy hub’ voor energy efficiency. IEA werkt nauw samen met Marokko in de aanloop naar de
klimaatconferentie COP22. De Taskforce over de Lange Termijn Financiële Gezondheid van de IEA,
tot slot, wordt verlengd tot december en zal dan een pakket maatregelen presenteren.
Lees hier meer

5 oktober - Publication of Society at a Glance- 2016
Society at a Glance is the biennial OECD overview of social indicators. This report addresses the
growing demand for quantitative evidence on social well-being and its trends. It updates some
indicators included in the previous editions published since 2001 and introduces several new ones,
with 25 indicators in total. It includes data for the 35 OECD member countries and where available
data for key partners (Brazil, China, India, Indonesia, Russia and South Africa); other G20
countries (Argentina and Saudi Arabia) are also included. The report features a special chapter on
the NEET challenge and what can be done for jobless and disengaged youth. It also provides a
guide to help readers in understanding the structure of OECD social indicators.
Zie: http://www.oecd.org/social/society-at-a-glance-19991290.htm

5 oktober - DAC Retreat at the Dutch residence – Hôtel d’Avaray
De Nederlandse vertegenwoordiging was gastheer voor de jaarlijkse heidag van de DAC-
vertegenwoordigers, in de Nederlandse residentie Hotel d'Avaray. Thema's die in groepjes en
plenair werden besproken waren "uitdagingen voor de DAC bij het toekomstbestendig maken"
van het comité, interne en dwarsdoorsnijdende samenwerking in de DAC en in de OESO, en
communicatie. De DAC-leden formuleerden boodschappen voor de nieuwe DAC voorzitter,
Gornitzka, wiens eerste formele werkdag het was; maar ook voor de directeur Development
Cooperation van het OESO Secretariaat.

4 oktober – Working Party Trade Committee
Dit keer veel aandacht voor diensten, ‘regulatory cooperation’, handelsfacilitatie, digitale handel,
link handel en investeringen, en datalocalisatie. Nieuwe onderzoeksagenda voor 2017/2018
gericht op verbetering samenwerking met andere comités (zoals landbouwcomité, investerings-
comité en regelgevingscomité). Het aankomende Global Forum on Trade van 2 november a.s. zal
in het teken staan van wereldhandel, digitale economie en de link tussen handel en investeringen.
Ook zal in de lente een OESO-conferentie worden georganiseerd in het teken van handelsdialoog
(coproductie van de Directoraten ECO en Trade).

4 oktober - Bijeenkomst van de OESO Skills Strategy Advisory Group
Tijdens een twee-jaarlijkse up-date van het Skills project (geopend door Gabriela Ramos en
voorgezeten door Andreas Schleicher) presenteerden enkele lidstaten de ervaringen met de
nationale skills strategy die de OESO uitvoert. In de presentatie over Nederland werd gewezen
op een geslaagde diagnostische fase waarbij alle stakeholders betrokken waren. Vervolgens
werden de eerste twee hoofstukken van de te publiceren Skills Outlook 2017 gepresenteerd over
Skills and global value chains. Hierbij werd het belang van de whole-of-governance benadering
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benadrukt. Er werd vooruit gekeken naar de skills-outlook van 2019, die in het teken zal staan van
Seizing the benefits of digitalisation for growth and well-being. Dit project wordt
voornamelijk getrokken door de STI divisie. In het geval van een ander project Getting skills
right (uitgevoerd ism JP Morgan), is de divisie ELS in de lead. Het project onderzoekt de
veranderende vraag naar vaardigheden en de manier waarop beleid daar het beste op kan
inspelen. Zweden heeft de OESO gevraagd hierover een landenstudie te doen. In juni 2017
worden de resultaten verwacht. Ten slotte presenteerde de OESO een nieuwe versie van de Skills
Strategy. In de nieuwe versie staat de whole-of-government approach centraal. Ook is het de
bedoeling om de sociale waarde van de vaardigheden in het nieuwe kader op te nemen.
Nederland benadrukte het belang van opnemen van informele vaardigheden.

4 oktober - MENA countries need structural reforms to spur trade, investment,
jobs and trust
Resultaten van de OESO – MENA Ministeriele bijeenkomst in Tunis.

29-30 september – NAEC Workshop on Complexity
Op 29-30 september jl. heeft de OESO een follow-up workshop georganiseerd over de complexiteit
van de economie, met o.a. een interventie van prof. dr. Lex Hoogduin, hoogleraar monetaire
economie aan de RUG en de UvA. Er werd onder meer stilgestaan bij complexiteit en onzekerheid
in financiële markten en instellingen, waar serieus rekening mee gehouden zou moeten worden
om (onze kennis en begrip van) toezicht /governance van de economie/financiële sector te
verbeteren.

28-29 september – OESO Milieuministeriele bijeenkomst
Op 28-29 september jl. vond in Parijs de vergadering plaats van het OESO Milieucomité op
ministerieel niveau. Vanwege de deelname van de verantwoordelijke Staatssecretaris Dijksma aan de
gelijktijdige zitting van de International Civil Aviation Organisation in Montreal, was DG voor Milieu en
Internationaal (Ministerie IenM) Chris Kuijpers Nederlands delegatieleider. Daarnaast verzorgende twee
externe Nederlandse sprekers inleidingen over de financiering van investeringen in waterzekerheid (Hermen
Borst, stafdirecteur bij de Deltacommissaris) en de macro-economische en beleidsimplicaties van een
circulaire economie Hans Stegeman (hoofdeconoom van de Rabobank). Lees hier verder

28 september - Entrepreneurship at a Glance 2016
http://www.oecd.org/std/business-stats/entrepreneurship-at-a-glance-22266941.htm
Uit de jongste editie van deze publicatie blijkt dat het aantal startups in Nederland boven het
niveau van voor de crisis ligt. Daarmee is Nederland een van de weinige OESO-landen waar dit het
geval is. Ook Canada, Frankrijk, Noorwegen, Zweden en het VK telden aan het eind van 2015 en
het begin van 2016 meer nieuwe ondernemingen dan voor de crisis. In de meeste OESO-landen
blijft het aantal startups achter vergeleken met negen jaar geleden. In België, Finland, Duitsland,
IJsland, Italië en Spanje liggen de aantallen zelfs tussen de 20 en 50 procent onder de niveaus
van voor de crisis. De trend in veel landen is wel positief. Opvallend is ook dat het aantal bedrijven
dat ermee stopt in Nederland hoger ligt dan voor de crisis. Alleen in Finland ziet men dit ook. In
veel andere OESO-landen blijft dit cijfer onder het niveau van voor de crisis.

26 september - Carbon pricing efforts are falling short, but even modest collective action can
deliver significant progress, OECD says

22 september - Tax Policy Reforms in the OECD 2016

http://www.oecd.org/ctp/tax-policy-reform-in-the-oecd-2016-9789264260399-en.htm
Deze nieuwe publicatie staat in het teken van het belang van meer belastinghervormingen met
het oog op economische groei. De OESO heeft op een rij gezet welke belastingwijzigingen de 35-
lidstaten in 2015 hebben ingevoerd, goedgekeurd en aangekondigd. In de eerste editie van wat
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een jaarlijkse uitgave moet worden, signaleert men een verschuiving van een financieel gedreven
fiscaal beleid naar aanpassingen die zijn gericht op het aanjagen van de economie. Minder
belastinginkomsten uit arbeid en winst kunnen volgens de OESO zonder veel schade voor de
economie worden gecompenseerd met hogere belastingen op consumptie. In 2015 gebeurde dit
echter niet. De BTW-tarieven bleven gelijk, na een reeks van jaren waarin die werden verhoogd.
Belastingverhogingen bleven hoofdzakelijk beperkt tot inkomen uit vermogen. Zo hieven België,
Finland, Noorwegen en Zweden meer belasting op dividenden en rente-inkomsten.
De OESO roept specifiek EU-lidstaten op hun belastingsystemen te moderniseren en te
optimaliseren. De huidige systematieken zijn niet bevorderlijk voor economische groei, noch
gericht op het eerlijker verdelen van de welvaart. De publieke financiën in de eurozone zijn de
laatste jaren steeds minder gericht zijn op het ondersteunen van duurzame en sociaal eerlijke
groei. De fiscale consolidatie tussen 2011 en 2013 heeft de recessie alleen maar verlengd en
verdiept. De OESO doet een aantal specifieke suggesties om daarin verbetering aan te brengen.
Zo moet de belasting op arbeid verschuiven naar belasting op consumptie, OG en kapitaal. De
belasting op inkomen uit arbeid, toch al relatief hoog in de EU, is de afgelopen periode alleen
maar gestegen. Hoewel veel regeringen aankondigen daar iets aan te willen doen, gebeurt er
bijzonder weinig en de doelstellingen zouden veel ambitieuzer mogen/moeten zijn. Hogere
(progressievere) inkomstenbelastingtarieven zorgen misschien wel voor een eerlijker verdeling,
maar zijn slecht voor de (groei van de) werkgelegenheid.

21 september - OECD Interim Economic Outlook, zie ook BLOG
De Interim Economic Outlook van dit najaar staat in het teken van een verlaging van de
groeiramingen van de wereldeconomie, een uitzonderlijk zwakke handel en financiële verstoringen.
De wereldwijde BBP-groei zal naar verwachting in 2016 rond de 3% schommelen met slechts een
bescheiden geraamde verbetering in 2017. Deze prognose is grotendeels onveranderd sinds juni
2016, met zwakkere omstandigheden in geavanceerde economieën (inclusief de effecten van
Brexit) gecompenseerd door een geleidelijke verbetering in de grote opkomende grondstoffen-
producerende landen. Over het geheel genomen blijft de wereldeconomie gevangen in een lage
groeival, wat leidt tot een verdere neerwaartse bijstelling van de groeiverwachtingen en ingetogen vraag,
met negatieve repercussies in termen van zwakke handel, investeringen, productiviteit en lonen.
Tekortschietende uitkomsten gecombineerd met een hoge ongelijkheid en stagnerende inkomens
compliceren verder het politieke klimaat, waardoor het moeilijker wordt groei- en inclusiviteits
bevorderend beleid te stimuleren.

21 september – OECD Policy Paper “Cardiac arrest or dizzy spell: why is world trade so weak,
what can policy do about it?”
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/cardiac-arrest-or-dizzy-spell_5jlr2h45q532-en
Het wereldhandelsvolume daalde in het eerste kwartaal van 2016 en, ondanks enig herstel in het
tweede kwartaal, valt de wereldhandelsgroei onder de BBP-groei voor het jaar als geheel. Dat is
ruim onder verleden normen en impliceert dat de globalisering zoals gemeten door de
handelsintensiteit kan zijn vastgelopen. Structurele factoren, zoals een vertraging en omkering
van handelsliberalisering en de verzwakking van mondiale waardeketens (met name in China en
Oost-Azië) lijken een belangrijke rol te spelen in de vertraging van de wereldhandelsgroei tussen
2011 en 2015. Conjuncturele factoren, waaronder de diepe recessies in sommige grondstoffen-
producerende economieën en de wijdverbreide zwakte van investeringen in vaste activa hebben
structurele problemen verergerd. Als het zo doorzet, zal de handelsvertraging de al zwakke
productiviteitsgroei ondermijnen met weinig rooskleurige vooruitzichten in termen van
levensstandaarden.

19 september - Lancering van de International migration outlook 2016
http://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
Het rapport laat zien dat de permanente immigratie naar OESO landen in 2015 scherp is gestegen.
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Een klein daarvan komt voort uit de humanitaire crisis (9%). Uit de werkgelegenheidscijfers blijkt
Dat migranten nog steeds een substantiële achterstand hebben op de arbeidsmarkt en dat
Integratie achterblijft. In Nederland is het aantal migranten tov 2014 met 13% toegenomen en is
het aantal asielzoekers bijna verdubbeld (dit is 3% van de aanvragen in de EU28). Positief vindt
de OESO de versnelde asielaanvraagprocedure in Nederland. Op een aantal punten doet Nederland
het minder goed: van de OESO landen kent Nederland het grootste verschil in werkgelegenheid
tussen de lokale bevolking en (recent gearriveerde) migranten. Bovendien is de werkloosheid
onder migranten sinds 2007 sneller toegenomen dan die van mensen geboren in Nederland.
Ten slotte valt Nederland op door het grote verschil in percentage NEETS onder migranten en dat
Onder jongeren die in Nederland zijn geboren.
De OESO is bezorgd dat deze ontwikkelingen op den duur de bereidheid in de ontvangende landen
om migranten op te nemen aanzienlijk zal aantasten. Het rapport besteedt daarom veel aandacht
aan een efficiënter migratie- en integratiebeleid dat zal leiden tot een grotere bijdrage van
migranten aan (de economie) van het land van bestemming, waardoor de acceptatie van
migranten en vluchtelingen toe zal nemen. Dit kan bijvoorbeeld via het verbeteren van de
overheidsdiensten op lokaal niveau die nu onder druk staan door een stijging van het aantal
migranten. Daarnaast zouden landen hun migratiebeleid beter moeten afstemmen met dat van
andere landen. Ten slotte wijst de OESO op het belang van een goede analyse van de mogelijke
triggers van migratie zodat er beter geanticipeerd kan worden op migratiestromen.

15-16 september – High Level Event on the Knowledge Triangle
Dit evenement stond in het teken van kennisdriehoeken: de verbinding tussen onderzoek,
onderwijs en innovatie binnen en samen met hoger onderwijs instellingen (HEIs). Deze meeting
gaf input aan het gelijknamige OESO-project dat eind dit jaar moet uitmonden in een finale versie
van het concept rapport.
Hierbij werd stilgestaan bij vragen als: welke prikkels werken en is de regio het schaalniveau?
Hoe meten we de impact ervan? Succesvolle kennisdriehoeken weten vooral mensen uit te
wisselen voor zowel onderwijs, onderzoek als innovatie, op regionale schaal. Arbeidsmobiliteit van
en naar de HEI is de bepalende factor voor kennisdiffusie en daarmee engagement in de regio.
Stages, praktijkonderzoek en uitwisseling van staf is dus van groot belang. Aandachtspunt hierbij
is dat wetenschappelijke staf vaak niet beloond wordt voor goed onderwijs of tijdelijke uitstap naar
het bedrijfsleven. Om impact te meten moet nog veel werk gedaan worden aan passende
indicatoren, al zijn er al voorbeelden uit de praktijk op nationale schaal.
Nederlandse sprekers waren Kristel Baele (VZ CVB Erasmus Universiteit) en Erik Stam (Univ.
Utrecht), met kennisdriehoeken als sleutel voor ondernemerschapsecosystemen. Alle actoren in
de driehoek kunnen aan ondernemerschap en innovatie doen. De NL case study onderzoekt of het
ook meetbaar leidt tot waardecreatie. Uitkomst is dat kennisdriehoek alleen productief is in een
ondernemerschapsecosysteem. Andersom geldt dat minst ontwikkelde ecosystemen een
universiteit ontberen. Leiderschap is cruciaal, maar niet per se van bedrijven. Meest productieve
ecosystemen zijn relatief divers.

15 september - Achieving Sustainable Development Goal for education by 2030
Op 15 september werd Education at a Glance 2016 gepresenteerd. Nederland scoort goed op veel
van de indicatoren. Zo is deelname aan het onderwijs hoog onder zowel jongeren als volwassenen.
Nederland heeft ook een sterke vorm van beroepsonderwijs: jongeren in het beroepsonderwijs
halen in 77% van de gevallen in diploma tegenover een OESO gemiddelde van 46% en de aansluiting
op de arbeidsmarkt is goed. Ook de bereikbaarheid van hoger onderwijs gaat omhoog. In 2015 had
45% van de 25-34 jarigen een hoger onderwijs diploma tegenover 27% van de 55-64 jarigen. In de
toekomst wordt verwacht dat 65% van de huidige generatie Nederlandse jongeren een bachelor’s
degree zal halen, terwijl de voorspelling van het OESO gemiddelde op 59% staat.
Voor meer bevindingen en aanbevelingen,
kijk op: http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm

http://www.oecd.org/newsroom/achieving-sustainable-development-goal-for-education-by-2030-will-be-major-challenge-for-all-countries.htm
http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm


en www.trendsinbeeldocw.nl.

14 september –lancering International Migration Outlook 2016

9 september - Talenten herkennen en kansen bieden is missie voor ons allemaal
Dat zei minister Bussemaker bij de aftrap van de derde dialoogbijeenkomst van de Nationale Skills
Strategie op 8 september. “Als we praten over de vaardigheden die we in onze samenleving nodig
hebben, gaat het erom dat we allereerst kijken naar kansen. Lees hier verder

9 september - OECD Steel Committee says urgent structural challenges remain
unaddressed

9 september - 2016 NAEC seminar door professor Nagase van de Ochanomizu
Universiteit
over het effect van arbeidsmarktbeleid op het geboortecijfer en de arbeidsmarkt
deelname in Japan door vrouwen. Japan kampt al lang met een laag vruchtbaarheids-
cijfer (1.4) en een relatief grote wage-gap (25%). Ter verbetering hiervan wijst Nagase
op het belang van maatregelen die in de eerste plaats de arbeidscultuur doorbreken.
Sinds de jaren ’90 zijn verschillende maatregelen genomen ter bevordering van het
geboortecijfer zoals de invoering van het ouderschapsverlof en het beperken van de
officiële werkweek tot 6 dagen voor vrouwen met kinderen tot drie jaar. Deze
maatregelen hebben geleid tot een lichte stijging van het geboortecijfer.
Nagase laat zien dat het geboortecijfer vooral is gestegen sinds ook de informele
arbeidscultuur is aangepakt, bijvoorbeeld via het aan banden leggen van de overwerk-
cultuur en de informele verplichting tot verhuizing bij promotie. Belangrijk is dat deze maatregelen
op mannen en vrouwen van toepassing zijn. Het peer-effect daarbij is belangrijk. Een volgende
stap zal zijn om via wetgeving de traditionele werkverdeling, waarbij vrouwen besluiten hun baan
op te geven ten gunste van het hebben van kinderen en ten gunste van de carrière van de man,
aan te pakken. Dit systeem wordt deels in stand gehouden door de manier waarop de sociale
zekerheid is georganiseerd.
Zij verwacht dat een wijziging in dit systeem ook dit, schijnbaar vooral cultureel bepaalde, patroon zou
kunnen doorbreken, zoals in bijvoorbeeld Duitsland.

8 september - Derde Dialoogbijeenkomst Nationale Skills Strategie Nederland
Deze bijeenkomst was de derde en laatste in de diagnostische fase. De eerste dialoogbijeenkomst
vond plaats op 21 maart jl. en was gericht op het identificeren van uitdagingen. Op 12 mei jl. is
een verdiepingsslag gemaakt tijdens de tweede dialoogbijeenkomst door samen te zoeken naar
oorzaken en verklaringen. Tijdens de derde bijeenkomst werden positieve ervaringen en
voorbeelden behandeld. Op de website van de SER kunt u meer informatie vinden over deze
bijeenkomsten.

6 september -Lancering van het OESO rapport Recruiting Immigrant Workers:
The Netherlands.
Volgens de OESO zal in de periode tot 2025 de vraag naar gekwalificeerd personeel naar
verwachting groter zijn dan het aanbod. Arbeidsmigratie zou een bijdrage kunnen leveren aan de
oplossing van dit probleem. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat Nederland minder arbeids-
migranten trekt dan het gemiddelde voor Europese OESO-lidstaten. De bestaande programma’s
om meer gekwalificeerd personeel aan te trekken kunnen volgens de OESO verbeterd worden.
De OESO doet hiertoe een aantal aanbevelingen dat niet alleen gericht is op het verhogen van de
instroom van gekwalificeerde arbeidsmigranten maar ook op het behoud van deze mensen op de
lange termijn. Ditzelfde geldt voor getalenteerde studenten uit het buitenland.

http://www.trendsinbeeldocw.nl/
http://www.trendsinbeeldocw.nl/
http://www.oecd.org/newsroom/international-migration-outlook-2016-to-be-published-monday-19-september.htm
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/nieuws/2016/09/talenten-herkennen-en-kansen-bieden-is-missie-voor-ons-allemaal.html
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-steel-committee-says-urgent-structural-challenges-remain-unaddressed.htm
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-steel-committee-says-urgent-structural-challenges-remain-unaddressed.htm
http://www.ser.nl/


Lees hier verder

6 september – OECD welcomes ground-breaking peer reviews by China and US of their
fossil fuel subsidies

10 augustus - Presentatie in Canberra over het Nederlandse arbeidsmarktbeleid en de
future of work.
Op 10 Augustus j.l. gaf Marjoleine Hennis van de PV OESO Parijs, op uitnodiging van het
Australische OECD Team, een presentatie op het Ministerie van Werkgelegenheid in Canberra over
de laatste hervormingen op de Nederlandse arbeidsmarkt en het huidige debat over de toekomst
van werk. De Australische en Nederlandse arbeidsmarkt vertonen overeenkomsten, zoals de hoge
graad van flexibilisering en de Australische beleidsmakers kijken dan ook met grote interesse naar
de beleidsontwikkelingen in Nederland.

26 juli - International community continues movement towards greater tax
transparency

20 juli - Governments should use tax systems to drive inclusive growth agenda

7-8 juli – OECD Global Productivity Forum, Lissabon (Portugal)
http://www.oecd.org/global-forum-productivity/
Dit betrof de eerste jaarlijkse conferentie van dit Forum. Productiviteitsgroei is van eminent
belang voor de levensstandaard van mensen en economische groei. Veel OESO-landen hebben
echter te kampen met een vertraging in de productiviteitstoename, wat zorgelijk is kijkend naar
de toekomst. The Global Forum on Productivity (GFP) is in 2015 door de OESO in het leven
geroepen ter stimulering van internationale samenwerking voor het promoten van
productiviteitsverhogende beleidsmaatregelen. Het GFP is een platform waar de deelnemers
bijeenkomen om informatie en gegevens uit te wisselen, best practices en bevindingen
grensverleggend onderzoek te bespreken en gezamenlijke productiviteitanalyses uit te voeren.

8 juli - Charlotte Petri Gornitzka (Zweden) gekozen tot DAC Chair

7 juli - Job market recovering but wage growth remains weak

4 juli – Launch van de OECD FAO Agricultural Outlook 2016-2025
Onlangs hebben de OESO en de FAO hun jaarlijkse Agricultural Outlook 2016-2025 gepresenteerd.
Dit jaar bevat de Outlook een speciaal hoofdstuk over de verwachtingen en uitdagingen voor sub-
Sahara Afrika in de komende tien jaar. Lees hier verder

30 juni-1 juli - First meeting of the new inclusive framework to tackle Base Erosion

30 juni - lancering OECD Employment Outlook 2016

28 juni - Release of OECD Survey of Adult Skills (PIAAC)
PIAAC provides a picture of adults’ proficiency in three key information-processing skills which are
essential for participating in the information-rich economies and societies in the 21st century:
literacy, numeracy, and problem solving in technology-rich environments. The second round
repeated the same survey as was administered in the first round (2008-2013) in 24 countries,
but in an additional nine countries: Chile, Greece, Indonesia, Israel, Lithuania, New Zealand,
Singapore, Slovenia and Turkey. Zie: http://www.oecd.org/skills/piaac/

21-23 juni – OECD Ministerial Digital Economy https://www.oecd.org/internet/ministerial/

http://www.oecd.org/netherlands/recruiting-immigrant-workers-the-netherlands-2016-9789264259249-en.htm
https://www.oecd.org/newsroom/oecd-welcomes-ground-breaking-peer-reviews-by-china-and-us-of-their-fossil-fuel-subsidies.htm
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https://www.oecd.org/newsroom/international-community-continues-movement-towards-greater-tax-transparency.htm
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http://www.oecd.org/newsroom/first-meeting-of-the-new-inclusive-framework-to-tackle-base-erosion-and-profit-shifting-marks-a-new-era-in-international-tax-co-operation.htm
http://www.oecd.org/newsroom/launch-of-the-oecd-employment-outlook-2016.htm
http://www.oecd.org/skills/piaac/
https://www.oecd.org/internet/ministerial/


Van 21 tot en met 23 juni werd in Mexico (Cancun) een ministeriële OESO-conferentie gewijd aan
de "Digital economy: Innovation, growth and social prosperity”, met ruim 1300 deelnemers uit 50
landen. Het woord werd gevoerd door ministers, eurocommissarissen, corporate CEOs en andere
vertegenwoordigers van bedrijfsleven, wetenschap, overheid, de technische gemeenschap en civil
society. Gevolmachtigd minister Jaap Veerman van de ambassade in Mexico en twee
vertegenwoordigers van de EZ-directie Telecommarkt (Joost van der Vleuten & Sandra van der
Weide) vormden de Nederlandse delegatie.
Hoofdboodschap van de bijeenkomst: het internet moet open, veilig, toegankelijk en vrij zijn.
Vertrouwen en digitale vaardigheden zijn cruciaal om het potentieel voor economische en
maatschappelijke ontwikkeling te benutten. Dat thema werd uitgewerkt in de verschillende
sessies, over onderwerpen als cybersecurity, digitale innovatie, data, internetstandaarden en
adresprotocollen als IPv6. Die laatste is al tijden beschikbaar, maar de implementatie verloopt te
traag. Slecht voor veiligheid, slecht voor beschikbaarheid van internetadressen en slecht voor het
Internet of Things.
Jaap Veerman wees tijdens zijn key intervention onder meer op het belang van het reguleren van
toegang tot netwerken voor communicatiedienstverleners, eerlijke concurrentievoorwaarden voor
dienstverleners met en zonder eigen netwerk, en goede bescherming van eindgebruikers: Hij bood
beleidsmakers die worstelen met de opmars van digitale platforms een voor EZ ontwikkeld
analysekader aan.
In zijn slotverklaring wees OESO-president Angel Gurría op het verschil met de vorige conferentie
in 2008: toen ging het over digitale infrastructuren en markten, nu over de bijdrage daarvan aan
maatschappelijke ontwikkeling en economische groei in allerlei sectoren. Deze digitale transitie
vergt ontkokering en coördinatie van het beleid. De rapporten en discussion papers van deze
Ministeriële OESO-conferentie bieden daarvoor een uitstekend vertrekpunt.

BLOG's van de PV OESO PARIJS

BLOG - From a Free Trade Regime to a Responsible Trade and Investment Regime

BLOG - Interim Economic Outlook najaar 2016: verlaging groeiramingen mondiale
economie, uitzonderlijk zwakke handel, financiële verstoringen

BLOG - How to Assess China’s G20 Presidency

BLOG - The Global Construction Sector Needs a Big Push on Corporate Responsibility

BLOG - Supporting the SDGs through corporate responsibility

BLOG - PRODUCTIVITEITSVERHOGING VOOR INCLUSIEVE GROEI

TWEET's van de PV OESO PARIJS

Volg ons op TWITTER en FACEBOOK
Enkele recente Tweets:

http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/04/18/digital-platforms
http://www.oecd.org/internet/ministerial/meeting/
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/nieuws/blogs/blogs-2016/blog---from-a-free-trade-regime-to-a-responsible-trade-and-investment-regime.html
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/nieuws/blogs/blogs-2016/blog---interim-economic-outlook-najaar-2016-verlaging-groeiramingen-mondiale-economie-uitzonderlijk-zwakke-handel-financiele-verstoringen.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

Lecture @OECD #Dutch born US professor @SaskiaSassen, presenting an unconventional

view on impact of globalisation

#OECD presents latest on international #tax to #G20, w/ focus on beneficial

ownership info http://bit.ly/2dAAOO4

OECD NETHERLANDS @NLmissionOECD

Discussing Complexity & Policy @OECD #NAEC Workshop /
@lexhoogduin from @UniGroningenFEB

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

24-25 oktober -2016 OECD Asian Roundtable on Corporate Governance

24 – 25 oktober - Global Forum on Environment and Economic Growth
on "Towards Quantifying the Links Between Environment and Economic Growth"

25 oktober - High-level seminar on open and orderly capital movements

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

28 oktober - OESO/NAEC seminar in Parijs met als titel Revisiting the political Economy of
Reform following the global crisis. Tijdens dit seminar zal de Nederlandse situatie worden
gepresenteerd door Marjoleine Hennis (PV OESO) tijdens het panel, Building support for
employment and welfare reforms, dat voorgezeten wordt door Aart de Geus.
Zie: http://www.oecd.org/naec/

31 oktober – 3 november - DAC peer review van Nederland
In de week van 31 oktober zal het DAC peer review team Den Haag bezoeken en over de
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking spreken met de Directeur-Generaal voor Internationale
Samenwerking en zijn plaatsvervanger, maar ook met diverse directeuren en experts. Ierland en
Zweden leveren de 'peer reviewers'. Een veldbezoek aan een OS-partnerland zal later volgen.

2 november – Global Forum on Trade, Parijs

6-8 november - Derde PIAAC International Conference, Madrid

9 november – Parijs – Workshop "Managing Water Risks for Agriculture:
a Discussion with the Private Sector”, organized in association with the Ministry of Economic
Affairs of the Netherlands

9-10 november, Parijs - Green Growth & Sustainable Development Forum on
‘Urban Green Growth, Spatial Planning and Land Use’ zie op onze Facebookpagina

en http://www.oecd.org/greengrowth/ggsd-2016/

28 november – Economic Outlook, Parijs

28-29 november – Global Strategy Group, Parijs met voor Nederland DGBEB,
Dhr Marten van den Berg

29 november t/m 1 december, Parijs - Joint scientific conferenceof ProSafe &

OECD on Science based support for regulation of Manufactured Nanomaterials

4-17 december 2016 – COP 13, Cancun, Mexico,

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

https://www.oecd.org/newsroom/2016-oecd-asian-roundtable-on-corporate-governance.htm
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https://www.cbd.int/cop/
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Recente OESO publicaties

Evaluation Systems in Development Co-operation

Society at a Glance 2016

OECD Economic Outlook and Interim Economic Outlook

Energy Efficiency Market Report 2016

Evaluation Systems in Development Co-operation - 2016 Review

Making Cities Work for All -Data and Actions for Inclusive Growth

Entrepreneurship at a Glance 2016

Boosting the Power Sector in Sub-Saharan Africa

OECD Regional Outlook 2016

Employment Outlook 2016

The Governance of Inclusive Growth

OECD Environmental Performance Reviews: France 2016

Effective Carbon Rates: Pricing CO2 through Taxes and Emissions Trading Systems

International Migration Outlook 2016

Zero Road Deaths and Serious Injuries

Tax Policy Reforms in the OECD 2016

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: Did the OECD
Composite Leading Indicators see it coming? 27 June 2016

http://www.oecd-ilibrary.org/development/evaluation-systems-in-development-co-operation_9789264262065-en
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2016_9789264261488-en
http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-outlook/
http://www.iea.org/topics/energyefficiency/
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/evaluation-systems-in-development-co-operation_9789264262065-en#.WAS7etL7W70
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/making-cities-work-for-all_9789264263260-en#.WAS9MtL7W70
http://www.oecd.org/industry/entrepreneurship-at-a-glance-22266941.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/energy/boosting-the-power-sector-in-sub-saharan-africa_9789264262706-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/oecd-regional-outlook-2016_9789264260245-en#.WAS9ZdL7W70
http://www.oecd.org/employment/oecd-employment-outlook-19991266.htm
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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

OESO vacatures

The OECD is recruiting!

The Economics Department is looking for Senior Economists
More info: oecd.taleo.net/careersection/…

The OECD Young Professionals Programme (YPP)

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

http://www.oecd.org/insights/
https://one.oecd.org/
http://oecd.nlmission.org/news/2016/03/the-oecd-is-recruiting.html
https://t.co/EhF4PiF6lp
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/nieuws/2016/10/the-oecd-young-professionals-programme-ypp.html
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/organization/stages
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/organization/stages


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
• Karin Kok
• Esther Jongejan
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

https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl
mailto:ilse-van.ruler@minbuza.nl
mailto:ilse-van.ruler@minbuza.nl
mailto:pao@minbuza.nl
http://oecd.nlmission.org/
https://twitter.com/NLmissionOECD
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.


