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

(MSG i.o.), dd. 31 augustus 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 last een voorstelronde in omdat sommigen voor de eerste 

keer aanwezig zijn (dit betreffen Peter Waaijer, Anne Scheltema Beduin en Henk Korthof). 

 

 

2. Verslag MSG-vergadering dd. 29 juni jl. inclusief actiepunten 

 

2.a Tekstueel 

Op verzoek van de industrie worden de volgende tekstwijzigingen in het verslag doorgevoerd: 

• De passage onder sub 2, tweede bullet point: “De vertegenwoordiger van NOGEPA geeft 

aan dat zij spreekt namens NOGEPA, maar niet namens de individuele leden van NOGEPA.” 

wordt vervangen door: "De vertegenwoordiger van NOGEPA geeft aan dat zij niet zomaar 

namens de leden van NOGEPA kan mee besluiten in de Multi Stakeholder Group (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."; 

• De passage onder sub 4 betreffende de afbakening van de mijnbouwindustrie binnen het 

NL-EITI: "Na discussie besluit de vergadering dat het NL-EITI zich in haar eerste 

rapportage zal richten op de olie-en gasindustrie in Nederland." wordt vervangen door: 

“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.” 

 

2.b Inhoudelijk 

De industrie geeft aan dat de bij NOGEPA aangesloten bedrijven sterk hechten aan een zo breed 

mogelijke betrokkenheid van de Nederlandse delfstoffenindustrie bij het NL-EITI, inclusief de 

zoutwinning en de sector geothermie, aangevuld met de sector windenergie. Het beeld van de 

delfstoffenindustrie in Nederland is namelijk gedifferentieerder dan alleen de olie-en gaswinning. 

De vergadering blijft hierover verdeeld. Gewezen wordt op mogelijke knelpunten bij de matching 

van betalingen en ontvangsten zoals voorgeschreven in de EITI-systematiek in relatie tot de 

sectoren geothermie en windenergie. Ook wordt betwijfeld of windenergie wel onder het begrip 

“Extractive Industry” kan worden gevat. Het merendeel van de deelnemers had tijdens de eerste 

vergadering de voorkeur uitgesproken voor een groeimodel, waarbij gaandeweg additionele 

sectoren betrokken zouden kunnen worden, terwijl een deel van industrie-geleding aangaf het 

vanaf begin reeds breed te willen trekken. 

 

Consensus groeide om toch verder te verkennen in hoeverre de scope van het NL-EITI zou kunnen 

worden verbreed naar de zoutindustrie voor wat betreft het reconciliatie-gedeelte van het EITI, 

omdat het naar schatting slechts een tweetal bedrijven betreft, en met betrekking tot de sectoren 

geothermie en windenergie hoe deze dan eventueel meegenomen kunnen worden bij de 

contextuele informatie. De volgende acties worden uitgevoerd: 
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• Sondering bij de zoutwinningsbedrijven met de vraag in hoeverre zij belangstelling hebben 

voor deelname aan het NL-EITI; 

• Inventarisatie van hoe andere EITI-compliant landen omgaan met geothermie en windenergie; 

• In kaart brengen van mogelijke knelpunten en oplossingen van de EITI-systematiek in relatie 

tot de sectoren geothermie en windenergie in het contextuele gedeelte van de EITI 

rapportage. 

Een MSG lid vroeg of betalingen van de overheid voor bijvoorbeeld het stimuleren van de 

energietransitie meegenomen kunnen worden. Na enige discussie hierover, en refererend naar de 

EITI standaard, kan gesteld worden dat betalingen van overheden wel degelijk onder de EITI 

standaard vallen. Echter, het betreft alleen die uitgaven die direct gegeneerd zijn door betalingen 

van de extractieve sector aan de overheid.  

De punten met betrekking tot de scoping worden weer geagendeerd op de volgende MSG-

vergadering op basis van een notitie van het secretariaat. 

In dit verband zij opgemerkt dat één van de zetels die thans aan de mijnbouwindustrie wordt toe-

gewezen aan de zoutwinningsindustrie en/of windenergiesector zal worden afgestaan. 

 

2.c Actiepunten 

• Actiepunt 1. Een “Overzicht van openbaar toegankelijke EITI-gegevens” is opgesteld door het 

NL-EITI secretariaat en is geagendeerd onder agendapunt 3.  

 

• Actiepunt 2. Een notitie over de “Relatie tussen financiële gegevens bedrijven voor EITI en de 

jaarrekening” is opgesteld door het NL-EITI secretariaat en geagendeerd onder agendapunt 4. 

 

• Actiepunt 3. Op voorstel van de industrie hebben de voorzitter en de coördinator op 22 

augustus jl. gesproken met Cliff Vornbrock van Vermilion Energy Netherlands om hen uit 

nodigen deel te nemen in de MSG als alternate voor Dyas. Vermilion heeft het verzoek in 

beraad en komt er binnenkort op terug. 

 

• Actiepunt 4. Het EITI-secretariaat heeft de secretarissen van de VNG-werkgroepen MEM 

(milieu-energie- mobiliteit) en Financiën benaderd met de vraag in hoeverre zij belangstelling 

hebben om deel te nemen aan de NL-EITI implementatie. De VNG-werkgroep Financiën heeft 

aangegeven geen belangstelling te hebben. De VNG-werkgroep MEM heeft nog niet 

gereageerd.  

 

• Actiepunt 5. De voorzitter en de coördinator hebben op 25 augustus jl. gesproken met Jan 

Boekelman en Laure Malecki van EBN om hen te informeren over de komende implementatie 

van NL-EITI. EBN gaf aan graag te willen meewerken en wacht verdere berichtgeving van de 

MSG af. Jan heeft de voorzitter uitgenodigd om op 7 december as. een presentatie over NL-

EITI te geven op een door EBN georganiseerde bijeenkomst voor alle CFO’s in de Nederlandse 

olie- en gaswinningsindustrie. 

 

• Actiepunt 6. De maatschappelijke organisaties stellen de volgende personen voor als hun 

vertegenwoordigers in de MSG: 

Transparency International: Anne Scheltema Beduin als lid en Paul Vlaanderen als 

plaatsvervangend lid; 

FNV: Joosje de Lang als lid en Henk Korthof als plaatsvervangend lid; 

PWYP: Gerno Kwaks als lid; het plaatsvervangend lid moet nog worden gevonden (mag ook 

namens een andere maatschappelijke organisatie zijn). 

 

• Actiepunt 7. De volgende vergadering staat gepland op woensdagochtend 11 oktober as. van 

9.30h tot 12.30h. De locatie wordt z.s.m. doorgegeven. 

Voor de datum van de vergadering in november staat een uitvraag uit. 

 

• Actiepunt 8. Het EITI-secretariaat heeft een overzicht van de contactgegevens rondgestuurd. 

Nieuwe MSG-leden zullen worden toegevoegd en de bijgewerkte lijst zal worden verspreid. 



3 
 

 

• Actiepunt 9. Het EITI-secretariaat heeft een besloten werkruimte aangemaakt in PLEIO. Alle 

MSG-leden krijgen een uitnodiging om zich aan te melden als lid daarvan.  

 
3. Notitie “Overzicht van openbaar toegankelijke NL-EITI gegevens” 

De afspraak wordt gemaakt om de notitie verder in te vullen op die plaatsen waar nu nog 

vraagtekens staan met in achtneming van het volgende: 

• Ad 4.4 De MSG zal nog moeten besluiten in hoeverre GTS binnen de systeemgrenzen valt voor 

de EITI-rapportage; 

• Ad 5.1 Voorlopig is het beeld dat de mijnbouwinkomsten instromen in de algemene middelen. 

Nog checken bij Financiën door de coördinator; 

• Ad 5.2 In principe is er geen formele koppeling tussen de mijnbouwinkomsten en de toewijzing 

van middelen naar lokale overheden. Check door het Ministerie van Economische Zaken; 

• Ad 6.1 De vergadering is van mening dat er geen wettelijk of contractueel verplichte 

maatschappelijke bestedingen zijn vereist door mijnbouwbedrijven in Nederland. Dit punt komt 

dus als eis voor het NL-EITI te vervallen. 

• Ad 6.2 De vergadering is van mening dat er geen quasi-fiscale uitgaven van staatsbedrijven 

zijn buiten de nationale begroting om in Nederland. Ook dit punt zou dan als eis voor het NL-

EITI komen te vervallen. Check kan nog plaatsvinden bij EBN.  

 

4. Notitie “Relatie tussen  de “Rapportage betalingen aan overheden” en  de EITI-rapportage”  

Geconstateerd wordt dat het opvragen van de “Rapportages betalingen aan overheden” van de 

bedrijven bij de KvK’s momenteel nog wat aanloopproblemen kent.  

De afspraak wordt gemaakt dat een subgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de 

overheid, industrie en de coördinator, met een voorstel zullen komen over welke 

belastingstromen NL-EITI wil gaan rapporteren. 

 

5. Samenstelling van de MSG 

5.1 Bespreking concept-huishoudelijk reglement (HR)van de MSG  

Het HR dient te worden aangepast met in achtneming van de volgende punten: 

• Niet spreken over primaire leden, alleen over leden (art. 3.2); 

• Aangeven dat de voorzitter geen stemrecht heeft (art. 3.2); 

• De waarnemers kunnen slechts op uitnodiging van de voorzitter spreken (art. 3.4) 

• Iemand kan voor maximaal 2 termijnen in de MSG worden benoemd (art. 4.1); 

• In de notulen van de vergadering wordt een besluitenlijst en een actiepuntenlijst 

opgenomen, waarbij de vermelde besluiten tot aan de volgende vergadering het karakter 

hebben van een voorgenomen besluit zodat de drie segmenten hun achterbannen kunnen 

consulteren voordat de besluiten definitief zijn geworden (art 5.4);  

• Het tweede deel van 5.4 verbreden naar meningsverschillen niet alleen over het werkplan, 

maar naar meningsverschillen in zijn algemeenheid (art. 5.4); 

• Het HR dient een procedure te omvatten op basis waarvan de voorzitter vaststelt dat er 

sprake is van consensus (art. 9.1); 

 

• Er dient in het HR een procedure voor aanpassing van het HR te worden opgenomen; 

• Er dient in het HR een procedure te worden opgenomen hoe een voorzitter wordt 

gevonden en aangesteld; 

• Er dient in het HR een procedure te worden opgenomen hoe nieuwe leden en 

plaatsvervangende leden worden gevonden en aangesteld; 

• Er dient in het HR een procedure te worden opgenomen hoe de MSG wordt ontbonden; 

• Het HR dient een uiterste houdbaarheidsdatum te hebben; 

 

• Toevoegen dat de stemming wel/niet geheim is (art. 1 van bijlage 1); 

• Het mag niet zo zijn dat een 2/3 meerderheid doorslaggevend is voor de besluitvorming; 

twee MSG-segmenten zouden dan het derde segment kunnen dwingen tot iets wat het 

persé niet wil (zie art. 2.1 b) van bijlage 1; 
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• Een gevolmachtigde moet uit hetzelfde segment komen als de persoon voor wie de 

gevolmachtigde optreedt (art. 3.1 bijlage 1). 

 

Op de volgende vergadering zal het aangepaste concept (met track changes) opnieuw worden 

besproken. 

 

5.2 (meer) definitieve samenstelling MSG  

Bijlage 7 met een concept-MSG samenstelling zal worden aangepast met de huidige namen voor 

de MSG-leden. De naam van de voorzitter zal worden toegevoegd. De aangepaste lijst zal 

geïncorporeerd worden in een instellingsbesluit dat de juridische dienst van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken zal opstellen. Dit zal gecirculeerd worden vóór de volgende vergadering voor 

schriftelijk commentaar. Het streven is dit instellingsbesluit te laten publiceren in de Staatscourant 

vóór de volgende vergadering. Dan is de volgende vergadering ook officieel de eerste vergadering 

van de MSG. 

 

Na goedkeuring door de vergadering zal de MSG samenstelling in de Staatscourant worden 

gepubliceerd en jaarlijks worden geactualiseerd. Bij vertrek uit de organisatie neemt men niet de 

MSG-plaats mee. 

 

6. Discussie over de EITI-Principles 

Dit agendapunt wordt wegens tijdgebrek doorgeschoven naar de volgende vergadering. De 

voorzitter nodigt de aanwezigen uit om voorafgaand aan de vergadering een prioritering van de te 

bespreken EITI-uitgangspunten dan wel suggesties voor specifieke accenten daarin aan te leveren.  

 

7. Communicatie: nationaal event en website NL-EITI 

Door het uitblijven van de vorming van een nieuw kabinet wordt de planning van een nationaal 

NL-EITI event voor onbepaalde tijd opgeschoven. De oorspronkelijke planning van een event in 

oktober van dit jaar is niet meer haalbaar. Dit agendapunt komt terug op de volgende 

vergadering. 

De aanwezigen stemmen in met het lanceren van een website voor NL-EITI na bekendwording van 

de samenstelling van de MSG. De website zal vallen onder de paraplu van de RVO-site en zal in lijn 

met de RVO-huisstijl worden ingericht. Een domeinnaam is inmiddels door RVO aangevraagd. 

Benodigd budget is beschikbaar gesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 

vergadering pleit voor een modern ontwerp van de site en een actuele bijwerking van gegevens. 

Een MSG-lid van Transparency International dient als informeel klankbord bij de ontwikkeling van 

de website. 

 
8. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter geeft aan dat hij aanwezig zal zijn bij de presentatie van de eerste Duitse EITI-

rapportage op 6 september as. in Berlijn. 

Verder wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 1 september 2017 


