Bijlage 2
Verslag van de bijeenkomst van de NL-EITI multi-stakeholder groep (MSG)
dd. 6 maart 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. Op verzoek van de maatschappelijke
organisaties en de industrie, besluit de voorzitter de agendapunten m.b.t. het voorstel civil society
communicatie NL-EITI alsmede de update van de machtigingen naar voren te halen.
De Belastingdienst deelt mee dat het resultaat voor het winstaandeel in 2017 negatief is en dit
graag in de MSG wil bespreken. De voorzitter besluit dit bij agendapunt 4 te doen.
2. Verslag MSG-vergadering dd. 28 januari 2019, inclusief actiepunten
2.a Tekstueel
De vergadering gaat akkoord met het verslag, inclusief twee wijzigingen:
•
Agendapunt 5, p2: “De industrie voegt toe dat het goed zou zijn om de rol van de Gasunie
in het rapport op te nemen” i.p.v. “de Gasunie/het Gasgebouw”;
•
Agendapunt 7, p3: “…dat de NL-EITI MSG in 2019 alles op alles zal zetten….” i.p.v. ‘in
2018’.
3. Voorstel civil society communicatie NL-EITI
De maatschappelijke organisaties lichten het voorstel toe. De actieve participatie van civil society
en het raadplegen en informeren van civil society is een essentieel onderdeel van het EITI (zie
EITI Standaard 2016 - Principe 4 en Protocol 5). De betrokkenheid van civil society bij het EITI
proces geldt zowel bij de publicatie van het rapport als gedurende het proces hiernaar toe. Hierbij
dient breder gekeken te worden dan alleen de civil society leden in de MSG zelf. De vorm waarin
dit gebeurt, verschilt per land en kan al naar gelang tijdrovend en kostbaar zijn. Het is de MSG civil society leden vooralsnog niet gelukt om hier externe financiering voor te krijgen. Daarom hierbij het voorstel om de civil society te informeren en te betrekken bij het EITI Proces via een digitale nieuwsbrief en Twitter.
Naar aanleiding van een discussie binnen de MSG over het nut, de functie en praktische uitvoering
van het voorliggende voorstel, juicht de MSG het voorstel toe en adviseert de civil society leden
van de MSG om in de nieuwsbrief zoveel mogelijk te verwijzen naar informatie op de NL-EITI website en de achterban te informeren op basis van feitelijke informatie. Hierop vraagt de voorzitter
de civil society te starten met de communicatie richting hun achterban en adviseert deze leden om
in het voorstel nog aandacht te besteden aan de doelen op korte en op lange termijn. De civil society leden bevestigen dat het een proces is waarin ze al doende zullen leren en waarbij ze hun ervaringen graag zullen delen met de NL-EITI MSG. De MSG civil society leden zeggen toe het eerste
format van de nieuwsbrief met de MSG te zullen delen.
De overheid bevestigd dit een goed initiatief te vinden dat goed past bij het “Open moet het zijn”
initiatief van de Nederlandse overheid (Actieplan Open Overheid). Ook de overheid zou meer en
breder kunnen communiceren over waar NL-EITI mee bezig is. Naar aanleiding van een discussie
over het al dan niet financiëren van communicatie rond transparantie-initiativen vraagt de voorzitter aan de overheidsgeledingen om eens te polsen of hiervoor geld beschikbaar is.
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4. Update OA en machtigingen
De industrie informeert de vergadering dat er gesprekken zijn geweest met zowel EZK als EBN.
Voor EZK is er nog een machtiging van de NAM nodig voor SA en AB. Voor EBN besluit de vergadering zowel de relevante financiële betaalstromen als kubieke meters gas die EBN krijgt in het rapport, en dus ook in de machtiging, op te nemen. De MSG praat over de manier waarop deze kubieke meters gas dan gewaardeerd zouden moeten worden en de rol die EBN heeft als overheidsorgaan en Joint Venture partner. De vergadering voegt hier na enige discussie aan toe dat het
goed zou zijn als de bedrijven zowel EZK als EBN ook zouden machtigingen om indien relevant cijfers in het rapport toe te lichten. De MSG gaat akkoord met het opnemen van deze drie zaken in
de machtigingen voor EZK en EBN.
De Belastingdienst zal de teksten aanpassen en delen met NOGEPA, EZK en de NAM zodat deze
besproken kunnen worden in de NOGEPA Executive Committee meeting van 13 maart a.s. Tijdens
deze meeting zal tevens de aanpak t.a.v. de informatie rond individuele bedrijven besproken worden. Het voorstel is om indien er informatie over één van de NOGEPA leden specifiek word belegd,
dit wordt voorgelegd aan het desbetreffende bedrijf met de vraag of dit zo naar buiten kan in het
NL-EITI rapport. De voorzitter van de NL-EITI MSG zal bij de vergadering aanwezig zijn om NLEITI nader toelichten met als doel om draagvlak te creëren.
Nadat de machtigingen voor de NOGEPA leden gefinaliseerd zijn, is een tweede stap het benaderen
van de niet-NOGEPA leden. De voorzitter en coördinator zullen dit met EBN oppakken.
BDO wordt gevraagd om t.z.t. deel te nemen aan een NOGEPA Tax Committee meeting om draagvlak te creëren. De coördinator zal dit t.z.t. met BDO, NOGEPA en NAM afstemmen.
Terugkomend op de opmerking van de Belastingdienst aan het begin van de vergadering over het
negatieve financiële resultaat voor het winstaandeel in 2017, bevestigt de MSG dat het zaak is om
hier in het NL-EITI rapport een goede toelichting aan te koppelen.
5. Update nieuwe voorzitter NL-EITI MSG
De coördinator deelt mee dat op 5 februari een gesprek met een kandidaat heeft plaatsgevonden.
Op 18 maart staat een tweede gesprek gepland met een andere kandidaat. De overheid zal de
kandidaat van 5 februari informeren dat er na half maart een advies door de NL-EITI MSG zal worden afgegeven waarna beide kandidaten geïnformeerd zullen worden.
Dit agendapunt komt terug op de volgende MSG vergadering.
6. Rondvraag en sluiting
Zowel Anne Scheltema-Beduin (TI-NL) als Wouter Wormgoor (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
nemen afscheid van de NL-EITI MSG. Beide hebben een andere functie binnen en buiten hun organisatie aangenomen. De voorzitter en coördinator bedanken Anne en Wouter voor hun inzet en
constructieve bijdrage aan de NL-EITI MSG. De NL-EITI MSG leden wensen beide veel succes bij
hun nieuwe uitdaging.
Naar aanleiding van de discussie die zojuist heeft plaatsgevonden m.b.t. de machtigingen, laat de
industrie weten dat de productievolumes per vergunning na enige zoekwerk op het Internet te vinden zijn, dus openbaar zijn.
De coördinator informeert de vergadering dat op 26-28 februari de 42nd EITI Board meeting in
Kiev, Oekraïne heeft plaatsgevonden. Dirk Jan Koch is hier namens NL-EITI aanwezig geweest.
Tijdens deze Board meeting zijn o.a. wijzigingen op de EITI Standaard 2016 voorgelegd en besproken. Deze wijzigingen behelzen onder meer “environmental reporting, gender, contracts and commodity sales”. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal het verslag van Dirk Jan delen met de
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NL-EITI MSG. Dit is een Rijks intern stuk. De industrie vraagt om het onderwerp van contract
transparantie op een volgende vergadering op de agenda te zetten. De MSG stemt hiermee in. De
voorzitter vraagt de coördinator dit te doen.
Tevens informeert de coördinator de vergadering dat van 18-19 juni de EITI Global Conference in
Parijs wordt gehouden. Hier zullen de wijzigingen op de EITI Standaard worden vastgesteld. Het
EITI Internationale Secretariaat zal hiervoor de Min. Pres. Mark Rutte, Minister Kaag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en minister Wiebes van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat uitnodigen.
De coördinator wijst de MSG Leden op het feit dat zij zich kunnen abonneren op de EITI Nieuwsbrief kan via: https://eiti.org/newsletter.
TI-NL laat weten dat per 1 april a.s. Lotte Rooijendijk de rol van Anne Scheltema-Beduin binnen de
NL-EITI MSG zal overnemen.
De MSG besluit de volgende MSG vergadering in mei te houden. De voorzitter vraagt de coördindator om hiervoor een datumprikker uit te sturen.
De voorzitter sluit de vergadering.
Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 7 maart 2019
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