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OECD PARLIAMENTARY DAYS  

 
Het Secretariaat van de OESO heeft op 12 februari 2013 een seminar georganiseerd 
waaraan parlementsleden van de lidstaten konden deelnemen en waarvoor ook een 
delegatie van de Russische Doema werd uitgenodigd. Voor de Kamer van 
volksvertegenwoordigers hebben de heren Herman De Croo, Daniel Bacquelaine, Dirk Van 
der Maelen en mevrouw Kattrin Jadin deelgenomen. Voor het eerst konden parlementsleden 
die dat wensten, los van het eigenlijke seminar, bilaterale contacten hebben met leden van 
het Secretariaat. 
 
Het seminar gaf de deelnemende parlementsleden de gelegenheid kennis te maken met de 
werkzaamheden die de OESO samen met andere internationale organisaties verricht inzake 
global value chains (mondiale waardeketens) en trade in value added (analyse van de 
internationale handel wat toegevoegde waarde betreft). 
 
Het tweede onderwerp op de agenda was Tax transparency: addressing the challenge of 
multinationals (fiscale transparantie en de uitdaging in dat verband wat multinationals 
betreft). De heer Pascal Saint-Amans, directeur van het Centre for Tax Policy and 
Administration van de OESO, hield over dit onderwerp een uiteenzetting. Op verzoek van het 
Secretariaat trad de heer Dirk Van der Maelen op als commentator. De uiteenzetting en 
bespreking handelden voornamelijk over het pas gepubliceerde rapport van de OESO voor 
de G20 inzake base erosion and profit shifting (BEPS, uitholling van belastinggrondslagen en 
winstverschuiving). 
 
Ten slotte werd door de heer Adrian Blundell-Wignall, Special Advisor to the Secretary-
General on Financial Markets en Deputy Director (Financial and Enterprise Affairs) bij de 
OESO, in zijn uiteenzetting getiteld Too big to fail? The case for new banking models 
(argumenten voor nieuwe bankmodellen) nogmaals bevestigd dat de voornaamste oorzaken 
voor een faillissement van een bank de buitenmatige omvang van haar balans is en de 
economische modellen bestaande uit een amalgaam van derivaten (die een groot risico 
meebrengen) en gestructureerde producten, hetgeen leidt tot de vraag naar te hoge 
garanties of marges ten opzichte van het kapitaal van de bank. Volgens de OESO zouden de 
activiteiten als retailbank het best worden gescheiden van de effectentransacties en zouden 
de activiteiten als retailbank tevens goed gekapitaliseerd moeten zijn. Er zijn verschillende 
manieren om dat te bewerkstelligen, maar het is van belang dat zowel distorsies als lacunes 
worden vermeden, want die zouden het systeem inefficiënt maken. De heer Pierre-Alain 
Muet, lid van de Franse nationale Assemblee, die optrad als commentator, haalde in dat 
verband het wetsontwerp inzake de scheiding en regulering van bankenactiviteiten aan dat 
momenteel in het Franse parlement wordt besproken. 
 
Er dient nog te worden opgemerkt dat het werkprogramma dat in het kader van het 
onderwerp New Approaches to Economic Challenges (een nieuwe aanpak van de 
economische uitdagingen) werd voorgesteld, voorziet in activiteiten inzake de hervorming 
van de bankensector en de manier waarop de lidstaten zich kunnen verzekeren van 
voldoende belastingontvangsten in de context van een geglobaliseerde economie. 
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Er werden voorts op initiatief van geïnteresseerde parlementsleden bilaterale contacten 
georganiseerd met leden van de Belgische delegatie. Tijdens deze contacten kwamen 
onderwerpen als fiscaliteit, ontwikkeling en de toekomst van de staalindustrie aan bod. 
 
 


