Bijlage 2
Verslag van de bijeenkomst van de NL-EITI multi-stakeholder groep (MSG)
dd. 25 september 2019.

Aanwezig: Naast de voorzitter en de coördinator zijn alle geledingen vertegenwoordigd.
Het quorom is aanwezig.
1. Ontvangst, welkom en opening door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom en stelt de agenda vast.
2. Verslag MSG-vergadering dd. 25 september 2019 incl. actiepunten
Het verslag wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:
• Onder aanwezig: ‘Het quorom is aanwezig’ toevoegen;
• Onder 2.: De zin ‘Het is aan de MSG om te beslissen welk rapport, wanneer gevalideerd
wordt” aanpassen naar: “Wat de validatie van het NL-EITI rapport betreft heeft het internationale EITI-bestuur op 27 juni 2018 besloten dat ‘de validatie uiterlijk 2,5 jaar nadat NLEITI een kandidaat land is geworden, zal starten, te weten 28 december 2020’;
• Onder 4.: minister van Buitenlandse Zaken wijzigen in minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking;
• Onder 5.: NOGEPA ‘Gedragscode - gaswinning kleine velden’ wijzigingen in NOGEPA ‘Gedragscode - gaswinning kleine velden’.
Naar aanleiding van het verslag, inclusief actiepunten:
• Onder 3.: de coördinator heeft 16 van 20 non-operators benaderd voor een machtiging voor
de Belastingdienst. Eén bedrijf heeft de machtiging reeds ondertekend. De overige 4 bedrijven (die in het buitenland gevestigd zijn) worden i.o.m. EBN benaderd;
• Onder 5.: de coördinator is nagegaan of GasTerra een staatsonderneming is in de geest van
de EITI-standaard. Het antwoord is nee. De reden is dat GasTerrra zich richt op downstream
activiteiten. De EITI-standaard richt zich op upstream activiteiten;
• De maatschappelijke organisaties zijn bezig een contactenlijst op te stellen voor de nieuwsbrief voor hun achterban. Dit kost meer tijd en moeite dan gedacht;
• De coördinator heeft regelmatig overleg met D-EITI en EITI UK;
• NL-EITI rapport:
✓ De aanpak en methodologie van de reconciliatie van betaalstromen is in de nieuwe structuur H5 geworden i.p.v. H7. De coördinator heeft BDO gevraagd dit hoofdstuk te schrijven;
✓ Er is een subgroep geformeerd bestaande uit vertegenwoordigers van de 3 geledingen.
De subgroep heeft op 2 september de nieuwe structuur en tekst van het concept NL-EITI
rapport 2017 besproken met de voorzitter en coördinator;
✓ EZK heeft tekst voor het hoofdstuk over energietransitie en zout aangeleverd;
✓ De coördinator heeft de NL-EITI MSG leden de “Guidance note 18: SOE participation in
EITI reporting” gestuurd ter informatie;
✓ De coördinator is samen met BDO de lijst van bedrijven nog eens doorgelopen.
3. Planning 1e NL-EITI rapport 2017
De coördinator bespreekt de planning met de NL-EITI MSG. De volgende zaken zijn besproken:
• De NL-EITI MSG gaat akkoord met het plannen van de Engelse vertaling van het 1 e NL-EITI
rapport en het publiek event in Q1 2020;
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De discrepantie analyse alsmede de opvolging van de “inconsistent reports & adjustments’
van BDO zullen niet alleen in september, maar ook in oktober plaatsvinden;
De NL-EITI MSG leden zullen het 4e concept NL-EITI rapport 2017 in oktober delen met hun
achterban. De NL-EITI MSG gaat er tevens mee akkoord dat de coördinator het concept ook
deelt met EBN, TNO en het EITI Internationale Secretariaat. Deze consultatie zal 2 weken
duren;
De Belastingdienst laat weten dat BDO voor de discrepantie analyse en het opvolgen van de
informatie die de olie- en gasbedrijven en overheidsinstanties hebben aangeleverd in de
template naast september, ook oktober nodig zal hebben. De coördinator zal de planning
hierop aanpassen. De vergadering besluit tevens dat op 30 oktober bij de bespreking van de
resultaten van de reconciliatie van betaalstromen door BDO, apart stil gestaan moet worden
bij de toelichting op de cijfers die hier en daar naar verwachting nodig is;
Vanaf november zal een NL-EITI MSG subgroep gaan werken aan een Europese aanbesteding voor 3 jaar. De industrie wil die termijn nog voorleggen aan hun bestuur.
Er zal een subgroep communicatie worden samengesteld om o.a. de communicatie rond het
1e NL-EITI rapport 2017 te bespreken, inclusief data, website e.d. De drie geledingen van de
NL-EITI MSG laten de coördinator weten wie hier zitting in zal nemen.

4. 3e concept NL-EITI rapport 2017
De voorzitter maakt een ronde langs de aanwezige leden om te horen of zij akkoord gaan met de
nieuwe structuur van het rapport en wat op hoofdlijnen hun indruk is van het concept rapport dat
nu op tafel ligt. De vergadering gaat unaniem akkoord met de nieuwe structuur van het rapport.
De vergadering vindt dat het rapport goed en leesbaar is geschreven en dat de EITI-standaard
goed is gevolgd.
Vervolgens loopt de voorzitter per hoofdstuk door het rapport om de opmerkingen van de aanwezige leden te inventariseren. De volgende zaken zijn besproken:
1. Wie schrijft het voorwoord?:
• De vergadering is unaniem van mening dat het voorwoord geschreven dient te worden
door de minister van BuZa en/of EZK. De overheidsgeledingen zullen dit bespreken;
2. Wat is de scope van het 1e NL-EITI rapport:
• Na enige discussie is de vergadering het eens om - zoals reeds eerder besloten is - de
subsidies van aardwarmte en windenergie in de contextuele informatie van het rapport
op te nemen. Tevens besluit de vergadering dat er tekst gewijd moet worden aan het feit
dat de zoutbedrijven zijn uitgenodigd mee te doen aan het rapport, maar dat deze bedrijven hun deelname nog overwegen en derhalve geen onderdeel zullen uitmaken van de
reconciliatie van het NL-EITI rapport 2017. De voorzitter vraagt de coördinator om een
nieuwe tekst voor de scope van het rapport op te stellen.
• Tevens rijst de vraag in hoeverre de besluiten die door de NL-EITI MSG genomen worden, vastliggen in de toekomst. De vergadering bespreekt dat het wellicht goed is om
hier in een andere MSG vergadering nog eens op terug te komen;
3. Gewijzigde doelstelling van de NL-EITI MSG:
• De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen. De coördinator zal hierop
o.a. het werkplan en de NL-EITI website aanpassen.
4. 2.5 Energietransitie:
• Zie onder 2. De voorzitter vraagt de coördinator om tekst voor deze paragraaf op te stellen.
5. H4. Maatschappelijke uitgaven in 2017:
• De vergadering vraagt de coördinator om: 1) voorbeelden te noemen van vrijwillige
maatschappelijke initiatieven van mijnbouwbedrijven; 2) onderscheid tussen vrijwillige
uitgaven en overige uitgaven en het regiofonds voor Groningen onder overige uitgaven te
plaatsen; 3) bij de NOGEPA “Gedragscode – gaswinning op kleine velden” toe te voegen
dat de invulling van de bijdrage wordt afgestemd in overleg met de omgeving.
6. W.v.v.t.k.:
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o De vergadering besluit om een bijlage toe te voegen met een overzicht van de EITI Requirements en de onderdelen van het rapport waar de gevraagde informatie te vinden;
o De industrie vraagt de coördinator om in het hoofdstuk over het wettelijk kader van de
mijnbouwindustrie kort het Nationale Waterplan aan te stippen en om bij de paragraaf
over Energie Beheer Nederland EBN Capital toe te voegen;
o De maatschappelijke organisaties vragen de coördinator om bij de paragraaf over Energie
Beheer Nederland nog wat financiële gegevens toe te voegen;
o De maatschappelijke organisaties vragen zich af waarom maar een deel van het UBO-register openbaar zal zijn? De voorzitter vraagt de coördinator dit te checken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en de tekst hier eventueel op aan te passen;
o De maatschappelijke organisaties hebben nog te weinig ‘A-HA’ momenten bij dit concept
rapport en leggen nog een paar ‘waarom’ vragen op tafel, zoals waarom Nederland niet
net als Noorwegen destijds een staatsfonds heeft opgezet. Tevens zouden ze graag meer
uitleg zien bij het geheel van overeenkomsten tussen de Staat en NAM die de basis vormen van het Gasgebouw;
o De vergadering besluit dat in de redactionele slag van het rapport ook het jargon van de
mijnbouwindustrie moet worden meegenomen.
5. Contract transparantie
Door gebrek aan tijd is dit agendapunt niet aan bod gekomen. De NL-EITI MSG heeft een subgroep
geformeerd bestaande uit leden van alle geledingen die onder leiding van de voorzitter dit onderwerp nader gaan uitwerken met als doel een tekst te kunnen voorleggen aan de NL-EITI MSG op
de volgende MSG vergadering eind oktober.
6. Huishoudelijk reglement
Door gebrek aan tijd is dit agendapunt niet aan bod gekomen. De voorzitter vraagt de coördinator
om een nieuwe versie van het huishoudelijk regelement als hamerstuk in te brengen in de volgende MSG vergadering.
7. Rondvraag en sluiting
• Aan de coördinator wordt de vraag gesteld waarom de agenda en stukken op Pleio staan en
niet in een zip-bestand rond gestuurd worden. Dit zal op een volgende MSG vergadering besproken worden.
De voorzitter sluit de vergadering.
Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 8 oktober 2019
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