
LANDdialoog OC Vergadering 
Samenvatting  
 

Het Organiserend Committee (OC) is het uitvoerende orgaan van de LANDdialoog en bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Rabobank, APG, Both ENDS, Universiteit Utrecht, Oxfam Novib, LANDac, ACTIAM, 
FMO en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het OC neemt strategische beslissingen over de te selecteren 
land/thema’s/cases, nodigt deelnemers aan de dialoog namens de voorzitter uit, organiseert in samenwerking 
met het secretariaat de dialoogbijeenkomsten en is verantwoordelijk voor communicatie met de openbaarheid. 
Het secretariaat van het Organisatiecomité wordt gevoerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en 
ondersteunt door LANDac. In de Samenvatting van LANDdialoog OC Vergaderingen informeert het OC 
geïnteresseerden over de belangrijkste lopende activiteiten en nieuwe besluiten. Mochten er naar aanleiding van 
deze Samenvatting vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met het OC Secretariaat. 
 

Datum:   23 oktober 2018; 15.00 – 17.00 uur 

Locatie:  Academiegebouw Universiteit Utrecht 

______________________________________________________________________________________ 

Onderwerpen 

• Actieagenda update 

• High-Level LANDdialoog 2019 

• Noord-Mozambique leertraject 

• Organisationeel LANDdialoog 

• Wvttk 

______________________________________________________________________________________ 

Vanuit FMO schuift een nieuw OC-lid aan die zich aan het begin van de vergadering voorstelt. Daarnaast 
wordt de groep kort geïnformeerd dat er die ochtend (23 oktober, van 9.30 – 12.30 uur) een expert meeting 
heeft plaatsgevonden rondom een eerder voorstel dat bij de LANDdialoog was neergelegd: voor de 
ontwikkeling van een protocol voor Fair Compensation in geval van legitieme tenure changes. Commissie 
MER was ook bij deze bijeenkomst betrokken en zal in de komende weken met een vervolgvoorstel komen 
voor de groep. Wel is vanuit de LANDdialoog aangegeven dat het traject te omvangrijk is, zowel qua 
inhoud/thematiek als ook mbt het budget dat de LANDdialoog tot haar beschikking heeft.  

Actieagenda update 

De update van de actieagenda is voorafgaand aan de OC-vergadering rondgestuurd aan iedereen. Op een 
laatste opmerking na is iedereen akkoord. Er wordt afgesproken dat de support officer de laatste 
wijzigingen doorvoert en dat vanaf nu de actieagenda als leidraad voor onze vergaderingen zal leiden. Ook 
zal een korte tekst worden gemaakt voor de website, zodat ons bredere netwerk geïnformeerd wordt over 
onze plannen en mogelijkheden om aan te sluiten. Zoals afgesproken is het een flexibel plan en is er altijd 
ruimte voor nieuwe thema’s, activiteiten etc. Eventuele vragen/ interesse om aan te sluiten kan via het 
secretariaat worden gedaan. 

Daarnaast is gewerkt aan een document ‘LANDdialogue: our approach’, dat zal dienen als ‘oplegdocument’ 
naast de bestaande ToR. In dit document wordt aandacht gegeven aan hoe ons werk aansluit op recente 
ontwikkelingen, zoals de SDG’s. Ook bevat het stuk een uitgebreide annex met onze outputs, outcomes, 
en impacts tot nu toe, de partijen die tot dusver betrokken zijn geweest; en een korte introductie van de 
nieuwe actieagenda. Het document zal in de komende weken met het OC worden gedeeld, zodat iedereen 
aanvullingen en opmerking per mail kan geven, voorafgaand aan de volgende OC-vergadering eind 
november. We kunnen het document ook gaan gebruiken als basis voor onze communicatie naar buiten 
toe.  

 

 



High-Level LANDdialoog 2019 

Onderwerpen voor de volgende High-Level LANDdialoog zullen bij voorkeur die onderwerpen zijn waarop 
we in de afgelopen maanden hebben gewerkt, en onderwerpen die met Minister Kaag zijn besproken 
tijdens het gesprek op 5 juli. Enerzijds kan de HLD meer agenderend zijn, anderzijds kan het ook gaan 
richting committeren van diverse partijen die aanwezig zijn. Het is goed om van te voren goed over dit doel 
na te denken. Op dit moment wachten we op de eerste reactie van Minister Kaag, inclusief een 
datumvoorstel. Zodra dat binnen is zal een eerste agenda worden opgesteld. Die kan tijdens onze volgende 
OC-vergadering worden besproken.  

Gender: Een van de onderwerpen die op de agenda van de HLD zou kunnen komen zijn de diverse 
activiteiten rondom land en gender die in de afgelopen maanden zijn opgestart. Op dit moment staan 
gepland: een kick-off bijeenkomst bij BZ op het thema land en gender op 13 december (15.30-17.00 uur); 
een fototentoonstelling; face-to-face meetings met diverse departementen binnen BZ en een aansluitende 
feedback sessie met alle departementen. Daarnaast wordt nagedacht over de ontwikkeling van een e-
learning course Land & Gender. De activiteiten op Land & Gender worden gecoördineerd door Both ENDS; 
organisatie van de kick-off bijeenkomst op 13 december is in handen van LANDac. 

IMVO en land: Een tweede onderwerp dat tijdens het gesprek met Minister Kaag aan bod kwam, en waarop 
momenteel een aantal activiteiten worden georganiseerd zijn de IMVO-Convenanten en land governance. 
Begin dit jaar zijn twee – door de LANDdialoog uitgezette – rapporten gepubliceerd, hierop heeft overleg 
met zowel de SER als BZ plaatsgevonden. Op dit moment worden twee bijeenkomsten gepland: een 
algemene bijeenkomst voor de IMVO-Unit bij BZ, en een werksessie met deelnemers aan het 
bankenconvenant. Ook dit onderwerp zou daarom op de agenda voor de HLD 2019 kunnen komen. 

Noord-Mozambique leertraject 

Drie leden van het OC hebben naar de draft versies van het Noord-Mozambique onderzoeksrapport en info 
brief gekeken. Het commentaar en de vragen die zij hebben gestuurd zullen nu door SVF worden verwerkt 
en een nieuwe versie wordt zo snel als mogelijk weer rondgestuurd aan het OC.  

LANDdialoog - organisatie 

Budget: LANDac heeft een overzicht gemaakt van alle kosten tot nu toe, gemaakt op budget van de 
LANDdialoog. In termen van totale uitgaven ligt de dialoog op koers. Daarnaast wordt besloten dat we 
doorgaan met gebruik van de middelen voor 1) seed money voor opportune onderwerpen/ activiteiten; en 
2) uitgaven ten behoeve van algemene coördinatie en support van het OC. Daarnaast beslist het OC in de 
komende dagen over verlenging van het contract van de support officer in 2019.  

Nieuwe leden: Tijdens de Heidag in juni is besloten dat het OC uitgebreid zal worden met nieuwe leden die 
een toegevoegd netwerk kunnen bieden, en ervaringen vanuit nieuwe en andere sectoren. Een oproep aan 
het brede netwerk heeft in de afgelopen nieuwsbrief gestaan. Alle OC-leden delen nu suggesties met de 
support officer in de komende weken – hierop zal een longlist van mogelijk nieuwe leden worden gemaakt.  

Wvttk 

• Twee zaken die in de komende tijd gestart worden, als follow-up van het gesprek met Minister 
Kaag, zijn verkennende gesprekken om land governance expertise in te brengen voorafgaand of 
tijdens handelsmissies; en verkenning van mogelijkheden voor lobby in de richting van land 
governance in de volgende ronde van aanpassingen van de OECD-richtlijnen. Voor de volgende 
OC-vergadering zal een eerste stap in die richting op de agenda staan.  

• Vanaf de volgende OC-vergadering zal worden geëxperimenteerd met roterend voorziterschap, 
te starten met Oxfam Novib. 

• Voor de volgende OC-vergadering wordt een korte input voorbereid op het thema ‘early early’-
engagement naar aanleiding van discussies op dat thema tijds het Global Land Forum in 
Bandung. 

• Volgende OC-vergadering is op 27 november 2018, van 15.00 – 17.00 uur in Den Haag. 


