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Verslag van de bijeenkomst van de NL-EITI multi-stakeholdergroep in oprichting 

(MSG i.o.), dd. 29 juni 2017. 

 

 

Aanwezig:  Naast de voorzitter en de coördinator zijn alle geledingen vertegenwoordigd.  

Het quorom is aanwezig.     

 

 

1. Ontvangst, welkom en opening door de voorzitter 

De voorzitter heet iedereen welkom en tevens Eelco de Groot. Eelco heeft in voorgaande jaren 

voorwerk verricht voor het NL-EITI en is geïnteresseerd in de voortgang van het NL-EITI. 

 

2. Voorstelronde door alle aanwezigen 

Iedereen stelt zich voor. Bijzonderheden: 

• Ardi Stoios-Braken geeft aan dat zij binnenkort een nieuwe functie oppakt bij het ministe-

rie van Buitenlandse Zaken en dat deze MSG-vergadering daarom voor haar de laatste zal 

zijn. 

• De vertegenwoordiger van NOGEPA geeft aan dat zij niet zomaar namens de leden van 

NOGEPA kan mee besluiten in de multi-stakeholdergroep (MSG); zij kan slechts voorstellen 

tot besluitvorming vanuit de MSG aan de Executive Committee van NOGEPA voorleggen 

die dan al dan niet zullen worden goedgekeurd. 

 

3. “Interactieve” presentatie over de EITI door Evert Everts 

Naar aanleiding van de presentatie kwamen een aantal vragen naar voren die leidden tot de vol-

gende afspraken: 

1. Welke gegevens die in het kader van het EITI openbaar moeten worden gemaakt, zijn al 

aanwezig in openbaar toegankelijke databases? Hierbij wordt gedacht aan Wetgeving, Ver-

gunningen, Contracten, Eigenaarschap, Productiehoeveelheden, Economische Impact Delf-

stoffen, etc.   

De coördinator maakt hiervan een overzicht voor de volgende vergadering (lijst van EITI-

gegevens en bijbehorende vindplaatsen). 

2. Wat is het verschil en wat is de overlap tussen de gegevens die mijnbouwbedrijven open-

baar moeten maken voor het EITI, en de gegevens in de jaarrekening in het kader van 

country-by-country reporting? Hoe verhoudt de country-by-country rapportage van bedrij-

ven die in het buitenland gevestigd zijn, zich tot de EITI-rapportage van de Nederlandse 

dochterbedrijven? Wat is de situatie van bedrijven wiens moedermaatschappij niet onder 

een country-by-country verplichting valt? 

De coördinator stelt hierover een notitie op voor de volgende vergadering. 

 

4. Discussie over de inkleuring van de EITI voor de Nederlandse situatie en de 

daarmee samenhangende samenstelling van de MSG o.l.v. de voorzitter 

 

- Afbakening mijnbouwindustrie binnen het NL-EITI - 

In de Tweede Kamer-brief van november 2015 wordt aangegeven dat de focus van het NL-EITI zal 

liggen op de olie- en gasindustrie. Echter, de mijnbouwindustrie in Nederland omvat naast de olie- 

en gassector eveneens diverse industriële mineralen zoals steenzout. Ook geothermie kan als 
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deelsector van de mijnbouw worden opgevat. Daarnaast zou mogelijk de winning van duurzame 

energie in de vorm van zonne- en windenergie als een vorm van extractieve industrie kunnen wor-

den opgevat.  

Een meerderheid van de aanwezigen spreekt zich ervoor uit dat het NL-EITI zich in haar eerste 

rapportage zal richten op de olie-en gasindustrie in Nederland. De financiële omvang van de olie- 

en gassector in Nederland is dominant ten opzichte van de overige deelsectoren in de mijnbouw. 

Het is belangrijk om het NL-EITI proces nu op gang te krijgen en dit niet te compliceren met een 

verscheidenheid aan deelonderwerpen die op dit moment slechts in beperkte mate aan het totaal-

beeld bijdragen.  

In volgende EITI-rapportages kan desgewenst een uitbreiding naar andere deelsectoren van de 

Nederlandse mijnbouw plaatsvinden. Het NL-EITI proces is dan uitgekristalliseerd en is dan in 

staat een verdere verfijning van de mijnbouwsector in de rapportages te absorberen. Hiermee 

opent de vergadering de weg voor een groeimodel van het NL-EITI proces. 

 

“Doorstroombedrijven” in de mijnbouwsector (mijnbouwbedrijven die alleen een administratieve 

vestiging in Nederland hebben, maar geen mijnbouwactiviteiten in Nederland ontplooien) worden 

vooralsnog niet betrokken bij het NL-EITI. 

 

Dyas heeft aangegeven te willen deelnemen in de MSG, maar zou, gezien haar beperkte capaciteit, 

haar plaats graag willen delen met een ander bedrijf uit de sector. De coördinator zal hierop actie 

ondernemen. 

 

- Relevante maatschappelijke discussies voor het NL-EITI - 

De vergadering ziet graag het volgende thema opgenomen als een voor het NL-EITI belangrijke 

maatschappelijke discussie: “Wat is de waarde van het Nederlandse aardgas?” 

Wat is de effectiviteit en de verdeling van de aardgasbaten? Verandert de basis voor de Neder-

landse welvaart? Wat doen we met deze waarde in relatie tot de energietransitie? De energietran-

sitie is voor het NL-EITI meer een context gegeven dan een hoofdvraag. 

 

Gezien de lopende maatschappelijke discussies rondom de aardgaswinning op het Nederlandse 

vasteland is de vergadering van mening dat het nuttig zou kunnen zijn wanneer de VNG een plaats 

inneemt in het overheidssegment van de MSG.  

De coördinator zal bij de VNG sonderen of hiervoor belangstelling bestaat. 

 

Naar aanleiding van de op sheet vermelde maatschappelijke discussies wordt ook aangedrongen 

op een transparant overzicht van de financiële stromen naar Groningen, zonder hier een waarde 

oordeel aan te willen verbinden. 

Tevens wordt opgemerkt dat de energietransitie nu al consequenties heeft op de olie- en gaswin-

ning. Ook de afbouw van de olie- en gasinfrastructuur op de Noordzee heeft langlopende conse-

quenties op de olie- en gaswinning in Nederland. Hoeveel geld uit de gasopbrengsten wil de Neder-

landse overheid gebruiken voor de energietransitie? 

 

Gewezen wordt op het feit dat Energie Beheer Nederland (EBN) als staatsdeelneming een belang-

rijke rol inneemt in het Gasgebouw. De vergadering vindt het wenselijk EBN actief bij het NL-EITI 

te betrekken. De coördinator zal hierover contact opnemen met EBN, in overleg met het Ministerie 

van Economische Zaken. 

 

De maatschappelijke organisaties zullen binnen de eigen organisaties overleggen over de defini-

tieve namen van vertegenwoordigers en van plaatsvervangers in de MSG.  

 

5. Vooruitblik naar de vervolgstappen van het NL-EITI incl. tijdspad door de voorzitter; 

Naar aanleiding van het gepresenteerde tijdspad worden de volgende acties afgesproken: 

1. Het NL-EITI secretariaat checkt de beschikbaarheid van iedereen op de voorgestelde vergader-

data en plant naar aanleiding daarvan definitieve vergaderdata. 

2. Het NL-EITI secretariaat verspreidt de contactgegevens van de leden van de MSG i.o. 
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3. Het NL-EITI secretariaat creëert een besloten werkruimte voor de MSG. 

 

6. Korte presentatie over het N-EITI, UK-EITI en D-EITI door de voorzitter 

 

7. Rondvraag 

Niemand maakt gebruik van de rondvraag. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 7 juli 2017 


