Bijlage 2
Verslag van de bijeenkomst van de NL-EITI multi-stakeholder groep (MSG)
dd. 5 juni 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 MSG heeft positief geadviseerd over de kandidatuur van één van de kandidaten voor de rol van
voorzitter van de NL-EITI MSG. Als vervolg hierop heeft de overheid een besluit neergelegd bij de
ministers van BZ en EZK. De minister van BZ heeft het besluit reeds ondertekend. De minister van
EZK nog niet.
2. Verslag MSG-vergadering dd. 6 maart 2019, inclusief actiepunten
De vergadering gaat akkoord met het verslag.
Er is een discussie ontstaan binnen de MSG omtrent het al dan niet publiceren van de verslagen
van de NL-EITI MSG vergaderingen in hun huidige vorm op de NL-EITI website. Het publiek maken
van deze verslagen dient, naast feit dat het verplicht is volgens de EITI standaard, meerdere doelen, te weten: 1) transparantie functie van de NL-EITI MSG; 2) privacy-aspect van de NL-EITI MSG
leden (zie Chatham House Rules); en 3) de maatschappelijke organisaties die hun achterban op
basis van deze verslagen willen informeren.
De vergadering besluit met het oog op de Chatham House Rules, de aanwezigheids-, besluiten- en
actielijst voortaan als bijlagen bij het verslag te doen en dus niet te publiceren op de NL-EITI
website. Dit is tevens in lijn met de EITI Openness Policy (art. 8.4). Daarnaast zal in de verslagen
gerefereerd worden aan de verschillende geledingen in plaats van aan individuele organisaties. De
overheid kaart hierbij nog aan dat de MSG alert moet zijn op de manier waarop er met de
Chatham House Rules wordt omgegaan in o.a. de actielijst met het oog op eventuele toekomstige
Wob-verzoeken.
De voorzitter vraagt de coördinator om met terugwerkende kracht de MSG verslagen, alsmede de
artikelen 5.4. en 5.5. van het NL-EITI Huishoudelijk Reglement, op het nieuwe beleid aan te
passen en de verslagen opnieuw te publiceren op de NL-EITI website.
3.
•

Update 1e NL-EITI rapport 2017
Machtigingen:
o Op verzoek van de NOGEPA leden heeft de overheid een brief naar de leden gestuurd
waarin het doel van EITI en de reconciliatie van betaalstromen alsmede de manier waarop
de privacy van de bedrijfsgegevens die de NOGEPA leden buiten de EU (naar BDO Tunesië)
zullen sturen, wordt gewaarborgd.
De NOGEPA leden hebben de machtiging voor de Belastingdienst ondertekend en naar BDO
gestuurd. BDO heeft de machtiging van NAM voor EZK nog niet ontvangen.
o De vergadering spreekt de voorkeur uit om waar mogelijk ook de machtigingen voor de
Belastingdienst van niet-NOGEPA leden te verkrijgen, en dan zeker van de E&P bedrijven
die in 2017 een substantieel bedrag aan de overheid betaalden.
De voorzitter vraagt de coördinator om hier actie op te nemen.
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•

Onafhankelijke accountant:
o BDO Tunesië (BDO) heeft van 27-29 mei een bezoek aan Nederland gebracht. Gedurende
deze dagen heeft BDO gesprekken gehad met de overheidsorganen die betrokken zijn bij
de reconciliatie van betaalstromen in het 1e NL-EITI rapport, alsmede met NOGEPA. Dit ten
behoeve van het Scoping Report dat 3 juli a.s. op de MSG vergadering besproken zal worden.
o De gesprekken hebben bevestigd dat Gasunie niet in de reconciliatie van het 1e NL-EITI
rapport hoeft te worden meegenomen (downstream activiteit), en NOGAT en NGT wel (upstream activiteit). De coördinator heeft NOGAT gesproken en NOGAT doet mee met de reconciliatie. De coördinator zal ook NGT benaderen.
o De industrie benadrukt dat het van belang is dat BDO de concept template van de reconciliatie in juni naar NOGEPA stuurt zodat de bedrijven er nog voor de zomervakantie naar
kunnen kijken.
De voorzitter vraagt de coördinator dit nogmaals op de mail te bevestigen naar BDO met
NOGEPA in de CC.

•
NL-EITI rapport:
1e concept van het NL-EITI rapport:
o De coördinator deelt het eerste concept van het 1e NL-EITI rapport met de MSG. Dit eerste
concept is een verzameling van allerlei informatie die de coördinator tot nu toe gevonden
heeft op het Internet m.b.t. de inhoudsopgave van het rapport zoals besproken op de MSG
vergadering van 5 december 2018. N.a.v. gesprekken met EZK, TNO en EBN zullen deze
teksten de komende periode nader worden uitgewerkt en aangescherpt. De coördinator
vraagt de MSG om een eerste reactie op dit concept.
o De voorzitter doet hiertoe een rondje langs de aanwezigen om hun feedback op het eerste
concept op te halen. De vergadering is het eens dat de rode draad in het rapport de vereisten van de EITI standaard moet zijn, met de focus op de olie- en gasindustrie. De MSG zal
dan in een later stadium kunnen beslissen wat eventueel relevante aanvullende informatie
hierop is. Daarnaast zal in de contextuele informatie met name de bijzondere situatie rond
aardgas in Nederland en de energietransitie van gas naar vormen van duurzame energie
uitgelegd moeten worden. De MSG adviseert om een verhaal te vertellen en dit vanuit de
cijfers op te bouwen. Ook adviseert de MSG om in ieder geval de introductie en de paragraaf over de UBO in te korten.
De voorzitter vraagt de coördinator om in de volgende MSG vergadering van 3 juli een
nieuwe concept versie aan de MSG voor te leggen.
o Voor wat betreft het hoofdstuk over duurzame energie komt de vergadering na enige discussie tot de conclusie dat het belang van dit hoofstuk de energietransitie van aardgas
naar andere vormen van duurzame energie is. En dat met name de nieuwste ontwikkelingen op de gebieden aardwarmte en wind en de investeringen die de overheid doet in deze
nieuwe vormen van energie van belang is voor het rapport. De overheid zegt toe dat EZK
tekst voor dit hoofdstuk zal leveren.
o De vergadering vraagt de coördinator om bij het schrijven van hoofdstuk 7 – aanpak en
methodologie van de reconciliatie van betaalstromen – BDO te betrekken. Tevens zullen
één lid van de industrie en één lid van de overheid met de coördinator meelezen.
o Contract transparantie zal apart besproken worden op de NL-EITI MSG vergadering van 3
juli a.s.
o De coördinator vertelt de vergadering dat zij regelmatig telefonisch contact heeft met EITI
Duitsland (D-EITI) om ervaring en informatie uit te wisselen en dat dit zeer nuttig is. De
voorzitter vraagt de coördinator om in de toekomst ook een dergelijke uitwisseling tussen
de MSG en D-EITI op te zetten.
o Wat de zoutbedrijven betreft informeert de overheid de vergadering dat de overheid nog
steeds in gesprek is met de zoutindustrie over deelname aan het 1 e NL-EITI rapport. De
overheid heeft nog geen definitieve toezegging van de zoutindustrie ontvangen. De overheid zegt in ieder geval toe dat er voor het einde van dit jaar een paragraaf in de
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contextuele informatie van het rapport over de zoutindustrie kan worden opgenomen. De
overheid zal de zoutindustrie uitnodigen om deze paragraaf te schrijven.
Open Data:
De Open State Foundation geeft een presentatie over de “De randvoorwaarden Open Data publicatie t.b.v. EITI rapport 2017” en doet daarbij een voorstel voor publicatie van het 1e NL-EITI rapport, te weten een pdf bestand inclusief databestanden van grafieken, tabellen e.d. (naar voorbeeld van EITI UK). De vergadering vraagt de coördinator om deze databestanden met de MSG te
delen. De industrie benadrukt dat indien de data openbare, publieke informatie is, deze zonder
meer gepubliceerd kunnen worden. Echter, indien het over individuele bedrijven gaat, dan zal er
een check bij dit bedrijf moeten plaatsvinden of er nader uitleg van deze data nodig is.
De vergadering neemt de informatie ter inspiratie aan en besluit dit punt op een latere MSG vergadering opnieuw aan de orde te laten komen.
4. Concept communicatieplan en Q&As
• De vergadering keurt de Q&As goed. Dit kan vanaf nu gebruikt worden als basis voor de interne
en externe communicatie van alle geledingen.
• Het communicatieplan zoals dat nu voorligt is een basis document dat het communicatiebeleid,
het budget en de NL-EITI MSG communicatie-activiteiten tot nu toe weergeeft. De paragrafen
3.2.3 (communicatiekanalen MSG leden) en 4.2 (kernboodschappen MSG leden) van het communicatieplan dienen nog door de MSG leden te worden ingevuld.
• Om tot een gedegen communicatiestrategie te komen zijn onder meer kernboodschappen nodig. De voorzitter zal de nieuwe voorzitter vragen om dit in zijn kennismakingsronde met de diverse geledingen mee te nemen. De MSG zal hier in een latere vergadering op terug komen.
5. Huishoudelijk reglement NL-EITI
Het doel van dit agendapunt is een herziene versie van het huishoudelijk reglement vast te stellen
en nieuwe versie op de NL-EITI website te publiceren. De MSG heeft de volgende zaken besproken:
• Herziening van artikel 8.2 omdat dit te beklemmend werkt (zie verslag MSG vergadering 3 april
2018). De MSG besluit om in artikel 8.2. van “goedgekeurd”, “afgestemd” te maken. En onder
artikel 8.1. een regel toe te voegen dat zegt dat de MSG elkaar zowel vooraf als achteraf zal informeren over hun communicatie uitingen wanneer zij naar buiten treden in het kader van NLEITI. Het NL-EITI secretariaat zal dit coördineren.
• Herziening van artikelen 5.4. en 5.5. als gevolg van de wijzigingen die onder agendapunt 2 zijn
besproken i.h.k.v. het MSG verslag.
• Een aantal wijzigingen die de coördinator heeft doorgevoerd op de versie van 8 februari 2018.
• De voorzitter vraagt de coördinator om een nieuwe versie van het huishoudelijk regelement in
te brengen in de MSG vergadering van 3 juli, inclusief een kort memo over wat er gewijzigd is
en waarom.
6. Rondvraag en sluiting
•
Op de EITI Global Conference in Parijs (18-19 juni) zullen de (interim-)voorzitter, de coördinator en het ministerie van Buitenlandse Zaken aanwezig zijn.

De voorzitter sluit de vergadering.
Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 6 juni 2019
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