
LANDdialoog  OC  Vergadering   

Samenvatting         
   

Het   Organiserend   Committee   (OC)   is   het   uitvoerende   orgaan   van   de   LANDdialoog   en   bestaat   uit  
vertegenwoordigers  van  de  Rabobank,  Both  ENDS,  IDH  Sustianable  Trade  Initiative,  Universiteit  Utrecht,  
Oxfam  Novib,  LANDac,  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:       24 september  2019;  15.00  –  17.00  uur   

Locatie:        FMO, Den Haag   

______________________________________________________________________________________   

Onderwerpen     

• Internationale richtlijnen en initiatieven en NL-beleid (IMVO-convenanten, handelsmissies en 

lobbytraject OESO-richtlijnen)     
• Kennisdelen en implementatie (IMVO en  handels- en investeringsagenda;   Gender en land, stavaza; 

Infrastructuur, Noord-Mozambique, Early Engagement en Consultatie en Consent        
• Organisatiestructuur LANDdialoog (Heidag en follow-up)  
• Wvttk     

______________________________________________________________________________________   

Door  het  roterend  voorzitterschap  binnen  de  OC  is  deze  maand  FMO  de  host  van  de  vergadering.  

De  vergadering  is  opgezet aan de hand van de  nieuwe  actieagenda. Deze actieagenda is voortgekomen 

uit de Heidag in mei, waarin praktisch vervolg werd gegeven aan plannen voor de komende periode die 

voortkwamen uit eerdere werkprocessen en de High-Level LANDdialoog van 3 april.  

Internationale  richtlijnen  en  initiatieven,  en  NL-beleid   

IMVO-convenanten:  De IMVO convenanten kwamen tijdens alle High-level bijeenkomsten naar voren en 

de LANDdialoog heeft hier veel tijd en geld in geïnvesteerd. Land is echter niet in alle convenanten even 

duidelijk opgenomen, aangezien dit ook afhangt van de deelnemende partijen. Vanuit het OC van de 

LANDdialoog kunnen wij het meeste met de financiële convenanten (Banken, pensioenfondsen, 

verzekeraars), waar landrechten duidelijk aandacht krijgen. 

Voor de overige convenanten zal het OC de op handen zijnde evaluatie nauwlettend in de gaten houden, 

met name voor de onder de voor haar uitgevoerde studie 

http://www.landgovernance.org/landdialogue/our-work/international-responsible-business-conduct-

irbc-agreements/ Er zal verder worden gewerkt aan opvolging hierop. 

Handelsmissies: Het belang van landrechten wordt inmiddels duidelijk erkend door de verantwoordelijke 
NL-ambtelijke diensten. Wel is aangegeven dat landrechten beter binnen het IMVO-kader ingepast moet 
worden. Daarnaast is de evaluatie van de input in de missie naar Nigeria meegenomen in de voorbereiding 
naar Ethiopië, maar deze werd afgelast wegens te geringe belangstelling vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast 
wil het OC de wijze waarop landrechten binnen handelsmissies worden ingebed structureler maken.  
Hiervoor zullen verdere gesprekken worden gevoerd. 

Lobbytraject OESO-richtlijnen: Het draft positiestuk is geschreven en zal door een aantal OC-leden worden 
bekeken. Daarna zal een verder procesvoorstel worden gedaan voor verdere verdieping van dit stuk en 
eventuele vervolgstappen. 
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Kennisdelen  en  implementatie   

Landrechten voor vrouwen: De gesprekken met de verschillende directies hebben gezorgd voor 

kennisuitwisseling, input voor belangrijke internationale momenten en de handelsmissie naar Nigeria. De 

ambitie is om de stap te maken naar concrete veranderingen in de praktijk. Deze plannen worden de 

komende tijd verder uitgewerkt, waarbij er wordt gekeken naar hoe landrechten voor vrouwen beter kan 

worden geïntegreerd in specifieke overheidsprogramma’s, waaronder handelsmissies en het Land-at-

Scale programma. Ook wordt een Expert-meeting georganiseerd en zullen de gender-focal points op 

ambassades worden benaderd. 

Infrastructuur:   Na   de   bijeenkomst   van   28  januari  is volgens afspraak opnieuw contact geweest met 

de Wereldbank voor een follow-up. In de laatste week van september zal een call met Washington 

plaatsvinden. Het doel is om de follow-up bijeenkomst over het Environmental en Social Framework in 

relatie tot procurement in november te organiseren. Hierbij is ook gesproken over de vraag hoe lokale 

gemeenschappen en NGOs nauwer betrokken kunnen worden bij dit proces. 

Noord-Mozambique: het rapport is op de website gepubliceerd, in navolging op afspraak OC vergadering  

Early Engagement: Binnen de LANDdialoog is early engagement een terugkerend onderwerp, waarbij het 

de  vraag is of de LANDDialoog hierbij iets structureels kan en/of wil neerzetten en niet alleen ad-hoc. 

Afgesproken is dat hier een werkgroep voor zal komen die zich bezig zal houden met wat precies verstaan 

wordt onder early engagement door de LANDdialoog en die een actieplan zal uitwerken tav. concrete 

opvolging. 

Consultatie en consent:   De LANDdialoog heeft in het verleden diverse workshops georganiseerd. 

Besloten is om op dit onderwerp op dit moment geen activiteiten te ontplooien, tenzij daar nadrukkelijk 

door Nederlandse partijen om wordt gevraagd. 

Organisatiestructuur  LANDdialoog   

Op de heidag is afgesproken verder te werken aan de hand van workstreams. Ieder workstream bepaald 

zelf hoe zij dit proces inricht tav. de werkvorm. Deze zullen worden vastgelegd in werkplannen/ 

actieplannen volgens een vast format dat door de coördinator is opgesteld. Deze actieplannen dienen ter 

goedkeuring aan het gehele OC te worden voorgelegd. 

Het werkplan van de coördinator is gekoppeld aan deze workstreams, waarin samen met de OC-leden zal 

worden bepaald waar de meeste tijd en energie naar toe zal moeten gaan. 

Wvttk   

- Revisie OECD-guidelines waarschijnlijk in komende 2 jaar. 14 oktober is een afspraak 

gepland met iemand van de OECD; 

- De vergaderingen zullen voor een half jaar worden ingepland in verband met de 

beschikbaarheid van de OC-leden.  

- Gender aspecten vormen nu een vast onderdeel van het nieuwe format rondom 

actieplannen. Hierdoor zullen ook vanuit het OC-georganiseerde activiteiten door een 

gender-lens worden benaderd. 

- De  volgende  OC-vergadering  vindt  plaats  op 19 november bij RVO in Utrecht tussen 

15:00 en 17:00.  


