
 
 

 
 

 
     

   
 
 

            
    

    
      
             

                
              

        
               

          
               
     
              
            

           
 

          
      

 
      
              

           
           

    
              

            
 

                
               

           
              

               
 

  
              

                   
                  

             
       

 
            

               
          

 
             

                 

Verslag van de bijeenkomst van de NL-EITI multi-stakeholdergroep (MSG) 
dd. 18 november 2021. 

Aanwezig: Naast de voorzitter en de coördinator zijn alle geledingen vertegenwoordigd. 
Het quorum is aanwezig. 

1. Welkom en opening door de voorzitter 
De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder Arendo Schreurs (Directeur NOGEPA), als 
nieuw lid van de NL-EITI MSG. Arendo is al enige tijd nauw betrokken bij de activiteiten van het 
NL-EITI. Peter de Vries (waarnemer EBN) heeft zijn activiteiten voor het NL-EITI overgedragen aan 
Robert Jan Maaskant die vanaf heden zal deelnemen. 
Per 1 november 2021 is Geesje van Niejenhuis gestopt als coördinator NL-EITI vanuit RVO en 
heeft intern een andere functie geaccepteerd. Alex Harteveld (adviseur NL-EITI) vertrekt per 31-
12-2021 bij RVO. Beide worden bedankt voor hun inzet. De coördinator functie wordt per 1-1-2022 
ingevuld door Jelle Bezemer (RVO). 
Besloten wordt om, gezien de huidige Corona richtlijnen ten aanzien van het thuiswerken, de af-
spraken met Mark Robinson op woensdag 24 november 2021 online te doen. 
De voorzitter stelt, met instemming van de vergadering, de agenda vast. 

2. Verslag MSG-vergadering dd. 6-10-2021 incl. actiepunten en besluitenlijst 
Het verslag van de vorige MSG-vergaderring wordt goedgekeurd. 

3. Rapporten BDO over 2019 en 2020 
De voorzitter geeft een toelichting op de stand van zaken rond de BDO rapporten 2019 en 2020 en 

BDO wordt unaniem gecomplimenteerd met het geleverde resultaat. Beide rapporten zijn na ont-
vangst van BDO verzonden naar het bedrijf Metamorfose om te worden geredigeerd (zowel Neder-
lands als Engels). 
De MSG gaat akkoord met beide geredigeerde versies van de rapporten. Vervolgens zullen deze 
worden aangeboden aan het bedrijf Xerox, dat de opmaak zal verzorgen. 

De MSG stemt ermee in om gebruik te maken van de contractuele mogelijkheid om het contract 
met BDO met één jaar te verlengen. Dit onder de voorwaarde dat bij de werkzaamheden voor de 

reconciliatie 2021 een aanvullende controle wordt uitgevoerd in het UBO (Ultimate Benificial 
Owner) register van de Kamer van Koophandel op alle bedrijven die binnen de scope vallen. Opge-
merkt wordt dat bedrijven tot 27 maart 2022 de tijd hebben om opgave te doen. 

4. Communicatie 
De adviseur NL-EITI geeft een toelichting op de stand van zaken rond de nieuwe NL-EITI website. 
Deze is op 15 november 2021 live gezet. Dit stelt de MSG in de gelegenheid om kennis te nemen 

van de inhoud en daar eventueel nog zaken in aan te passen, voordat de livegang van de website 

publiciteit krijgt. De reconciliatie 2019 en 2020 worden, na deze vergadering en met vaststelling 

onder agendapunt 3, toegevoegd op de website. 

Naar verwachting zal rond 30 november de kamerbrief met beide rapporten worden aangeboden 

en kan de website publiekelijk worden gemaakt. De brief is opgesteld door het ministerie EZK. De 

MSG wordt gevraagd uiterlijk dinsdag 23 november 2021 inhoudelijk te reageren. 

De MSG zal tijdig worden geïnformeerd over de exacte datum waarop de kamerbrief wordt aange-
boden en de rapporten 2019 en 2020 worden gepubliceerd. Op deze datum zal het in de vorige 
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vergadering vastgestelde nieuwsbericht uit naam van de voorzitter worden verzonden aan het be-
staande netwerk van NL-EITI en kan vanaf deze datum door alle leden en bedrijven/ organisaties 

die zij vertegenwoordigen middels publiciteit aandacht worden gevraagd voor de nieuwe website 
en laatste rapporten. 

Opgemerkt wordt dat de huidige inhoud van de website nu gebaseerd is op het contextuele deel 
van wat voorheen (NL-EITI rapporten 2017 en 2018) staat beschreven, waarbij de vraag wordt 
gesteld of er ook mogelijkheden zijn om meer in te spelen op actualiteiten. De MSG ziet mogelijk-
heden om na afronding van het validatieproces en bij het opstellen van het werkplan 2022 hier-
voor open te staan en van gedachten te wisselen, maar wil dit wel op een objectieve manier doen 

met regie vanuit de MSG. 

De MSG stemt ermee in dat een brief aan de Vaste Kamercommissie op een later tijdstip wordt 
verzonden. Dit na afronding van het validatieproces. 

5. Validatie NL-EITI 
De MSG kijkt terug op het in de afgelopen maanden doorgelopen validatieproces. De MSG is tevre-
den over het proces en waardeert dat ondanks verschillende zienswijze de MSG met elkaar in ge-
sprek en bij elkaar is gebleven. De voorzitter wordt gecomplimenteerd met zijn rol in deze. 

De inhoudelijke beoordeling van het validatierapport zal uitgangspunt worden van het progress re-
port en het werkplan 2022. De industriegeleding doet nog de suggestie om hierbij apart stil te 
staan op een te organiseren heidag. De exacte status van de huidige beschikbare stukken (Con-
cept validatierapport, schriftelijke reactie MSG en het validatierapport) en in hoeverre deze kunnen 
worden gedeeld met de achterban zal worden besproken met Mark Robinson in het gesprek op 
woensdag 24 november 2021. Hierbij zal tevens worden gevraagd op welke datum de EITI board 
dit zal bespreken en het rapport als definitief kan worden aangemerkt. 
UPDATE 24-11-2021: Het validatierapport wordt op 3 december 2021 besproken in de EITI board 
en kan na deze datum worden gedeeld met de achterban. 

6. Huishoudelijk reglement 
De MSG stemt ermee in om het huidige Huishoudelijk Reglement ongewijzigd in overeenstemming 
met art. 10.1 betreffende verlenging en doorlooptijd te verlengen tot en met 31-12-2025. 

7. Planning 2022 
De MSG stemt ermee in dat het progress report en het werkplan 2022, in samenhang met de con-
clusies en uitkomsten uit het definitieve validatierapport, tijdens de eerste MSG-vergadering in 
2022 worden behandeld. 

8. Rondvraag en sluiting 

De vier aangepaste MSG-verslagen uit 2017, welke voorheen nog niet waren aangepast in over-
eenstemming met de ‘Chatham House Rules’ worden door de MSG goedgekeurd. De adviseur NL-
EITI zal deze plaatsen op de website. 
Voorts wordt opgemerkt dat op de website van www.eiti.org nog steeds de oude en ongecorri-
geerde verslagen zijn te vinden. Het secretariaat heeft hier inmiddels actie op genomen. De eerste 
vijf MSG-verslagen maken deel uit van toelatingsprocedure voor het NL-EITI in 2018, welke vol-
gens de richtlijnen van EITI openbaar moeten zijn. Inmiddels zijn de documenten aangepast. 

Opsteller: coördinator NL-EITI 
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