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Aan: Ministerie van Buitenlandse Zaken
T.a.v. Minister E.M.J. Ploumen
Amsterdam, 22 juni 2015
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 1552 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 investeerder6,
ruim 300 duizend burgers7, Sakharov-prijs winnaar Dr. Mukwege8 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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