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:
6 september 2018; 15.00 – 17.00 uur
Locatie:
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag
______________________________________________________________________________________
Onderwerpen
• Updates en nieuwe ontwikkelingen
• Actieagenda naar aanleiding Strategisch Overleg (13 juni) en Gesprek Minister Kaag (5 juli)
• Noord-Mozambique leertraject
• HLD Dec 2018/ Jan-Feb 2019
• Wvttk

______________________________________________________________________________________
Updates en nieuwe ontwikkelingen
Dit is de eerste vergadering van het OC sinds het Strategisch Overleg (13 juni) en het gesprek met
Minister Kaag (5 juli). Sinds die tijd heeft ook de LANDac Internationale Conferentie plaatsgevonden.
Zowel het Strategisch Overleg als het gesprek met Minister Kaag hebben een mooi aantal directe
richtlijnen voor follow-up gegeven. Op basis daarvan hebben twee OC-leden gewerkt aan een
actieagenda voor de komende maanden en jaren. De draft hiervan is voorafgaand aan de vergadering
rondgestuurd en vormt het belangrijkste onderwerp op de agenda.
Actieagenda naar aanleiding van LANDdialoog Strategisch Overleg en Gesprek Minister Kaag
De actieagenda is gebaseerd op een 1-daagse brainstorm in Wageningen op 13 juni, waar alle huidige
leden van het Organiserend Comité bij aanwezig waren. Daarnaast heeft het gesprek met Minister Kaag
op 5 juli en uitkomsten daarvan verder vorm gegeven aan de draft actieagenda die er nu ligt. De agenda
bestaat uit 5 workstreams: workstream 1 behandeld de structuur van de LANDdialoog; workstream 2
focust op beleidsbeïnvloeding en aansluiting bij internationale processen; workstreams 3, 3A en 3B
beslaan de specifieke onderwerpen die in de komende periode centraal staan: algemene kennis op land
en landrechten; IMVO en de Nederlandse handels- en investeringsagenda; en inzet op pre-consultaties
voor landinvesteringen (het in zeer vroeg stadium identificeren van een bottom-up investeringsagenda in
nauwe samenwerking met lokale bevolking).
Tijdens de OC vergadering is besproken of deze actieagenda en de voorgestelde workstreams nog
voldoende de discussies tijdens het Strategisch Overleg en het gesprek met Minister Kaag weergeven. De
OC leden staan achter de voorgestelde workstreams. Vragen werden gesteld over: opheldering van een
aantal specifieke doelen en activiteiten; de links tussen de diverse workstreams; en toevoeging van een
aantal activiteiten. Het secretariaat van het OC gaat met deze aanvullingen en vragen aan de gang en zal
tijdens de volgende OC vergadering een nieuwe versie presenteren. In opvolging hierop zullen vervolgens
trekkers per workstream worden geïdentificeerd die verantwoordelijk zijn voor de voortgang binnen die
activiteiten.

Als het gaat om directe prioritering zullen we ons binnen de actieagenda richten op die zaken die tijdens
de volgende HLD met Minister Kaag op het programma staan. Onderwerpen hiervoor zijn: de
toekomstagenda voor de LANDdialoog in de komende jaren; het overleg tussen partijen actief in de
infrastructuursector; en de sectoranalyses voor palmolie en cacao binnen de Bankenconvenant.
Afhankelijke van hoe de gender en land activiteiten naar aanleiding van het gesprek met Minister Kaag
zich ontwikkelen, kan aan deze agenda het onderwerp gender nog worden toegevoegd. De volgende High
Level LANDdialoog (HLD) zal plaatsvinden in Q1 van 2019. Dit zodat er voldoende tijd is om een sterk
inhoudelijk programma en een duidelijke toekomstagenda neer te kunnen zetten. Zodra tijd en plaats
georganiseerd zijn zal dit bekend worden gemaakt. Tijdens de volgende vergadering van het OC zal een
voorlopige lijst met onderwerpen voor de HLD worden besproken.
Andere zaken die uitgebreider worden besproken zijn het plan om het OC uit te breiden zodat betere
vertegenwoordiging van de private sector kan ontstaan. Er zal een korte lijst van kenmerken worden
opgesteld van het type kennis en ervaring dat nog mist binnen de huidige groep OC-leden. Daarnaast
wordt gesproken over de mogelijkheid om een kort document op te stellen, dat een aanvulling moet
worden op de bestaande ToR, waarin we de organisatie, werkwijze en focusgebieden van de
LANDdialoog toelichten. Een draft van dit document zal volgende vergadering worden besproken. Tot
slot wordt gesproken over de plannen om een FPIC follow-up traject vorm te geven. Er wordt besloten
om de vorm en richting hiervan in sterke mate te laten bepalen door een 'VGGT Refresher Course'/ 'SDGs
en landrechten' bijeenkomst die nu gepland staat voor begin 2019. Op deze manier kunnen we goed
pijlen wat de huidige behoefte is onder deelnemers aan de LANDdialoog.
Gender en land: Gekoppeld aan de follow-up van het gesprek met Minister Kaag zal binnenkort een
delegatie van LANDdialoog deelnemers met diverse departementen van BZ in gesprek gaan over de
mogelijkheden van integratie van vrouwenlandrechten in het huidige beleid. Voor dit gesprek is een kort
document opgesteld dat de agenda op gender en land introduceert, met sterke links naar de VGGTs, en
waarin een aantal ideeën en mogelijkheden worden gepresenteerd om vrouwen en landrechten sterker
te verankeren in het Nederlandse beleid. Er wordt besloten dat alle OC-leden nog naar het stuk kijken (of
collega's op dit onderwerp vragen naar het stuk te kijken) en dat er dan een nieuwe versie rondgestuurd
wordt.
Infrastructuur: Als follow-up van eerdere meetings van de infrastructuursector met Minister Ploumen zal
nu een besloten expert bijeenkomst voor de sector worden georganiseerd, waarin verder gesproken
wordt over tender procedures en mogelijkheden om land governance voorwaarden daarin beter te
verankeren. Ook wordt aandacht gegeven aan andere mogelijkheden binnen de sector, om land
governance meer aandacht te geven in projecten in ontwikkelingslanden.
Noord-Mozambique leertraject
In verband met tijdstekort verschoven naar de volgende vergadering. De draft rapporten van het werk
zijn wel reeds met de OC-leden gedeeld; commentaar en aanvullingen op de inhoud zullen voorafgaand
aan de volgende vergadering worden rondgestuurd.
HLD 2019: zie hierboven
Wvttk
De ketenanalyses van palmolie en cacao voor de Bankenconvenant zijn binnenkort beiden beschikbaar.
Dan zal gekeken worden hoe de bevindingen eventueel gelinkt kunnen worden aan andere activiteiten
van de LANDdialoog.
Voor de volgende vergadering komen op de agenda: financiële rapportage van de LANDdialoog; en de
voortzetting van de huidige ondersteuning van het secretariaat.
Er komen bijeenkomsten aan op onderwerpen climate displacement (LANDac) en lessen uit de
oliepalmsector (Solidaridad). De LANDdialoog sluit waar mogelijk en nuttig aan.
Er wordt in oktober een bijeenkomst georganiseerd met RUG en True Price om verder te praten over het
Fair Compensation Protocol. De OC-leden zullen een uitnodiging ontvangen.

