Bijlage 2
Verslag van de bijeenkomst van de NL-EITI multi-stakeholder groep (MSG)
dd. 3 juli 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. De voorzitter besluit het vaststellen
van het huishoudelijk reglement te verplaatsen naar het einde van de vergadering. De
maatschappelijke organisaties willen nog een extra agendapunt inbrengen, te weten een stavaza
van de aanstelling van de nieuwe voorzitter. De voorzitter besluit om dit punt na het eerste
vergaderpunt te behandelen.
2. Update van het EITI Internationale Secretariaat
Sam Bartlett, Technisch Directeur van het EITI Internationale Secretariaat, is telefonisch bij de
vergadering aanwezig. Ten eerste deelt Sam Bartlett met de MSG ervaringen van andere landen
m.b.t. de validatie van het EITI rapport. Hierbij worden de volgende drie zaken onder de aandacht
gebracht:
1. Het betrekken van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties die geen lid zijn
van de MSG. De MSG krijgt het advies om goed na te denken over de manier waarop dit
het beste kan gebeuren.
2. Gebrek aan duidelijkheid over welke sectoren wel of niet onderdeel uitmaken van het rapport.
3. Staatsondernemingen: wat is de Nederlandse situatie en zijn er ook regionale en lokale
overheden bij betrokken? Sam Bartlett zal de MSG de “Guidance note 18: SOE participation in EITI Reporting” sturen ter informatie.
Ten tweede deelt Sam Bartlett mee dat de EITI standaard 2019 in Parijs geaccordeerd is. De EITI
leden die nog voor het einde van dit jaar hun rapport publiceren mogen de EITI standaard 2016
nog gebruiken. Alle rapporten die na 1 januari 2020 worden gepubliceerd dienen te voldoen aan de
EITI standaard 2019.
Als tip geeft Sam Bartlett de MSG leden mee dat de MSG – met het oog op de validatie van het
rapport - alle discussies en besluiten van de MSG goed dient te documenteren. Het verslag van de
MSG vergaderingen biedt hiervoor een goed instrument.
Tot slot laat Sam Bartlett weten dat indien gewenst – en na de publikatie van het 1e NL-EITI rapport - het EITI Internationale Secretariaat samen met de MSG kan werken aan een pre-validatie
van het 1e NL-EITI rapport. Dit is een workshop waarin het EITI Internationale Secretariaat samen
met de MSG het gehele rapport per ‘EITI Requirement’ zal doornemen. Het is een test, en een mogelijkheid voor de MSG om indien nodig het rapport aan te passen, voordat de daadwerkelijke validatie plaatsvindt. Wat de validatie van het NL-EITI rapport betreft heeft het internationale EITIbestuur op 27 juni 2018 besloten dat ‘de validatie uiterlijk 2,5 jaar nadat NL-EITI een kandidaat
land is geworden, zal starten, te weten 28 december 2020’.
Volgens Sam Bartlett is het uiteindelijke doel van het rapport drieledig:
1. Bekijken welke informatie al publiek is, welke processen hiervoor bestaan en of en hoe dit
eventueel verbeterd kan worden;
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2. Het samen brengen in één rapport van informatie m.b.t. de waardeketen van de mijnbouwsector afkomstig uit verschillende bronnen; en
3. Het beschikbaar stellen voor een breed publiek van begrijpelijke, geverifieerde en eenvoudig beschikbare informatie.
3. Verslag MSG-vergadering dd. 5 juni 2019 incl. besluitenlijst en actiepunten
De vergadering gaat akkoord met het verslag.
Actielijst:
Stavaza machtigingen:
•
De machtiging van NAM voor EZK is ondertekend en doorgestuurd naar BDO en EZK;
•
De coördinator heeft de machtigingen van NOGAT en NGT voor de Belastingdienst ontvangen en doorgestuurd naar de Belastingdienst en BDO.
•
De coördinator heeft samen met de overheid en BDO een lijst van bedrijven opgesteld die
geen lid zijn van NOGEPA en die voor een machtiging voor de Belastingdienst zullen worden benaderd. Een aantal bedrijven zijn niet op de lijst gezet omdat zij niet langer actief
zijn in Nederland, werkzaam zijn in de opslag van gas en/of olie, of failliet zijn.
4. Stavaza aanstelling nieuwe voorzitter
De maatschappelijke organisaties zijn niet tevreden met het verloop van het proces van de aanstelling van de nieuwe voorzitter. Het is een langdurig proces geweest. De kandidaat heeft lang op
zijn formele aanstelling moeten wachten.
De voorzitter deelt deze zorg en deelt de MSG mee dat, naast de minister van Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking, recent ook de minister van Economische Zaken en Klimaat het
aanstellingsbesluit van de beoogde nieuwe voorzitter ondertekend heeft. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt toe zorg te dragen voor een snelle publicatie in de Staatscourant zodat
RVO.nl de aanstelling met de nieuwe voorzitter formeel kan afronden. Tevens zal de huidige voorzitter contact opnemen met de beoogde nieuwe voorzitter om het een en ander nog eens door te
spreken.
5. NL-EITI Scoping rapport
Aan de hand van een presentatie neemt dhr. Radhouane Bouzaiane, Partner BDO Tunesië, de MSG
mee door het NL-EITI Scoping rapport.
De volgende onderwerpen zijn uitgebreid besproken:
• De maatschappelijke organisaties vragen zich af of de overheid subsidies geeft aan olie-en
gasbedrijven, en zo ja, of deze ook in het rapport opgenomen kunnen worden. BDO zegt dat
indien dit het geval is dit in de contextuele informatie van het rapport zal worden meegenomen.
• De maatschappelijke organisaties zijn ook benieuwd naar de rol van EBN en de betaalstromen van EBN en zien deze graag opgenomen in het rapport.
• Als gevolg van de privacy wet t.a.v. belasting gegevens heeft BDO niet de totale cijfers van
de opbrengsten van olie en gas van de Belastingdienst kunnen ontvangen. Hierdoor kan
BDO niet zien of de MSG met de machtigingen van de NOGEPA leden alsmede NOGAT en
NGT een meerderheid van het totaal in handen heeft.
• De lijst van bedrijven is een continue exercitie. BDO heeft nu een lijst van 56 bedrijven,
waarvan 31 NOGEPA leden zijn (er kunnen meerdere entiteiten in één groep zitten).
Acties:
➢ De overheid loopt de lijst nog eens door met BDO;
➢ De coördinator checkt de lijst nog eens met de lijsten van de overheid; en
➢ De maatschappelijke organisaties sturen een BIC code lijst naar BDO.
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De volgende besluiten zijn genomen:
• De MSG gaat akkoord met de betaalstromen, de sectoren, en de overheidsinstanties die betrokken worden bij de reconciliatie;
• De drempel is Euro 100,000,- conform het Besluit “Rapportage van betalingen aan overheden” dat op 1 december 2015 in werking is getreden. De vergadering is van mening dat gezien het relatief beperkt aantal bedrijven en een relatief beperkt aantal betaalstromen, dit
bedrag laag is. De MSG besluit toch dit drempelbedrag over te nemen, met de kanttekening
dat na de reconciliatie exercitie nogmaals gekeken kan worden of dit bedrag toch niet verhoogd dient te worden, dan wel een specifieke benadering moeten worden toegepast op de
kleine bedragen.
• De MSG gaat akkoord met de templates en kiest voor optie 2, d.w.z. dat BDO 3 gepersonaliseerde templates zal uitsturen, te weten voor NAM en de overige olie-en gas bedrijven en
EBN. M.b.t. de instructie van de templates besluit de MSG inzake rente en boetes het resultaat van de uitvraag van BDO af te wachten alvorens te beslissen dit al dan niet in het rapport op te nemen;
• De coördinator gaat na of GasTerra een staatsonderneming is in de geest van de EITI standaard;
• Voor wat betreft de sociale bijdrage van de bedrijven kan BDO verwijzen naar de NOGEPA
“Gedragscode - gaswinning kleine velden”.
• Het niveau van disaggregatie zal later nog op tafel komen.
6. Huishoudelijk reglement
De maatschappelijke organisaties merken op dat ze akkoord gaan met de nieuwe versie van het
huishoudelijk reglement indien aan artikel 8.1. en 8.2. het volgende wordt toegevoegd: “waar mogelijk en in beginsel”. De vergadering besluit tevens dat de naam van de voorzitter niet thuishoort
in het huishoudelijk reglement en besluit dit te schrappen.
De voorzitter vraagt de coördinator om een nieuwe versie van het huishoudelijk regelement in te
brengen in de volgende MSG vergadering.
7. 2e concept NL-EITI rapport 2017 en planning
Door gebrek aan tijd is dit agendapunt niet aan bod gekomen.
•
De voorzitter vraagt de MSG leden om een subgroep te vormen om de coördinator te gaan
ondersteunen met het schrijven van het 1e NL-EITI rapport. Van alle geledingen hebben
zich hiervoor kandidaten gemeld.
•
Wat de planning betreft adviseert de industrie de coördinator om de raadpleging met de
achterban van NOGEPA i.o.m. NOGEPA in te plannen.
8. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen dan wel opmerkingen.
De voorzitter sluit de vergadering.
Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 4 juli 2019
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