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

dd. 4 september 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 in het bijzonder Wouter Wormgoor. De afgelopen jaren is 

het Ministerie van Buitenlandse Zaken vertegenwoordigd door Carmen Hagenaars, lid, en Omer 

van Renterghem, plaatsvervangend lid. Met ingang van 20 augustus is Omer binnen de directie 

Inclusieve Groene Groei (IGG) geplaatst in een nieuwe functie. Zijn opvolger binnen de directie 

IGG is Wouter Wormgoor. Hij neemt het EITI dossier integraal over. Dit betekent dat hij namens 

Nederland zal deelnemen in de internationale donor geleding van de EITI board en dat hij als 

plaatsvervangend lid namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal deelnemen aan de NL-

EITI-MSG. De voorzitter bedankt Omer voor zijn inzet voor NL-EITI in de afgelopen jaren, en heet 

Wouter van harte welkom.  

 

De voorzitter stelt de agenda vast. De industrie voegt hier het volgende agendapunt aan toe: de 

werkwijze van de NL-EITI MSG: wie doet wat en wanneer doen we wat? Dit omdat er veel op het 

bord van de NL-EITI MSG-leden en het NL-EITI secretariaat ligt, er een beperkt budget en 

capaciteit is, en het dus zaak is de activiteiten van het NL-EITI  ‘lean en mean’ aan te pakken. De 

voorzitter besluit dit onder het laatste agendapunt (voorbereiding 1e NL-EITI rapport), en per 

dossier, op te pakken. 

 

2. Verslag MSG-vergadering dd. 12 juni 2018, inclusief actiepunten 

 

2.a Tekstueel 

De vergadering gaat akkoord met het verslag.  

N.a.v. het verslag van 12 juni 2018: 

• Agendapunt 5:  

o De communicatie strategie t.o.v. de NL-EITI kandidatuur is na 12 juni gewijzigd. Dit 

komt in deze vergadering onder agendapunt 4 aan de orde. 

o Op Pleio staat een oude versie van het Huishoudelijk Reglement. De coördinator zal dit 

updaten. 

 

2.b Openstaande actiepunten 

• Actiepunt 25 en 32. De industrie licht toe dat de concept machtiging op 18 september a.s. 

besproken zal worden in de NOGEPA Legal Committee, en op 1 oktober in de NOGEGA 

Executive Committee. De Belastingdienst heeft nog wat opmerkingen op het concept die hij de 

vertegenwoordiger van de industrie toe zal sturen. 

 

• Actiepunt 42. Dit actiepunt wordt nader opgepakt nadat akkoord is over de eerste machtiging. 

 

• Actiepunt 43. De maatschappelijke organisaties hebben hier aan gewerkt en tevens enige 

financiering hiervoor aangevraagd. Dit actiepunt zal terug komen op de agenda van de 

volgende MSG vergadering. 
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• Actiepunt 51. Dit actiepunt is afgehandeld. 

 
• Actiepunt 52. Dit actiepunt is komen te vervallen gezien een andere loop van zaken. 

 
• Actiepunten 53-58. Deze actiepunten zijn afgehandeld. 

 

• Actiepunt 59. Dit actiepunt wordt meegenomen in het communicatieplan. 

 
• Actiepunt 60. Dit actiepunt is meegenomen in de offerte aanvraag. 

 
• Actiepunt 61. Het actiepunt is afgehandeld. 

 
• Actiepunt 62. Dit actiepunt staat nog open als gevolg van vertraging in het proces van de 

aanbesteding van de Onafhankelijke Auditor. 

 
• Actiepunt 63. Als eerste stap wordt nu met de bedrijven gesproken over de machtiging op 18 

september. 

 

3. Voorstellen kandidaat voorzitter NL-EITI 

Op 30 augustus jl. heeft een tweede gesprek plaatsgevonden met de 2 geselecteerde kandidaten 

uit de eerste ronde van gesprekken. Het gesprek was wederom met 3 vertegenwoordigers uit de 3 

geledingen van de NL-EITI MSG. Uitgangspunt voor deze MSG subgroep is dat een benoeming bij 

voorkeur bij unaniem besluit dient te geschieden en het draagvlak van alle geledingen behoeft. Na 

enig beraad heeft de MSG subgroep moeten concluderen dat een dergelijk draagvlak ontbreekt ten 

aanzien van de benoeming van de overgebleven voorzitterskandidaten. De overheid zal beide kan-

didaten hierover uiterlijk 7 september a.s. informeren. Een groep met vertegenwoordigers uit de 3 

geledingen zal aan de slag gaan om het proces te her-lanceren. Uiterlijk 7 september koppelen de 

leden van de MSG terug naar de coördinator – met CC naar een vertegenwoordiger van de indu-

strie - wie in deze groep zitting zal nemen. De vertegenwoordiger van de industrie plant z.s.m. een 

call om het proces te her-lanceren. Dit punt komt terug op de volgende MSG vergadering.  

 

4. Terugblik op EITI Board meeting Berlijn 27-29 juni 2018 

De kandidaatstelling van NL-EITI op de EITI Board meeting is succesvol verlopen. Nederland is per 

1 juli 2018 kandidaat lid van EITI.  

 

Op de vergadering van 12 juni jl. had de NL-EITI MSG unaniem besloten om het NL-EITI kandi-

daatschap proactief naar de media te communiceren. Echter, na het delen van het nieuwsbericht 

voor de NL-EITI kandidatuur en bijbehorende Q&As met de diverse communicatieafdelingen van de 

MSG leden, is dit gewijzigd in een reactieve strategie richting de media. In de vergadering van 12 

juni jl. was tevens besloten dat:  
• Bij de communicatie rond de NL-EITI kandidatuur op 28 juni 2018 de MSG leden hun eigen 

communicatiekanalen vrijwillig kunnen inzetten. 
• Bij de communicatie rond de NL-EITI kandidatuur op 28 juni 2018 de MSG leden het NL-EITI 

nieuwsbericht en de Q&As als leidraad zullen gebruiken.  
• Bij eventuele communicatie met de media rond de NL-EITI kandidatuur op 28 juni 2018 zal 

er centraal met de pers gecommuniceerd worden vanuit de voorzitter van NL-EITI voorzit-
ter, ondersteund door het NL-EITI secretariaat en in nauwe afstemming met de communica-
tie afdelingen van de drie geledingen. 

  
De discussie in de MSG spitst zich toe op het al dan niet proactief vs. reactief omgaan met de pers. 

En hoe dit zich verhoudt tot artikel 8.2 van het NL-EITI huishoudelijk reglement. Dit reglement is 

op 6 februari 2018 goedgekeurd door de NL-EITI MSG. Tevens hebben de maatschappelijke 

organisaties in de vergadering van 6 februari jl. een kanttekening geplaatst bij dit artikel. In de 

daarop volgende MSG vergadering van 4 april jl. is vervolgens besloten dat het door de 

maatschappelijke organisaties naar voren gebrachte punt inzake perscontacten zal worden 

meegenomen in het nog op te stellen communicatieplan van NL-EITI en ook bij een herziening van 



3 
 

het huishoudelijk reglement. Een herziening van het huishoudelijke regelement werd destijds geen 

prioriteit gegeven gezien de urgentie om de kandidatuur geaccepteerd te krijgen.  

De MSG besluit dat de afspraken die in juni gemaakt zijn betreffende de communicatie leidend zul-

len zijn totdat er een communicatieplan is vastgesteld. Het streven is te komen tot een voor allen 

acceptabele herziening van het huishoudelijke regelement voordat een jaar in werking is (6 febru-

ari 2019) rekening houdend met de kanttekening geplaatst door de maatschappelijke organisaties.  

 

De voorzitter constateert dat tot op heden leden zich hebben gehouden aan het huishoudelijke re-

glement en dat communicatie volgens de afspraken gelopen is. De voorzitter complimenteert die 

partijen die op basis van het geaccordeerde persbericht via hun eigen sociale media kanalen aan-

dacht hebben geschonken aan de acceptatie van de Nederlandse EITI-kandidatuur in Berlijn.  

 

Hiernaast besluit de MSG dat de Q&A in eerste instantie over de beginselen van EITI zouden moe-

ten gaan en dat in een later stadium naar de uitwerking hiervan kan worden gekeken. De voorzit-

ter vraagt in het verlengde hiervan aan de NL-EITI MSG-leden of ze voor 1 december 2018 aan 

kunnen geven welke Q&As problematisch zijn en waar nog nader naar gekeken dient te worden. 

 

5. Aanbesteding Onafhankelijke Auditor 

Op 20 juni jl. heeft RVO de offerteaanvraag voor de aanbesteding van de Onafhankelijke Auditor 
(OA) verstuurd aan 5 raamcontractanten. Op 12 juli jl. was de deadline voor het indienen van of-
fertes. Om verschillende redenen, zijn er helaas geen offertes binnen gekomen. Naar aanleiding 
van de feedback en vragen van de contractanten, feedback van het internationale EITI-secretari-
aat op de NL-EITI ToR, info uitwisseling met EITI in Duitsland (D-EITI) en overleg met RVO in-

koop, heeft de subgroep aanbesteding OA de NL-EITI ToR van 27 juni 2018 aangepast, en is de 
offerteaanvraag op 9 augustus 2018 nogmaals verstuurd naar de 5 contractanten. Hierop zijn we-
derom geen offertes binnengekomen. Dit betekent dat de NL-EITI MSG nu buiten de raamcontrac-
ten kan gaan aanbesteden. 
 
De MSG besluit daarom om ten eerste een externe deskundige partij te benaderen. Als zij inte-
resse hebben, dan kunnen zij worden gecontracteerd. Als zij geen interesse hebben, dienen we 

goed uit te zoeken wat de redenen hiervoor zijn.  
 
Hierna kunnen, als een tweede stap, indien nodig, professoren accountancy aan Nederlandse uni-
versiteiten benaderd worden. Hierbij is door de industrie aangegeven dat deze mogelijkheid niet 

wenselijk is nu daarbij vertrouwelijke data van individuele bedrijven in handen van studenten kun-
nen vallen. De industrie benadrukt dat een professionele partij dient te worden ingehuurd. 
 

Alle MSG leden worden gevraagd over suggesties na te denken. Tevens zal als een tweede stap 
het gesprek aangegaan worden met de financiers van het NL-EITI om eventueel de raming van de 
kosten voor de auditor omhoog bij te stellen. 
 
De discussie in de MSG spitst zich toe op het de vraag of het bedrag dat nu gebudgetteerd is voor 

de OA voldoende is. Daarnaast is het de vraag of de opdracht niet aantrekkelijker wordt voor de 

aanbestedende partij als het meerdere jaren bestrijkt. De subgroep aanbesteding OA zal dit in 

haar overwegingen meenemen.  

 

Met dit geaccordeerde stappenplan zal gaat de subgroep aan de slag met het streven een AO te 

hebben voor de volgende MSG vergadering. 

 

6. Voorbereiding 1e NL-EITI rapport  

De coördinator licht de stukken toe. Het EITI rapport bevat meerdere hoofdstukken die terug te 

vinden zijn in de EITI Standaard. Er zijn gegevens die in het rapport : 1) zijn vereist, 2) worden 

verwacht of 3) worden aangemoedigd. De discussie in de MSG spitst zich toe op hoe deze gege-

vens nader uit te werken. In lijn hiermee moet er een plan komen voor het systematisch ontsluiten 

van de gegevens (“mainstreaming”). De MSG besluit hiervoor een subgroep op te zetten, be-

staande uit de coördinator en 1 vertegenwoordiger uit elke geleding van de MSG. In de eerstvol-

gende MSG vergadering zal een eerste terugkoppeling hiervan op de agenda staan. In samenwer-

king met het secretariaat zullen zij als eerste een inhoudsopgave verzorgen van de Nederlandse 
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EITI rapportage. Ze zullen daarbij ook aangeven waar extra aandacht nodig is omdat bestaande 

informatie niet afdoende is. De informatie dient op een toegankelijke en begrijpelijke wijze gepre-

senteerd zijn.  

 

7. Rondvraag en sluiting. 

 

Begin oktober zal de NL-EITI MSG informeel met elkaar gaan dineren, in Den Haag. De coördinator 

zal hiervoor een datumprikker rondsturen. 

 

De volgende MSG vergadering zal begin november plaatsvinden. De voorzitter verzoekt de coördi-

nator hier een vergaderverzoek voor uit te sturen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 5 september 2018 

 


