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Bijlage 2 

 

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

dd. 30 oktober 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 heet tevens een nieuw lid van de MSG, de heer Serv Wiemers, directeur van 

Transparency International Nederland, welkom.  

Tevens bedankt de voorzitter de heer Tom Kunzler van de Open State Foundation (OSF) voor zijn 

bijdrage aan de NL-EITI MSG. De heer Kunzler neemt per 15 november a.s. afscheid van OSF 

wegens een aanstelling elders. Mevrouw Wilma Haan, directeur OSF, zal zijn functie overnemen. 

 

2. Verslag MSG-vergadering dd. 25 september 2019 incl. actiepunten 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

N.a.v. de actielijst het volgende: 

• De NL-EITI subgroep contracten heeft een overleg gehad en legt in deze vergadering een con-
cept tekst voor aan de MSG; 

• De NL-EITI subgroep communicatie is gevormd en heeft een eerste vergadering gehad. De uit-
komst daarvan zal op de MSG-vergadering van 3 december a.s. besproken worden. De twee 
nog uitstaande actiepunten t.a.v. communicatie en Open Data worden door deze subgroep 
meegenomen; 

• Op advies van BDO zal de coördinator de machtiging voor de niet-NOGEPA leden verder oppak-
ken in 2020 in het kader van het NL-EITI rapport 2018; 

• De uitstaande actiepunten t.a.v. de reconciliatie van BDO worden besproken op deze vergade-

ring; 
• De coördinator heeft de voorgestelde wijzigingen op het concept NL-EITI rapport 2017 zoals die 

zijn voorgesteld en besproken in de MSG-vergadering van 25 september in het voorliggende 5e 
concept rapport verwerkt; 

• De MSG-leden hebben het 4e concept van het NL-EITI rapport 2017 gedeeld met hun achter-
ban. De feedback daarvan is door de coördinator verwerkt in voorliggend 5e concept rapport dat 
in deze vergadering voorgelegd wordt aan de MSG ter goedkeuring; 

• De industrie geeft aan dat ze in het kader van een Europese aanbesteding van de IA voor 2020 
e.v. graag eerst een gesprek met het betrokken ministerie (EZK) wenst te voeren alvorens zich 
voor de komende drie jaar vast te leggen; 

• De coördinator heeft de planning aangepast en de nieuwe versie van het Huishoudelijk Regle-

ment van de NL-EITI MSG op de agenda van deze vergadering gezet. 

 

3. NL-EITI reconciliatie van betaalstromen 

BDO heeft de resultaten van de reconciliatie van betaalstromen van olie-en gasbedrijven aan de 

Nederlandse overheid in 2017 gepresenteerd. Hierbij zijn zowel de resultaten van de reconciliatie 

als de aanbevelingen van BDO met de vergadering besproken. De vergadering is tevreden over de 

samenwerking met BDO en het werk dat dit bureau in het kader van de reconciliatie voor 2017 

heeft verzet. 

 

Van alle 15 bedrijven (of groepen) en 3 overheidsinstanties zijn rapporten ontvangen. Het reste-

rende verschil van EUR 562 is verwaarloosbaar.   



2 
 

 
De volgende zaken dienen te worden aangepast in H5 en 6 van het NL-EITI rapport 2017: 

• Betalingen per inkomstenstroom: een uitleg over de besteding van de opbrengsten uit de 
delfstoffenwinning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.  Deze opbreng-
sten komen ten goede aan de Algemene Middelen van het Rijk; 

• Een uitleg m.b.t. het negatieve saldo van de ontvangsten en betalingen van het winstaan-
deel in 2017. 

 
De vergadering heeft tevens kort gesproken over de aanbevelingen van BDO alsmede de EITI-

standaard 2019, waaronder ‘project-level reporting’ en de verkoop van gas van EBN aan GasTerra. 

Beide onderwerpen zullen nader besproken worden in een volgende MSG-vergadering in 2020 

waarin de MSG zal kijken naar de inhoud van het volgende NL-EITI rapport 2018. De vergadering 

stelt zich nogmaals de vraag of het een goed idee is om EBN ook om tafel te hebben.  

 

Het scoping rapport is goedgekeurd door de vergadering. 

 

4. 5e concept NL-EITI rapport 2017 

 

De volgende zaken zijn in de vergadering besproken en moeten in de volgende versie van het rap-

port worden aangepast: 

• 3.2.4. Contracten: de industrie komt nog met wijzigingen op dit stuk; 

• Toevoegen aan de introductie dat bronnen daar worden vermeld waar relevant en dat een 

groot deel van de tekst van het NL-EITI rapport is afgestemd met diverse verantwoordelijke 

ministeries (EZK, I&W, J&V), RVO.nl, TNO, EBN en het CBS. 

 

De volgende zaken zijn door de vergadering goedgekeurd: 

• 2.1. laatste alinea steenkolen; 

• 2.2. Zout; 

• 2.5. Energie transitie; 

• De wijzigingen die de coördinator heeft doorgevoerd in het huidige 5e concept rapport n.a.v. 

de opmerkingen van de achterban van de MSG-leden.  

 

Wat de planning betreft zijn de volgende zaken besproken:  

• Het voorwoord wordt in week 44 aangeleverd door BZ/EZK; 

• De management samenvatting wordt in week 45 aangeleverd door de coördinator; 

• De coördinator zal in week 45 het complete rapport nogmaals naar de MSG-leden sturen ter 

consultatie en goedkeuring van hun achterban; 

• De coördinator zal tevens zorgen dat in november het gehele rapport wordt geredigeerd en 

vormgegeven. Het doel is om op de volgende MSG vergadering (3 december) het finale rap-

port te presenteren aan de MSG ter finale goedkeuring. 

 

5. Huishoudelijk reglement 

De nieuwe versie van het huishoudelijk regelement is vastgesteld. De coördinator zal deze op de 

NL-EITI website en Pleio plaatsen en naar de MSG-leden sturen. 

 

6. Rondvraag en sluiting 

• Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat weten dat ze zeer tevreden is met 

het rapport zoals het er nu ligt. EZK is degenen die aan het rapport hebben mee geschreven 

zeer dankbaar voor hun inzet en bijdragen; 

• De industrie markeert het feit dat het resultaat van de reconciliatie van betaalstromen – een 

resterend verschil van 562 euro - verwaarloosbaar is.   

• De industrie vraagt zich af of er contact is tussen het NL-EITI secretariaat en het internationale 

EITI-secretariaat i.v.m. stukken die geschreven worden over de EITI implementatie in Neder-

land voor EITI Global meetings.   
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De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 26 november 2019 

 

 


