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Afspraken uit het 'Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkolenketen' en 

bijbehorende acties overheid voor 2015: 

Overheden aanspreken met betrekking tot hun verantwoordelijkheden in de steenkolenketen. 

Artikel 4.1  

- Contacten met Colombia hierover verlopen goed en gaan veel verder dan aanspreken; Nederland en 

Colombia willen een samenwerking die wordt vastgelegd in een MoU. 

- Het thema wordt meegenomen in de werkbezoeken van bewindspersonen aan betrokken landen, 

bijvoorbeeld door dit op te bespreken in bilaterale gesprekken. 

- Ambassades worden actief betrokken bij deze activiteit, bijvoorbeeld bij een workshop tijdens de 

ambassadeursconferentie (26-30 januari 2015). Waar van toepassing brengen ambassades het thema 

aan de orde in hun relaties met andere overheden.  

- Nederland en Colombia organiseren gezamenlijk een bijeenkomst voorjaar 2015, waar ook andere 

overheden bij betrokken zullen worden. 

Landen stimuleren lid te worden van VP’s en ondersteunen bij toepassing van de principes.  

Artikel 4.2 

- Ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor de VP’s door middel van workshops, campagnes 

en andere middelen.
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- Overheden die nog niet lid zijn van de VP’s in de bilaterale contacten daarop aan te spreken, waarbij 

voor Nederland Nigeria en Zuid-Afrika de prioriteitslanden zijn.  

- In contacten met bedrijven de VP’s onder de aandacht brengen en zo helpen de positieve impact van 

bedrijven op de mensenrechtensituatie te vergroten.  

- In geval mijnbouwbedrijven willen toetreden tot de VP’s zal Nederland het plan van aanpak van het 

bedrijf voor de impact op de lokale mensenrechtensituatie onder de aandacht brengen.  

Ondersteunen ontwikkeling van Bettercoal en het initiatief actief onder de aandacht brengen  

Artikel 4.3 

- In publieke uitingen toont de overheid zich voorstander van Bettercoal, zonder de kritische houding te 

verliezen op de ontwikkelpunten van het initiatief, zoals meer transparantie.  

- Rondom ‘mijlpalen’ (bv. jaarvergadering van Bettercoal of stakeholderbijeenkomst in Q4) voeren 

Buitenlandse Zaken en het bestuur van Bettercoal overleg over knelpunten en bespreken of en hoe de 

overheid kan bijdragen om deze knelpunten weg te werken. 

- Waar passend zal Nederland Bettercoal als voorbeeld gebruiken van een collectieve aanpak die – via 

identificatie van problemen door middel van audits – bijdraagt aan verbetering van de situatie ter 

plaatse.  

Agenderen van Europese samenwerking  

Artikel 4.4 

- De invulling zal in de loop van 2015 verder worden uitgewerkt met betrekking tot het Nederlandse 

voorzitterschap.  

- Verder vormgeven van de samenwerking en afstemming met andere Europese spelers zoals Zwitserland 

en Denemarken ter verbetering van de steenkoolketen.  
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 In Colombia wordt bijvoorbeeld het Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos Humanos gesteund (136.000 euro voor twee jaar). De financiële steun loopt 

binnenkort ten einde. De organisatie wordt vanaf 2015 volledig gefinancierd door de private sector. De ambassade blijft betrokken als lid van de Raad van Advies. 
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Capaciteit NCP garanderen  

Artikel 4.5  

- De capaciteit van het NCP is op orde gebracht.  

- Het Nederlandse NCP kan tevens een rol spelen bij het versterken van NCP’s in steenkool producerende 

landen. Een mogelijke missie naar Colombia in 2015 wordt met het Colombiaanse NCP verkend. 

Financieren van een scoping missie in Colombia 

Artikel 4.6  

- Het onderzoek is afgerond en informatie uit het rapport wordt gebruikt bij het maken van beleidskeuzes 

en het opstellen van een MoU met Colombia over samenwerking op het gebied van verbetering van de 

situatie in de steenkoolsector. 

Ondersteuning in Colombia  

Artikel 4.7 

- Programma’s die momenteel worden uitgewerkt: 

o Sector-Wide Impact Assessment (SWIA) mijnbouw en mensenrechten van het Institute of Human 

Rights and Business; 

o Verschillende initiatieven op het gebied van water en mijnbouw. Het Nederlandse bedrijf Brabant 

Water dat ook deelnam aan de handelsmissie naar Colombia, heeft een MoU getekend met 

mijnbouwbedrijf Cerrejon. I.s.m. het NWP wordt gekeken naar de manier waarop Nederlandse 

waterexpertise op het gebied van o.a. waterschaarste, -vervuiling en -management kan worden 

ingezet in mijnbouwgebieden. Op verzoek van CorpoCesar (verantwoordelijk voor metingen van 

water- en luchtkwaliteit) wordt gekeken of Nederland technische expertise kan leveren. 

o Verkenning van de mogelijkheden om een dialoog op gang te brengen tussen slachtoffers van het 

gewapend conflict en de Colombiaanse private mijnbouw sector door de UNHCHR. Deze verkenning 

moet in kaart brengen wie de actoren zijn (slachtoffers en bedrijven), welke doelen zij nastreven, 

welke voorwaarden zij stellen aan proces en uitkomst en welke rol de Nederlandse overheid zou 

kunnen spelen om een dialoog op gang te brengen en succesvol te laten verlopen.  

- Er wordt geïnvesteerd in een samenwerkingsrelatie met Colombia om de omstandigheden in de 

steenkoolketen te verbeteren. De gemeenschappelijke intenties worden vastgelegd in een MoU.  

Publicatie overzicht geleverde inspanningen 

Artikel 4.8 

- Publiceren van een geaggregeerd overzicht van inspanningen met betrekking tot de in het convenant 

genoemde activiteiten (Q3).  

 

April 2015 

 

   


