
 
 

Voorlopig programma en registratie voor de aftrap EITI Nederland.  

 

Uitnodiging 

 

Transparantie over geldstromen tussen de overheid en de olie-, gaswinning- en 

mijnbouwindustrie is belangrijk voor het publieke debat over de grondstoffensector. Met de 

deelname van de Nederland aan het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 

wordt daarin een belangrijke stap gezet. 

 

Welke olie- en gaswinningbedrijven zijn er actief in Nederland? Hoeveel dragen ze bij aan de 

Nederlandse schatkist? Wat doet de overheid met deze inkomsten? Welke andere bijdragen 

levert de mijnbouwindustrie nog aan de Nederlandse economie? 

 

Het EITI is een in 2003 gestart initiatief dat de geldstromen tussen de olie-, gaswinning- en 

mijnbouwindustrie en overheden controleert en daarover transparant publiceert. Wij hebben 

allen belang bij transparantie in de grondstoffensector zodat het publieke debat over de 

mijnbouw in Nederland op basis van de juiste informatie gevoerd wordt. 

 

In de eerste jaren na de oprichting werden vooral ontwikkelingslanden lid van het EITI. 

Inmiddels zijn ook OESO-landen lid van dit initiatief en passen de EITI-standaard toe zoals 

Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.  

 

Nu heeft ook Nederland besloten hier mee aan de slag te gaan. Voor meer informatie over 

NL-EITI zie www.eiti.nl 

 

Wij nodigen u graag uit voor de aftrap van de Nederlandse implementatie van het EITI en 

willen alle betrokken partijen stimuleren hiervan een succes te maken. 

 

De bijeenkomst vindt plaats op 7 maart 2018 van 14.30 – 17.00 uur bij RVO, Prinses 

Beatrixlaan 2 2595 AL in Den Haag. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

 

Namens de multi-stakeholder groep van NL-EITI, 

 

Dirk-Jan Koch, voorzitter. 

  

http://www.eiti.nl/


 
  

 

 

 
Tijd 

 
Programma onderdeel 
 

 
14.30 – 15.00 

 
Inloop en registratie;  
 

 
15.00 – 15.10 

 
Opening door de dagvoorzitter; 
 

 
15.10 – 15.20 

 
Welkom NL-EITI: Dialoog en transparantie in de grondstoffensector wereldwijd en 
in Nederland  
Plv.DG Internationale Samenwerking, min.van Buitenlandse Zaken,  
Reina Buijs; 
 

 
15.20 – 15.40 

 
Key note: EITI van internationaal initiatief naar nationale implementatie  
Speciaal gezant natuurlijke hulpbronnen en Voorzitter NL-EITI Multi-stakeholder 
Groep, Dirk Jan Koch; 
   

 
15.40 – 16.10 
 

 
EITI als voorbeeld van internationaal goed bestuur in de grondstoffensector:  twee 
perspectieven 

• Industrie, dr. A.M. Frens, General manager NAM BV;  

• Maatschappelijke organisaties, Marinke van Riet, voormalig EITI board lid 
namens Publish What you Pay; 
 

 
16.10 – 16.45 

 
EITI in Nederland: wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? 
Lagerhuisdebat waarin de leden van de NL-EITI Multi-stakeholder groep (industrie, 
maatschappelijke organisaties en overheid) in debat gaan met scholieren over hoe 
de toekomst van de grondstofwinning er in Nederland uit kan zien met een NL-EITI; 
 

 
16.45 – 17.00 

 
Afsluiting en aftrap NL-EITI 
DG Energie, Telecom en Mededinging, min. van Economische  Zaken en Klimaat, Mr. 
S. Gaastra,; 
 

 
17.00 

 
Borrel. 
 

 


