Verslag van de bijeenkomst van de NL-EITI multi-stakeholder groep (MSG)
dd. 17 juni 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. Dit is de eerste keer sinds de uitbraak
van het corona virus in Nederland dat de NL-EITI MSG virtueel vergadert. De vergadering gaat
akkoord met de agenda. De vergadering gaat ook akkoord met het verzoek van de voorzitter om
te starten met agendapunt 4 omdat de vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (EZK) om 10 uur de vergadering helaas moet verlaten en graag de gelegenheid
krijgt om deel te nemen aan de discussie rond het 1e concept van het NL-EITI rapport 2018.
4. NL-EITI rapport 2018
• Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat benadrukt nog eens dat het ministerie
zeer tevreden is met het NL-EITI rapport 2017. Het geeft een goed en volledig overzicht van
de geschiedenis en ontwikkeling van de olie-en gasindustrie in Nederland.
• De vergadering bespreekt het eerste concept van het NL-EITI rapport 2018. De vergadering
is het eens dat er gezocht moet worden naar een evenwicht tussen het niet continu herhalen
van informatie uit het NL-EITI rapport 2017 (maar verwijzen naar), maar dat tegelijkertijd
de rode draad en samenhang in het rapport niet verloren moet gaan.
• Tevens zal de contextuele informatie zoveel mogelijk over nieuwe ontwikkelingen moeten
gaan en hoofdstuk 4 (kerngegevens rond de exploratie en productie van olie, gas en zout)
de financiële informatie (voor 2018) moeten bevatten. Bij de contextuele informatie zal vervolgens goed aangegeven dienen te worden wat ongewijzigd is t.o.v. 2017 en wat er veranderd is.
• Het hoofdstuk over de energietransitie moet zich vooral richten op de betekenis van de
energietransitie voor de extractieve industrie in Nederland en omgekeerd.
• Bij de tekst over gender zal de MSG moeten bepalen hoe om te gaan met het aanleveren
van data rond de verdeling man/vrouw binnen de extractieve industrie in Nederland.
• De maatschappelijke organisaties zouden – ter verduidelijking en het vergroten van de leesbaarheid - graag een infographic rond de wijzigingen in de Mijnbouwwet zien bij de paragraaf over de fiscale regelgeving.
• De maatschappelijke organisaties zouden tevens graag zien dat de tekst rond de uitspraak
van de minister, dat hij streeft naar maximale transparantie m.b.t. contract transparantie,
gewijzigd wordt, met meer nadruk op de feiten.
• De gewijzigde teksten van EBN zijn akkoord bevonden met hier en daar wat kleine opmerkingen. De maatschappelijke organisaties zullen deze delen met de MSG/coördinator.
2. Verslag MSG-vergadering dd. 4 maart 2020 incl. besluitenlijst en actiepunten
• De vergadering keurt het verslag van de MSG-vergadering van 4 maart 2020 goed. Er zijn
geen vragen of opmerkingen n.a.v. het verslag.
N.a.v. de actielijst:
• Wat betreft de digitale versie van de nieuwsbrief voor de maatschappelijke organisaties is de
interesse van maatschappelijke organisaties in Nederland in NL-EITI tot op heden niet erg
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groot gebleken. Deze organisaties richten zich m.b.t. hun activiteiten met name op het buitenland. De digitale nieuwsbrief zou dan ook alleen gepubliceerd moeten worden indien er
relevante informatie te vermelden is en niet zozeer over het reguliere EITI proces moeten
gaan.
Het NL-EITI publiek event dat gehouden zou worden op 23 april jl. is – als gevolg van de corona crisis - tot nader order uitgesteld en zal op z’n vroegst begin 2021 - en wellicht in een
andere vorm - plaatsvinden. Deze actiepunten kunnen derhalve van de lijst worden gehaald.
De zoutindustrie is akkoord gegaan met deelname aan het NL-EITI rapport 2018. Deelname
aan het NL-EITI rapport wordt door deze sector ook gezien als een kans om de bedrijfstak
goed neer te zetten en te laten zien dat ze transparant zijn. Het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (EZK) zal de contacten met de industrie onderhouden en terugkoppelen
aan de NL-EITI coördinator. Dit actiepunt kan derhalve van de lijst worden gehaald.
EZK zal tevens de zoutindustrie polsen of een rol in de NL-EITI MSG gewenst is. Ook de olieen gasindustrie zal zich hierover beraden.
De machtigingen, templates, definities en aanbevelingen van BDO op het NL-EITI rapport
2017 zijn besproken zowel in de Opening meeting met BDO (15 april jl.) als in de afgelopen
periode binnen subgroepen van de NL-EITI MSG. De machtigingen voor bedrijven zijn tevens
aangepast en uitgestuurd, zowel naar de NOGEPA leden als non-operators. Deze actiepunten
kunnen derhalve van de lijst worden gehaald.
De besluitenlijst is aangepast. Een lijst van oude besluiten is geplaatst op Pleio.
Met EZK is gekeken naar de nieuwe websites die recent zijn opgezet i.h.k.v. verbetering van
de communicatie met de burger. Deze websites worden opgenomen in het NL-EITI rapport
2018.
EBN heeft de bestaande teksten rond EBN in het NL-EITI rapport 2017 gewijzigd. Deze concept teksten liggen op tafel in deze MSG vergadering.

•

De vergadering heeft besloten de energiebelastingen niet in de reconciliatie 2018 op te nemen,
omdat het hier voornamelijk gaat om betalingen aan energieleveranciers en slechts in enkele
gevallen direct aan de overheid. Dat leidt evenwel niet tot materiële betalingen van de bedrijven
rechtstreeks aan de overheid. De energiebelastingen zullen daarom wel in de contextuele informatie van het NL-EITI rapport 2018 worden opgenomen maar niet in de reconciliatie.

•

In het eerste concept NL-EITI rapport 2018 is tekst rond gender opgenomen. Wat de verhouding man/vrouw binnen de delfstoffenindustrie betreft zijn nu data van het CBS opgenomen die deze verhouding voor de sector laten zien. De MSG besluit om de ambitie hieraan
toe te voegen om dit in het 3e NL-EITI rapport per bedrijf te doen. De NL-EITI coördinator
zal samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken de tekst hierop aanpassen.
Wat de energietransitie betreft zijn er vooralsnog geen EITI Board besluiten genomen om dit
als vereisten in de EITI standaard op te nemen. De vergadering besluit zich hierbij in het
NL-EITI rapport 2018 te richten op de invloed van de energietransitie op de extractieve industrie. Dit is ook de manier waarop het EITI in Duitsland en de UK het doen.
De NL-EITI coördinator heeft het nieuwe NL-EITI logo en de link www.dataoverheid.nl naar
de MSG-leden gestuurd.
Het beschikbaar stellen van de Open Data bestanden van het 1e NL-EITI rapport op de NLEITI website loopt vertraging op a.g.v. Covid-19. De teams binnen RVO die de NL-EITI coördinator hierbij ondersteunen zijn fulltime bezig met content voor ondernemers die zijn getroffen door de corona crisis. Het is koffiedik kijken hoe lang dat gaat duren. De vergadering
besluit om te werken aan een Open Data strategie (EITI Req. 7.2.), zo mogelijk met ondersteuning van de Open State Foundation. Er kan dan tevens gekeken worden of en hoe het
plaatsen van de Open Data bestanden op de NL-EITI website kan worden opgepakt.
Het gesprek met de vragensteller m.b.t. de aardgasbaten per projectlocatie zal z.s.m. worden gepland, inclusief een voorbereidende meeting van MSG-leden.
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3. Scoping rapport 2018
Naar aanleiding van een presentatie van BDO Tunesie Consulting (hierna: BDO), bespreekt de vergadering het concept Scoping Report voor de reconciliatie van betaalstromen voor het NL-EITI rapport 2018 van BDO. Het scoping report 2018 is nagenoeg gelijk aan het scoping report van 2017.
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De belangrijkste wijzigingen zijn de toevoeging aan het overzicht van betaalstromen van de retributies die de olie-en gasbedrijven betalen aan EZK en SodM i.h.k.v. de Mijnbouwwet, de betaalstromen tussen EBN en GasTerra en de data over de zoutindustrie, die vanaf 2018 deelneemt.
Met hier en daar een kleine wijziging op het concept, gaat de NL-EITI MSG akkoord met het Scoping rapport en de templates, met uitzondering van de precieze invulling van de nieuw voorgestelde betaalstromen van en naar EBN. Op korte termijn zal in een video vergadering worden besproken hoe hiermee om te gaan.
De templates voor de bedrijven zullen eind juni/begin juli worden uitgestuurd naar de bedrijven.
BDO verwacht dan eind oktober de concept reconciliatie te kunnen opleveren en in november het
finale rapport.
Aktiepunten:
• Het op korte termijn plannen van een WebEx video vergadering met een selectie van MSGleden inzake de te publiceren informatie rond EBN/GasTerra in het NL-EITI rapport 2018.
• Het opzetten van een workshop voor de bedrijven die deelnemen aan de reconciliatie 2018
eind juni, i.s.m. BDO.
5. NL-EITI Publiek event
• De vergadering is het eens dat een NL-EITI publiek event over het NL-EITI rapport 2018
moet gaan. De ervaring van de afgelopen Covid-19 periode leert dat een virtueel event geschikt is voor Webinars (het zenden van informatie) en minder geschikt voor meer brainstorm – discussie gerichte evenementen. De vergadering besluit daarom om dit event sowieso uit te stellen naar begin 2021. De vraag is dan of dit een fysiek event wordt of een
‘groot’ digitaal event. Wat een ‘groot’ digitaal event betreft heeft BZ recent ervaring opgedaan. BZ zoekt de kosten en tijdinvestering van zo’n event uit en koppelt terug naar de NLEITI coördinator.
• De vergadering bespreekt tevens of er in een ‘Covid-19” situatie andere middelen zijn die
kunnen worden ingezet rond de publicatie van het 2e NL-EITI rapport 2018. Het doel is nog
altijd om een zo breed mogelijk publiek te bereiken om zo bij te kunnen dragen aan het publieke debat rond de delfstoffenindustrie in Nederland. De vergadering besluit dit mee te nemen in de communicatie strategie rond de publicatie van het NL-EITI rapport 2018 die in
september binnen de MSG op tafel zal liggen.
6. Rondvraag en sluiting
De volgende MSG vergadering zal in september plaatsvinden. De voorzitter vraagt de coördinator
om hier een datumprikker voor uit te sturen.
De voorzitter sluit de vergadering.
Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 22-6-2020
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