
Uitnodigingsmail voor de bijeenkomst van 2 maart 2016. 
 
 

 
 
Beste ………..,  
 
Graag wil ik je uitnodigen voor een bijeenkomst met vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties met het oog op de implementatie van de EITI in Nederland. 
 
De Extractive Industries Transparency Initiative is een in 2002 gestart initiatief dat geldstromen 

tussen de olie-, gas- en mijnbouwindustrie en overheden controleert en transparant publiceert. De 

EITI wil hiermee bijdragen aan een publiek debat over de besteding van gelden die met de winning 

van delfstoffen worden gegenereerd. Meer informatie over de EITI vind je in bijlage 1.  

De Nederlandse overheid heeft eind 2015 aan de Tweede Kamer aangegeven de EITI te willen 

implementeren. Voor de Tweede Kamer brief zie bijlage 2. 

De EITI implementatie wordt vanaf het begin vorm gegeven door een door de overheid 

bijeengeroepen multi-stakeholder groep (MSG), bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de 

overheid, van het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties. 

 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor de maatschappelijke organisaties en heeft een informatief 

karakter over wat de EITI is en wat de stand van zaken is van de EITI in Nederland. Daarnaast wil 

ik in deze bijeenkomst graag stimuleren dat de maatschappelijke organisaties met elkaar in 

gesprek gaan over hoe zij kunnen bijdragen aan de implementatie van de EITI in Nederland. In 

concreto ligt er de uitnodiging aan de maatschappelijke organisaties om deel te nemen aan de 

MSG van NL-EITI. 

 

Deze uitnodiging is een open uitnodiging, in die zin dat elke maatschappelijke organisatie die vindt 

dat zij een bijdrage kan leveren aan de implementatie van de EITI in Nederland, welkom is voor 

deze bijeenkomst. Ik heb geprobeerd een zo breed mogelijke uitnodiging te doen naar relevante 

organisaties, maar mocht je een suggestie hebben voor de uitnodiging van een organisatie die niet 

is genoemd in onderstaande lijst, dan hoor ik dat graag van je. 

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 2 maart as. bij RVO aan de Croeselaan 15, 3521 BJ in 

Utrecht, in de Domtorenzaal van 14.00h-16.00h. Je kunt binnenlopen vanaf 13.30h. Voor een 

routebeschrijving naar RVO zie bijlage 3. Er is bij RVO geen parkeergelegenheid, eventueel kan bij 

de Jaarbeurs geparkeerd worden. Het kantoor van RVO.NL ligt tegenover het Centraal Station van 

Utrecht, aan de Jaarbeurszijde.  

 

Ik stel de volgende agenda voor: 

 

14.00h       Welkom, inleiding en vaststelling agenda door Evert Everts (RVO, coördinator NL-EITI) 

14.10h       Presentatie “Wat is EITI?” door Manuel Adamini (Actiam, bestuurslid internationale 

                 EITI-board) 

14.40h       Presentatie “De Nederlandse overheid en de implementatie van de EITI” door Omer 

                 van Renterghem (ministerie van Buitenlandse Zaken) 

15.00h       Pauze 

15.15h       Discussie o.l.v. Evert Everts over de concrete invulling van de rol van de 

                 maatschappelijke organisaties in de implementatie van NL-EITI 

16.00h       Sluiting 

 

Mocht je zelf niet kunnen komen, dan is een vervanger van harte welkom. 



 

Graag met een reply je aanwezigheid of afwezigheid bevestigen. 

 

Lijst van genodigde organisaties (in willekeurige volgorde): 

 

1. PublishWhatYouPay 

2. Hivos 

3. Oxfam Novib 

4. Cordaid 

5. SOMO 

6. MilieuDefensie 

7. Action Aid 

8. Transparency International 

9. Tax Justice 

10. Both Ends 

11. Natuur en Milieu 

12. Vakbond FNV 

 

Bijlagen: 

1. Factsheet over EITI; 

2. TK-brief van 2 november jl. over NL-EITI; 

3. Routebeschrijving RVO – Utrecht. 

 

 

Evert 

 

drs. E. (Evert) Everts 

 
Coördinator NL-EITI 
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