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Datum 
26 april 2022 

Opsteller 
Coördinator NL-EITI 

Omschrijving bijeenkomst 28 multi-stakeholdergroep (MSG) 

Vergaderdatum en –tijd 6 april 2022, 13.30-16.00 uur 

Vergaderplaats RVO Den Haag, vergaderzaal 9 

Aanwezigheid quorum Quorum is aanwezig. Naast de voorzitter en de 
coördinator zijn alle geledingen in voldoende mate 
vertegenwoordigd. 

1. Scope van de reconciliatie 

 De accountant van BDO presenteert de scope van de reconciliatie. De meeste 

punten zijn gelijk aan de reconciliatie van 2020. Zo mogelijk worden er deze 

reconciliatie nog een zoutbedrijf en/of een of meerdere olie- en gasbedrijven 

toegevoegd. 
 Bij de presentatie van de deelnemende bedrijven aan de reconciliatie geeft de 

industriegeleding aan dat Discover Exploration met dochteronderneming Hansa 

Hydrocarbons Ltd. per 2022 geen lid meer is van de Nogepa, het betreft hier 

overigens een financiële deelneming. Daarnaast heet Tulip Oil Netherlands door 

verkoop nu Kistos. De accountant neemt kennis van deze mutaties en neemt ze 

mee in het verdere reconciliatieproces. 
 De accountant ziet een mogelijk probleem bij het verkrijgen bij de benodigde 

UBO (uiteindelijk belanghebbenden)-gegevens. Per 27 maart 2022 dienen alle 

organisaties hun UBO-gegevens ingevuld te hebben. Daar ziet de accountant 
niet het probleem, hij ziet wel een mogelijk probleem in het betalen voor UBO-
gegevens, wat niet in lijn is met de EITI-standaard. De industriegeleding ziet 
hier geen probleem, het gaat om administratieve kosten, die zijn toegestaan. 

 De scope zoals gepresenteerd wordt met inachtneming van bovenstaande 

punten vastgesteld. 
 De accountant stelt een extra financiële verklaring voor, af te geven door het 

bedrijf of het overheidsonderdeel dat de gevraagde betaalstroominformatie 

aanlevert. De industriegeleding ziet hier de toegevoegde waarde niet van, 
omdat in Nederland per definitie aan de internationale audit standaard wordt 
voldaan. 
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2. Opening 
Datum  De voorzitter heet allen welkom. Ruud Cino (ministerie van Economische 
26 april 2022 

Zaken), Paul Vlaanderen (Transparency International Nederland) en Robert Jan 

Maaskant (Energie Beheer Nederland) hebben zich afgemeld. Het quorum van 
minimaal twee leden per geleding wordt gerealiseerd en dus kan de vergadering 

rechtsgeldige besluiten nemen. 
 Daarnaast is dit de eerste bijeenkomst waarin een hybride vergadersituatie is 

gerealiseerd, waarbij deelnemers zowel in persoon als digitaal op gelijkwaardige 

wijze kunnen deelnemen. Dit betekent dat daarmee de betrokkenheid en 

toegankelijkheid om deel te nemen aan de MSG bijeenkomsten wordt vergroot. 

3. Vaststelling verslag & bijlagen MSG 18 november (incl. aangepast 
huishoudelijk reglement) & 17 februari 
 De geleding industrie geeft aan dat Joost Kutsch Looijenga nog toegevoegd 

dient te worden aan de lijst van aanwezigen op 17 februari. Dit zal worden 

aangepast. 
 De geleding industrie merkt op dat het belangrijk is om de benoemingen goed 

vast te leggen. De voorzitter stipt naar aanleiding van het verslag van 17 
februari aan dat het benoemingenoverzicht van de MSG-leden ter informatie 
bij de agenda is gevoegd. De verschillende geledingen geven aan open en 
transparant te willen zijn over de komende herbenoemingen, conform EITI 
vereiste 1.4, hier wordt in de volgende bijeenkomst in juli verder invulling aan 
gegeven. 

 Op verzoek van de geleding maatschappelijke organisaties wordt toegelicht dat 
conform het besluit en daaruit volgende actiepunt uit de vergadering van 18 

november 2021 de looptijd van het huishoudelijk reglement wordt verlengd tot 
1 januari 2026 in artikel 10.1. 

 Op verzoek van de coördinator geeft de geleding maatschappelijke organisaties 

toelichting op actiepunt 1, het delen van een digitale nieuwsbrief. Voorlopig 
blijft dit actiepunt staan, het gaat hier om het betrekken van de achterbannen 

van in dit geval de maatschappelijke organisaties. Dit punt staat ook in het 
werkplan 2022, prioriteit A1. Als het plan van aanpak voor deze prioriteit 
vastgesteld is kan opnieuw bekeken worden of dit actiepunt kan vervallen of 
meegenomen wordt in de uitwerking van het plan van aanpak. 

 De overheidsgeleding merkt nog op dat het actiepunt: nieuwe publicatie 

vergoeding voorzitter NL-EITI MSG ook afgerond is. Deze wordt van de actielijst 
afgevoerd. 

 Het verslag & bijlagen van de MSG bijeenkomsten 18 november 2021 en 17 

februari 2022 en het aangepaste huishoudelijk reglement worden met 
inachtneming van bovenstaande punten vastgesteld. 

4. Vervolg heidag en Veranderagenda industrie 
 De follow-up van het validatierapport wordt vastgesteld, conform het 

voorliggende document. Voorzitter en coördinator werken dit uit, om het voor 

te leggen aan het internationale secretariaat. Zie ook punt 7. 
 De industriegeleding geeft aan dat zij er aan hechten dat bijlage 4c, met het 

uitgewerkte voorstel dat het ministerie van Economische Zaken & Klimaat op 
de heidag deed, op briefpapier van het ministerie wordt gepresenteerd. De 

voorzitter geeft aan dat door persoonlijke omstandigheden het voorstel is 

uitwerkt door coördinator en voorzitter. 

Pagina 2 van 4 



 

 
 

      
 

   

 
 

           
           

      
        

       
          

         
        

           
          

        
         

         
          

  
    
          

            
   

 
      

      
      

     
 

   
           

          
          

       
        

         
 

        
        

        
  

           
 

           
     

 
    

           
          

 

 
 
 

 Puntsgewijze weergave van de presentatie van de veranderagenda van de 
Datum industrie door Nogepa. Die veranderagenda is erop gericht een actieve bijdrage 
26 april 2022 

te leveren aan de energietransitie. 
o Platform oprichten voor CO2 opslag- en utilisatie. Inzet op 

decarbonisatie: een CO2-reductie programma door bijvoorbeeld blauwe 

waterstof, waarbij CO2 onder de grond wordt gestopt. Met uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, dit houdt in dat een deel van de 

zelfopgewekte CO2 onder de grond wordt gestopt. 
o Uitbreiding van energiehubs en het faciliteren van nieuwe vormen van 

energie. Voorbeeld hiervan is GZI Next in Emmen, een voormalige 
gaszuiveringsinstallatie is omgevormd tot een energiehub met een mix 

aan energie uit zon, waterstof en groen gas. 
o Een duurzame werkomgeving betekent dat je bijvoorbeeld kijkt naar 

hoe je omgaat met vergrijzing en naar integratiemogelijkheden met de 

offshore windsector. 
o Samenwerking met kennisinstituten. 
o De veranderagenda sluit aan op het voorstel van het ministerie van 

EZK. In het transparant maken van de eigen emissie kan NL-EITI een 

rol spelen. 

Actiepunt voorzitter en coördinator: uitwerken voorstel follow-up 
validatie richting internationale secretariaat (10 mei 2022) 
Actiepunt geleding overheid: voorstel ministerie van EZK op heidag op 

eigen briefpapier ministerie presenteren (24 juni 2022) 

5. Vaststelling Werkplan 2022 
 Op verzoek van de industriegeleding licht de coördinator toe dat prioriteit 

C2 gaat over het inventariseren van de mogelijkheden voor systematische 

ontsluiting van data en dat dit vervolgens wordt voorgelegd aan de MSG. 
 De samenstelling van subgroep Communicatie wordt opnieuw vastgesteld 

door de MSG-vergadering. Overheid: Michiel Hendrickx - Industrie: Arendo 

Schreurs, Marieke van de Akker - Maatschappelijke organisaties: Joosje de 
Lang. 

 De samenstelling van de subgroep Systematische ontsluiting data wordt 
vastgesteld door de MSG-vergadering. Overheid: Marco van Driel – 

Industrie: Martijn van der Deijl – Maatschappelijke organisaties: Gerno 

Kwaks. 
 Het Werkplan 2022 wordt met inachtneming van bovenstaande punten 

vastgesteld. 
 Op verzoek van de industriegeleding wordt bij deze vastgesteld dat de 

subgroep Materialiteit is opgeheven. 

6. Vaststelling Progress Report 2021 
 Het Progress Report 2021 wordt vastgesteld, onder voorbehoud van de 

toelichting op de verwijzing naar de standaard. (Dit is na de vergadering 

uitgevoerd.) 
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7. Voorstel bijeenkomst met internationale secretariaat 
Datum  De MSG bespreekt de invulling van de bijeenkomst met internationaal 
26 april 2022 

secretariaat, die voor mei wordt gepland. Alle leden worden uitgenodigd 
voor deze bijeenkomst, waarbij het van belang is dat elke geleding 
vertegenwoordigd is. Het voorstel wordt geaccordeerd door de 
vergadering. (Zie ook punt 4.) 

8. Rondvraag en sluiting 
 De voorzitter komt terug op punt 1 en stelt voor niet mee te gaan in het 

voorstel van de accountant voor een extra financiële verklaring (zie punt 
1), omdat Nederland per definitie al voldoet aan de internationale audit 
standaard. Het voorstel wordt geaccordeerd door de MSG vergadering. De 
coördinator communiceert dit inclusief onderbouwing met de accountant. 

 Geconcludeerd wordt dat de hybride overlegvorm deze vergadering goed 
heeft gewerkt. 

Actiepunt coördinator: overbrengen aan accountant dat MSG niet 

meegaat in voorstel voor een extra af te geven financiële verklaring 

door bedrijven en overheidsonderdelen in de reconciliatie (30 april 
2022). 
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