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Aanleiding 
Op 25 februari spreekt de Kamer met minister Ploumen tijdens het AO Economische Missies en 
Exportbevordering over het Steenkolenconvenant en  de Steenkolenmissie naar Colombia. Op basis 
van het SER IMVO-convenanten advies1 zou het Steenkoolconvenant effectief moeten bijdragen aan 
het oplossen van de negatieve impact die lokale gemeenschappen rondom mijnen ondervinden.  
 
Eén van de grootste en meest hardnekkige problemen in de steenkoolketen betreft de slachtoffers 
van paramilitair geweld in het departement Cesar in Colombia. In het PAX-rapport “The Dark Side of 
Coal” verklaren daders en getuigen dat de internationale mijnbouwbedrijven Drummond 
(Amerikaans) en Prodeco (Zwitsers) hebben samengewerkt met  paramilitairen die verantwoordelijk 
zijn voor grootschalig geweld. In de periode van 1996-2006 zijn er 3100 mensen  vermoord en 59.000 
van hun land verdreven. De bedrijven profiteren nog dagelijks van de mensenrechtenschendingen en 
de vele slachtoffers en hun nabestaanden wachten nog steeds op erkenning en compensatie.  
Nederlandse energiebedrijven zijn de belangrijkste klanten van deze mijnbouwbedrijven.   
 
In het geval van de grove mensenrechtenschendingen in de steenkolenketen hebben de Nederlandse 
politiek en bedrijfsleven  een verantwoordelijkheid. De OESO-richtlijnen schrijven voor dat er niet 
ingekocht mag worden bij bedrijven die profiteren van mensenrechtenschendingen, met name in 
conflictomstandigheden. Daarnaast is er ook sprake van  een unieke kans om daadwerkelijk bij te 
dragen aan een effectieve genoegdoening voor de duizenden slachtoffers in het mijnbouwgebied in 
Cesar, Colombia. Een belangrijke eerste stap waarop de overheid en de energiebedrijven dienen aan 
te dringen,  is het opzetten van een verzoeningsdialoog door de Colombiaanse overheid tussen de 
mijnbouwbedrijven en de slachtoffers.  
 
Huidig Nederlands beleid 
Het Steenkolenconvenant dat afgelopen oktober werd afgesloten door de energiebedrijven en 
minister Ploumen is op een groot aantal punten niet “SER-proof”.2 Toch zet de minister een 
belangrijke stap op het gebied van genoegdoening voor de slachtoffers van paramilitair geweld. Zij 
erkent dat het hier gaat om één van de belangrijkste risico’s in de kolenketen en belooft zich in te 
gaan zetten voor het opstarten van een dialoog tussen slachtoffers en mijnbouw bedrijven.  Mede 
gezien het feit dat de problematiek van slachtoffers van het conflict op dit moment wordt besproken 
tijdens de vredesonderhandelingen met de FARC, is het onontbeerlijk dat de Colombiaanse overheid 
een centrale rol speelt in het scheppen van een kader voor een dergelijke dialoog. In dat besef is het 
te prijzen dat de minister de speciale grondstoffengezant Dirk-Jan Koch heeft aangesteld om het 
traject naar een verzoeningsdialoog tussen slachtoffers en mijnbouwbedrijven gericht op 
genoegdoening te verkennen. Met die opdracht zal hij binnenkort voor de eerste keer  naar 
Colombia afreizen.  
 
Tijdens de steenkolenmissie naar Colombia van 24-26 november jl. , waaraan ook de Kamerleden Vos 
en Sjoerdsma deelnamen,  hebben vijf Nederlandse energiebedrijven mijnbouwbedrijf Drummond 
opgeroepen zich in te zetten voor verzoening met de slachtoffers van grove 

                                                            
1 https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2014/imvo-convenanten.aspx 
2 Zie de in opdracht van PAX door Berenschot ontwikkelde checklist voor IMVO-convenanten. 
http://www.berenschot.nl/publish/pages/6323/51665_checklist_imvo-convenanten_definitief.pdf 
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http://www.berenschot.nl/publish/pages/6323/51665_checklist_imvo-convenanten_definitief.pdf


mensenrechtenschendingen. Ondanks deze belangrijke eerste stap van de energiebedrijven is er 
geen enkele concrete aanwijzing dat Drummond of  Glencore/Prodeco ook maar enige stap in die 
richting zetten. Het is nu aan de energiebedrijven, als belangrijkste klanten van deze 
mijnbouwbedrijven, om door te pakken. Ze moeten aan de mijnen duidelijk maken dat als er geen 
oplossing komt voor de problematiek van de duizenden slachtoffers in het mijnbouwgebied, dit niet 
zonder gevolgen kan blijven.  
 
Als uitvloeisel van de steenkolenmissie zijn er gesprekken gestart tussen overheid (ministerie van 
Buitenlandse Zaken), energiebedrijven  en maatschappelijk middenveld om te komen tot actiepunten 
die moeten bijdragen aan het tot stand brengen van een verzoeningsdialoog. Vanuit de overheid en 
maatschappelijk middenveld zijn er al concrete stappen gezet. Het wachten is nu op de actiepunten 
van de energiebedrijven. Deze actiepunten moeten erop gericht zijn de mijnbouwbedrijven te 
bewegen richting  deelname aan een verzoeningsdialoog.  
 
Aanbevelingen 
De Tweede Kamer heeft tot dusverre een doorslaggevende rol gespeeld bij het aanzwengelen van 
het debat over het belang van het steenkooldossier. Tot ruim een jaar geleden stond de 
slachtofferproblematiek en het belang van genoegdoening  (de derde pijler van de UN Guiding 
Principles3) überhaupt nog niet op de agenda. PAX heeft ervaren dat vorderingen in de aanpak  van 
de mensenrechtenproblematiek in de kolenketen in grote mate afhankelijk zijn van publieke en 
politieke druk. Het is dan ook van groot belang dat de Kamer blijft aandringen op concrete acties van 
zowel de overheid als de energiebedrijven. De dynamiek die met name tijdens en na de 
steenkolenmissie is ontwikkeld, moet worden omgezet in concrete actiepunten die bijdragen aan het 
tot stand komen van een verzoeningsdialoog tussen  mijnbouwbedrijven en slachtoffers gericht op 
genoegdoening.  
 
 
PAX adviseert de Kamer dan ook om de minister te vragen om een actieplan naar de Kamer te 
sturen met daarin o.a. de volgende concrete actiepunten voor overheid en energiebedrijven:  

 Nederlandse regering 
1. Stimuleren van een positieve grondhouding van de Colombiaanse regering met betrekking 

tot een verzoeningproces (bijvoorbeeld in de vorm van een officieel kader voor een dergelijk 
verzoeningsproces). Verkennende gesprekken zoals met het Colombiaanse Nationale 
Centrum voor Historisch Geheugen4 en de Minister van Post-conflict en mogelijke andere 
relevante actoren kunnen een startpunt vormen.  

2.  Verder vormgeven van de samenwerking met andere Europese spelers zoals Zwitserland, 
Duitsland en Denemarken t.b.v. een gezamenlijke dialoog met Colombiaanse overheid en 
mijnbouwbedrijven en/of de coördinatie van de inspanningen. 

3. Een duidelijke opdracht voor en ondersteuning door het ministerie en de ambassade van 
Grondstoffengezant Koch in zijn missie om in Colombia de mogelijkheden van een dialoog 
tussen mijnbouwbedrijven en slachtoffers te onderzoeken.  

 

 Energiebedrijven 
1. Aantoonbare gezamenlijke en/of bilaterale druk op Drummond en Glencore/Prodeco om 

stappen te ondernemen voor dialoog en verzoening.   
2. Publiekelijk een signaal afgeven over het belang van een proces gericht op verzoening en 

genoegdoening en de betrokkenheid van de mijnbouwbedrijven daarbij.  
3. Een brief aan de slachtoffers sturen om zo het belang van verzoeningsdialoog te erkennen en 

een gebaar te maken richting de slachtoffers als follow-up van de steenkolenmissie.  

                                                            
3 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 
4 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/en/about-the-national-center-about-the-national-center 


