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:
27 november 2018; 13.00 – 15.00 uur
Locatie:
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag
______________________________________________________________________________________
Onderwerpen
• Organisatiestructuur LANDdialoog (HLD 2019, case team alternative business models, nieuwe OCleden, actieagenda, rol LANDdialoog coördinator in 2019)
• Internationale richtlijnen en initiatieven en NL-beleid (lobbytraject OECD-richtlijnen,
infrastructuur)
• Kennisdelen en implementatie (IMVO-convenanten, early engagement workstream, gender en land,
fair compensation)
• Wvttk

______________________________________________________________________________________
Vanaf nu zal het OC werken met roterend voorzitterschap om betrokkenheid binnen OC te versterken;
Oxfam Novib is de eerste voorzitter. Er wordt gestart met een korte introductie van en voor een nieuw OClid namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken - DDE.
Organisatiestructuur
HLD 2019: Minister Kaag heeft bevestigd aan de volgende High-level LANDdialoog (HLD) 2019 deel te
nemen op 5 maart 2019. We zullen zo snel mogelijk uitnodigingen uitsturen aan ons netwerk. Op basis van
de onderwerpen die in juli 2018 besproken zijn met Minister Kaag, activiteiten die we als LANDdialoog
hebben uitgevoerd in de afgelopen maanden, én activiteiten die we nog willen oppakken, is nu een voorzet
gedaan van onderwerpen voor de HLD 2019 agenda. Deze onderwerpen zijn: korte update LANDdialoog;
IMVO-convenanten; Gender & land traject; Land@scale. Er moet nog goed worden nagedacht over het
doel en wat we uit de HLD willen halen. Een volgende versie van het voorlopige programma zal hier verder
op ingaan. Ook zal een korte tekst worden opgesteld voor de uitnodiging met voorlopige indicatie van
onderwerpen en wat men uit de HLD zal kunnen halen. Een en ander wordt onderling per mail door het
OC afgestemd in de komende weken. Ook zal kritisch worden gekeken naar de lijst van genodigden uit
2017; deze moet worden geupdate en afhankelijk van de agenda items nieuwe genodigden toegevoegd.
Alternative business models case team: Dit case team is op 12 november bijeen gekomen bij FMO om te
reflecteren op activiteiten dusver (o.m. publicatie 'Improving the positive impacts of investments on
smallholder livelihoods and the landscapes they live in'; en bijbehorend launch event:
https://goo.gl/pB4ukz). De groep heeft een drietal ideeën om met het onderwerp verder te gaan in de
komende periode: engagement met banken om relevantie en mogelijkheden voor toepassing van de guide
te toetsen, toevoegen van nieuwe cases, en het verkennen van de mogelijkheid van een fondsstructuur ter
ondersteuning en opschaling van 'do good' investeringen. Een eerste stap is dat een aantal leden uit dit
case team zullen aansluiten bij een ronde tafel om Land@scale te bespreken; wellicht zijn hier
mogelijkheden om aan te sluiten. Daarnaast zal worden gekeken of deze guide aandacht kan krijgen in
relatie tot onderwerpen op de HLD 2019.

Nieuwe OC-leden: In navolging op eerdere discussies in het OC is nu een longlist samengesteld van mogelijk
nieuwe leden van het OC. Criterium is dat nieuwe leden een nieuw type expertise/ ervaring moeten
meebrengen, die in de huidige groep nog niet aanwezig is. Er wordt besloten dat in de komende tijd zal
worden gekeken of we twee additionele vertegenwoordigers kunnen toevoegen vanuit productie- en
infrastructuurbedrijven.
Actieagenda: Er wordt een korte tekst gemaakt om onze nieuwe actieagenda aan te kondigen. Dit zal
worden gepubliceerd samen met een volgende LANDdialoog nieuwsbrief in december.
LANDdialoog coördinatie: In 2019 zal het contract de huidige coördinator van de LANDdialoog verlengd
worden. Er zal een duidelijk takenpakket en tijdsbesteding worden vastgesteld.
Internationale richtlijnen en initiatieven, en NL-beleid
Lobbytraject OECD-richtlijnen: We zullen in de komende tijd gaan kijken naar mogelijkheden om een lobbytraject te starten op het gebied van land governance inbedding in aanloop naar de nieuwe update van de
OECD-richtlijnen. Voor de volgende OC-vergadering zal een eerste opzet worden rondgestuurd.
Infrastructuur: De coördinator van de LANDdialoog is namens het OC naar een internationale conferentie
van baggeraars geweest om mogelijkheden voor nauwere samenwerking te verkennen. Duurzaamheid
staat inmiddels hoger op de agenda van de sector, land is een belangrijk issue waar stappen gezet kunnen
worden. Er zijn diverse contacten gelegd en daar zal in de komende periode op verder gewerkt worden. Er
is onder meer interesse vanuit TU Delft en RVO om mee te denken over mogelijke vervolgactiviteiten.
Kennisdelen en implementatie
IMVO en handels- en investeringsagenda: 1) Er zal een stuk worden geformuleerd waarin we als
LANDdialoog kort reflecteren op hoe land nu terugkomt in de IMVO-convenanten, een stand van zaken.
Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de studies die door KIT en Profundo zijn gedaan, en een recente
inventarisatie die gedaan is door BZ. Het stuk kan dienen bij de verdere voorbereidingen van dit onderwerp
voor de HLD. 2) Er is contact geweest met de IMVO-Unit bij BZ en hieruit is naar voren gekomen dat men
geïnteresseerd is in een sessie rondom landrechten. Datum en programma worden afgestemd tussen BZ
en de LANDdialoog. 3) Rabobank zal een bijeenkomst hosten voor het Bankenconvenant waarin we een
verdiepingsslag willen maken tussen mensenrechten, land governance, en concrete
handelingsperspectieven. Ook hier zal datum en programma in overleg worden bepaald. 4) De
LANDdialoog is op uitnodiging aanwezig geweest bij een goudsector werkgroep bijeenkomst van het
Bankenconvenant. Hier is een presentatie verzorgd en is een bijdrage geleverd aan het integreren van land
issues in een analyse van de sector. We zullen ook bij de volgende bijeenkomst weer aansluiten.
Early engagement: Dit is een van de workstreams die tijdens de heidag in juni 2018 zijn geïdentificeerd,
maar waar nog niet veel op gebeurd is. Er zal een eerste inventarisatie van mogelijkheden van 'early
engagement' worden gemaakt, en in samenspraak met OC-leden worden bepaald wat nu concrete vragen
en acties kunnen zijn om dit te ondersteunen.
Gender & land: Op 13 december wordt een grote bijeenkomst op het Ministerie van Buitenlandse Zaken
georganiseerd door LANDac en de LANDdialoog. Deze bijeenkomst vormt de kick-off voor een traject aan
activiteiten op dit onderwerp: eveneens op de 13e zal een fototentoonstelling bij BZ worden geopend, op
14 december vindt een publieksevenement plaats in het Humanity House in Den Haag, in januari en
februari vinden face-to-face meetings plaats tussen diverse organisaties en directies van BZ, in februari zal
hierover een feedback bijeenkomst worden georganiseerd. Het doel van de gesprekken binnen BZ is om te
kijken naar uitvoering van beleid en hoe daarbinnen vrouwenlandrechten beter verankerd kunnen worden.
Fair compensation: De notulen van een interessante bijeenkomst op 23 oktober met de initiatiefnemers
van het voorstel voor een protocol on Fair Compensation en een aantal OC-leden zijn gedeeld met het
gehele OC. Op dit moment werkt Commissie MER aan een duurzaamheidsadvies. Op basis daarvan zullen
vervolgstappen worden voorgesteld aan het OC en de initiatiefnemers van het protocol.
Wvttk
De volgende OC-vergadering vindt plaats op 7 januari, van 15.00 - 17.00 uur. Voorzitter en host van de
volgende OC-vergadering zal FMO zijn.

