Bijlage 2
Verslag van de bijeenkomst van de NL-EITI multi-stakeholder groep (MSG)
dd. 3 december 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 meldt tevens dat de Open State Foundation (OSF) een nieuw MSG-lid heeft: Wilma
Haan, Director OSF. Zij vervangt Tom Kunzler en zal bij de eerst volgende MSG vergadering in
2020 aanwezig zijn.
2. Verslag MSG-vergadering dd. 5 juni 2019 incl. besluitenlijst en actiepunten
De vergadering gaat akkoord met het verslag.
Naar aanleiding van het verslag:
• De vergadering gaat akkoord met het uitnodigen van EBN als waarnemer bij de MSG vergaderingen.
• De coördinator heeft contact gehad met het internationale EITI-secretariaat omtrent de berichtgeving over de EITI implementatie in Nederland in EITI Global meetings. Het internationale EITI-secretariaat heeft de afgelopen 6 maanden geen update van het NL-EITI proces
gegeven in één van de internationale EITI Global meetings en zal – indien nodig – dit in de
toekomst afstemmen met het NL-EITI Secretariaat/de NL-EITI MSG.
Actielijst:
• Het 5e concept van het NL-EITI rapport is wederom gedeeld met de achterban, EBN en het
internationale EITI-secretariaat. Wijzigingen n.a.v. hiervan zijn doorgevoerd. Ook zijn het
voorwoord en de management samenvatting aangeleverd.
• Het voorwoord dient nog te worden goedgekeurd door de ministers van EZK en BZ. De concept versie van het voorwoord wordt nog aangepast in het NL-EITI rapport 2017 aan de
nieuwe versie. Het NL-EITI rapport 2017 wordt op 18 december 2019 ook nog voorgelegd
aan de ExCom van NOGEPA.
• De nieuwe versie van het NL-EITI Huishoudelijk Reglement is op de NL-EITI website geplaatst.
• De vergadering gaat akkoord met het plaatsen van de pdf stukken van de vergadering in
Pleio. De stukken hoeven niet apart per mail gestuurd te worden, alleen indien een MSG-lid
hier specifiek om vraagt.
3. NL-EITI rapport 2017
1. De vergadering is tevreden met het concept rapport zoals dat nu voorligt. Deze versie is
reeds geredigeerd en vorm gegeven. De volgende wijzigingen worden nog voorgesteld:
• Aanbevelingen aan de NL-EITI MSG (p. 7): laatste zin: ‘Gelet op de wijziging van de EITI
standaard’ weglaten.
• Doel van het EITI rapport (p. 8): 2e alinea weghalen en vervangen door: ‘De in dit rapport opgenomen gegevens zijn grotendeels reeds beschikbaar. Met dit rapport zijn deze
in hun context voor iedereen toegankelijk gemaakt. Naar de bronnen van deze gegevens
zal veelvuldig verwezen worden’.
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•

Opzet van het Gasgebouw (p. 15): 2e alinea: …dat een nog op de richten Maatschap (de
Maatschap Groningen) => (de Maatschap Groningen) vervangen door: (“die we in dit
rapport de Maatschap Groningen zullen noemen”);
• Maatschappelijke uitgaven in 2017 – overige uitgaven (p. 55): laatste zin wijzigen in: ‘In
dit regiofonds wordt jaarlijks 50 miljoen euro gestort’.
• H 5, §5.1.1. (p. 56/57):
o Staatswinstaandeel moet winstaandeel zijn.
o 5e alinea: ‘Het door de meegewogen bedrijven gerapporteerde winstaandeel bedraagt
95,34% van de totale betalingen uit de sector, waaruit de IA afleidt dat de reconciliatie voldoende representatief is’ toevoegen.
o Titel en inhoud tabel 8 aanpassen (‘Gerapporteerde bedragen winstaandeel in 2017’).
o H5, §5.1.3. (p. 60): EBN uit de tabel halen en aparte zin daaronder opnemen: ‘Daarnaast is EBN in de reconciliatie meegenomen als onderdeel van de overheid. De resultaten van EBN zijn immers uiteindelijk -indirect- inkomsten voor de Staat, omdat de
Staat alle aandelen van EBN in bezit heeft’.
2. De vergadering stelt de workshop met Sam Bartlett van het internationale EITI-secretariaat
vast op 30 januari 2020. Van alle geledingen zal één vertegenwoordiger hieraan deelnemen,
alsmede de voorzitter en coördinator van NL-EITI.
4. Communicatie NL-EITI rapport 2017
• De vergadering gaat akkoord met de voorliggende stukken, te weten de aankondiging publicatie rapport op de NL-EITI website, de NL-EITI Q&A’s en de ‘save the date’ NL-EITI publiek
event. De stukken worden ook nog voorgelegd aan de ExCom van NOGEPA.
• De Q&A’s zijn toegespitst op het rapport zelf en het proces daaromtrent. Mochten er inhoudelijke vragen komen, dan zal de coördinator het antwoord op deze vraag(en) formuleren
met de daartoe aangewezen person(en).
• De coördinator vraagt de MSG-leden om uiterlijk 19 december a.s. wijzigingen dan wel aanvullingen op de uitnodigingenlijst voor het publiek event door te geven. De coördinator zal
tevens de zoutbedrijven toevoegen aan de lijst.
• De vergadering besluit het NL-EITI publiek event te houden op donderdag 23 april 2020.
• De vergadering bespreekt het eerste concept programma van het NL-EITI publiek event. De
vergadering stelt het volgende voor:
o De MSG biedt het rapport aan een onafhankelijk persoon aan die aan het begin van het
evenement een kritische recensie geeft van het rapport.
De voorzitter vraagt de MSG-leden namen van onafhankelijk person(en) naar de coördinator te sturen;
o De MSG dient vier thema’s voor de workshops te bedenken en welke MSG leden deze
workshops zullen gaan begeleiden.
Deze punten zullen terugkomen op de MSG vergadering in januari 2020.
5. Europese aanbesteding Onafhankelijke Auditor (OA)
•
•

De OA zal vanaf 2020 worden aanbesteed voor een initiële looptijd van 2 jaar met tweemaal
een optie tot verlenging met een jaar.
De vergadering gaat akkoord met de EITI ToR IA die hiervoor is opgesteld.

6. Evaluatie NL-EITI MSG
Op verzoek van de industrie zullen de DG van EZK, de industrie en de voorzitter van de NL-EITI
MSG binnenkort om tafel zitten om NL-EITI te evalueren. Voordat dit gesprek plaatsvindt wil de
industrie graag weten hoe de NL-EITI MSG leden het EITI proces tot nu toe hebben ervaren.
De industrie is van mening dat de implementatie van het EITI in Nederland tot nu toe veel tijd
heeft gekost. Met het oog op de bezuinigingen in de sector en het feit dat er steeds minder mensen werken zijn in de sector, is tijd en beschikbaarheid van personeel voor NL-EITI gelimiteerd.
EZK beaamt dat het NL-EITI-proces tijdrovend is en zegt het belangrijk te vinden wat het NL-EITI
rapport gaat opleveren. De vergadering beaamt dit.
De implementatie van het EITI in Nederland (NL-EITI) is kwetsbaar. NL-EITI functioneert met een
NL-EITI secretariaat van 2 parttime werkenden (1 FTE), een relatief laag budget en MSG-leden die
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op een vrijwillige basis deelnemen aan de NL-EITI MSG. Dit resulteert erin dat de NL-EITI MSG de
implementatie van het EITI in Nederland op een zo pragmatische, efficiënte en effectieve wijze
probeert te benaderen.
Nu het 1e NL-EITI rapport gepubliceerd is, is de vergadering het eens om goed te kijken waar het
mogelijk is het NL-EITI proces te standaardiseren. Met het oog op het nieuwe jaar en efficiëntie
vraagt de MSG de coördinator tevens om een overzicht van onderwerpen voor de MSG vergadering
in 2020 op te stellen.
De vergadering praat verder over de gevolgen voor een volgend NL-EITI rapport a.g.v. de nieuwe
vereisten zoals die zijn gesteld in de EITI standaard 2019. Ook de vraag hoe om te gaan met geothermie, zout en duurzame energie dringt zich op. Tevens zal de MSG moeten kijken hoe om te
gaan met reeds genomen besluiten. Zeker ook omdat het MSG lidmaatschap nogal eens rouleert.
De MSG besluit om dit soort zaken mee te nemen bij de introductie van nieuwe leden.
7. Rondvraag en sluiting
• De volgende MSG vergadering zal plaatsvinden op 22 januari van 14.00-16.30 uur bij RVO
in Den Haag.
De voorzitter sluit de vergadering.
Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 4 december 2019
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