Verslag van de bijeenkomst van de NL-EITI multi-stakeholdergroep (MSG)
dd. 1 december 2020.

Aanwezig: Naast de voorzitter en de coördinator zijn alle geledingen vertegenwoordigd.
Het quorom is aanwezig.
1. Welkom en opening door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom en stelt, met instemming van de vergadering, de agenda vast.
De coördinator heeft op het laatste moment een afzegging voor de vergadering ontvangen, waardoor het quorum van twee leden per sector niet wordt gehaald. De FNV geeft echter aan dat ze
een mandaat van de Open State Foundation heeft gekregen om in deze vergadering ook namens
hen te spreken. De voorzitter constateert dat het quorum aanwezig is en dat de vergadering dus
besluiten kan nemen.
2. Verslag MSG-vergadering dd. 28 oktober 2020 incl. besluitenlijst en actiepunten

• De vergadering keurt het verslag van de MSG-vergadering van 28 oktober 2020 goed, met

•

de volgende wijzigingen:
✓ Agendapunt 2, p.1: ‘De door de meegewogen bedrijven gerapporteerde betalingen aan de
Belastingdienst bedragen 85% van de totale betalingen uit de sector die de Belastingdienst heeft ontvangen’ moet worden ‘De door de meegewogen bedrijven gerapporteerde
betalingen aan de Belastingdienst bedragen 85% van de relevante betalingen uit de sector die de Belastingdienst heeft ontvangen’ moet worden’.
✓ Agendapunt 2, p. 2: ‘Het resterende verschil zit met name in het oppervlakterecht dat de
NAM aan EZK betaalt en de retributies die de E&P-bedrijven betalen aan EZK’ moet worden ‘Het resterende verschil zit met name in het oppervlakterecht dat de NAM in 2018
aan EZK heeft betaald en de retributies die de E&P-bedrijven betalen aan EZK’.
✓ Agendapunt 6: toevoegen: ‘De vergadering discussieert over het al dan niet plaatsen van
de nieuwe NL-EITI website onder de RVO website. Voordeel hiervan is dat het een gedegen, goedkopere oplossing is en het NL-EITI gebruik kan maken van het RVO platform en
functionaliteiten. Nadeel is dat het NL-EITI onder een externe website meer een eigen
gezicht en identiteit kan ontwikkelen. De vergadering besluit deze overwegingen mee te
nemen in de ontwikkeling van de nieuwe website’.
Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het verslag.

N.a.v. de actielijst:
• De meeste actiepunten zijn uitgevoerd en kunnen van de lijst worden gehaald. Het betreft
hier de voorgenomen wijzigingen in het concept rapport 2018, het laten uitvoeren van de
redactie en vormgeving van het rapport 2018, het opstellen van een concept nieuwsbericht
voor de publicatie van het rapport 2018, het aanpassen van het huishoudelijk reglement van
de NL-EITI MSG en het versturen van het verslag van de EITI Board meeting in oktober naar
de MSG leden;
• De digitale nieuwsbrief van de civil society leden, het updaten van de verslagen van de NLEITI MSG vergaderingen op de NL-EITI website, het systematisch ontsluiten van de rapportage van betalingen aan overheden bij de KvK, het versturen van het NL-EITI rapport 2018
voor finale goedkeuring naar de MSG leden en externe partijen die aan het rapport hebben
meegewerkt en de input van de NL-EITI MSG voor het NL-EITI MSG werkplan 2021 blijven
op de actielijst staan.
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3. Vierde concept NL-EITI rapport 2018
De vergadering bespreekt het vierde concept van het NL-EITI 2018 rapport. Dit concept is geredigeerd. Tevens zijn de wijzigingen van de laatste vergadering, alsmede recente wijzigingen van de
voorzitter (hoofstukken 1 t/m 4) en BDO (hoofstukken 5 en 6, en bijlagen 7, 8 en 9.4) hierin opgenomen.
De vergadering heeft tevens de eerste proef van het vormgegeven rapport ter informatie ontvangen.
De vergadering is tevreden met het vierde concept van het rapport en bespreekt de nog uitstaande actiepunten. Wat dit laatste betreft laat EZK weten dat § 2.2.2 is goedgekeurd en dat de
zoutindustrie wordt meegenomen in de finale goedkeuring van het rapport. Wat de evaluatie van
de Gedragscode ‘gaswinning kleine velden’ betreft laat de industrie weten dat NOGEPA in de periode eind 2018 tot begin 2019 een evaluatieronde heeft uitgevoerd met behulp van omwonenden,
belangengroepen en gemeentes. Naar aanleiding hiervan is de gedragscode herzien. Zowel EBN als
EZK hebben met deze nieuwe versie van de gedragscode ingestemd. De voorzitter vraagt de coördinator dit aan het rapport toe te voegen.
Wat de reconciliatie 2018 betreft gaat de vergadering akkoord met het resterende, niet verklaarde
verschil van 0,04 miljoen euro. Dit verschil vertegenwoordigt 0,002% van de totale inkomsten uit
delfstoffenwinning zoals gerapporteerd door de overheidsinstanties. Dit is lager dan de door de NLEITI MSG vastgestelde acceptabele foutmarge van 1%. BDO concludeert op basis hiervan dat dit
resterende, onverklaarde verschil niet materieel is.
Hiernaast zijn alle ontbrekende ondertekende templates ontvangen, behalve die van EZK. De vergadering besluit dit zo te laten.
Wat de planning betreft lijkt het niet haalbaar om het rapport in december van dit jaar te publiceren. Het kerstreces van de Tweede Kamer is dit jaar van vrijdag 18 december 2020 t/m maandag
11 januari 2021. Dit betekent dat, indien de NL-EITI MSG het rapport in 2020 wil publiceren, tegelijkertijd met het nieuwsbericht en de Kamerbrief, dit uiterlijk donderdag 17 december moet gebeuren. Dit lijkt niet haalbaar: 1) gezien de actiepunten die nog uitstaan en de wijzigingen die nog
in het (vormgegeven) rapport moeten worden doorgevoerd; en 2) de benodigde finale goedkeuring van het rapport door de achterban van de MSG-leden, EBN en de externe partijen (TNO, CBS,
Min van J&V, zoutindustrie en non-operators) die aan het rapport hebben meegewerkt.
De voorzitter en coördinator hebben hierover reeds gesproken met het EITI Internationale Secretariaat (‘EITI IS’). Gezien de gebeurtenissen rond Covid-19 dit jaar, is het mogelijk om uitstel van
publicatie aan te vragen tot eind januari 2021. De voorzitter en coördinator hebben samen met het
EITI IS een brief opgesteld waarin de uitstel van publicatie in januari 2021 wordt aangevraagd. De
brief ligt ter goedkeuring voor aan de MSG leden in de vergadering. De vergadering gaat akkoord
met de brief. De voorzitter vraagt de coördinator de brief naar het EITI International Secretariaat
te sturen.
Met het oog op publicatie in januari 2021, vraagt de voorzitter de coördinator het finale vormgegeven concept van het NL-EITI rapport 2018 in week 50 naar de MSG-leden en de externe partijen
die hebben meegewerkt aan het rapport te sturen, zodat zij het rapport voor de kerst formeel kunnen goedkeuren. Dan kan er begin januari desgewenst een tweede correctieronde op het rapport
plaatsvinden waarna het gepubliceerd kan worden.
4. Validatie NL-EITI rapport 2018
De voorzitter heeft een brief ontvangen van Mark Robinson, Executive Director EITI. In de brief
vraagt de heer Robinson de NL-EITI MSG aan te geven op welke manier zij de implementatie van
het EITI in Nederland wil laten valideren; onder het huidige validatieregime of onder het nieuwe
dat per 1 april 2021 in werking zal treden.
De vergadering kiest voor de eerste optie, te weten: de validatie te laten doorgaan zoals gepland,
met ingang van 28 december 2020. De voortgang wordt dan gebaseerd op het meest recente
(2018) EITI-rapport. De voorzitter vraagt de coördinator om de heer Robinson hierover te informeren.
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5. Communicatie Publicatie NL-EITI rapport 2018
Na gesprekken van de coördinator met RVO Communicatie en de voorzitter met het Financieel
Dagblad blijkt dat het NL-EITI rapport 2018 zoals het nu voorligt te weinig nieuwswaarde heeft om
hier actief de pers mee te benaderen.
De coördinator heeft samen met RVO communicatie en de voorzitter een nieuwsbericht opgesteld.
In het nieuwsbericht staat een link naar het rapport dat te vinden zal zijn op de NL-EITI website.
Het nieuwsbericht zal worden verspreid via diverse RVO-kanalen, waaronder de RVO- en NL-EITI
website, de RVO nieuwsbrief en social media. Het nieuwsbericht kan tevens worden verspreid middels de kanalen van de MSG-leden.
De MSG leden gaan akkoord met deze aanpak en zullen de coördinator voor kerst middels een
schriftelijke ronde laten weten of zij akkoord gaan met de tekst van het nieuwsbericht.
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken stellen een Kamerbrief
op, die zij naar de MSG-leden zullen sturen.
In de vergadering van 28 oktober jl. is een MSG subgroep communicatie opgezet om zowel de
website als de communicatie rond het NL-EITI nader uit te werken. Hierbij zal de focus in eerste
instantie liggen op de ontwikkeling van een nieuwe website, omdat deze een goede basis biedt
voor verdere communicatie. De voorzitter, OSF, FNV en NOGEPA hebben reeds aangegeven hierin
zitting te willen nemen. EZK geeft aan dat zij ook graag aan deze subgroep deelnemen. EZK geeft
tevens aan dat het goed is naast de subgroep met TNO gesprekken te voeren om een goede aansluiting bij het Nederlands Olie & Gas Portaal - www.nlog.nl - te waarborgen.
De coördinator heeft het communicatieplan voor de publicatie van het NL-EITI rapport 2018, inclusief bijlagen, op 4 november jl. naar de MSG-leden gestuurd voor raadpleging met hun communicatieafdelingen. Naar aanleiding hiervan heeft de industrie enkele wijzigingen op de kernboodschappen en Q&A’s voorgesteld. Deze wijzigingen liggen ter goedkeuring voor in de vergadering.
De vergadering gaat akkoord met de wijzigingen alsmede met de communicatiestrategie voor de
publicatie van het NL-EITI rapport 2018.
6. Huishoudelijk reglement NL-EITI MSG
Naar aanleiding van de recente discussie over gender in de NL-EITI MSG, heeft de coördinator het
huishoudelijk regelement van de NL-EITI MSG geüpdatet. De vergadering keurt de nieuwe versie
van het huishoudelijk reglement van de NL-EITI MSG goed. De voorzitter vraagt de coördinator om
de nieuwe versie op de NL-EITI website te publiceren.
De industrie plaats nog wel de kanttekening dat er voorzichtig om moet worden gegaan met wijzigingen op het huishoudelijk reglement. Gezien diversiteit en gender in Nederland ook in de Wet
Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en de Wet Gelijke Behandeling Mannen en Vrouwen
geregeld wordt is een expliciete verwijzing naar gender in het huishoudelijk reglement wellicht
overbodig.
7. Rondvraag en sluiting
Dorris Raijmann van de Belastingdienst laat weten dat ze per begin 2021 een nieuwe functie heeft
binnen de Belastingdienst en dit daarom haar laatste MSG vergadering is. Ze bedankt iedereen
voor de goede samenwerking en wenst het NL-EITI veel succes. De voorzitter bedankt haar voor
haar inbreng en wenst haar veel succes en plezier in de nieuwe functie.
Buitenlandse Zaken informeert de vergadering dat op verzoek van het EITI Internationale Secretariaat, BZ - samen met de coördinator - werkt aan een update van Nederlandse pagina’s op de internationale EITI website. Zodra deze live zijn zal de coördinator een link sturen naar de MSG leden ter informatie.
Het blijkt dat de MSG-leden moeite hebben met het vinden van de vergaderstukken op Pleio. De
coördinator informeert de MSG dat Pleio recent een nieuwe look & feel heeft gekregen. De coördinator zal informeren of er een handleiding is van het nieuwe Pleio dat gedeeld kan worden met de
MSG. De coördinator zal tevens voortaan de vergaderstukken in de mail naar de MSG versturen.
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De voorzitter sluit de vergadering.
Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 2-12-2020
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