
 

  

Ik ben niet zo’n trouwe twitteraar. Met pijn en moeite pers ik er gemiddeld een 
tweet per week uit, een opleving her en der daarlatend. Ik zie het belang er wel 
van in, maar met een schamele 1100 volgers wil ik het effect van een tweet van mij 
niet overdrijven. Mijn gewezen schoonzus, een influencer, heeft anderhalf miljoen 
volgers op Insta, en een post van haar over mijn zoon leverde hem 250 extra 
volgers en fanmail op. Kijk, dat is social media! Bovendien valt het mij op dat 
wanneer ik iets over mijn persoonlijke leven tweet, en niet iets over de OESO, dat tot 
mijn teleurstelling meer bekijks trekt. 
 
En toch, een tweet over de maiden speech van de nieuwe SG van de OESO, de 
Australiër Mathias Cormann deed veel stof oplaaien, vooral in Australië. Het was 
een goede speech, alle boxen werden afgevinkt. Zijn opmerking over 
intergenerationele ongelijkheid was mij uit het hart gegrepen. Ach, heel eerlijk had 
ik het ingefluisterd. Ik was verbaasd over de meer dan 50.000 views, maar nog 
verbaasder over de vele negatieve reacties vanuit Australië. Guido, you have been 
had, you have been fooled, the man is a hypocrite, a climate change denier, he is 
yours now, please make sure he stays there, we don’t need him back….. De nieuwe 
SG heeft niet alleen vrienden down under. 
 
Ja, zijn blazoen op klimaatgebied kent wat smetjes. Dat is waarom veel leden de 
nieuwe visie voor de OESO belangrijk vinden: het is een opdracht aan de nieuwe 
SG. Een opdracht waarin klimaat en toenemende ongelijkheid, in inkomen, 
vermogen, mogelijkheden, gender en generaties een grote rol spelen. En dat is 
waar men de SG aan wil binden.  
 
Hoe gaat het met die visie? Zoals eerder geschreven mag Nederland die 
visievorming leiden. Na 45 sessies ben ik wel klaar. Ik heb een erg inclusief proces 
georganiseerd, god en klein peerke betrokken. Sessies over tal van onderwerpen, 
over kernwaarden, transities, uitbreiding van de OESO, transparantie van de 
organisatie, en zo alle landen geleidelijk geleid naar een gezamenlijk product. Een 
gezamenlijke sessie met vertegenwoordiging uit alle hoofdsteden was de kers op 
de taart: vrijwel uitsluitend positieve reacties. Nog een rondje schriftelijk 
commentaar verwerkt en toen was ik klaar. Erg grappig hoe diplomaten hierop 
reageren. Hoezo klaar? We hebben toch nog 4 maanden? De visie wordt toch pas 
in oktober gelanceerd? Diplomaten zijn gewend problemen weg te zetten in een 
proces. Dat heeft een zinvolle functie. En het proces is pas klaar bij de deadline. Of 
die nu over drie uur of drie maanden is.  
 
Nee, ik ga niet nog drie maanden komma’s schuiven. Ik vind het niet creatief, niet 
productief en met weinig toegevoegde waarde. Zijn alle leden al zo ver? Ik geloof 
het niet, maar we gaan het meemaken.  
 
 
Guido Biessen, Permanent Vertegenwoordiger bij de OESO  
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Belastingakkoord in zicht? 
 

 

 

 

Economic Outlook, No Ordinary Recovery 
 
Op 31 mei jl presenteerde hoofdeconoom Laurence Boone de jongste 
Economic Outlook. De economische vooruitzichten zijn positiever dan 
enkele maanden geleden (https://www.oecd.org/economic-
outlook/). De OESO verwacht dit jaar een groei van de 
wereldeconomie van 5,8%. Door de ongekend snelle en massale 
steunmaatregelen zijn de OESO-landen erin geslaagd de economische 
schade te beperken. Door de uitrol van de vaccinatieprogramma’s 
kunnen de beperkende maatregelen geleidelijk worden afgebouwd 
en de economie weer op toeren komen. Maar het economisch herstel 
is ongelijk verdeeld, zo waarschuwt de OESO. Ontwikkelingslanden en 
opkomende economieën hebben minder toegang tot vaccins en 
minder vermogen om hun economie te ondersteunen, hetgeen de 
ongelijkheid zal vergroten. Zolang niet ook een grote meerderheid van 
de bevolking in deze landen gevaccineerd is, blijft de wereld 
kwetsbaar voor nieuwe uitbraken. De OESO maakt zich minder zorgen 
over de recent stijgende inflatiedruk, die naar verwachting tijdelijk van 
aard is. Het overheidsbeleid dient zich volgens de OESO thans te 
richten op: 
 
+ een snelle en wereldwijde uitrol van vaccinatieprogramma’s 
 
+ voortgezette, gerichte begrotingssteun aan huishoudens en 
bedrijven in de overgangsperiode 
 
+ investeringen voor een krachtig en duurzaam herstel en  
 
+ het uitwerken van heldere en houdbare begrotingskaders op de 
middellange termijn. 
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In de afgelopen weken is aanzienlijke vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over een internationaal akkoord 
over de herziening van het internationale belastingsysteem. Het doel van de onderhandelingen is de 
belastingontwijking door internationale bedrijven te verminderen en schadelijke belastingconcurrentie tussen landen 
(“the race to the bottom”) te beperken. 
De belangrijkste reden voor de vooruitgang is de gewijzigde opstelling van de VS sinds het aantreden van de regering-
Biden. Op 5 juni jl hebben de G7-landen overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van zo’n akkoord. Bedoeling is 
nu dat dit in de komende weken verder wordt uitgewerkt en bekrachtigd in het zogenaamde OECD/G20 Inclusive 
Framework, een samenwerkingsverband van 139 landen dat door de OESO geleid wordt. De hoop op een akkoord 
tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het Inclusive Framework op 30 juni en 1 juli aanstaande is dan ook groter dan 
ooit tevoren. Toch zijn er nog de nodige hobbels te nemen, alvorens het zover is. Zo willen verschillende landen (o.a. 
China, Ierland, Hongarije, Cyprus, ontwikkelingslanden….) om uiteenlopende redenen zich niet zomaar neerleggen bij 
een “dictaat van de G7”. En mocht het tot een akkoord komen dan zal dat nog door het Amerikaanse congres 
bekrachtigd en (ook in Europa) in nationale wetgeving moeten worden omgezet. The devil is in the detail, zoals steeds 
bij dit soort gecompliceerde, technische onderhandelingen. 
Nederlander is voorstander van een internationaal akkoord en zet zich hiervoor actief in 
(https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/hans-vijlbrief/documenten/kamerstukken/2021/06/14/naar-
een-internationaal-akkoord-over-de-herziening-van-het-internationale-belastingsysteem). Met een internationaal 
akkoord kan belastingontwijking het meest effectief worden aangepakt en wordt een zo groot mogelijk gelijk speelveld 
gewaarborgd. Nederland hecht daarbij groot belang aan eenvoudige en uitvoerbare regels en een zo robuust 
mogelijke vorm van geschilbeslechting. 
 
 
OESO-rapport over Nederlandse economie 

 
 

 
 
 
 

 
 
Het nieuwe (tweejaarlijkse) OESO-rapport over de Nederlandse economie is 
op 16 juni jl door SG Mathias Cormann (virtueel) aangeboden aan minister 
Blok. In het rapport schetst de OESO de uitdagingen waarvoor de 
Nederlandse economie zich gesteld ziet en doet de organisatie een aantal 
concrete beleidsaanbevelingen. Zo adviseert de OESO om de huidige 
coronasteun aan bedrijven en huishoudens geleidelijk af te bouwen zodra 
de gezondheidscrisis onder controle is. Het weer op orde brengen van de 
openbare financiën kan volgens de OESO nog wel even wachten, tot het 
moment dat het economisch herstel goed op gang gekomen is. 
De OESO wijst ook op een aantal onevenwichtigheden en knelpunten in de 
Nederlandse economie. Zo wordt voorgesteld de aanbevelingen van de 
Commissie-Borstlap uit te voeren om de dualiteit in de arbeidsmarkt terug te 
dringen. Ook natuurlijk veel aandacht voor de vergroening van de 
economie, het terugdringen van de uitstoot van CO2 en stikstof en voor het 
beter laten functioneren van de Nederlandse woningmarkt. Het 
huizenaanbod moet omhoog (o.a. door het versnellen van procedures), de 
hypotheekrenteaftrek verder afgebouwd en de regulering van huren in de 
sociale sector geleidelijk beperkt, aldus de OESO. In een speciaal hoofdstuk 
wordt dieper ingegaan op de uitdaging van verdere digitalisering, met 
name in het MKB. 
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Ontwikkelingssamenwerking 
 
Mede onder leiding van DSO is de DAC dicht bij de tot stand komen van een stevige aanbeveling over 
maatschappelijke middenveld. Daarbij aandacht voor 1) respecteren, beschermen en bevorderen van civic 
space 2) ondersteunen en samenwerken met maatschappelijk middenveld en 3) versterken van effectiviteit, 
transparantie en accountability van maatschappelijke organisaties. Een besluit over het instrument wordt in juli 
verwacht. 
Op het gebied van klimaat en ontwikkeling lijkt er nog een lange weg te gaan om een ambitieuze inzet voor de 
COP26 te bewerkstelligen. De covoorzitters van de ad-hoc werkgroep kunnen het niet eens worden over hoe om 
te gaan met de uitkomst van een inventarisatie onder de leden over ambitie en rode lijnen. Nederland heeft 
aangegeven geen echte rode lijnen te hebben maar wel dat als het om de afbouw van financiering van fossiele 
energie programma’s gaat, we hoogstens met beperkte en tijdelijke uitzonderingen kunnen leven. 
 

Energie 
Het in mei uitgebrachte Net zero by 2050 rapport van het IEA ademt in zekere zin optimistisme uit: met de juiste 
investeringen (zie figuur) is het mogelijk om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Daar zijn jaarlijks wel biljoenen aan extra 
investeringen voor nodig oplopend tot 5 biljoen in 2030. De baten zijn naast de CO2 reductie echter ook 
additionele groei (0.4 %) en werkgelegenheid. Het deze maand (juni) uitgegeven oliemarkt rapport levert helaas 
een ontnuchterende reality check op: het fossiele energie gebruik neemt na de COVID dip weer toe en zal weer 
snel op oude niveau terug zijn en een verdere stijging wordt voorzien. Van de benodigde investeringen om de 
trend om te buigen is slechts een kwart in de planning, voornamelijk gericht op elektrificatie van het wagenpark. 
De groene plannen van VS en EU zijn in deze prognoses nog niet geheel verdisconteerd. Hoe dan ook is er dus 
nog veel werk aan de winkel (en is het in het vorige item genoemde afbouwen van ODA voor fossiele energie een 
goed signaal, maar slechts een druppel…). 
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Na de COVID-pandemie een mondiale voedselcrisis? 
Elk jaar brengt de OESO de zogeheten Outlook uit waarin de 
wereldvoedselsituatie van de komende 10 jaar wordt geanalyseerd. Deze 
coproductie met de FAO bevat projecties van de markten van de belangrijkste 
voedselgrondstoffen. De modelberekeningen geven aan dat de COVID19 geen 
trendbreuk heeft veroorzaakt: vraag en aanbod blijven goed met elkaar in 
evenwicht. Dus geen mondiale voedselcrisis. Daarbij is het wel belangrijk dat er 
geen (nieuwe) handelsrestricties worden geïntroduceerd. Er zijn natuurlijk wel 
schommelingen rond de trend, zoals er nu sprake is van (tijdelijk) hogere prijzen. En 
ook kunnen er regionale verschillen optreden. Hoewel er de komende 10 jaar ca 
4% meer voedsel beschikbaar komt, gaat deze groei aan de arme landen voorbij.  

De Outlook 2021-2030 wordt op 5 juli gepubliceerd. Op 12 juli organiseert de OESO 
met het ministerie van LNV hierover een webinar (nadere info bij Thijs Blanksma - 
m.h.blanksma@minlnv.nl) 
 
 
 
 
Hoe wordt de landbouw meer weerbaar? 
Als geen andere sector is de landbouw afhankelijk van de natuur en het klimaat. 
Extremen hebben daarmee een grote impact op de sector: vorst, droogte, 
stormen, overstromingen. Ook langzame wijzigingen als gevolg van climate 
change hebben een impact. Welk beleid is het beste om de landbouwsector 
hiervan minder afhankelijk te maken? Dit was het thema van de jaarlijkse Global 
Forum on Agriculture dat op 8 en 9 juni werd gehouden. Aanleiding was de 
publicatie van een OESO-FAO studie waarbij de aanpak van 7 landen is 
geanalyseerd (Chili, Italië, Japan, Namibië, Nieuw Zeeland, Turkije en de VS). Elk 
van de landen is op zoek naar een methode om de sector maatregelen te laten 
nemen om schade te voorkomen, in plaats van geleden schade achteraf te 
vergoeden. Dat vraagt om een stabiel beleidsomgeving, beschikbaarheid van 
data, digitale technieken, en een (minimale) ondersteuning bij bv 
weersverzekeringen. https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/design-
principles-for-agricultural-risk-management-policies_1048819f-en 
 
 
 
 
Zijn landbouw-milieu maatregelen effectief? 
Meten is weten, maar niet alles is makkelijk te meten. DE OESO heeft een methode 
ontwikkeld om te meten hoe doeltreffend en doelmatig agri-milieu maatregelen 
zijn. De methode (taxonomie) is gebaseerd op een vergelijke onderzoek van dit 
beleid in Argentinië, Estland, Finland, Korea en Portugal. Hoewel de maatregelen 
van land tot land verschillen, zijn de belangrijkste bouwstenen vergelijkbaar en 
daarmee een handvat bij het opzetten van nieuwe maatregelen om ze 
doeltreffender en doelmatiger te maken. De resultaten zijn gepubliceerd in een 
working paper https://www.oecd.org/portugal/characterising-agri-environmental-
policies-41257e3c-en.htm. 
 

 

Landbouw 
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SOCIALE ZAKEN 
 
Employment, Labour and Social Affairs (ELSAC) Committee bijeenkomst 29 april, 5 mei en 12 mei 2021  
 
De halfjaarlijkse Committee-bijeenkomst van het Employment, Labour and Social Affairs committee (ELSAC) vond dit 
voorjaar wederom virtueel plaats.  
De Working Party on Employment komt met interessante hoofdstukken in de Employment Outlook die in juli wordt 
gepresenteerd. De werkloosheid vooral onder jongeren en kwetsbare groepen is enorm toegenomen tijdens de 
COVID crisis.  
Verder de presentatie van Risks that Matter: een studie van 25 OESO-landen die constateert dat gevoelens van 
economische onzekerheid tijdens de pandemie diep geworteld zijn, ondanks de massale overheidsinterventies en 
sociale bescherming. Nederlanders blijken relatief weinig bezorgd over de financiële positie van hun huishoudens 
voor de komende 1-2 jaar (3e na Denemarken en Noorwegen). Hetzelfde geldt voor de tevredenheid over de 
inspanningen van de regeringen. 
Future of Work: De meeste aandacht ging naar twee voorstellen voor onderzoek waar een aantal landen op 
‘ingetekend’ hebben, respectievelijk de impact van AI en platformwerk, beide in de context van de toekomst van 
werk. Nederland doet mee aan het platformwerkproject (longitudinaal onderzoek onder Uber chauffeurs – ook nadat 
zij het platform verlaten hebben). Uit de presentatie bleek dat een hoog automatiseringsrisico niet automatisch een 
hoog werkloosheidsrisico impliceert (AI kan ook benut worden om productiviteit te verhogen bijvoorbeeld bij 
managers); het brengt vooral nieuwe kansen en risico’s (o.a. ethisch).  
 

 
 
 
Het jaarlijkse voortgangsrapport met betrekking tot het recent toegetreden OESO-lid Colombia werd besproken. Het 
werd al snel duidelijk dat ondanks wat kleine lichtpuntjes, er veel huiswerk ligt voor het land. Hoewel Colombia 
voorzichtig voortgang boekt, blijft de situatie zorgelijk en is er nog steeds sprake van geweld tegen en moord op 
vakbondsvertegenwoordigers. 
De Employment and Labour Ministerial zal dit jaar op 15 december plaatsvinden. Thema’s waar de Ministerial zich op 
zal richten zijn diversiteit op de werkvloer, proactief beleid inzake 'skills', investeren in de jeugd en verhogen van 
productiviteit en levensstandaarden (productiviteit, arbeidsmarktongelijkheid, en voorbereiding voor de toekomst 
(duurzame economie, benutting nieuwe technologie, de nieuwe werkplek).  
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Working Party on Responsible Business Conduct 23/24 en 25 maart, 15 april en 18 mei 2021 
 
De Stocktaking of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises was het meest in het oog springende 
agendapunt van het afgelopen voorjaar in de virtuele WPRBC. 
Dit inventarisatie proces moet helpen bij het beoordelen of de OESO Richtlijnen nog “fit for purpose” zijn en bij het 
identificeren van gebieden waar mogelijk meer moet worden gedaan. De 1st draft bevat de belangrijkste 
ontwikkelingen, resultaten en uitdagingen. De concept teksten zijn tot stand gekomen op basis van data verzameld 
via deskresearch van de belangrijkste trends en ontwikkelingen rondom RBC en de OESO Richtlijnen. Er is een 
enquête gehouden onder NCP’s aanvullend op hun jaarlijkse terugkoppeling. Daarnaast zijn de drie institutionele 
belanghebbenden (BIAC, TUAC, OECD Watch) gevraagd om voorlopige input te leveren voor deze inventarisatie.  
De reacties op de 1st draft waren positief. Eerste observaties zijn dat er een duidelijke prioriteit aangegeven is door 
de lidstaten wat betreft het verbeteren van het NCP systeem. Daarnaast werden leden aangespoord om meer te 
doen op het gebied van RBC en werd er geconcludeerd dat er voor wat betreft de implementatie van de richtlijnen 
nog veel stappen moeten worden gezet. Kort werd gereflecteerd op mogelijke uitkomsten van de stocktaking 
exercitie aan de hand van een aanzet tot een discussie opgesteld door het secretariaat. De volgende stap in het 
proces betreft een brede publieksconsultatie, waaraan ruimschoots aandacht zal worden besteed op het OESO 
Global Forum on Responsible business conduct. Er zal een website worden opgericht rondom dit proces. De WPRBC 
heeft geen formele procedures aanbevolen en/of voorgesteld voor leden om hun eigen overleg op nationaal 
niveau te organiseren.  
Het OESO Global Forum on Responsible business conduct heeft dit jaar online plaatsgevonden van 15-17 juni 2021 
met als overkoepelend thema “Verantwoord ondernemen als het ‘nieuwe normaal’ voor een duurzame toekomst”. 
Globalisering, overschaduwd door de gevolgen van COVID en de klimaatcrisis, zorgt voor een hernieuwde urgentie 
om van RBC het ‘nieuwe normaal’ te maken en onze blik concreter te richten op duurzaamheid en veerkracht door 
meer effectieve en ambitieuze samenwerking. De toekomst wordt mede bepaald door keuzes die overheden, 
bedrijven en burgers vandaag maken. 
 
Working Group on Bribery 8 – 12 maart 
 
Report on the G20 ACWG  
Italië gaf aan dat ze bezig zijn met ontwikkelen van nieuw actieplan op corruptie voor de komende 3 jaar, en dat ze 
hopen dat er snel overeenstemming is over de inhoud hiervan. Wat de exacte speerpunten worden (en of foreign 
bribery daar 1 van is) is nog niet duidelijk. Nederland neemt ook deel aan de G20 ACWG waar het actieplan wordt 
onderhandeld.  
 
Impact of data protection regulations on WGB work  
Update van OESO secretariaat: zij spraken met European Data Protection Board. De hele kwestie omtrent de 
‘European Council Decision’ staat op laag pitje, omdat ze hopen dat ze er met het EDPB uitkomen. Verder ging het 
nog even over de herziening van de Matrix (waar zaken op staan) en over hoe wordt om te gaan met personal 
data en de bewaartermijn hiervan. Er is geen vastgelegde bewaartermijn voor het OESO secretariaat om personal 
data te bewaren, maar dat het afhankelijk is van de duur van een zaak. Dus: zolang een zaak loopt heeft het 
secretariaat de data, zodra een zaak is afgerond wordt het verwijderd.   
  
Designation of a new Chair for the WGB (only head of delegations)  
Dit mondde uit in een ellenlange discussie over het mandaat van de voorzitter, de termijn waarvoor hij wordt 
aangesteld (4 jaar of 8 jaar), de jaarlijkse reconfirmation, hoe de selectie eruit ziet en noem maar op. Waar de 
discussie (onenigheid) vooral op zag was dat het voorstel van de OESO was om een chair langer dan 4 jaar aan te 
stellen. Dat werd door sommigen te lang gevonden etc. Volgende keer komt het weer op agenda. Enige wat nu 
besloten is dat er een nieuwe voorzitter gekozen gaat worden in 2021, want huidige voorzitter Drago Kos gaat in 
2022 weg.  
 
Corruption and sport 
In het verleden heeft de WGB besloten dat corruptie en sport geen onderdeel is van de 2009 Anti-Bribery 
Recommendation. Zodoende heeft het secretariaat een aparte paper opgesteld. De WGB was echter niet 
eensgezind over de opties. Ondanks wat steun waren meerdere landen uitgesproken tegen optie 1, (ontwikkelen 
van een stand-alone OESO recommendation on corruption in sport) aangezien dit buiten het mandaat van de WGB 
zou vallen en moet worden overgelaten aan andere fora. Men stond relatief positief tegenover samenwerking met 
andere fora.  
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 Gender/LHBTI 

 
 
IDAHOT 2021: Commemorate, Celebrate, Never Be Silent 
Geïnspireerd door de gelauwerde 4-mei toespraak van André van Duin leidde PV Guido Biessen samen met de 
Amerikaanse PV een rondetafelbijeenkomst ter gelegenheid van IDAHOT. In zijn speech benadrukte de NL PV het 
belang van herdenken, vieren en doorbreken van stilte rond schendingen van fundamentele rechten voor LHBTI’ers.  
 
 
 

 
Meer evenementen zie link en ONE 

Komende evenementen 

 
 
 

Publicaties 
 
http://www.oecd.org/about/publishing/  
  
http://www.oecd-ilibrary.org/ 
  
Publicaties met betrekking tot Nederland 
  
International Energy Agency – IEA publications 
  
International Transport Forum – ITF publications 
  
Nuclear Energy Agency – NEA publications 
 
 

Contactgegevens 
 
Guido Biessen, Permanent Vertegenwoordiger OESO  
Robert-Jan Scheer, Plv. Permanent Vertegenwoordiger OESO 
Uitvoerend Comité OESO, Energie, Duurzame Ontwikkeling, Ontwikkelingscluster 
Peter Keulers, 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 
Jan Gerrit Deelen, Landbouwraad 
Landbouw & Voedsel, Visserij, Milieu & Klimaat, Circulariteit grondstoffen, Regionaal beleid 
Zainab Akariou, tweede secretaris 
OESO Comité Externe Betrekkingen, Onderwijs, Begroting, Toetreding, Health 
Freerk Boedeltje, Senior Beleidsmedewerker  
Sociale Zaken, Werkgelegenheid, IMVO, Migratie/Integratie, Gezond en Veilig Werken, Skills, Gender  
Ilse van Ruler, Assistent Ambassadeur, Managementondersteuner 
Simone Hegge, Assistent Plv. Ambassadeur, Managementondersteuner 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden contact heeft gehad met de PV OESO te Parijs.  
Als u contact met de PV OESO niet langer op prijs stelt, kunt u dat kenbaar maken door een mailbericht te sturen 
naar: pao@minbuza.nl 
Wij verwijderen dan al uw gegevens uit ons bestand. De privacyverklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
kunt u hier lezen. 


