
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, van Oord  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:       19 november  2019;  15.00  –  17.00  uur   

Locatie:        RVO, Utrecht   

______________________________________________________________________________________   

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  RVO de  host  van  de  vergadering, 

waarbij LANDac voorzit.  De  vergadering  is  opgezet aan de hand van de  nieuwe  actieagenda.  

Internationale  richtlijnen  en  initiatieven,  en  NL-beleid   

IMVO-convenanten:  De wijze waarop en door wie de evaluatie van de IMVO convenanten wordt 

uitgevoerd zal achterhaald worden middels de Referentiegroep. Landrechten worden overigens 

procesmatig ingezet, niet thematisch.   

Financiële convenanten (Banken, pensioenen en verzekeraars)  

Mbt. de financiële convenanten is het Bankenconvenant zojuist afgerond. We zullen even moeten 

afwachten welk standpunt de banken innemen voordat we deze partijen hulp aanbieden en voordat we 

verder communiceren tav. de bijeenkomst in Parijs van OESO.   

Handelsmissies: De aanpak tav. Nigeria was erg arbeidsintensief en kan niet gemeten worden op 
effectiviteit. Hiertoe is het idee ontstaan voor een 3-traps aanpak; -vooraf, -tijdens en na de missie in nauw 
overleg en samenwerking met betrokken partijen. Vroegtijdige signalering van risicofactoren en sectoren 
en vervolgens kennis en contacten op maat is een mogelijke benadering. Dit zal worden voorgelegd aan de 
betreffende instanties.  

Wel moeten we ons bewust zijn van het geringe bereik. Van de bedrijven die meegaat zullen slechts 1 of 2 
werkelijk gaan investeren. Maar bedrijven kloppen vaak bij een ambassade, KvK, RVO aan als ze willen gaan 
investeren. Hiertoe zouden we aan verschillende instellingen kunnen aanbieden tav. IMVO (o.a. 
vrouwenrechten, arbeid, milieu, landrechten)? Ethiopië kan dienen als een interessante case voor conflict-
sensitief investeren. Vervolgens kunnen we kijken of dit kan worden opgeschaald naar andere ambassades 
en landen. Het OC vindt dit een interessante insteek. Het OC-secretariaat zal een ToR opstellen en 
voorleggen aan het OC. 



Lobbytraject OESO-richtlijnen: Op verzoek kan er voor geïnteresseerde partijen een e-seminar worden 
georganiseerd omtrent het opnemen van landrechten in de OESO-richtlijnen.  

    

Kennisdelen  en  implementatie   

Gender en Land: Er is tijdens deze bijeenkomst niets nieuws te melden.  

Infrastructuur:   De follow-up werd helaas geannuleerd doordat de juiste kennis en expertise niet 

aanwezig was om dit een constructieve follow-up te laten zijn. Met de Wereldbank is afgesproken om 

hiervoor zo snel mogelijk een nieuwe datum te prikken. 

Early Engagement: De discussies omtrent een actieplan liggen bij de betreffende verantwoordelijke 

organisaties ter goedkeuring. Vanwege de gevoeligheden omtrent early engagement moeten deze 

belangen goed worden afgewogen. In de volgende vergadering zullen we dit opnieuw bespreken. 

Ook is er contact geweest rondom een pre-voorstel voor een 6-jarig programma over early engagement in 

de Delta. De vraag is in hoeverre de LANDdialoog hier een constructieve rol kan spelen, aangezien de 

betrokken individuele leden reeds in het voorstel als partij zitten. Vanuit de LANDdialoog zouden we aan 

drie zaken additioneel kunnen bijdragen: 1) ‘endorsement’, tav. het nut en belang van dit programma; 2) 

het bevorderen van nog meer partners; 3) Het koppelen van de eerste uitkomsten aan verandering in de 

praktijk.  

Uiteindelijk is besloten dat het OC ten principale de relevantie van dit voorstel steunt. Het OC is bereid in 

kind bij te dragen daar waar dit opportuun is.  

Consultatie en consent:   Enkel op verzoek.  

Organisatiestructuur  LANDdialoog   

De workstreams zouden aangevuld kunnen worden met een soort kennisnetwerk met clubmeetings op 

verzoek via het OC-secretariaat.  

Vanuit de LANDDialoog (150 organisaties) is er een pool aan expertise. Hoe kunnen we die beter benutten 

en kunnen aanbieden door partijen met elkaar in contact te brengen?; bv. in de vorm van werkgroepen 

op verzoek tav. een concrete case, het delen van kennis en contacten op landenniveau.  

Van Oord treed toe als nieuw lid van het Organiserend Comité. 

De coordinator zal zich de komende tijd naast de lopende zaken richten op het opstellen van een ToR tav. 

handelsmissies en conflict-sensitief investeren. 

Ook zal er gekeken worden of de LANDdialoog op enigerlei wijze de effectiviteit van de ontwikkelde tools 

beter kan meten en daarnaast in kaart kan brengen waar additionele kennis en ervaring nodig zijn. 

Wvttk   

- De  volgende  OC-vergadering  vindt  plaats  op 16 januari in Den Haag tussen 15:00 en 

17:00. De exacte locatie volgt nog 


