Verslag van de bijeenkomst van de NL-EITI multi-stakeholdergroep (MSG)
dd. 7 april 2021.

Aanwezig: Naast de voorzitter en de coördinator zijn alle geledingen vertegenwoordigd.
Het quorum 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 voorzitter stelt voor om te beginnen met het BDO Scoping Report i.p.v. het verslag van de vorige vergadering. De vergadering gaat hiermee akkoord. Tevens heet de voorzitter Ingrid van Rijswijk, als nieuw lid van de NL-EITI MSG, van harte welkom. Ingrid is per 1 maart jl. Leidinggevende
Grote Ondernemingen West (GO-West) bij de Belastingdienst.
2. BDO Scoping Report 2019 / 2020
BDO presenteert in de vergadering het Scoping Report voor de reconciliatie van betaalstromen
voor het NL-EITI rapport 2019 en 2020. Zowel de industrie, de overheid als BDO zijn akkoord gegaan met het reconciliëren van de jaren 2019 en 2020 in 2021. De MSG gaat ook akkoord met het
Scoping rapport 2019 en 2020.
Het scoping report 2019/2020 is nagenoeg gelijk aan het scoping report van 2018. De belangrijkste wijzigingen zijn:
• De toevoeging van de zoutindustrie (te weten twee bedrijven: Nedmag B.V. en Frisia Zout
B.V.) aan de reconciliatie 2019 en 2020;
• De toevoeging van ExxonMobil, die naast Jetex Petroleum, als niet-NOGEPA lid zal deelnemen aan de reconciliatie 2019 en 2020;
• Het opnemen van betalingen aan de waterschappen door de deelnemende bedrijven. Deze
zullen unilateraal, op project-niveau (vergunningsniveau) worden gepubliceerd;
• Het opnemen van de materialiteitsgrens van Euro 100.000,- voor sociale betalingen. En de
OESO definitie voor sociale betalingen.
Er doen dit jaar dus 16 E&P bedrijven mee aan de reconciliatie, twee gastransportbedrijven
(NOGAT en NGT) en twee zoutbedrijven. Dat zijn er 3 meer dan in het NL-EITI rapport 2018, en 5
meer dan in NL-EITI rapport 2017.
Op 30 maart jl. heeft een workshop met de twee deelnemende zoutbedrijven, het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, de coördinator NL-EITI en BDO plaatsgevonden. De zoutindustrie
vroeg zich hierbij af of fiscale regelingen zoals de WBSO, EIA, MIA en VAMIL ook in het NL-EITI
rapport moeten worden opgenomen. Volgens BDO hoeft dat alleen als deze regelingen specifiek
voor de extractieve industrie is opgezet. Omdat dat niet het geval is (deze regelingen zijn er in Nederland voor alle bedrijven) besluit de vergadering dat deze regelingen derhalve niet in de reconciliatie hoeven te worden opgenomen. Het is wellicht wel een goed idee om over deze regelingen
wat op te nemen in de contextuele informatie van het rapport. De voorzitter vraagt de coördinator
dit mee te nemen bij het opstellen van het NL-EITI rapport 2019.
BDO doet in het Scoping Report de aanbeveling om GasTerra te betrekken bij het EITI proces. Gevraagd wordt hoe BDO dat voor zich ziet. BDO antwoord dat het er vooral om gaat meer duidelijkheid te creëren over de wijze waarop de inkomsten van EBN uit de verkoop van aardgas tot stand
komen.
De vergadering bespreekt vervolgens de stand van zaken rond de uitstaande ondertekende machtigingen. Zowel de industrie als de coördinator NL-EITI zullen zorgen dat deze op tijd binnen zijn.
Wat de planning betreft zullen BDO en de coördinator NL-EITI op 13 april aanwezig zijn bij de
workshop voor de deelnemende NOGEPA leden t.b.v. de reconciliatie 2019 en 2020. Op 15 april
1

zullen beide een workshop met ExxonMobil faciliteren. De uitvraag naar de deelnemende bedrijven
zal half april worden gedaan. BDO verwacht dan in augustus/september het finale rapport voor
2019 te kunnen opleveren en in oktober het finale rapport voor 2020.
3. Verslag MSG-vergadering dd. 1 maart 2021 incl. besluitenlijst en actiepunten
• De vergadering keurt het verslag van de MSG-vergadering van 1 maart goed.
• 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 het versturen van de link naar de nieuwe tekst van het NL-EITI (‘supporting countries’)
op de internationale EITI website (The Netherlands | Extractive Industries Transparency Initiative (eiti.org)) het nagaan of de financiële informatie in de ‘EITI summary data template’
van 2018 gelijk is aan wat in het NL-EITI rapport 2018 staat en de template vervolgens nogmaals ter goedkeuring naar de MSG-leden sturen, het versturen van de brief naar het EITI
Internationale Secretariaat (hierna: EITI IS) inzake uitstel van validatie op 1 juli 2021, de
industrie, de overheid en de BDO Tunisia Consulting (hierna ‘BDO’) zijn overeengekomen in
2021 zowel de reconciliatie 2019 als 2020 uit te voeren, het werkplan NL-EITI 2021 is aangepast en het ‘NL-EITI Annual Progress Report 2020’ is gepubliceerd op de NL-EITI website
en naar het EITI IS gestuurd.
• Wat de bespreking van de thema’s met de Nationale EITI Secretariaten in de UK en Duitsland betreft, het volgende: het blijkt dat deze thema’s ook relevant zijn voor de UK en
Duitsland. Echter, beide Secretariaten moeten dit – alsmede de vorm waarin een uitwisseling van kennis en ervaring kan gaan plaatsvinden – eerst binnen hun eigen MSGs bespreken alvorens we hiermee verder kunnen. De voorzitter vraagt de coördinator daarom dit
onderwerp te agenderen voor de volgende MSG vergadering.
• 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 blijven op de actielijst staan, alsmede de terugkoppeling vanuit de industrie wie de plaats van Vermillion binnen de NL-EITI MSG gaat
overnemen.
4. NL-EITI website
Op 8 maart jl. is de NL-EITI subgroep communicatie voor de eerste keer bijeengekomen. Tijdens
deze bijeenkomst zijn de doelstellingen van de nieuwe website, het plan van aanpak (incl. planning) alsmede de twee eerste stappen van het plan van aanpak - de contentstrategie en het contentmanagement systeem – besproken.
De nieuwe website wordt gezien als middel om de doelstelling van het NL-EITI te realiseren. De
website is een goede en belangrijke basis voor communicatie, naast andere communicatiemiddelen. De doelstelling van de NL-EITI website is het toegankelijk maken van feitelijke informatie over
de delfstoffenwinning in Nederland en de opbrengsten daarvan voor de delfstoffenindustrie en de
Nederlandse samenleving. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk relevante informatie en (open)
data op één plaats in samenhang aan te bieden of toegankelijk te maken. Zo kan de nieuwe website een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over de betekenis van de delfstoffenindustrie voor de Nederlandse samenleving.
De subgroep stelt in de vergadering een concept hoofdstructuur en de keuze voor Hippo / AZ Pro
als contentmanagementsysteem (CMS) voor. Het concept hoofdstructuur is opgezet op basis van
de NL-EITI rapporten 2017 en 2018 en de UK EITI website. Wat het CMS betreft zijn - ter voorbereiding van de eerste subgroep bijeenkomst - de voor- en nadelen per CMS voor de website uitgewerkt (zie bijlage B4c). Binnen RVO zijn er de mogelijkheden voor PLEIO en Drupal. Daarnaast
wordt er vanuit de Dienst Publieke Communicatie (DPC) van het Ministerie van Algemene Zaken
ook een mogelijkheid geboden voor het bouwen, publiceren en onderhouden van een website op
het platform AZ Pro (CMS: Hippo). Drupal kenmerkt zich als een technisch en geavanceerd systeem, maar is qua kosten ook veruit de duurste. Tevens speelt mee dat binnen RVO momenteel
wordt gewerkt aan een software upgrade van Drupal versie 7 naar versie 8. RVO combineert dit
met een re-design van de RVO website. Hierdoor is er in 2021 nagenoeg géén capaciteit beschikbaar om ondersteuning te bieden aan de (Drupal) website voor het NL-EITI.
Pleio kenmerkt zich vooral als community platform, waarbij minder oog is voor de visualisatie en
vindbaarheid die wij met de NL-EITI website voor ogen hebben.
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De optie voor AZ Pro heeft met een aantal mooie voorbeelden van de 277 websites1 die tot op heden op dit platform zijn gerealiseerd weten te overtuigen. Daarbij zijn wij met deze keuze onafhankelijk van technische ondersteuning vanuit RVO en zijn de kosten relatief laag (EUR 4.500 per
jaar), waardoor het voor 2021 begrote communicatiebudget grotendeels ingezet kan worden voor
redactionele ondersteuning, de lancering en de uitwerking van de communicatiestrategie. Een
zorgpunt om de website te moeten voeren vanuit de Rijksoverheid en onder de vlag van een departement is met de mogelijkheid tot een neutrale huisstijl (zonder rijksoverheidslogo en vermelding van een ministerie) weggenomen.
Hiernaast stelt de subgroep voor om de nieuwe website in eerste instantie (in 2021) in het Nederlands op te zetten. En een Engelse site in een later stadium (na 2021).
De MSG gaat akkoord met de voorliggende voorstellen. De industrie tekent hierbij nog wel aan dat
zij akkoord zijn als ook de vertegenwoordiger van de industrie – die onderdeel uitmaakt van de
NL-EITI subgroep communicatie – het eens was met de voorstellen (vergadering van de subgroep
communicatie op 8 maart jl.). De voorzitter beaamt dat dat het geval is.
Een volgende stap is om samen met DPC interne voorbereidingen te treffen voor de nieuwe website, waaronder de opzet van de website. Hiernaast zal er – waar nodig – gestart worden met het
updaten van bestaande teksten n.a.v. actuele ontwikkelingen. Op 19 april zal de MSG subgroep
communicatie voor de tweede keer bijeenkomen. De bevindingen daarvan worden wederom gepresenteerd in de volgende MSG vergadering.
5. NL-EITI rapport 2019/2020
De vergadering bespreekt ten eerste de actuele ontwikkelingen binnen de extractieve sector in Nederland. De volgende onderwerpen passeren de revue:
• UBO: de Wet is op 27 september 2020 in werking getreden. Bedrijven hebben 18 maanden
om de wet te implementeren.
• Informatie toevoegen over in-kind volumes verkocht gas, olie en condensaat en nieuwe rol
van EBN bij geothermie.
• Wijzigingen Belastingwetgeving.
• Wijziging Mijnbouwwet inzake de investeringsaftrek (‘Regeling investeringsaftrek marginale
gasvoorkomens Nederlands continentaal plat’).
• In relatie tot de energietransitie is de industrie actief betrokken bij Co2-opslag (projecten
Porthos en Athos), aardwarmte en (onderzoek naar) de ontwikkeling van waterstof.
• Het verduidelijken van de positie van GasTerra, met name in relatie tot EBN. De voorzitter
zal hier in overleg met EZK en EBN met een voorstel komen.
Ten tweede is besproken hoe de MSG nu kijkt naar de manier waarop we het rapport gaan publiceren in 2021, gegeven het feit dat we na de zomer een nieuwe website lanceren en de informatie
over de nieuwe ontwikkelingen in 2019 en 2020 daarin meegenomen wordt. De vraag is of de MSG
hierop iets aanvullends wil doen.
De industrie spreekt de wens uit om beide reconciliatie rapporten (2019 en 2020) tegelijk te publiceren en ook samen met BDO er voor te zorgen dat de uitvraag van de informatie t.b.v. de reconciliatie 2019 en 2020, alsmede de terugkoppeling van deze gegevens van BDO aan de bedrijven,
gelijktijdig te laten verlopen. De industrie verkeert in zwaar weer en beloopt het proces het liefst
zo efficiënt mogelijk.
De maatschappelijke organisaties spreken hun steun hiervoor uit en voegen tevens toe dat het ook
vanuit communicatie oogpunt beter is om beide rapporten in één keer naar buiten te brengen. De
voorzitter vraagt de coördinator om de mogelijkheden hiertoe – en het effect op de planning – met
BDO te bespreken. De industrie voegt toe dat dit punt tevens kan worden meegenomen in de
workshop voor de NOGEPA leden die gepland staat op 13 april a.s.
Hiernaast vragen de maatschappelijke organisaties zich af of het niet zinvol zou zijn om het lanceren van de website, het publiceren van de rapporten en eventueel een publiek event te combineren. De vergadering is van mening dat het goed is om dit nader te onderzoeken. De vergadering is
tevens van mening dat de informatie uit de EITI rapporten geconcentreerd moeten worden op de
nieuwe NL-EITI website. Echter, hiernaast zal de MSG erover na moeten denken in welke vorm zij
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Voor meer informatie over deze mogelijkheid kan deze webpagina worden geraadpleegd. Voor alle 277 voor-

beelden klik hier en specifiek voor de 65 websites zonder Rijkshuisstijl klik hier.
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deze informatie naar buiten gaat brengen. De voorzitter stelt voor om dit nader te bespreken in de
volgende vergadering van de MSG subgroep communicatie op 19 april a.s.
6. Werkplan NL-EITI 2021
Naar aanleiding van recente ontwikkelingen heeft de coördinator het werkplan NL-EITI 2021 geüpdatet. Rond de volgende onderwerpen zijn wijzigingen aangebracht:
- De doelstelling van het NL-EITI;
- Ontwikkelen van de nieuwe NL-EITI website als prioritiet in 2021;
- Verlenging van de aanstelling van Joost Haenen als voorzitter van de NL-EITI MSG van 1
juni 2021 t/m 31 december 2022;
- Validatie van het NL-EITI rapport 2018;
- Reconciliatie van betaalstromen 2019 én 2020 in het jaar 2021.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen.
Transparency International merkt op dat de communicatie focus wat hen betreft wel iets scherper
gesteld mag worden. Zo zou onder andere de energietransitie meer inhoud kunnen krijgen. De coordinator beaamt dit en zegt dat de energietransitie nog apart binnen de MSG besproken moet
worden. Dit kan tevens naar aanleiding van de nog te plannen uitwisseling van ervaring en kennis
met zowel de UK als Duitsland gepland worden.
EZK haakt hierop aan door de MSG te informeren dat door EZK momenteel twee stukken worden
opgesteld: een narratief m.b.t. de energietransitie en de toekomst van gaswinning in Nederland.
Deze stukken kunnen in de discussie mee worden genomen. De MSG gaat hiermee akkoord.
7. Rondvraag en sluiting
•

De coördinator informeert de vergadering dat er een EZK publicatie in de Staatscourant zal
komen rond verlenging van de benoeming van Joost Haenen als voorzitter van de NL-EITI
MSG, van 1 juni 2021 t/m eind december 2022. De coördinator stelt tevens voor een update
van de MSG-leden in de Staatscourant door EZK te laten plaatsen. De coördinator zal hiervoor een concept rondsturen waar de MSG haar input op kan geven.

Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 8-4-2021
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