
1 

 

 
 

 

Verslag van de bijeenkomst van de NL-EITI multi-stakeholdergroep (MSG) 

dd. 1 maart 2021. 

 

 

Aanwezig:  Naast de voorzitter en de coördinator zijn alle geledingen vertegenwoordigd.  

Het quorom is aanwezig. 

    

1. Welkom en opening door de voorzitter 

De voorzitter heet iedereen welkom en stelt, met instemming van de vergadering, de agenda vast.  

De voorzitter heet Alex Harteveld van harte welkom. Alex is per 1 februari jl. de nieuwe medewer-

ker van het NL-EITI Secretariaat. Alex zal zich – naast de ondersteuning van de NL-EITI coördina-

tor – voornamelijk gaan bezighouden met de ontwikkeling van de nieuwe NL-EITI website en de 

communicatie rondom het NL-EITI. 

 

2. Verslag MSG-vergadering dd. 1 december 2020 incl. besluitenlijst en actiepunten  

• De vergadering keurt het verslag van de MSG-vergadering van 1 december goed. 
• Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het verslag. 

 

N.a.v. de actielijst: 

• De meeste actiepunten zijn uitgevoerd en kunnen van de lijst worden gehaald. Het betreft 

hier een aanvulling op het NL-EITI rapport 2018, het delen van het NL-EITI rapport door de 

MSG-leden met hun achterban, input voor het werkplan 2021, het versturen van de brief 

van de MSG aan de EITI Board Chair inzake het uitstel van publicatie van het NL-EITI rap-

port 2018 in januari 2021 en de keuze voor de vorm van validatie van het rapport, het 

plaatsen van de nieuwe versie van het huishoudelijk reglement van de NL-EITI MSG op de 

NL-EITI website, het goedkeuren van het nieuwsbericht en de kamerbrief t.b.v. de publicatie 

van het NL-EITI rapport 2018 in een schriftelijke ronde, het rondsturen van de finale versie 

van het communicatieplan inclusief bijlagen, het opstellen van de MSG subgroep communi-

catie, inclusief apart overleg met TNO inzake de website en de link naar de nieuwe Pleio om-

geving doorsturen naar de MSG leden. 

• De digitale nieuwsbrief van de civil society leden, het updaten van de verslagen van de NL-

EITI MSG vergaderingen op de NL-EITI website en het systematisch ontsluiten van de rap-

portage van betalingen aan overheden bij de KvK blijven op de actielijst staan. 

 

3. NL-EITI rapport 2018 

De vergadering heeft in januari het NL-EITI rapport 2018 in een schriftelijke ronde goedgekeurd. 

Het rapport is op 28 januari jl. op de NL-EITI website gepubliceerd. Tevens heeft de Minister van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK), mede namens de minister van Buitenlandse Zaken (BZ), op 

28 januari jl., een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. 

 

De Kamerbrief is aangemeld voor inbreng in het Schriftelijk Overleg van 18 februari jl..1 Hiernaast 

is er tot nu toe weinig aandacht in de media voor het rapport geweest. De communicatie van het 

NL-EITI zal dit jaar nader worden uitgewerkt door de NL-EITI MSG. Hiervoor zal een nieuwe NL-

EITI website worden ontwikkeld en gelanceerd. De nieuwe website zal een goede basis bieden voor 

verdere communicatie over de implementatie van het NL-EITI in Nederland. Dit jaar zal hier aan 

 
1 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken?qry=EITI&fld_tk_categorie=Kamerstuk-

ken&srt=date%3Adesc%3Adate&clusterName=Tweedekamer.nl 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken?qry=EITI&fld_tk_categorie=Kamerstukken&srt=date%3Adesc%3Adate&clusterName=Tweedekamer.nl
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken?qry=EITI&fld_tk_categorie=Kamerstukken&srt=date%3Adesc%3Adate&clusterName=Tweedekamer.nl
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gewerkt worden door een MSG subgroep communicatie ter voorbereiding op discussie en besluit-

vorming in de NL-EITI MSG.  

 

Op verzoek van het NL-EITI Internationale Secretariaat (hierna: ‘EITI IS’) heeft de coördinator, sa-

men met BDO, de ‘EITI summary data template’ voor het NL-EITI rapport 2018 ingevuld. Dit is 

een vereiste in de EITI Standaard (Req. 7.2c). De ‘EITI data summary template’ is een tool van 

het EITI om op gestructureerde wijze gegevens uit EITI-rapporten te verzamelen en te publiceren.  

De vergadering vraagt de coördinator om bij BDO na te gaan of de financiële informatie die in de 

template staat overeen komt met hetgeen in het NL-EITI rapport 2018 is gerapporteerd. Daarna 

zal de coördinator de template nogmaals doorsturen naar de MSG-leden zodat zij hier schriftelijk 

hun goedkeuring aan kunnen geven. 

 

4. Validatie NL-EITI rapport 2018 
Naar aanleiding van de brief van de NL-EITI MSG aan de Directeur van het EITI internationaal op 1 

december 2020 inzake uitstel van publicatie van het NL-EITI rapport 2018 in januari 2021 en de 

keuze voor validatie onder het oude validatie model, heeft de ‘EITI Implementing Committee’, op 

de 49e EITI Board meeting van 17 en 18 februari jl., het volgende voorgesteld aan het EITI-be-

stuur: 

 

The Netherlands is eligible for an extension of the reporting deadline for FY 1 January 2018 – 31 De-
cember 2018. The deadline for the publication of the outstanding report is extended to 31 March 
2021. The deadline for the commencement of Netherlands’ Validation under the new Validation 
model is set to 1 April 2021. Progress with implementation prior to 31 March 2021 will be considered. 
 

Het EITI-bestuur heeft dit voorstel overgenomen, zie: https://eiti.org/board-decision/2021-13.  
 

De NL-EITI MSG heeft op 1 maart een formele kennisgevingsbrief van de EITI-voorzitter ontvan-
gen. 
 

De voorzitter en coördinator hebben op vrijdag 26 februari een gesprek gehad met Sam Bartlett, 

‘Technical Director’ van het EITI IS. Naar aanleiding van de brief van de EITI-voorzitter heeft de 

NL-EITI MSG drie opties: 1) bezwaar maken; 2) validatie starten onder het nieuwe validatie model 

op 1 april 2021; en 3) validatie starten onder het nieuwe validatie model op 1 juli dan wel 1 okto-

ber 2021, of zelfs later. 

Na beraad met Sam Bartlett over het validatie-proces hebben de voorzitter en de coördinator de 

vergadering voorgesteld te kiezen voor de derde optie, te weten de validatie te starten op 1 juli 

2021. De vergadering is akkoord gegaan met dit voorstel. Voordat de validatie van start gaat, 

dient de NL-EITI MSG diverse templates in te vullen. Hiervoor is in de vergadering een subgroep 

opgericht die op 10 mei bijeen zal komen voor een pré-validatie workshop. Het EITI IS zal hierbij 

gaan ondersteunen. De verwachting is dat het gehele validatie-proces zo’n 3 maanden zal duren.  

De vergadering vraagt de voorzitter en coördinator de concept brief inzake het aanvragen van uit-

stel van validatie zoals die voorligt in de vergadering te sturen aan het EITI IS.  

 
5. Reconciliatie 2019 

De coördinator informeert de MSG over de stand van zaken rond de reconciliatie van 2019: 

 

• Op 2 februari jl. heeft een Opening meeting plaatsgevonden met een MSG subgroep en BDO 

om de scope en planning van de reconciliatie voor 2019 te bespreken. De vergadering heeft 

hier geen vragen of opmerkingen over. BDO werkt nu aan het Scoping rapport dat in de 

MSG vergadering van 7 april a.s. besproken zal worden.  

• Naar aanleiding van de voorlopige planning van BDO is de planning van de werkzaamheden 

van het NL-EITI in 2021 aangepast. 

• De machtigingen van EBN, EZK en de BD zijn geüpdatet (jaartal aangepast) en naar 

NOGEPA verstuurd, inclusief begeleidende brief van de voorzitter, voor distributie onder de 

NOGEPA-leden.  

https://eiti.org/board-decision/2021-13


3 

 

• Een aantal non-operators zijn reeds benaderd voor deelname aan het NL-EITI rapport 2019. 

Hiervan hebben Jetex Petroleum en ExxonMobil reeds aangegeven mee te zullen doen. 

NOGAT en NGT doen ook weer mee. 

• Het ondertekenen van de machtigingen loopt voorspoedig. Het is te merken dat het proces 

efficiënter doorlopen wordt omdat het nu meerdere keren gedaan is.  

• Op 11 maart a.s. is een meeting gepland met EZK, BDO, Frisia, Nedmag en de coördinator 

NL-EITI om de reconciliatie 2019 te bespreken. Nouryon zou ook mee doen, maar die zijn 

begin dit jaar gereorganiseerd en de zoutwinning gaat nu als dochterbedrijf van Nouryon 

verder onder de naam Nobian met een nieuwe directie. Die nieuwe directie heeft na ampel 

intern beraad besloten om - als niet-beurs genoteerd bedrijf - geen informatie te zullen ver-

strekken als bijdrage aan het NL-EITI rapport 2019.2 

• Naast de reconciliatie heeft de zoutindustrie aangegeven dat zij m.b.t. de contextuele infor-

matie van het NL-EITI rapport 2019 graag de informatie over de bijdrage van de zoutindu-

strie aan de samenleving willen aanvullen, alsmede de inspanningen van de zoutindustrie in 

het kader van de energietransitie.  

 

De vergadering heeft nog steeds de ambitie om in de toekomst recente gegevens online beschik-

baar te stellen via een data portal en/of publicatie van gegevens op websites van derden. De 

nieuw te ontwikkelen website moet daar een aanzet toe geven.  

 

De industrie doet het voorstel om dit jaar zowel het jaar 2019 als 2020 te reconciliëren. De cijfers 

zijn beschikbaar en het voordeel voor de industrie is dat de gegevens nu nog vers in het geheugen 

liggen. De vergadering is enthousiast over het idee omdat het NL-EITI rapport hiermee actueler 

wordt en de hoop er is dat er dan ook beter over het rapport gecommuniceerd kan gaan worden. 

De voorzitter vraagt de industrie om na te gaan bij de deelnemende bedrijven of dit een goed idee 

is. De voorzitter vraagt tevens de coördinator na te gaan bij BDO of dit haalbaar is. De industrie en 

de coördinator zullen hun bevindingen terugkoppelen aan de voorzitter en MSG. 

 

6. Werkplan NL-EITI 2021 

De vergadering bespreekt het concept van het werkplan NL-EITI 2021 en het voorstel van de voor-

zitter voor een aangepaste doelstelling: 

 

“De doelstelling van NL-EITI is het toegankelijk maken van feitelijke informatie  over de 
delfstoffenwinning in Nederland en de opbrengsten daarvan voor de delfstoffenindustrie en 

de Nederlandse overheid. NL-EITI wil daarmee bijdragen aan het maatschappelijke debat 
over de betekenis van de delfstoffenindustrie voor de Nederlandse samenleving.”  

 

De vergadering keurt de nieuwe doelstelling en het nieuwe werkplan goed. Daarbij wordt opge-

merkt dat de werkzaamheden gericht op een betere communicatie meer inhouden dan alleen het 

ontwikkelen van een website. Vanuit de overheidsvertegenwoordigers wordt wel opgemerkt dat in 

het werkplan het ontwikkelen van een nieuwe NL-EITI website als prioriteit in 2021 moet worden 

gezien. Het biedt een goede basis voor verdere communicatie. De communicatie strategie dient 

hier dan nader op afgestemd te worden. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter 

vraagt de coördinator om het werkplan aan te passen.   

 

7. NL-EITI Annual Progress Report 2020 

De vergadering keurt het NL-EITI Annual Progress Report 2020 goed. De voorzitter vraagt de 

coördinator het rapport op de NL-EITI website te plaatsen en te sturen naar het EITI Internationale 

Secretariaat. 

 

8. Uitwisseling met het EITI in de UK en Duitsland 

De vergadering discussieert over welke onderwerpen zij graag met het EITI in de UK en Duitsland 

van gedachten wil wisselen en/of kennis en ervaring wil delen, zodat de coördinator, met de 

 
2 Nouryon heeft op 2 maart jl. aangekondigd dat zij hun Salt Specialties-activiteiten hebben verkocht aan de 

Franse Salins Group: Nouryon signs agreement to divest Salt Specialties business to Salins Group 

https://www.nouryon.com/news-and-events/news-overview/2021/salt-specialties-to-divest/
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nationale EITI-secretariaten van de UK en Duitsland, een gerichte uitwisseling van kennis en erva-

ring kan organiseren. De vergadering brengt de volgende onderwerpen naar voren: 

 

• Hoe leveren de Europese EITI MSG's een bijdrage aan het publieke debat, wat is hun toege-

voegde waarde en wat krijgen ze terug uit de samenleving? 

• Hoe dragen de Europese EITI MSG's bij aan de doelstellingen van het EITI in de internatio-

nale arena, buiten hun eigen land (denk aan bv. anticorruptie)? 

• Wat is de rol en reikwijdte van de Europese MSG's en hun rapporten? (denk bv. aan de 

energietransitie/duurzame energie)? 

 

De voorzitter vraagt de coördinator om dit voor te leggen aan de nationale secretariaten van de 

UK en Duitsland en ook hun wensen in kaart te brengen. De voorzitter vraagt de coördinator om 

de resultaten van dit overleg op de volgende vergadering terug te koppelen om gezamenlijk tot 

een concreter voorstel te komen. Dan kan er ook gekeken worden naar hoe de MSG dit verder 

vorm wil geven.  

 

9. Rondvraag en sluiting 

 

• Joris Hengeveld laat weten dat hij per 1 april aftreedt als MSG-lid omdat hij met pensioen 

gaat. De industrie laat weten dat het onderwerp betreffende zijn opvolging in de MSG gea-

gendeerd staat op de NOGEPA Executive Committee agenda van 17 maart 2021. NOGEPA 

zal nadien de MSG berichten wie de plaats zal invullen. De voorzitter bedankt Joris voor zijn 

inzet voor het NL-EITI en wenst hem het allerbeste toe in de tijd die hij tegemoet gaat. 

• De Belastingdienst meldt dat de plaats van Dorris Raijmann met ingang van 1 maart zal 

worden in genomen door Ingrid van Rijswijk.  

• Buitenlandse Zaken geeft een update van de EITI Board meeting die virtueel heeft plaatsge-

vonden op 17 en 18 februari: 

➢ De EITI Global Conference – die eenmaal in de drie jaar plaatsvindt – zal in 2022 of 2023 

plaatsvinden. 2023 is tevens een jubileum jaar voor het EITI. Het EITI bestaat dan 20 

jaar.  

➢ De evaluatie van het EITI wordt dit jaar gestart en gepresenteerd op de EITI Global Con-

ference. Twee belangrijke onderwerpen binnen het EITI momenteel zijn anti-corruptie en 

de positie die het EITI in de toekomst zal innemen t.a.v. de energie transitie. 

➢ Er is tevens veel gesproken over de situatie in Myanmar. Na de coup heeft het EITI My-

anmar geschorst. Het EITI in Myanmar is momenteel niet in staat haar werkzaamheden 

uit te oefenen. 

 

 

Opsteller: Coördinator NL-EITI, dd. 15-3-2021 


