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Verslag van de bijeenkomst van de NL-EITI multi-stakeholder groep (MSG) 

dd. 3 april 2018. 

 

 

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 last een korte voorstelronde in omdat Geesje van 

Niejenhuis voor de eerste keer aanwezig is bij een MSG-vergadering. Geesje volgt Evert op als 

coördinator NL-EITI met ingang van 1 mei as. 

 

2. Verslag MSG-vergadering dd. 6 februari 2018, inclusief actiepunten 

 

2.a Tekstueel 

De door TI voorgestelde tekstwijzigingen worden integraal in het verslag opgenomen.  

 

2.b Inhoudelijk 

Het door TI naar voren gebrachte punt inzake perscontacten zal worden meegenomen in het nog 

op te stellen communicatieplan van NL-EITI. Mogelijk dat in de volgende MSG-vergadering over 

perscontacten ad-hoc afspraken worden gemaakt in het licht van het komende besluit van de EITI-

board inzake de Nederlandse kandidaatstelling. Te zijner tijd kan het HR op dit punt worden 

bijgewerkt. 

 

2.c Openstaande actiepunten 

• Actiepunt 6. Zie onder agendapunt “Vervanging van PWYP door OSF in de MSG”. Het actiepunt 

is afgehandeld. 

 

• Actiepunt 10.  De directeur van Frisia Zout B.V. heeft aangegeven nog niet te willen deelne-

men aan NL-EITI. Men wil de overgang naar zoutwinning onder de Waddenzee en de besluit-

vorming van de nieuwe eigenaren van AkzoNobel inzake NL-EITI afwachten. De MSG stemt 

ermee in dat MSG-leden in voorkomende bilaterale contacten met Frisia deelname aan NL-EITI 

nogmaals onder de aandacht kunnen brengen. Het actiepunt is afgehandeld.  
 
• Actiepunten 16 en 25.  Zie onder agendapunt “Voortgang Materialiteit”. De actiepunten blijven 

open staan. 

 

• Actiepunt 26. Het overgrote deel van de MSG-leden heeft nu toegang tot Pleio. Mocht een 

MSG-lid hulp nodig hebben bij het werken in Pleio dan kan Aysel benaderd worden. Het 

actiepunt is afgehandeld. 

 
• Actiepunt 30. Zie onder agendapunt “Voortgang Materialiteit”. Het actiepunt blijft openstaan. 

 

• Actiepunt 31. Zie onder agendapunt “Concept aanvraag kandidatuur NL-EITI”. Het actiepunt is 

afgehandeld.  
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• Actiepunt 32 en 33. Zie onder agendapunt “Materialiteit”. De actiepunten blijven open staan.  

 

• Actiepunt 34. Zie onder agendapunt “Materialiteit”. Het actiepunt is afgehandeld.  

 

• Actiepunt 35. Zie onder agendapunt “Overleg met Sam Bartlett”. Het actiepunt is afgehandeld.  

 

• Actiepunt 36. Zie onder agendapunt “Materialiteit”. Het actiepunt is afgehandeld.  

 

• Actiepunten 37, 38 en 39. Zie onder agendapunt “Terugblik op het NL-EITI event van 7 maart 

2018”. De actiepunten zijn afgehandeld.  

 
• Actiepunt 40. Zie onder agendapunt “Voortgang Materialiteit”. Het actiepunt blijft openstaan. 

 

• Actiepunt 41. Zie onder agendapunt “Voortgang opvolging Dirk-Jan Koch”. Het actiepunt is 

afgehandeld.  

 

3. Vervanging van PWYP door OSF in de MSG 

 

De MSG gaat akkoord met het voorstel om PWYP te vervangen door OSF in de MSG, met als ver-

tegenwoordigers Gerno Kwaks (als MSG-lid) en Tom Künzler (als plaatsvervangend MSG-lid).  

De wijzigingen zullen worden meegenomen in de jaarlijkse update van de samenstelling van de 

MSG in de Staatscourant. 

 

4. Terugblik op het NL-EITI event van 7 maart 2018   

 

De MSG is tevreden over het verloop van het NL-EITI event op 7 maart jl. en kan zich vinden in de 

observaties zoals verwoord in Bijlage 4 (“Terugblik op het NL-EITI event van 7 maart 2018”).  

De MSG besluit tot het opstellen van een NL-EITI communicatieplan dat in ieder geval de volgende 

elementen moet bevatten:   

• de communicatiedoelstellingen; 

• het doelgroepen- en uitnodigingsbeleid; 

• het persbeleid; 

• het social media beleid; 

• de functionaliteit van de NL-EITI website, ook in het licht van de open data policy.  

 

De MSG wenst een draft versie van het plan beschikbaar te hebben voordat op 28 en 29 juni as. in 

Berlijn wordt besloten over de kandidaatstelling van NL-EITI. Hiermee kan de MSG richting geven 

aan de communicatie rondom de verlening van de NL-EITI kandidatuur (zoals opgenomen als ac-

tiepunt 12 in het Werkplan NL-EITI 2018-2019). 

 

De voorzitter verzoekt de MSG uiterlijk per medio mei as. om per MSG-segment kernboodschap-

pen te formuleren en met voorstellen te komen voor de invulling van bovenstaande elementen van 

het communicatieplan. Deze kunnen dan in de MSG-vergadering in juni, voorafgaand aan Berlijn 

worden besproken. 

 

Aan de MSG-vertegenwoordigers in het segment van de maatschappelijke organisaties wordt ge-

vraagd met een aanpak te komen over hoe men structureel over NL-EITI gaat communiceren met 

de overige, geïnteresseerde maatschappelijke organisaties. 

 

5. Concept aanvraag kandidatuur NL-EITI  

 

De MSG kan zich op hoofdlijnen vinden in de concept tekst van de aanvraag kandidatuur NL-EITI. 

De volgende wijzigingsvoorstellen worden gedaan: 

• Vervangen van de periode van 2011-2015 waarin Nederland financieel bijdraagt aan het 

EITI secretariaat, door de periode 2011-2020; 



3 
 

• Opnemen van een specifieke verwijzing naar de relevante EU-regelgeving (zie daarvoor de 

brief aan de TK inzake NL-EITI); 

• Zo mogelijk opnemen van een verwijzing op internet naar de Grondstoffennotitie; 

• Opnemen van de huidige status van de reacties van AkzoNobel en Frisia Zout inzake de 

uitnodiging tot deelname aan NL-EITI ; 

• Bijwerken van de samenstelling van de MSG in het licht van het MSG-besluit tot vervan-

ging van PWYP door OSF; 

• Aangeven wie er lid dan wel plaatsvervangend lid zijn in de MSG; 

• Aanpassing van de zinsnede over de context van de grondstoffen-keten (op pagina 8 in het 

definitieve document), zodat duidelijk verwezen wordt naar het context-rapport (er bestaat 

geen overeenstemming binnen de MSG over de definitie van de “extractive industry”). ).” 

Het gaat erom dat we in de context van het rapport aandacht besteden aan wind en ande-

re energiesoorten, maar niet dat de ‘extractive industries’ ook naar duurzame energie ver-

wijst. 

 

De MSG wordt uitgenodigd om op korte termijn met aanvullend commentaar te komen op de con-

cept-aanvraag, uiterlijk vóór 13 april as. De aanvraag zal op 16 april as. naar het EITI secretariaat 

worden verstuurd. 

 

Overigens heeft de voorzitter een actiepunt toegevoegd aan het Werkplan NL-EITI 2018-2019, 

mede ingegeven door de wens van het internationale EITI bestuur dat elk implementerend land 

een plan maakt voor de “mainstreaming” van de NL-EITI rapportage. Het betreft actiepunt 20 dat 

luidt: ”Het beschikbaar stellen van een financieel onderbouwd plan van aanpak aan het internatio-

nale secretariaat voor het systematisch ontsluiten van de NL-EITI gegevens”. Dit plan dient uiter-

lijk in december 2018 te worden opgeleverd.  

 

Door het NL-EITI secretariaat zijn de (Engelse versies van) de concept-aanvraag kandidatuur NL-

EITI en het Werkplan NL-EITI 2018-2019 naar het internationale secretariaat gezonden met het 

verzoek om commentaar. Van Sam Bartlett werd via de mail de volgende reactie ontvangen: 

 

“We have reviewed the draft candidature application (and the workplan). We have no major com-
ments or concerns at this stage, although it would be useful to get some more information on the pro-
cess for selecting Industry and CSO representatives on the MSG, i.e., whether the invitation to partici-
pate in the MSG was open, and whether each stakeholder group had the opportunity to appoint its 
own representatives. It would also be interesting to hear more about how CSOs are financing their par-
ticipation in this work. Previously, these two issues have received considerable attention when the OCC 
has received candidature applications.” 
 

De tekst van de aanvraag zal hierop zoveel mogelijk worden aangevuld. 

 

Zie ook agendapunt 6 “Overleg met Sam Bartlett”. 

 

6. Overleg met Sam Bartlett (staflid EITI internationaal)  

 

In het live-overleg tussen de MSG en Sam Bartlett worden drie onderwerpen geadresseerd: 

 

A. Met betrekking tot de Concept aanvraag kandidatuur NL-EITI.  

In aanvulling op het gestelde in bovenstaande mail wijst Sam op het volgende: 

• Graag een nadere uitwerking van de doelstelling van NL-EITI; waarom doet NL-EITI ertoe? 

wat beogen de drie MSG-segmenten te bereiken met deelname aan NL-EITI; hoe gaat NL-

EITI hen helpen?  

• Graag een nadere toelichting op hoe de UBO-wetgeving in Nederland gaat werken  en 

wanneer deze in werking treedt; 

• Graag een nadere toelichting op hoe het Besluit rapportage van betalingen aan overheden 

op dit moment in de praktijk werkt.   
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B. Met betrekking tot Materialiteit. 

De discussie spitst zich toe op de rol van de SOE’s in de EITI-rapportage (State Owned Enter-

prises). Sam wijst op de relevante artikelen uit de EITI-standaard: art. 2.6 en art. 4.5. Hij ad-

viseert een uitgebreide beschrijving op te nemen van de rol van de SOE’s in de delfstoffenwin-

ning, zo mogelijk verduidelijkt met flow charts, en benadrukt dat het in de rapportage gaat om 

de betaalstromen van en naar SOE’s. Als voorbeeld van een ander land met een vergelijkbare 

problematiek verwijst hij naar Noorwegen waarbij de positie van Statoil wordt genoemd. 

Voor de detaillering van de rapportage over de betaalstromen (per project of entiteit) bena-

drukt hij dat er per betaalstroom moet worden bekeken wat realistisch is.  

 

Daarnaast komt in het betoog van Sam als rode draad terug dat hij adviseert om de onafhan-

kelijke auditor in deze om advies te vragen. Als je de standaard ToR gebruikt voor de onaf-

hankelijke auditors zoals opgesteld door het EITI stafbureau, dan worden alle aspecten die 

rond de SOE’s spelen systematisch geadresseerd (zie het zogeheten statement of materiality 

in het template). 

 

C. Met betrekking tot de website. 

Sam geeft aan dat het mogelijk is om voor de open-data benadering aan te sluiten bij de web-

site van EITI internationaal, maar dat ook de US-EITI website kan worden hergebruikt. 

 

7. Voortgang Materialiteit 

 

Sinds de vorige MSG-vergadering is op dit onderwerp de volgende vooruitgang geboekt: 

 

• EZ heeft aangegeven welke betalingen die vallen onder de private overeenkomsten met NAM, 

rechtstreeks aan EZ worden betaald. EZ komt nog terug op de vraag in hoeverre zij gegevens 

over deze betalingen kan verstrekken aan het NL-EITI secretariaat in het kader van de recon-

ciliatie. 

• EZ heeft aangegeven op welk niveau (vergunning) cijns en oppervlakterecht uit hoofde van de 

Mijnbouwwet worden geheven. 

• NAM heeft een nadere verduidelijking gegeven van haar Rapportage van betalingen aan over-

heden over 2017. 

• Een lijst met vragen is opgesteld ter bespreking met EBN. Wegens drukte ten gevolge van de 

jaarafsluiting heeft de bespreking met EBN nog niet plaatsgevonden. Deze bespreking dient op 

korte termijn plaats te vinden. 

 

Helderheid over het begrip Materialiteit is een voorwaarde om te komen tot een heldere omschrij-

ving van de werkzaamheden van de onafhankelijke auditor. Pas dan kan de aanbesteding van de 

auditor plaatsvinden.  

 

In het kader van de voorbereiding van die aanbesteding zijn de volgende acties ondernomen: 

 

• De Belastingdienst heeft een concept-machtiging opgesteld voor het verstrekken van bedrijfs-

gegevens aan het NL-EITI secretariaat ten behoeve van de reconciliatie. Deze machtiging is 

nog in discussie tussen NOGEPA en de Belastingdienst. 

• De Belastingdienst heeft een lijst van bedrijven aangeleverd die in principe in aanmerking ko-

men voor rapportage onder NL-EITI. 

 

Mede in het licht van de (bovenstaande) adviezen van Sam Bartlett heeft de MSG besloten niet 

een vernieuwde notitie over Materialiteit te laten opstellen door de subgroep Materialiteit, maar de 

subgroep te vragen de standaard ToR voor de onafhankelijke accountant zo ver mogelijk in te vul-

len.  
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8. Voortgang opvolging huidige voorzitter NL-EITI MSG 

 

De MSG-subgroep “Nominatie MSG-voorzitter” komt met het volgende voorstel voor de te volgen 

procedure om een opvolger voor de huidige voorzitter te vinden.  

   

Het van toepassing zijnde artikel in het Huishoudelijk Reglement van de MSG luidt als volgt: 

4.1 De voorzitter van de MSG wordt op voordracht van de MSG benoemd door de Minister voor 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Economische Zaken en 

Klimaat. 

 

Het voorstel is om getrapt te werk te gaan. 

 

A. De eerste stap is een sondering binnen de eigen netwerken van de MSG-leden. Tot 17 april as. 

kunnen MSG-leden namen van mogelijke kandidaten doorgeven aan het NL-EITI secretariaat, 

inclusief een CV op hoofdlijnen. De MSG subgroep zal op basis van het profiel en de CV’s een 

selectie uit de voorgestelde personen maken en een oriënterend gesprek met hen voeren. In-

dien nodig volgt een tweede gesprek met andere leden van de MSG. Indien een geschikte kan-

didaat wordt gevonden, zal deze worden voorgesteld aan de MSG. In de MSG-vergadering van 

juni 2018 kan worden besloten over de aanstelling van de kandidaat.  

 

B. Mocht de sondering binnen de eigen netwerken onvoldoende geschikte potentiële kandidaten 

opleveren, dan wordt overgegaan tot het plaatsen van een advertentie in een landelijk blad als 

FD of NRC. De tekst van de advertentie zal gebaseerd zijn op het profiel. Sollicitanten dienen 

naast een CV ook een schriftelijke motivatie te overleggen. Op basis van het profiel en de in-

gestuurde stukken zal de MSG subgroep een eerste selectie maken tot maximaal 5 personen 

waarmee een sollicitatiegesprek wordt gevoerd. Indien nodig volgt een tweede gesprek met 

andere leden van de MSG. Indien een geschikte kandidaat wordt gevonden, zal deze worden 

voorgesteld aan de MSG. In de MSG-vergadering van juni of augustus 2018 kan worden beslo-

ten over de aanstelling van de kandidaat.  

 

9. NL-EITI en OGP 

 

De MSG maakt geen bezwaar tegen opname van de implementatie van NL-EITI in de actielijst van 

het Open Government Partnership (OGP). Mogelijk dat de implementatie van NL-EITI kan profite-

ren van de open-data benadering in het OGP-proces.  

 

In het template graag nog een verwijzing naar hernieuwbare energie opnemen. 

 

In het Werkplan NL-EITI 2018-2019 zal een passage worden opgenomen over de inbreng van NL-

EITI in OGP. 

 

10. Rondvraag en sluiting. 

 

In de rondvraag komt naar boven op welk niveau Nederland ambtelijk wordt vertegenwoordigd in 

Berlijn en door wie. De suggestie wordt gedaan voor een vertegenwoordiger op DG-niveau.  

Dit is punt is verder ter onderling overleg in het overheidssegment van de MSG. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 9 april 2018 


