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Verslag van de bijeenkomst van de NL-EITI multi-stakeholder groep (MSG) 

dd. 28 november 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. 

• Joosje de Lang (FNV) treedt op als vervanger voor Henk Korthof; 

• Martine Ouwersloot (Ministerie van Buitenlandse Zaken) treedt op als waarnemer bij 

afwezigheid van Carmen Hagenaars en Omer van Renterghem. 

Opgemerkt wordt dat een volgende vergadering mogelijk ten kantore van de Belastingdienst in 

Rotterdam gehouden zou kunnen worden. 

 

2. Verslag MSG-vergadering dd. 11 oktober 2017. inclusief actiepunten 

 

2.a Tekstueel 

De vergadering gaat akkoord met het verslag met de aanvulling dat een actiepunt moet worden 

toegevoegd met betrekking tot de samenstelling van het programma van het nationale NL-EITI 

event (zie actiepunt 20). 

 

2.b Inhoudelijk 

Naar aanleiding van het verslag vindt een discussie plaats over de reikwijdte van de contextuele 

informatie over de sectoren geothermie en windenergie in de NL-EITI rapportage. Het gaat daarbij 

om de vraag of ook de subsidiestromen naar de betrokken sectoren moeten worden opgenomen in 

de rapportage (“niet alleen ontvangsten door de overheid, maar ook betalingen door de 

overheid”). De vergadering is van mening dat de subsidiestromen op sectorniveau in de NL-EITI 

rapportage kunnen worden vermeld, waarbij kan worden verwezen naar de jaarlijkse rapportages 

van RVO daaromtrent (SDE). Nogmaals wordt vastgesteld dat er geen reconciliatie op 

bedrijfsniveau in de betrokken sectoren zal plaatsvinden.  

 

2.c Openstaande actiepunten 

• Actiepunt 6. Zie onder agendapunt 4a “Samenstelling van de MSG”. Het actiepunt is afgerond.  

 

• Actiepunt 10.  Zie onder agendapunt 3 “Stand van zaken scope NL-EITI”. Het actiepunt wordt 

opgenomen in het Werkplan NL-EITI 2018-2019. Het actiepunt blijft open staan. 

 

• Actiepunten 13, 14, 15  Deze actiepunten betreffen de nog openstaande vragen naar aanlei-

ding van de bespreking van de notitie “Overzicht van openbaar toegankelijke NL-EITI gege-

vens” op de MSG-vergadering van 31 augustus 2017. Deze actiepunten worden van de lijst 

van openstaande actiepunten afgevoerd en worden opgenomen in het Werkplan NL-EITI 2018-

2019.  

 

• Aktiepunt 16. De coördinator heeft een eerste draft notitie opgesteld over het genoemde 

onderwerp. De vergadering is van mening dat gezien het belang van het onderwerp de 
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volgende draft in bredere kring voorbesproken moet worden. Een uitnodiging hiervoor zal gaan 

naar vertegenwoordigers van alle MSG-geledingen. 

Verder moeten in de notitie de onderwerpen Gastransport en Gasverkoop worden geadres-

seerd vanuit de vraag of de MSG van NL-EITI deze onderwerpen al of niet binnen de scope van 

NL-EITI vindt vallen. Ook zou de notitie richting moeten geven over hoe om te gaan met de 

financiële stromen waar de relevante staatsondernemingen bij betrokken zijn. 

De notitie wordt geagendeerd op de eerstvolgende MSG-vergadering in 2018. De notitie heeft 

als werktitel meegekregen “Materialiteit”. Het actiepunt blijft open staan. 

 

• Actiepunt 17. Zie onder agendapunt 4a “Samenstelling van de MSG”. Dit actiepunt is 

afgehandeld. 

  

• Actiepunt 18. Zie onder agendapunt 4b “Semi-definitieve versie huishoudelijk reglement MSG. 

Dit actiepunt is nog niet afgehandeld en wordt opgevolgd op de volgende  vergadering. 

 
• Actiepunt 19. De notitie is besproken bij het agendapunt “Concept Werkplan NL-EITI”. De 

notitie houdt voorlopig de status van concept en het actiepunt blijft open staan. 

 
3. Stand van zaken scope NL-EITI  

De voorzitter heeft gesproken met de algemeen manager van AKZO Salt. AKZO heeft aangegeven 

de betrokkenheid bij het NL-EITI voorlopig in beraad te willen houden tot in het najaar van 2018. 

Momenteel vragen andere prioriteiten binnen AKZO meer aandacht. In het reguliere overleg tussen 

AKZO en SodM kan NL-EITI mogelijk worden geagendeerd.  

 

De coördinator heeft Frisia Zout BV uitgenodigd voor een gesprek over NL-EITI. Dit wordt 

opgevolgd na deze MSG-vergadering.  

 

4a. Samenstelling van de MSG  

Gerno Kwaks draagt Indra Römgens van SOMO voor als zijn plaatsvervanger in de MSG. De MSG 

gaat hiermee akkoord. De benoeming zal worden meegenomen in de volgende jaarlijkse update 

van de MSG-samenstelling in de Staatscourant. Daarnaast kan de actuele samenstelling van de 

MSG op de website van NL-EITI worden gepubliceerd. 

 

Bij een volgende Staatscourant publicatie over de samenstelling van de MSG zullen nog wat 

puntjes op de “i” moeten worden gezet inzake de precieze naamgeving van betrokkenen. 

 

4b. Semi-definitieve versie Huishoudelijk Reglement MSG.  

De vergadering gaat akkoord met de laatste (concept) versie van het Huishoudelijk Reglement van 

de MSG. Er zijn geen opmerkingen over artikel 2 in bijlage 1, inzake de regels voor besluitvorming 

en stemming. 

 

Het voorstel van de coördinator om de voorbeeld-functie zoals genoemd in de pré-ambule van het 

HR te schrappen, wordt niet door de vergadering overgenomen.  

 

Op korte termijn na deze MSG-vergadering zal nog een laatste begrippencontrole op het HR 

worden uitgevoerd. Het definitieve HR zal bij de stukken van de volgende MSG-vergadering 

worden gevoegd. 

 

5. Concept Werkplan NL-EITI 2018-2019 

De vergadering vindt dat de nationale doelstelling van het NL-EITI zoals verwoord op blz. 2 van 

het Werkplan, verbreed moet worden in die zin dat het NL-EITI wil bijdragen aan een goed geïn-

formeerd debat, niet alleen over de mijnbouwindustrie, maar over de volle breedte van de mijn-

bouwwaardeketen. Onder de mijnbouwwaardeketen wordt dan verstaan het geheel van alle 5 on-

derdelen van de EITI-waardeketen, waaronder uitdrukkelijk ook de sociaal-economische bijdrage 

van de mijnbouwsector. Aanvullend geeft de vergadering (opnieuw) aan dat de NL-EITI-
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rapportage bedoeld is om de financiële stromen inzichtelijk te maken en niet om op een specifiek 

maatschappelijk vraagstuk te wijzen.  De tekst in het Werkplan zal conform deze noties worden 

aangepast.   

 

Naar aanleiding van actiepunt 9 in het Werkplan dat de openbaarmaking van de gegevens van de 

Belastingdienst betreft, geeft de vergadering aan dat dit vraagstuk in principe al is opgelost. Het is 

de Belastingdienst toegestaan de betaalgegevens van individuele bedrijven ter beschikking te stel-

len aan RVO/EITI-secretariaat/Onafhankelijke Accountant, mits deze door de individuele bedrijven 

gemachtigd zijn om deze informatie te ontvangen. De Belastingdienst wordt verzocht deze han-

delwijze schriftelijk te bevestigen en een format op te stellen voor de bedoelde machtiging. 

 

Naar aanleiding van actiepunt 11 wordt aangegeven dat er ook budget moet worden vrijgemaakt 

voor het geven van publiciteit aan de verleende EITI kandidatuur. 

Mede naar aanleiding van dit punt komt de vraag op hoe de financiering van NL-EITI vorm moet 

krijgen in de verdere toekomst. In het Werkplan is aangegeven dat tot aan de eerste EITI-

rapportage de kosten voor rekening van de overheid komen. Voor de periode na 2019 zou een 

spreiding van de kosten over alle EITI partijen mogelijk een optie zijn. Dit illustreert het belang 

van “mainstreaming” waarbij de EITI-rapportage zoveel mogelijk gebruik maakt van reeds open-

baar toegankelijke gegevensbronnen zodat de kosten voor NL-EITI zo laag mogelijk blijven.  

 

Alle MSG-leden worden uitgenodigd om commentaar te leveren op het Werkplan uiterlijk vóór 15 

januari 2018 waarna het Werkplan kan worden vastgesteld op de eerstvolgende MSG-vergadering.  

 

6. Nationaal event NL-EITI 

De vergadering stemt op hoofdlijnen in met het programmavoorstel voor het nationale event van 

NL-EITI. De vergadering kan zich vinden in het voorgestelde Lagerhuisdebat met scholieren. De 

spreekt de wens uit om de stellingen die de aanzet tot het debat geven, goed voor te bereiden om 

tot een constructieve discussie met elkaar te komen. 

Op enkele onderdelen van het programma worden wijzigingen voorgesteld. 

 

Voor de MSG-vergadering is de aanwezigheid van twee ministers (EZ en BHOS) op het event wel 

een wens, maar geen vereiste. Er is een (lichte) voorkeur voor de minister van EZ gezien de 

sectorale en nationale focus van NL-EITI. De internationale inbedding van het NL-EITI wordt zeker 

onderkend, maar krijgt een wat lager gewicht mee. De mogelijke bijdrage van de president-

directeur van Shell Nederland BV wordt zeer op prijs gesteld en de vergadering besluit dat haar 

agenda mede richtinggevend zal zijn voor het vaststellen van een datum van het evenement. 

 

De bijdrage van iemand uit de financiële sector is geen vereiste voor het event. Wel zou de be-

trokken inleider momenteel daadwerkelijk werkzaam moeten zijn bij een in de grondstoffensector 

investerende instelling. 

 

Gezien de benodigde voorbereidingstijd van het event wordt de periode waarin het event gaat 

plaatsvinden verschoven van eind januari 2018 naar medio-eind februari 2018, een en ander af-

hankelijk van de snelheid waarmee de beschikbaarheid van de hoofdsprekers wordt vastgesteld. 

 

Met betrekking tot het aantal te verwachten bezoekers van het event lopen de meningen uiteen. 

Er is enige consensus dat de omvang rond 50 personen zal liggen, maar dat gestreefd kan worden 

naar meer deelnemers. 

In de kwartiermakersfase van het NL-EITI is reeds een lijst opgesteld van potentiële belangstel-

lenden voor het event. Deze lijst moet worden geactualiseerd. De coördinator zal de lijst rondstu-

ren naar alle MSG-leden met aan ieder het verzoek deze lijst aan te vullen met de gegevens van 

personen voor wie het event relevant kan zijn. 

 

Suggesties worden gedaan om de bijeenkomst op een “transparante” locatie te laten plaatsvinden 

zoals Pont 13 in Amsterdam. 
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7. Kandidaatstelling NL-EITI 

De coördinator geeft een korte toelichting op de recente mail van Sam Bartlett van het 

internationale secretariaat van het EITI, met name op de suggestie om voorafgaand aan de 

aanvraag van de NL-EITI kandidatuur een scoping studie te laten uitvoeren naar de mogelijkheden 

voor “mainstreaming”. De vergadering is van mening dat een dergelijke studie nu niet 

noodzakelijk is gezien de reeds eerder uitgevoerde inventarisatie van de publiekelijk toegankelijke 

NL-EITI gegevens zoals vastgelegd in de notitie “Overzicht openbaar toegankelijke EITI-

gegevens”, en stemt in met de betrokken passage op blz. 4 van het concept Werkplan NL-EITI 

2018-2019. 

 

Van het EITI internationale secretariaat is tevens een format ontvangen waarmee de kandidatuur 

aanvraag kan worden ingediend. Een eerste ingevulde draft zal worden geagendeerd op de 

eerstvolgende MSG-vergadering.   

 

8. Workspace MSG-leden (Pleio) en Website NL-EITI 

Nu de MSG officieel is ingesteld kan de besloten werkruimte (Pleio) worden ingericht en een begin 

worden gemaakt met de website van NL-EITI. 

 

De besloten groep NL-EITI in de werkruimte Pleio heeft een exclusief karakter en is alleen 

toegankelijk voor de MSG-leden. Om toegang te krijgen is het nodig een Pleio-account aan te 

vragen en in te gaan op de uitnodiging van het secretariaat  om lid te worden van de groep NL-

EITI. Bij problemen om toegang tot de groep te krijgen graag contact opnemen met het 

secretariaat. 

Het NL-EITI secretariaat heeft in Pleio een mappenstructuur aangemaakt en is gestart met de 

vulling van de mappen, zie https://www.pleio.nl/ . Alle stukken van de afgelopen MSG(i.o.) 

vergaderingen zijn in Pleio toegankelijk voor de MSG-leden. De mappen zullen in 2017 verder 

worden gevuld met relevante documenten. 

Voortaan zullen de stukken voor de volgende MSG-vergadering niet meer per mail worden 

rondgestuurd, maar uiterlijk een week vóór aanvang van de vergadering in Pleio beschikbaar 

worden gesteld. De uitnodiging voor de vergadering met locatie en tijd blijft wel plaatsvinden via 

een vergaderverzoek over de mail. 

Waarnemers bij de MSG-vergadering hebben geen toegang tot Pleio, maar ontvangen de notulen 

van de vorige vergadering per mail. 

 

De coördinator stelt voor de website van het NL-EITI te plaatsen onder de RVO-site. Hiermee kan 

gebruik worden gemaakt van de RVO-infrastructuur zoals de webredactie, prioriteit in de 

zoekfunctie en communicatie-ondersteuning (twitter-berichten, aanmeldfunctie bij evenementen, 

etc.). De domeinnaam van de NL-EITI site is www.eiti.nl en deze leidt automatisch door naar de 

betreffende pagina onder RVO-site.  

Alternatief voor plaatsing onder de RVO-site is het organiseren van een eigenstandige site voor 

NL-EITI, maar dat zou wel tot een belangrijke toename van de kosten leiden. Wellicht dat op 

termijn een kostenvergelijking van de alternatieven kan worden gemaakt. 

 

De eerste indruk van de vergadering is dat de RVO-site een nogal zakelijk karakter heeft en dat de 

hoeveelheid getoond beeldmateriaal beperkt is. De vraag is in hoeverre dit het grote publiek 

voldoende aanspreekt. Vergelijking met de sites van andere EITI-landen leert dat de 

verschijningsvormen daarvan nogal divers zijn. Mogelijk kan ook meer verbinding worden gezocht 

met de internationale EITI-site. 

Ook de precieze plaats van de NL-EITI pagina onder de RVO-site is onderwerp van discussie. Het 

voorstel is om de NL-EITI pagina te plaatsen onder het thema MVO-internationaal.  

 

Een eerste tekstvoorstel voor de site van de coördinator zal uiterlijk 4 december as. worden 

becommentarieerd zodat de site rond 19 december as. live kan gaan.  

https://www.pleio.nl/
http://www.eiti.nl/
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De vergadering spreekt de wens uit om een pilot van de site van 19 december tot 1 januari 2018 

beschikbaar te maken voor de MSG-leden. 

 

9. Volgende MSG-vergadering en agenda 

De volgende MSG-vergadering staat gepland voor de eerste week van februari in 2018. Een 

datum-uitvraag volgt. Op de agenda zullen in ieder geval de volgende punten worden opgenomen: 

de notitie Materialiteit, het Werkplan NL-EITI, de concept aanvraag kandidaatstelling NL-EITI en 

het concept aanbestedingsdocument Externe Auditor. 

 

10. Rondvraag en sluiting 

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

 

 

Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 29 januari 2018 


