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

dd. 4 maart 2020. 

 

 

Aanwezig:  Naast de voorzitter en de coördinator zijn alle geledingen vertegenwoordigd.  

 Het quorum is aanwezig.     

 

1. Ontvangst, welkom en opening door de voorzitter 

De voorzitter heet iedereen welkom en stelt de agenda vast.  

 

2. Verslag MSG-vergadering dd. 22 januari 2020 incl. besluitenlijst en actiepunten  

• De vergadering keurt het verslag van de MSG-vergadering van 3 december 2019 goed.  

• De vergadering keurt het verslag van de MSG-vergadering van 22 januari 2020 goed.  

• De vergadering keurt de aanpassingen op de besluitenlijst goed. De voorzitter vraagt de co-

ordinator om de oude besluiten te archiveren en op Pleio te plaatsen. 

 

N.a.v. de actielijst: 

• Het ministerie van EZK heeft wederom gesproken met de zoutindustrie. De zoutindustrie be-

raadt zich nog op deelname aan het NL-EITI rapport 2018; 

• De coördinator vraagt de MSG leden om uiterlijk 11 maart 2020 hun aanvullingen op de uit-

nodigingenlijst voor het NL-EITI publiek event door te geven; 

• De MSG subgroepen “Rapportage op project-niveau’, “GasTerra” en ‘NL-EITI publiek event’ 

zijn opgezet en bijeengekomen; 

• De Europese aanbesteding van de ‘Independent Administrator’ (IA) voor de NL-EITI reconci-

liatie 2018 e.v. is afgerond; 

• De vergadering besluit tijdens de Opening meeting met BDO in april 2020 de machtigingen, 

templates, definities en de aanbevelingen van BDO in het NL-EITI rapport 2017 te bespre-

ken, alvorens de uitvraag naar bedrijven gaat voor de reconciliatie van 2018. De voorzitter 

vraagt de coördinator deze punten op de agenda van deze Opening meeting te zetten; 

• De coördinator heeft de Engelse versie van de ‘save the date’ van het NL-EITI publiek event 

op 23 april 2020, alsmede de uitnodigingenlijst, gedeeld met de MSG leden; 

• De EITI Vereisten ‘gender’ en ‘environmental reporting’ en de Overeenkomst van Samen-

werking (OvS) van EBN met de vergunninghouders alsmede de Overeenkomst tussen EBN 

en de Staat worden in deze vergadering besproken. ‘Systematic disclosure’ zal op een later 

moment nader besproken worden. 

 

3. Terugkoppeling pre-validatie workshop 

Op 29 januari 2020 heeft een pre-validatieworkshop plaatsgevonden met vertegenwoordigers uit 
de drie geledingen van de MSG, de voorzitter, de coördinator en de technisch directeur van het in-

ternationale EITI-secretariaat (IS). Tijdens deze workshop gaf het IS een eerste feedback op het 
recent gepubliceerde NL-EITI-rapport. Er is overeengekomen dat het IS een meer gedetailleerde 
beoordeling geeft wanneer de Engelse versie van het NL-EITI rapport beschikbaar is.  
Het IS heeft nogmaals benadrukt dat het belangrijk is om de EITI-implementatie in Nederland af 
te stemmen op het Nederlandse debat over (het gebruik van) de opbrengsten van de mijnbouwin-

dustrie. 
In de ogen van de IS moet de focus liggen op het zo efficiënt mogelijk bereiken van het doel van 
NL-EITI. In deze context ziet het IS in de toekomst een ontwikkeling naar: 
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•  Het vermijden van een buitensporige focus op de reconciliatie van betaalstromen. De kwali-
teit van de gegevens wordt gestuurd door de kwaliteit van interne audit- en controle mecha-

nismen en de controle en borging door bedrijven en overheidsinstanties; 
•  Op lange termijn gaat de voorkeur uit naar publicatie van de informatie door de bedrijven en 

overheden zelf, met een goed dataportaal om een grotere toegankelijkheid van de informa-
tie te ondersteunen; 

•  Focus in het NL-EITI rapport op nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke thema's. 

De MSG-leden zijn het met deze insteek eens. 

 

Tot nu toe is gebleken dat de voornaamste uitdagingen van de NL-EITI MSG zijn:  

• Verschillen in kennis en perspectief van de MSG geledingen en regelmatige rotatie van MSG 

vertegenwoordigers binnen de geledingen; 

• De implementatie van het EITI in Nederland (NL-EITI) is kwetsbaar. Het NL-EITI functio-

neert met een NL-EITI secretariaat van 2 parttime medewerkers (1 FTE), een relatief laag 

budget en MSG leden die op vrijwillige basis deelnemen aan de NL-EITI MSG. 

• Het is moeilijk gebleken de NGO sector te interesseren voor het NL-EITI omdat deze in het 

algemeen meer gericht zijn op het buitenland, i.p.v. Nederland; 

• De EITI Vereisten zijn op meerdere manier te interpreteren en te implementeren; 

• De bijzondere rol van EBN in de olie-en gasindustrie in Nederland; 

• De olie-en gasindustrie in Nederland staat onder druk. 
 

Het EITI validatieproces is een proces dat een aantal weken tot maanden kan duren. NL-EITI 

werkt er naar toe om haar 2e NL-EITI rapport door het internationale EITI bestuur te laten valide-

ren. Dit proces zal eind 2020 starten, ervan uitgaande dat tegen die tijd het 2e NL-EITI rapport ge-

publiceerd wordt. 

 

4. NL-EITI rapport 2018       

a) De vergadering bespreekt belangrijke thema’s en nieuwe ontwikkelingen in 2018 e.v.: 

• De wijze waarop de staatsdeelneming in Nederland wordt vormgegeven. 

• Energietransitie: 

✓ Afbouw gaswinning Groningen; 

✓ Hoe kan Nederland op de beste manier van gas overschakelen op duurzame energiebron-

nen?; 

✓ Aardwarmte; 

 

 De vergadering overweegt om m.b.t. duurzame energie wederom de subsidies van wind-

energie en aardwarmte in het rapport op te nemen. De vergadering overweegt ook om ge-

othermie op te nemen in de contextuele informatie van het rapport; 

 De vergadering besluit deze onderwerpen met de achterban te bespreken en op een later 

moment te bespreken hoe hier mee om te gaan; 

 De vergadering vraagt de coördinator om uit te zoeken hoe de andere Europese EITI lan-

den met de energietransitie in hun EITI rapport omgaan; 

 De vergadering vraagt de coördinator om uit te zoeken of er op de EITI Board meeting in 

Oslo in februari 2020 besluiten zijn genomen t.a.v. de energietransitie in relatie tot de EITI 

rapportages. 

 

b) De vergadering bespreekt de voorstellen die ter tafel liggen n.a.v. reeds bestaande EITI Vereis-

ten en de nieuwe Vereisten van de EITI Standaard 2019: 

 

Reeds bestaande EITI Vereisten: 

 

• Systematic disclosure:  

✓ De vergadering besluit dit onderwerp op een later moment nader in de MSG bespreken. 

De actiepunten zijn: 

o Een MSG-subgroep bekijkt de status van de rapportages van betalingen aan overhe-

den bij de Kamer van Koophandel; 
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o De coördinator maakt een overzicht van de bron, sectie in het NL-EITI rapport en de 

MSG documentatie per EITI Vereiste. De voorzitter vraagt de coördinator deze in de 

volgende MSG vergadering op de agenda te zetten.  

 

Nieuwe Vereisten EITI standaard 2019: 

 

• Contract transparantie (ES 2.4): 

Wat de Overeenkomst van Samenwerking (OvS) tussen EBN en de vergunninghouders en de 

Overeenkomst tussen EBN en de Staat betreft, stelt de MSG subgroep ‘GasTerra’ het vol-

gende voor:  

✓ De OvS EBN - vergunninghouders: het rapport 2018 beschrijft in het algemeen hoe de 
contractuele relatie in de samenwerkingsverbanden via de OvS is geregeld en welke on-

derwerpen in de OvS aan bod komen; 
✓ De Overeenkomst van EBN met de Staat: de statuten zijn al openbaar (via de Kamer van 

Koophandel). In een algemene beschrijving zal worden aangegeven hoe de bijzondere 
winstuitkeringen en dividenden in de statuten en de Overeenkomst tussen EBN en de 
Staat zijn geregeld.  

 Zodra de concept tekst in een volgende MSG vergadering op tafel ligt, willen de maat-
schappelijke organisaties hier nog eens kritisch naar kijken. 

 

• Gender (ES 1.4, 6.3, 7.11):  

✓ De vergadering besluit in eerste instantie het volgende op te nemen in het NL-EITI rap-

port 2018:  

o Beschrijving Man/Vrouw verdeling binnen de NL-EITI MSG; 
o Een link opnemen naar het overheidsbeleid inzake een verplicht vrouwenquotum voor 

de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven (besluit Tweede Kamer 
december 2019);  

o CBS data opnemen inzake Man/Vrouw werkzaam in de mijnbouwindustrie; 
o Toelichting opnemen dat de NL-EITI informatie beschikbaar is voor iedereen.  

 
• Environmental reporting (ES 6.2.) => de vraag is hier of er energiebelastingen in Nederland 

zijn die materieel zijn en onderdeel uitmaken van de operationele kosten van de mijnbouw-

industrie?   

✓ De heffing waar we hier mogelijk mee te maken hebben, is de energiebelasting (inclusief 

opslag duurzame energie "ODE"), die wordt geheven op de levering van elektriciteit, 

maar bij het zelf opwekken van elektriciteit voor eigen gebruik, ook op het gebruik daar-

van. De bedragen die hierin omgaan zijn niet substantieel. Alleen bij het Groningenveld is 

de vraag of de door de NL-EITI MSG gestelde materialiteitsgrens van Euro 100.000,- 

wordt overschreden. De vraag is dus of we dit veld moeten opnemen in het rapport en zo 

ja, op welk niveau (vergunning of entiteit)? Daarnaast dient de vraag zich aan of deze 

energiebelasting een betaling direct aan de overheid is of dat deze middels energieleve-

ranciers verloopt, en of dat dan al wel of niet onder de EITI standaard 2019 valt. De 

voorzitter vraagt de Belastingdienst het een en ander nader uit te zoeken en de coördina-

tor dit punt op de volgende MSG vergadering terug te laten komen; 

✓ De vergadering besluit een beschrijving van de energiebelastingen in de contextuele in-

formatie van het rapport op te nemen met een uitleg waarom deze al dan niet in het rap-

port zijn opgenomen. 

 

• Sale of the state’s share of production or other revenues collected in kind (ES 4.2)=> het 

gaat hier om de relatie van EBN met GasTerra: 

✓ De vergadering gaat akkoord met voorliggend voorstel van de MSG subgroep ‘GasTerra’ 

om voor wat betreft de verkopen van gas, olie en condensaat EBN de algemene systema-

tiek te laten beschrijven, waaronder de algemene NIP verkoopcontract systematiek voor 

de verkoop van gas aan GasTerra. 

 
1 EITI Guidance note 30 - Towards gender-responsive EITI implementation en https://cfc-swc.gc.ca/gba-
acs/course-cours/eng/mod01/mod01_02_04.html 
 

https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours/eng/mod01/mod01_02_04.html
https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours/eng/mod01/mod01_02_04.html


4 

 

 
• Rapportage op project-niveau: 

✓ De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de MSG subgroep “Rapportage op pro-

ject-niveau’ t.a.v. de reconciliatie 2018, te weten: 

o De MSG definitie van een ‘project’ is de definitie die gebruikt wordt in het ‘Besluit rap-

portage van betalingen aan overheden (10 nov. 2015)’, d.w.z. vergunning/ concessie 

(Mbw); 

o De update van het overzicht van de betaalstromen in 2018. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen betaalstromen die op entiteits- en vergunningsniveau gereconcilieerd 

kunnen worden. 

✓ Tevens is bij EZK een vraag binnen gekomen betreffende de aardgasbaten per projectlo-

catie. De vergadering besluit een afspraak in te plannen met de vragensteller. 

 

5. NL-EITI publiek event 23 april a.s. 

• N.a.v. een voorstel van de MSG subgroep ‘NL-EITI publiek event’, heeft de vergadering het 

programma, alsmede de workshops van het NL-EITI publiek event, besproken. De vergade-

ring gaat akkoord met het concept programma en de thema’s van de workshops. De verga-

dering gaat tevens akkoord met de voorliggende teksten voor de uitnodiging, deelnamebe-

vestiging en bedankmail voor het NL-EITI publiek event;  

• Het uitsturen van de uitnodiging staat gepland op donderdag 12 maart 2020 De coördinator 

vraagt de MSG leden om eventuele aanvullingen op de uitnodigingenlijst uiterlijk 11 maart 

2020 door te geven; 

• De vergadering besluit tevens de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uit te 

nodigen om het publiek event te openen; 

• De coördinator en de Open State Foundation hebben een gesprek gehad met RVO communi-

catie inzake het plaatsen van data van relevante grafieken en tabellen van het NL-EITI rap-

port 2017 op de NL-EITI website vóór 23 april 2020 De vergadering gaat akkoord met het 

plaatsen van relevante grafieken en tabellen in CVS bestanden op de NL-EITI website en op 

www.dataoverheid.nl. De voorzitter vraagt de coördinator om de link www.dataoverheid.nl 

naar de MSG-leden te sturen ter informatie. 

 

6. Update Europese aanbesteding ‘Independent Administrator’ (IA) 

Op de Europese aanbesteding voor de IA voor de NL-EITI reconciliatie 2018 e.v. is één offerte bin-

nengekomen, te weten van BDO Tunisie Consulting. Deze offerte is beoordeeld door een MSG-sub-

groep (bestaande uit een vertegenwoordiger van elke MSG-geleding) en RVO, en goed bevonden. 

De vergadering gaat derhalve akkoord met de aanbesteding van BDO voor 2 jaar, met daarna de 

optie van 2x een verlenging met 1 jaar. Hiermee is deze Europese aanbesteding afgerond. RVO zal 

een contract met BDO afsluiten met als startdatum 1 april 2020.  

 
7. Rondvraag en sluiting 

• De coördinator heeft een nieuw NL-EITI logo laten maken n.a.v. nieuwe ‘style guidelines’ 

van het internationale EITI-secretariaat. De MSG gaat akkoord met het nieuwe logo, dat 

vanaf nu zal worden gebruikt. De coördinator zal het nieuwe logo naar de MSG leden sturen.  

• De volgende MSG vergadering zal plaatsvinden in mei/juni. De voorzitter vraagt de coördi-

nator een datumprikker uit te sturen.  

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 5-3-2020 

http://www.dataoverheid.nl/
http://www.dataoverheid.nl/

