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EITI akkoord met Nederlandse aanmelding lidmaatschap 
 

Het internationale bestuur van EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), de wereldwijde 

standaard voor een transparant beheer van olie, gas en minerale delfstoffen, heeft de kandidatuur 

voor het Nederlandse lidmaatschap goedgekeurd. Daarmee is Nederland het vierde Europese land dat 

deze status verwerft. Nederland heeft nu tot eind  2019 de tijd om te voldoen aan de vereisten die 

horen bij het lidmaatschap van de organisatie. 

Doel EITI-lidmaatschap 

De EITI-kandidatuur van Nederland werd eind 2015 aangekondigd door de minister voor 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Doelstelling van het Nederlandse 

lidmaatschap van EITI is om begrijpelijke en geverifieerde informatie beschikbaar te stellen over de 

financiële stromen tussen de mijnbouwindustrie (olie-, gas- en zoutwinning) en de overheid, om 

daarmee bij te dragen aan een goed geïnformeerd debat over de mijnbouwwaardeketen. 

De mijnbouwwaardeketen bestaat uit 5 onderdelen van de EITI-waardeketen, te weten: 

 contracten en vergunningen; 

 de productie van olie; 

 gas en zout; 

 de geldstromen tussen de mijnbouwindustrie; en 

 de overheid als gevolg van de winning en de sociaal-economische bijdrage van de 

mijnbouwindustrie. 

Nederland was als donor en als bestuurder sinds de oprichting van EITI al nauw betrokken bij de 

organisatie. De meeste huidige leden van EITI zijn landen uit West- en Midden-Afrika, Azië en 

Midden-Amerika. 

Geverifieerde en eenvoudig beschikbare informatie 

De aanmelding voor de kandidatuur werd de afgelopen periode voorbereid door de 'NL-EITI multi-

stakeholder groep' (MSG). De NL-EITI MSG bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, de 

industrie en van maatschappelijke organisaties en wordt voorgezeten door voormalig 

'grondstoffengezant' prof.dr. Dirk-Jan Koch: 'Veel informatie over olie en gaswinning is weliswaar 

ergens op een website te vinden, maar het is soms even zoeken en bovendien niet in de mate van 

detail die je bij veel andere landen ziet. Als we straks voldoen aan de EITI-standaard beschikken 

beleidsmakers, investeerders, overheden, maatschappelijke organisaties, academici en journalisten 

over begrijpelijke, geverifieerde en eenvoudig beschikbare informatie. Zo leveren we een belangrijke 

bijdrage aan een goed geïnformeerd debat over de olie- en gaswinning in Nederland'. 
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Nederlandse EITI rapportage 

De NL-EITI MSG is het komende jaar verantwoordelijk voor de oplevering van de eerste 

Nederlandse EITI rapportage die zal worden opgesteld volgens de EITI standaard. 

 

Bron: NL-EITI, 28-06-2018 
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