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Betreft: verantwoorde handel in mineralen uit conflictgebieden 

 

Geachte Minister Ploumen, 

Winning van grondstoffen draagt in veel gevallen bij aan gewapende conflicten en schending van 
mensenrechten; terecht wil de Europese Commissie (EC) dat op Europees niveau tegengaan. Uit de 
stemmingen in zowel het Europees Parlement als de Tweede Kamer blijkt politieke steun om dit voorstel 
aan te scherpen. Het MVO Platform roept u op om deze signalen niet te negeren en te agenderen binnen 
de Raad; te beginnen met de Raadswerkgroep op 29 juni. 

1. Op 20 mei heeft een meerderheid in het Europees Parlement (EP) aangegeven alle importeurs 
van conflictmineralen te willen verplichten tot conflict due diligence. Het gaat daarbij niet alleen om 
de importeurs van ruwe grondstoffen, maar ook die van halffabricaten en eindproducten.

1
 Door 

voor amendement 154 en 155
2
 te stemmen is duidelijk geworden dat het EP verder wil gaan dan 

het vrijwillige voorstel van de EC. 

2. Op 29 april nam de Tweede Kamer een motie aan die de regering verzoekt om: zich in te zetten 
voor een Europese verordening voor grondstoffen uit Congo en haar buurlanden die beter aansluit 
bij de Dodd Frank Act.

3
 De Amerikaanse Dodd Frank Act heeft een verplichtend karakter en richt 

zich op alle beursgenoteerde bedrijven die conflictmineralen verwerken. Dit zijn veelal downstream 
bedrijven. In het debat dat vooraf ging aan de motie pleitten veel partijen voor een bindend 
karakter. De Tweede Kamer vraagt met de motie om een koerswijziging: Nederland omarmde 
eerder het vrijwillige voorstel.

4
    

Volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer en het EP achten het noodzakelijk dat Europese wetgeving 
een verplichtend karakter krijgt. Daarmee sluiten ze zich aan bij 150 NGO’s,

5
 24 institutionele investeerder

6
, 

ruim 300 duizend burgers
7
, Sakharov-prijs winnaar Dr. Mukwege

8
 en 140 kerkelijke leiders.

9
 Ook het MVO 

Platform pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een bindende vorm van conflict-due diligence.
10

 

Nederland ziet een verplichting als optie indien uit een evaluatie na 3 jaar blijkt dat bedrijven niet willen 
meewerken. Een dergelijke evaluatie afwachten kost veel extra tijd. Bovendien is het nog maar de vraag of, 
wanneer een aanpassing van de wet nodig blijkt, dat ook gerealiseerd wordt. Bedrijven worden met de 
OESO-richtlijnen en de UNGP al sinds 2011 gevraagd om te starten met due diligence, in 2012 is daaraan 
een handleiding specifiek voor conflict-due diligence toegevoegd. Het is echter gebleken dat bedrijven daar 
tot nu toe onvoldoende mee aan de slag gaan. 

De EU-lidstaten zijn aan zet. Wij vragen Nederland om gehoor te geven aan de politieke en 
maatschappelijke roep om een brede groep bedrijven tot due diligence te bewegen middels bindende 
wetgeving. Vooral met het standpunt van het EP zien wij een goede kans dat de link tussen mijnbouw en 
wereldwijde conflicten verbroken wordt. 

 

Vriendelijke groet,  

Gisela ten Kate (0619018825)  
Suzan van der Meij  
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 Persbericht van het EP http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150513IPR55318/html/Conflict-minerals-MEPs-ask-for-mandatory-certification-of-

EU-importers  
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Aangenomen amendementen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0204&language=EN&ring=A8-2015-0141  

3
 Motie Van Laar over grondstoffen uit Congo en buurlanden http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D16412&did=2015D16412   
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 BNC Fiche, 16 mei 2014: http://ucwosl.rebo.uu.nl/wp-content/uploads/2015/04/BNC-fiche-Conflictgrondstoffen.pdf  

5
 Open letter CSO‘s: https://www.globalwitness.org/campaigns/conflict-minerals/conflict-minerals-europe-brief/more-150-civil-rights-groups-call-meps-strengthen-eu-

conflict-minerals-regulation/  
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 Investeerders: http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2015/05/Investor-EU-CM-statement-May-13-2015.pdf  

7
 Petitie: http://www.walkfree.org/tackle-conflict-minerals-trade/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=tackle-conflict-minerals-trade  

8
 Dr. Mukwege  in Le Monder http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/11/minerais-de-conflits-le-parlement-europeen-doit-aller-plus-loin_4631165_3212.html  

9
 Kerkelijke leiders: http://www.cidse.org/newsroom/european-parliament-s-upcoming-conflict-minerals-vote-a-more-comprehensive-responsible-sourcing-requirement-is-

needed-to-meet-the-demands-of-140-church-leaders.html  
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 Brief MVO Platform voor AO Conflictgrondstoffen http://mvoplatform.nl/publications-nl/Publication_4182-nl/  
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