Verslag van de bijeenkomst van de NL-EITI multi-stakeholder groep (MSG)
dd. 22 januari 2020.

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 verwelkomt twee
nieuwe leden, te weten: Wilma Haan, Directeur Open State Foundation (plaatsvervangend MSGlid) en Peter de Vries, Corporate Treasurer EBN B.V. (waarnemer).
2. Verslag MSG-vergadering dd. 3 december 2019 incl. besluitenlijst en actiepunten
De vergadering gaat akkoord met het verslag, met aanvulling op punt 6: ‘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 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’.
Naar aanleiding van het verslag:
• De pre-validatie workshop vindt plaats op 29 januari 2020 i.p.v. 30 januari 2020.
• De coördinator zal de link naar de Europese aanbesteding van de OA delen met de NL-EITI
MSG.
Actielijst:
• De MSG verslagen van 2018 en 2019 zijn wederom op de NL-EITI website geplaatst.
• De Europese aanbesteding van de OA is op 17 december 2019 gepubliceerd.
• De coördinator heeft de wijzigingen op het 1e NL-EITI rapport doorgevoerd.
• De coördinator zal de Engelse versie van de ‘save the date’ van het NL-EITI publiek event op
23 april a.s., alsmede de uitnodigingenlijst, nogmaals delen met de MSG.
• De evaluatie van het NL-EITI van de industrie met de DG van EZK en de voorzitter van de
NL-EITI MSG vindt waarschijnlijk eind februari plaats. EZK zal hiervoor een uitnodiging sturen.
• De coördinator heeft een overzicht van agendapunten voor de MSG vergaderingen van 2020
gemaakt. De vergadering gaat hiermee akkoord.
3. Publicatie/communicatie 1e NL-EITI rapport 2017
a) Publicatie 1e NL-EITI rapport 2017:
• Het 1e NL-EITI rapport was eind 2019 gereed en is op 14 januari 2020 gepubliceerd op
de NL-EITI website. Er is tevens vanuit EZK een persbericht en kamerbrief (ook mede
vanuit BZ) uitgegaan. Ook hebben meerdere MSG leden een nieuwsbericht op hun website geplaatst.
• De media response op de publicatie kwam met name vanuit social media. De NL-EITI
website heeft beduidend meer bezoekers gehad in de week van publicatie dan daarvoor.
Het EITI rapport staat tevens op de agenda van het Algemeen Overleg Bedrijfslevenbeleid van de Tweede Kamer op 1 april 2020, van 14:00 tot 17:00.
• Op 18 december 2019 is de ExCom van NOGEPA akkoord gegaan met de finale versie
van het 1e NL-EITI rapport, onder voorbehoud van 1 aanvulling op het resterende
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verschil van 562 euro. Met deze aanvulling is de MSG op 19 en 20 december schriftelijk
akkoord gegaan. De coördinator heeft deze wijziging doorgevoerd.
Op 18 december 2019 is minister Wiebes akkoord gegaan met het voorwoord. Minister
Wiebes en minister Kaag hebben tevens besloten om een EZK persbericht en EZK/BZ kamerbrief uit te laten gaan na het kerstreces van de Tweede Kamer, te weten op 14 januari 2020.
Met deze (nieuwe) communicatie strategie is de MSG op 19 en 20 december schriftelijk
akkoord gegaan. Vervolgens heeft het NL-EITI Secretariaat namens de NL-EITI MSG een
‘extension request’ naar het internationale EITI Secretariaat in Oslo gestuurd. Deze ‘extension request’ is op 19 en 20 december door de MSG schriftelijk goedgekeurd.

b) Communicatie 1e NL-EITI rapport 2017:
• De vergadering bespreekt de wijziging van de communicatie strategie door de communicatie afdelingen van EZK en BZ vlak voor publicatie van het 1e NL-EITI rapport. De vergadering concludeert dat de NL-EITI MSG in 2020 meer regie wenst te nemen over de
communicatie van het 2e NL-EITI rapport 2018. Daarom besluit de MSG de communicatiestrategie voor het 2e NL-EITI rapport 2018 tijdig (begin september) voor te leggen aan
de woordvoerders van RVO.nl en de MSG leden. De voorzitter en coördinator zullen hier
in de MSG vergadering van eind augustus een voorstel voor doen.
c) Open Data:
De maatschappelijke organisaties benadrukken nogmaals hun belang in het ontsluiten van
de Open Data bestanden van het 1e NL-EITI rapport op de NL-EITI website. De coördinator
bevestigt dat er reeds gewerkt wordt aan het ontsluiten van deze data en dat het doel is om
dit voor het publieke event op 23 april 2020 gereed te hebben.
De vergadering concludeert tevens dat het goed zou zijn om met EZK en TNO te kijken hoe
verwezen kan worden naar elkaars website en relevante informatie. EZK is bezig met het
opzetten van een nieuwe website i.h.k.v. informatie naar de burger, een belangrijk aandachtspunt van minister Wiebes. TNO beheert in opdracht van EZK de data portaal inzake de
mijnbouwindustrie, te weten www.nlog.nl. De voorzitter vraagt de coördinator om in de MSG
vergadering in mei hier een update van te geven.
d) Programma NL-EITI publiek event:
De vergadering brainstormt over het doel van het event en de invulling van de workshops.
De vergadering praat tevens over mogelijke kandidaten voor de rol van key note speaker.
De vergadering vraagt de voorzitter de key note speaker te benaderen voor deelname aan
het event. Daarnaast zullen de MSG leden de komende twee weken de thema’s van de
workshops bespreken met hun achterban. Het resultaat hiervan zal besproken worden in de
op te zetten MSG subgroep ‘NL-EITI publiek event’. De MSG concludeert tevens dat er nagedacht moet worden over de vorm van de workshops.
4. Voorbereiding NL-EITI rapport 2018
Ad1) EITI-standaard 2019
• Systematic disclosure / mainstreaming: dit punt is door tijdsgebrek niet aan de orde gekomen en zal worden besproken op een volgende MSG vergadering.
• Project-level reporting: de vergadering besluit een MSG subgroep op te zeten bestaande uit
vertegenwoordigers van de 3 geledingen van de NL-EITI MSG. Deze subgroep zal hun bevindingen op de eerstvolgende MSG vergadering terugkoppelen.
• Contract transparency: EBN komt met voorstel in de MSG vergadering van 4 maart a.s. hoe
de overeenkomst tussen EBN en de vergunninghouders openbaar gemaakt kan worden.
• State-owned enterprises: EBN komt met voorstel in de MSG vergadering van 4 maart a.s.
hoe de overeenkomst tussen de Staat en EBN openbaar gemaakt kan worden.
• Sale of the state’s share of oil, gas and minerals: de vergadering besluit een MSG subgroep
op te zetten bestaande uit EBN en EZK. Doel is om te kijken hoe de NL-EITI MSG omgaat
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met de verkoopcontracten van EBN met GasTerra. De subgroep zal haar bevindingen op de
eerstvolgende MSG vergadering terugkoppelen.
Gender: de vergadering besluit dit punt nader te bespreken op de eerstvolgende MSG vergadering.
Environmental reporting: de coördinator zoekt i.s.m. het internationale EITI-Secretariaat uit
wat hiermee precies wordt bedoeld.
Annual progress reporting: de vergadering gaat akkoord met het voorstel om het opstellen
en de publicatie van dit rapport per jaar te bekijken.

Ad2) Aanbevelingen BDO NL-EITI rapport 2017
1. Het ontbreken van een EITI-database: de NL-EITI coördinator heeft reeds een Dbase aangelegd en zal met EZK/EBN overleggen wat mogelijk is.
2. Beperkte autorisatie van E&P-bedrijven voor de openbaarmaking van gegevens: dit punt is
door tijdsgebrek niet aan de orde gekomen en zal worden besproken op een volgende MSG
vergadering.
3. Het gebrek aan rapportageformulieren voor en kwaliteitsgarantie door overheidsinstanties in
de EITI-rapportage: dit punt is door tijdsgebrek niet aan de orde gekomen en zal worden
besproken op een volgende MSG vergadering.
4. Verkoop van het aandeel van de staat in productie: de vergadering besluit een MSG subgroep op te zeten bestaande uit EBN en EZK. Deze subgroep zal hun bevindingen op de
eerstvolgende MSG vergadering terugkoppelen.
5. Rapportage op projectniveau: de vergadering besluit een MSG subgroep op te zeten bestaande uit vertegenwoordigers van de 3 geledingen van de NL-EITI MSG. Deze subgroep
zal haar bevindingen op de eerstvolgende MSG vergadering terugkoppelen.
6. Algehele dekking van het EITI-rapport: de MSG streeft in het volgende rapport naar volledige
deelname van de industrie.
7. Reconciliatieproblemen: betaalde/terugbetaalde rente: workshop staat gepland in 2020.
8. Late inlevering van formulieren: wordt meegenomen in het reconciliatietraject van 2020.
Ad3) Zout en geothermie
• EZK blijft de zoutindustrie actief benaderen voor deelname aan het NL-EITI rapport (inclusief
reconciliatie).
• De MSG besluit om geothermie mee te nemen in de contextuele informatie van het NL-EITI
rapport 2018 (info over de sector e.d.).
5. NL-EITI Annual Progress Report 2019
De vergadering keurt het NL-EITI Annual Progress Report 2019 goed.
6. NL-EITI werkplan 2020
De vergadering keurt het NL-EITI werkplan 2020 goed met de volgende aanvullingen:
• Inleiding: ‘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 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’.
• §2.3. Werkplan 2020 in meer detail: ‘De NL-EITI MSG wenst in 2020 meer regie te nemen
over de communicatie van het 2e NL-EITI rapport 2018’.
7. Rondvraag en sluiting
• De volgende MSG vergadering zal plaatsvinden op 4 maart van 09.30 – 12.00 uur bij RVO.nl
in Den Haag.
De voorzitter sluit de vergadering.
Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 23 januari 2020

1

