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

(MSG i.o.), dd. 11 oktober 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 korte voorstelronde in omdat sommigen voor de 

eerste keer aanwezig zijn (dit betreffen Joris Hengeveld, Joost Kutsch Lojenga en Tim van 

Spanning). 

• Joris Hengeveld (Vermilion Energy Netherlands B.V.) treedt op als vervanger voor Peter 

Waaijer. 

• Joost Kutsch Lojenga (Shell International B.V.) treedt op als vervanger voor Martijn van der 

Deijl. 

• Henk Korthof geeft aan dat hij niet meer in dienst is van FNV (hij is recentelijk gepensioneerd), 

maar dat hij met FNV heeft afgesproken dat hij blijft optreden als vervanger van Joosje de 

Lang van FNV.  

• Tim van Spanning (ministerie van Binnenlandse Zaken) geeft aan dat hij geïnteresseerd is in 

de ontwikkelingen rondom NL-EITI vanuit de optiek van het Open Government Partnership.  

 

2. Verslag MSG-vergadering dd. 31 augustus jl. inclusief actiepunten 

 

2.a Tekstueel 

De vergadering gaat akkoord met het verslag, zij het dat er wel verschil in perceptie bestaat 

tussen een aantal aanwezigen over de precieze omvang van de meerderheid zoals vermeld in de 

passage “Een meerderheid van de aanwezigen spreekt zich ervoor uit dat NL-EITI zich in haar 

eerste rapportage zal richten op de olie-en gasindustrie in Nederland.” 

 

2.b Inhoudelijk 

Er zijn naar aanleiding van de inhoud van het verslag geen verdere opmerkingen.  

 

2.c Actiepunten 

• Actiepunt 4. Het NL-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 

al eerder aangegeven geen belangstelling te hebben. Ook de VNG-werkgroep MEM heeft nu 

aangegeven af te zien van directe betrokkenheid bij NL-EITI.  

 

• Actiepunt 6. Gerno Kwaks komt op zeer korte termijn met een plaatsvervanger. 

 

• Actiepunt 10. De voorzitter en de coördinator hebben kortgeleden gesproken met 

vertegenwoordigers van AKZO om de zoutindustrie uit te nodigen tot deelname aan NL-EITI. 

AKZO beraadt zich nog op de uitnodiging. Ook Frisia Zout B.V. zal worden benaderd. 

 
• Actiepunten 11 en12.  Zie bijlage 4 bij de agenda: Notitie “Scope NL-EITI”. 
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• Actiepunten 13, 14, 15 en 16. Blijven staan. 

 
• Actiepunt 17. Zie bijlage 6 bij de agenda. 

 
• Actiepunt 18. Zie bijlage 5 bij de agenda. 

 
• Actiepunt 19. Is ingebracht bij het agendapunt “Discussie over de EITI-Principles”  

 

 
3. Notitie “Scope NL-EITI ” 

De coördinator geeft een toelichting op de notitie “Scope NL-EITI”. De vergadering verwoordt haar 

tevredenheid over de notitie, zij het dat hier en daar enkele gegevens nog aanpassing en 

aanvulling behoeven.  

• Zo is er geen onderscheid meer tussen de Belastingdienst Bedrijven en Particulieren. De 

belastingaangiften van de zoutindustrie zouden via de kantoren in Arnhem en Groningen 

lopen. Daarmee zou de deelname van de zoutwinning in de reconciliatie in NL-EITI niet tot 

een onwerkbare situatie leiden. Dit kan niet worden gezegd van de sectoren geothermie en 

windenergie gezien het grote aantal exploitanten binnen deze sectoren dat verdeeld is over 

heel Nederland. Het aspect van werkbaarheid wordt door de vergadering belangrijk 

geacht.  

• Er is ook twijfel of geothermie en windenergie wel kunnen worden gevat onder het begrip 

“delfstoffen” omdat het niet gaat over kapitaal dat uit de grond wordt gehaald. De niet 

hernieuwbare grondstoffen lijken de kern voor het EITI. De meningen hierover blijven 

verdeeld. Een deel van de vergadering vindt dat windenergie wel degelijk onder dit begrip 

kan vallen omdat land gebruikt wordt om energie te winnen. Maar hoe ver gaat dat? Vallen 

de zuurstof- en stikstofinstallaties in de industrie daar ook onder? Immers deze industriële 

gassen worden ook uit lucht gewonnen.  

• Een deel van de vergadering blijft een pleitbezorger voor het in kaart brengen van de 

subsidies voor hernieuwbare energie en dan met name voor windenergie. 

 

De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat het in de notitie voorgestelde besluit wordt 

omgezet in een voorgenomen besluit: 

“De scope van NL-EITI zal bij voorkeur voor de eerste rapportage de volgende twee sectoren volle-

dig omvatten: de olie- en gaswinning en de zoutwinning. Voor deze twee sectoren zal de reconcili-

atie plaatsvinden tussen betalingen aan de overheid en ontvangsten door de overheid.  

De geothermie en windenergie kunnen (in overleg met deze sectoren) meegenomen worden in de 

contextuele informatie van de eerste rapportage.  

Na publicatie van de eerste rapportage zal de MSG de gewenste scope opnieuw bespreken.”  

 

4. Samenstelling van de MSG  

 

4.1 Voorlopige personele invulling zetels MSG 

De vergadering gaat akkoord met de namen van de MSG-leden en –plaatsvervangers zoals 

genoemd in bijlage 5 bij de agenda.  

• Fiat wordt gegeven om deze namen op te nemen in het instellingsbesluit dat ter 

ondertekening zal worden voorgelegd aan de ministers Kamp en Ploumen.  

• Aan PWYP wordt verzocht op korte termijn de naam van een plaatsvervangend MSG-lid 

door te geven.  

• Mocht in een later stadium de zoutindustrie willen toetreden tot de MSG, dan zal de olie- 

en gaswinningsindustrie één zetel uit haar midden ter beschikking stellen aan de 

zoutindustrie. 

• 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. 
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4.2 Bespreking concept-huishoudelijk reglement(HR)van de MSG  

De vergadering gaat akkoord met de aangebrachte wijzigingen in het HR met dien verstande dat 

• in bijlage 1 het begrip “grootst mogelijke consensus” wordt vervangen door de term 

“gekwalificeerde meerderheid”; 

• in art. 2.1.b van bijlage 1 de “twee derde of een grotere meerderheid” wordt gehandhaafd 

waarbij de tekst zodanig wordt aangepast dat duidelijk is dat deze “twee derde of een 

grotere meerderheid” ook de instemming door minimaal twee leden per MSG-segment 

behoeft; 

• art. 2.4 van bijlage 1 vervalt; 

• in art. 2.2 een bullit wordt toegevoegd die betrekking heeft op het opstellen van een 

roadmap voor de openbaarmaking van uiteindelijk belanghebbenden; 

• een artikel wordt toegevoegd dat betrekking heeft op de voorwaarde waaronder een MSG-

lid zelf kan besluiten zich uit de MSG terug te trekken. 

 

Er zal nog een laatste slag over het concept HR worden gemaakt om de gebruikte terminologie 

meer consistent te maken. 

 

5. Discussie over de EITI-Principles 

De uitnodiging van de voorzitter aan de MSG-leden om voorafgaand aan de vergadering een priori-

tering van de te bespreken EITI-uitgangspunten dan wel suggesties voor specifieke accenten 

daarin aan te leveren, heeft geen reacties opgeleverd anders dan de reactie van PWYP die met 

name geïnteresseerd is in het verder uitdiepen van de begrippen “public understanding” en “high 

standard of transparency”.  

 

De gedachtewisseling wordt verder vormgegeven uitgaande van EITI-uitgangspunt nr.4:  

“Wij onderkennen dat een periodiek openbaar toegankelijke bekendmaking van de overheidsin-

komsten en –uitgaven het publieke debat ondersteunt en keuzes onderbouwt voor passende en 

realistische opties voor duurzame ontwikkeling”.  

 

De vergadering is van mening dat de kerntaak van het NL-EITI betrekking heeft op het 

transparant maken en verhelderen van de financiële stromen tussen de grondstofindustrie en de 

overheid. De kernactiviteit van het NL-EITI is in eerste instantie het inzichtelijk maken van deze 

stromen en dit beschikbaar maken voor iedereen in de Nederlandse samenleving.  

Het is aan de diverse maatschappelijke groeperingen zelf om te beslissen in welke discussies en op 

welke wijze het door het NL-EITI aangeleverde cijfermateriaal wordt gebruikt. De 

verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke aspecten van het maatschappelijk debat dat mogelijk 

gerelateerd is aan de NL-EITI rapportage, ligt bij de diverse belanghebbenden in de Nederlandse 

samenleving. 

Een (groot) deel van de gegevens uit de EITI-waardeketen is reeds openbaar toegankelijk in 

Nederland. De rapportage van NL-EITI dient op een zodanige wijze te worden vormgegeven dat 

deze in lijn is met deze reeds bestaande ontsluitingen. Tevens kan de MSG aanbevelingen doen 

over hoe de EITI-gegevens mogelijk nog meer transparant kunnen worden gemaakt. 
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6. Werkplan en kandidaatstelling. 

Ter vergadering zijn door de coördinator een aantal sheets gepresenteerd waarin de volgende 

punten werden geadresseerd: 

• Vereisten voor kandidaatstelling (art. 1.1 tot en met 1.5 van de EITI Standaard); 

• Wat nog te doen alvorens kandidatuur aan te vragen? 

• Planning kandidaatstelling; 

• Werkplan: tijdsbestek (2018-2020) en acties op hoofdlijnen. 

Omdat de sheets niet bij de vergaderstukken waren gevoegd, zijn ze als bijlage 3 aan dit verslag 

gehecht. 

 

De coördinator roept alle MSG-leden op om de artikelen 1.1 tot en met 1.5 van de EITI Standaard 

goed door te nemen omdat deze artikelen het toetsingskader vormen voor het internationale EITI-

bestuur om aan Nederland al of niet de EITI-kandidatuur te verlenen. 

  

De vergadering stemt in met een planning die zich richt op de vergadering in juni 2018 van het 

internationale EITI bestuur als de vergadering waarin aan Nederland officieel de EITI-kandidatuur 

zal worden verleend. Dat neemt niet weg dat de vereisten voor de kandidatuur ruim voor deze 

maand naar het EITI-bestuur kunnen worden verzonden, bijvoorbeeld in februari/maart 2018. 

 

De vergadering stemt in met het organiseren van een nationaal NL-EITI event als onderdeel van 

de Nederlandse kandidaatstelling. De voorlopige planning hiervoor is eind januari 2018. Dit tijdstip 

wordt door de vergadering wel als krap ervaren. Een klankbordgroepje uit de diverse MSG-

segmenten is beschikbaar om mee te denken over de organisatie van het event. 

 

Voor de volgende MSG-vergadering zal een concept werkplan voor NL-EITI 2018-2020 worden 

geagendeerd.   

 

7. Rondvraag en sluiting 

De volgende MSG-vergadering staat gepland op dinsdagochtend 28 november as. van 9.30h tot 

12.30h. De vergadering zal plaatsvinden in Utrecht. In eerste instantie zal worden gezocht naar 

een zaal bij RVO in Utrecht. Mocht dat niet lukken, dan kan worden uitgeweken naar het FNV-

kantoor in Utrecht. De locatie wordt z.s.m. doorgegeven. 

 

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

 

 

Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 2 november 2017 


