Convenant Milieujaarverslaggeving Olie- en Gasindustrie vanaf
rapportagejaar 2012
1. Doel van dit convenant
Dit convenant is bedoeld om de jaarlijkse rapportagepraktijk voort te zetten en een systematiek van
werkafspraken vast te leggen tussen de Nederlandse overheid en de olie- en gasindustrie voor de
jaarrapportage van milieugegevens via het e-MJV.
2. Aanleiding
Na beëindiging van het Milieuconvenant in 2010 is de grondslag voor de jaarrapportage van milieugegevens
door de olie- en gasindustrie komen te vervallen. De Nederlandse overheid moet echter blijven voldoen aan
de jaarlijkse internationale (bijvoorbeeld in OSPAR-verband overeengekomen) rapportageverplichtingen.
Daarvoor is de overheid afhankelijk van de jaarlijks door de operators aangeleverde gegevens. Overheid en
industrie zijn beide van mening dat de gecentraliseerde uitvoering van milieurapportages door de operators
kan worden voortgezet in lijn met de praktijk ten tijde van het Milieuconvenant. Dit convenant maakt het
mogelijk dat werkafspraken hierover tussen de industrie en de overheid worden vastgelegd. Tevens vervalt
met het convenant de noodzaak een en ander op te nemen in aanvullende bepalingen over
milieuverslaglegging in de relevante wet- en regelgeving en het daaraan verbonden wetgevingsproces.
Daarnaast biedt het convenant de optimale flexibiliteit om, indien daaraan behoefte bestaat, het rapportage
format aan te passen of andere wijzigingen door te kunnen voeren.
3. Rapportage via het e-MJV
De individuele operators rapporteren de overeengekomen milieugegevens via het e-MJV, middels de
bestaande olie- en gasmodule. Per milieuparameter/sub-module wordt via het e-MJV, bij significante
verschillen met voorgaande rapportages, een verklarende tekst geleverd. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
is ontvanger van de rapportage. SodM beoordeelt de kwaliteit van de ingevoerde gegevens; hierbij zal SodM
nagaan of getallen tijdig zijn verstrekt en of ze volledig, consistent en aannemelijk zijn. Het e-MJV systeem
aggregeert de gegevens van de operators tot industriewijde resultaten. De verantwoordelijkheid voor de
juistheid van de gerapporteerde gegevens blijft in alle gevallen bij de operators.
4. Werkafspraken
Ieder najaar vindt onder regie van SodM een overleg plaats met de deelnemers aan dit convenant, waarbij de
werkafspraken ten aanzien van het e-MJV en de e-MJV Helptekst worden besproken. Hierbij kan ook de
grondslag en de noodzaak van individuele rapportageverplichtingen aan de orde komen. Het adequaat door
de Nederlandse overheid kunnen uitvoeren van internationale rapportageverplichtingen en beperking van
administratieve lasten zijn hierbij leidend.
Zodra de tijdens het overleg gemaakte afspraken door SodM schriftelijk zijn vastgelegd, worden deze door
NOGEPA aan alle betrokken operators voorgelegd. Wanneer binnen vier weken nadat NOGEPA de concept
afspraken van het overleg van SodM heeft ontvangen, door geen van de betrokken partijen schriftelijk
bezwaren worden ingediend bij SodM, treden de afspraken in werking. Wanneer wel bezwaren worden
ingediend, treedt paragraaf 5 in werking.
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Rapportages via het e-MJV worden zoveel mogelijk uitgevoerd op bedrijfsniveau. In de werkafspraken wordt
dit in detail uitgewerkt. Met de rapportage via het e-MJV worden additionele rapportages zoveel mogelijk
voorkomen.
Termijnen ten aanzien van indiening en beoordeling van de e-MJV’s liggen vast in de e-MJV module. In de
werkafspraken kan worden afgeweken van de in de e-MJV module bedoelde termijnen.
Ter verbetering van het e-MJV kunnen operators problemen en suggesties melden bij de e-MJV Helpdesk.
5. Geschillen
Indien consensus ten aanzien van de nieuwe werkafspraken ontbreekt, trachten de ondertekenaars van dit
convenant in gezamenlijk overleg tot een besluit te komen. Totdat definitieve besluitvorming over de nieuwe
werkafspraken heeft plaatsgevonden, gelden de laatst vastgestelde werkafspraken ook voor het volgende
jaar.
Het niet instemmen met de nieuwe werkafspraken en daarmee het ontbreken van consensus ontslaat een
deelnemende partij niet van de verplichting om te (blijven) voldoen aan de in dit convenant gemaakte
afspraken.
6. Toetreding / opzegging van deelname aan dit convenant
Dit convenant loopt voor onbepaalde tijd.
Gedurende de looptijd van dit convenant kunnen nieuwe partijen toetreden. Ook kunnen deelnemende
partijen te allen tijde deelname opzeggen. Toetreden of opzeggen gebeurt schriftelijk bij het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (de directeur Energiemarkt), met een afschrift aan SodM en
NOGEPA. Indien de opzegging plaatsvindt voor 1 april, dan hoeven de milieugegevens over het daarop
volgende kalenderjaar op basis van dit convenant niet meer gerapporteerd te worden; over het lopende
kalenderjaar dienen de milieugegevens dan nog steeds wel gerapporteerd te worden. Bij opzegging na 1
april, dienen de milieugegevens over het daarop volgende kalenderjaar, als laatste jaarrapportage door de
betreffende partij op basis van dit convenant, nog gerapporteerd te worden.
7. Ondertekening
De Directeur Energiemarkt van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Datum

De Inspecteur-generaal der Mijnen
Datum
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ATP Oil & Gas Netherlands B.V.

Centrica Production Nederland B.V.

Datum

Datum

Chevron Exploration and Production Netherlands B.V.

Dana Petroleum Netherlands B.V.

Datum

Datum

GDF SUEZ E&P Nederland B.V.

Northern Petroleum Netherlands B.V.

Datum

Datum

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Oranje Nassau Energie B.V.

Datum

Datum

Sterling Resources Netherlands B.V.

Taqa Energy B.V.

Datum

Datum

Total E&P Nederland B.V.

Tulip Oil Netherlands B.V.

Datum

Datum

Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V.

Wintershall Noordzee B.V.

Datum

Datum
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This translation was prepared for the ease of reading by non-Dutch speaking persons. As this draft covenant
will be an agreement between Dutch authorities and the oil and gas industry, the Dutch text will be
prevailing.

Covenant Environmental Reporting Oil and Gas Industry from
reporting year 2012 onwards
1. Purpose of this covenant
Purpose of this covenant is to continue the annual reporting practices and establish means to establish
working arrangements between the Dutch authorities and the oil and gas industry, related to environmental
reporting through the electronic Annual Environmental Reporting database (hereafter: e-MJV).
2. Scope
When the environmental covenant ended in 2010, the basis for environmental reporting by the oil and gas
industry lapsed. The Dutch authorities, however, still need to fulfil international reporting obligations (e.g.
under the OSPAR treaty). The authorities rely on the annual reporting by operators. Authorities and industry
are of the opinion that the centralised practice of environmental reporting as conducted under the former
environmental covenant can be continued. This covenant creates the possibility for establishing working
arrangements between industry and authorities. With this covenant, new regulations on environmental
reporting in relevant legislation can be avoided. A covenant on environmental reporting provides the optimal
mechanism for amending reporting procedures in the course of time.
3. Reporting through e-MJV
Individual operators report agreed environmental data through the oil and gas module in the existing e-MJV
database. An explanatory text will be provided for each relevant parameter/sub-module, where significant
changes compared with previous years are reported. State Supervision of Mines (SSM) receives the reports.
SSM assesses the quality of the data. This assessment entails completeness, consistency and plausibility of
the data. The e-MJV system aggregates the reported data to industry wide results. The responsibility of the
correctness of the reported information remains with the operators.
4. Working arrangements
Each autumn, a meeting between the participants of this covenant is organised under the auspices of SSM.
These meetings will address the reporting via the e-MJV and the accompanying explanatory notes (e-MJV
Helptekt) for the following calendar year. The basis for and necessity of individual reporting obligations may
also be addressed during these meetings. The possibility for Dutch authorities to adequately report
environmental data under international obligations and reduction of the administrative burden are leading.
As soon as SSM has put the agreements of the meeting in writing, NOGEPA will forward these arrangements
to all operators concerned. When SSM receives no objections in writing within 4 weeks after NOGEPA
received the draft agreements of the meeting, the amended arrangements will enter into force. When
objections are received in that period, the arrangements in paragraph 5 will be applied.
Reporting is carried out on company level as much as possible. Details on reporting are established in the
working arrangements. With reporting via the e-MJV database additional reporting is avoided where
possible.
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Deadlines for reporting and assessment of the e-MJV’s are incorporated in the e-MJV module. In the working
agreements deadlines can deviate from the ones stated in the e-MJV.
Operators can report problems and suggestions to the e-MJV Helpdesk with a view to improve the reporting
system.
5. Disputes
When no consensus is reached on new working arrangements, the participants of this covenant will jointly try
to come to a decision. Until final agreement is reached on new working arrangements, the last working
arrangements will remain in place for the following reporting year.
The arrangements in this covenant remain in place when consensus on new working arrangements is lacking.
In such a case, operators should continue to fulfil the obligations stated in this covenant.
6. Joining / termination of participation in this covenant
The term of this covenant is indefinite.
New parties may sign up to this covenant. Signees may also terminate participation in this covenant. Entry or
termination of participation is done in writing, to the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation
(Director Energy Market). A copy of such a letter should be sent to SSM and NOGEPA.
When termination of participation in this covenant takes place before 1 April, the environmental data of the
following calendar year will no longer have to be reported under this covenant. In such a case, the operator
should report environmental data for the year during which the participation in this covenant was
terminated. When termination of participation in this covenant takes place after 1 April , the operator should
report environmental data relating to the calendar year up to and including the year that follows the year
during which the participation in this covenant was terminated.
7. Signatures
The Director Energy Market of the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation;
The Inspector General of Mines;
Managing directors of the oil and gas operators:
ATP Oil & Gas Netherlands B.V.

Oranje Nassau Energie B.V.

Chevron Exploration and Production Netherlands B.V.

Dana Petroleum Netherlands B.V.

GDF SUEZ E&P Nederland B.V.

Northern Petroleum Netherlands B.V.

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Oranje Nassau Energie B.V.

Sterling Resources Netherlands B.V.

Taqa Energy B.V.

Total E&P Nederland B.V.

Tulip Oil Netherlands B.V.

Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V.

Wintershall Noordzee B.V.
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