
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

    
        
     

          
       

 
  
 

 

      
 

  
 

  
  
  

  

 

 

  

 

   

 

 

  
             

          
        

         
             

          
          

           
         
    

            
            
            
             

   
   

           
 

           
         

              
     

             
          

  
 
 
 

www.eiti.nl 

Datum 
14 juli 2022 

Opsteller 

Coördinator NL-EITI 

Omschrijving bijeenkomst 30 multi-stakeholdergroep (MSG) 

Vergaderdatum en –tijd 6 juli 2022, 10.00-12.30 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. Opening 
 De voorzitter heet allen welkom. Marieke van den Akker (Element NL) heeft 

zich afgemeld. Het quorum van minimaal twee leden per geleding wordt 
gerealiseerd en dus kan de vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. 

 Transparency International Nederland heeft aangegeven de MSG NL-EITI te 
verlaten na een periode van ruim 5,5 jaar waarin TI-NL actief betrokken was 
bij de MSG NL-EITI als deel van de maatschappelijke geleding. Dit betekent 
ook dat Lotte Rooijendijk stopt als MSG-lid. Herprioritering van capaciteit en 
wisseling van voorzitter spelen hierin een rol, evenals het uitblijven van 
voldoende voortgang. Daarnaast wordt het ontbreken van een financiële 
vergoeding als reden aangegeven. 

 Ook MSG-lid Tijmen Zaal (TAQA Energy B.V.), van de industriegeleding, stopt 
door andere prioriteiten in het werk. Hij kijkt terug op een mooie periode van 
ruim 5,5 jaar, waarin er goede en leerzame discussies tussen de verschillende 
leden van de MSG zijn geweest en er op het gebied van EITI goede 
vooruitgang is geboekt. 

2. Vaststelling verslag & bijlagen MSG 6 april (incl. voorstel EZK op briefpapier 
EZK) 

 De geleding industrie geeft aan dat naam van Joost Kutsch Loojenga niet 
correct staat vermeld in het verslag. Dit zal worden aangepast. 

 Het verslag en de bijlagen van de MSG bijeenkomst van 6 april worden met 
inachtneming van bovenstaand punt vastgesteld. 

 Naar aanleiding van het verslag wordt afgesproken dat het verslag van de 
bijeenkomst met het Internationale Secretariaat van 24 mei nog zal worden 
rondgestuurd. 
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3. Voortgang prioriteit B1 Werkplan – Samenstelling MSG 
Datum  De voorzitter geeft aan dat met het vertrek van Tijmen Zaal als MSG-lid en 
14 juli 2022 

Transparency International Nederland (hierna: TI-NL) als lidorganisatie naar 
de gewenste samenstelling van de MSG en naar de wijze waarop vacatures in 
de MSG worden vervuld nog actueler wordt. 

 De geleding overheid geeft aan dat de MSG breed is samengesteld en dat de 
maatschappelijke organisaties zich uitgenodigd moeten voelen. EZK zet in op 
de energietransitie, daar is veel geld mee gemoeid. Als er ook geld nodig is 
voor een financiële vergoeding voor MSG-leden, is dit bespreekbaar. De vraag 
naar de samenstelling van de MSG hangt samen met de scope, of de MSG die 
scope wil verbreden. De overheidsgeleding is daar een voorstander van.. 

 De geleding industrie wil eerst de focus en de scope bepalen, voor bezien 
wordt hoe we de groep gaan samenstellen. 

 Voor de maatschappelijke geleding komt het afhaken van TI-NL als een 
verrassing. Opvulling van die plek zal niet gemakkelijk zijn: toen de MSG in 
eerste instantie werd samengesteld heeft men stad en land afgelopen op zoek 
naar maatschappelijke organisaties. Voor het vullen van de tafel is relevantie 
van belang. Met een bredere scope krijg je je tafel wel gevuld, dan zou je 
bijvoorbeeld ook aan een milieuorganisatie kunnen denken. 
Een financiële vergoeding kan daarbij helpen, zoals dat bijvoorbeeld bij de 
pensioenfondsen gebeurt. 

 De geleding industrie reageert op het punt dat TI-NL heeft geschreven “dat we 
tegen kapitaalkrachtige partijen strijden in een ongelijk speelveld”. Blijkbaar is 
het niet gelukt om de schijnbare tegenstelling tussen maatschappelijke 
organisaties en industrie weg te nemen. Zo is het door de industriegeleding 
niet ervaren. 

 Vanuit alle geledingen wordt betoogd dat er eerst duidelijkheid moet komen 
over de scope van EITI-NL. Als wordt doorgegaan met de huidige scope ga je 
intern werven, wil je verbreden dan zul je ook andere partijen uitnodigen. Dus 
qua vacatures is het beter nu even een pas op de plaats te maken. 

 De maatschappelijke geleding vindt dat dit wel snel na de zomer bekend moet 
zijn, op de MSG vergadering van 6 september a.s. Het wordt maatschappelijk 
relevant als je betaalstromen in een bredere context naast elkaar kan zetten. 
Zoals bijvoorbeeld een windpark versus aardgas, een vergelijking maken qua 
subsidies en belastingen. 

 De discussie richt zich op de vraag in hoeverre die context zich beperkt tot 
zaken die relevant zijn voor de delfstoffenindustrie en transparantie over 
betaalstromen en de maatschappelijke betekenis. De overheidsgeleding vindt 
die beperking wel wenselijk, omdat ze een discussie in de MSG over 
klimaatbeleid of kernenergie niet wenselijk vindt, ook met het oog op de 
praktische haalbaarheid. 

 Een ander punt wat mogelijk relevant kan zijn voor de scope van NL-EITI is 
dat de minister van Buitenlandse Handel toegezegd heeft te komen met een 
nationale grondstoffennotitie. Deze staat voor het einde van het jaar op de 
agenda van de Tweede Kamer. 

 De maatschappelijke geleding geeft aan dat je zou kunnen kijken naar de 
bijdrage van de gas- en olie-industrie aan de energiehuishouding. Dan blijf je 
vasthouden aan de fossiele industrie. Je blijft je dan richten op de olie- en 
gasindustrie en diens rol in de energietransitie. De geleding overheid biedt aan 
een overleg te organiseren vanuit het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat: wij kunnen een zomerbrainstorm organiseren. In deze bijeenkomst 
worden MSG-leden in contact gebracht met de verschillende experts op het 
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gebied van de energietransitie binnen EZK. Zodat dit de MSG-leden helpt om 
Datum tot een afbakening/referentiekader te komen voor de scope van MSG NL-EITI. 
14 juli 2022 

 Het voorstel van de overheidsgeleding wordt omarmd. De voorzitter zal 
vervolgens met MSG-leden uit alle geledingen proberen om voor de volgende 
vergadering tot een voorstel voor de scope van EITI-NL te komen. 

Actiepunt geleding overheid: organiseren brainstormbijeenkomst vanuit 
Ministerie van EZK in juli of augustus (15 juli 2022). 
Actiepunt voorzitter en coördinator: opstellen voorstel voor nieuwe scope 
(6 september 2022) 

4. Voordracht MSG-leden voor (her)benoeming en vacatures 
 De vier vacatures, twee voor de geleding industrie en twee voor de 

maatschappelijke geleding, worden aangehouden tot de volgende MSG-
vergadering. Dit hangt namelijk af van welke verbreding je wil als MSG NL-
EITI, zoals besproken onder het vorige agendapunt. 

5. Voortgang prioriteit A1 Werkplan – Zichtbaarheid NL-EITI vergroten 
 De coördinator geeft aan dat de subgroep Communicatie ter informatie het 

plan van aanpak van de website en van de online enquête naar de bijdrage 
aan het publieke debat heeft meegestuurd. De leden wordt gevraagd om de 
online enquête zoals 27 juni verspreid in te vullen en te delen in het netwerk. 
Tot nu toe is de respons laag en hebben 9 mensen de vragenlijst ingevuld. 

 De subgroep Communicatie geeft verder in een korte notitie aan dat 
voorgestelde onderwerpen voor een pilot bijdrage aan het maatschappelijke 
debat zijn: 1. Geothermie, 2. CO2-opslag, 3. Waterstof en 4. Vergelijking 
betaalstromen extractieve sector bijv. olie- en gas met (onderdelen) de 
duurzame energiesector in het kader van de energietransitie. Vooral bij 1. en 
4. zijn er kanttekeningen te plaatsen vanwege de haalbaarheid. 

 Besluitvorming over deze onderwerpen zal plaatsvinden in het kader van de 
discussie over de scope. Maar vooralsnog lijkt er brede steun voor de 
onderwerpen 1 tot en met 3. 

6. Voortgang prioriteit C2 Werkplan – Systematische ontsluiting van data 
 De coördinator presenteert het advies van de subgroep. Een vijftal scenario’s 

worden gepresenteerd. De subgroep heeft een voorkeur voor scenario 4, 
omdat het initiële verschil bij de reconciliatie nog altijd significant is en je 
daardoor een externe accountscontrole nodig hebt. 

 De voorzitter en de geleding overheid hebben een voorkeur om toe te werken 
naar scenario 1, waarbij de bedrijven op het moment van beschikbaarheid hun 
betaalstroomdata, zoals vereist op basis van de EITI-standaard (en de 
Europese richtlijn), vrijgeven aan een publicatieplatform. De keuze voor 
scenario 1 vereist vanzelfsprekend de instemming van het Internationaal 
Secretariaat van EITI. 

 De MSG besluit dat de subgroep scenario 1 verder uitwerkt en in oktober met 
een rapportage daarover komt. 

 Daarnaast adviseert de subgroep om de haalbaarheid na te gaan van een 
eigen NL-EITI platform na te gaan. De MSG besluit om de subgroep opdracht 
te geven de haalbaarheid hiervan na te gaan. 
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Actiepunten subgroep Systematische ontsluiting van data: 
 Uitwerken scenario 1, waarbij de bedrijven op het moment van hun 

beschikbaarheid hun betaalstroomdata vrijgeven aan een 
publicatieplatform (31 oktober 2022). 

 Nagaan haalbaarheid van eigen NL-EITI dataplatform (31 oktober 
2022). 

7. Voortgang prioriteit C3 Werkplan – Verduidelijken positie/werkwijze EBN 
 De coördinator licht de stand van zaken toe. De bedoeling is om door 

openbaarmaking van de twee modelsamenwerkingsovereenkomsten tussen 
EBN en de vergunninghouders de positie en werkwijze van EBN te 
verduidelijken. EZK, EBN en de leden van Element NL zijn akkoord met de 
openbaarmaking. 

 De geleding overheid vult nog wel aan dat er daarnaast nog een (visuele) 
toelichting nodig is om ook voor een buitenstaander de werkwijze van EBN 
helder te krijgen. 

 De MSG neemt dit over en besluit om aan de coördinator en de waarnemer 
namens EBN te vragen om dit op te pakken voor de volgende MSG-
vergadering van 6 september. 

Actiepunt EBN en coördinator: openbaarmaking twee 
modelsamenwerkingsovereenkomsten inclusief voor buitenstaander 
begrijpbare (visuele) toelichting (31 augustus 2022). 

8. Contextbeschrijving toevoegen aan reconciliatierapport 2021 
 De MSG besluit om in de rapportage over 2021 een contextbeschrijving toe te 

voegen aan het reconciliatierapport van de Onafhankelijke Accountant. In die 
beschrijving gaat het vooral om actuele ontwikkelingen en wijzigingen ten 
opzichte van eerdere rapportages. 

Actiepunt coördinator: conceptvoorstel doen voor de opzet van 
contextbeschrijving reconciliatierapport voor volgende MSG bijeenkomst 
van 6 september. 

9. Rondvraag en sluiting 
 Carmen Hagenaars (geleding overheid) neemt afscheid van haar huidige 

functie, zij gaat zich bezighouden met Oekraïne. Omdat de functie ook 
gekoppeld is aan het lidmaatschap van de MSG, betekent dit, dat zij ook 
afscheid neemt als MSG-lid. Haar opvolger zal haar plek in de MSG innemen. 

 De termijn van Taco Westerhuis (geleding overheid) als lid van het 
internationale EITI Bestuur is afgelopen, wel blijft hij actief in de 
donorlandengroep. 

 In het verslag van de laatste vergadering van het internationale EITI Bestuur, 
dat Taco Westerhuis rondstuurde, lijkt het alsof het nieuwe validatieproces 
betrekkelijk positief is geëvalueerd. Verschillende MSG-leden geven aan 
hierdoor verrast te zijn. 

 Enerteam is de nieuwe naam van de organisatie van de onafhankelijke 
accountant, voorheen was het BDO Consulting Tunisie. 

Datum 
14 juli 2022 
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