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Nederlandse Steenkool Dialoog: werken aan onderling begrip en bijdragen aan verbeteringen 

4 februari 2011 

Bespreking van de eerste fase en aanbevelingen voor de tweede fase 

 

1. Achtergrond en context 

 

In de zomer van 2010 hebben verschillende stakeholders afgesproken een dialoog te voeren over 

transparantie in de toeleveringsketen van steenkool en over de milieutechnische en sociale impact van 

deze keten. De aanleiding van deze dialoog kwam voort uit onder andere punten van zorg bij NGO's, 

aandacht van overheid en media, bestaande  initiatieven van bedrijven op het gebied van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, en de toezegging van Energie-Nederland en haar leden om het proces te 

faciliteren en te ondersteunen. In de eerste fase (tussen oktober 2010 en december 2010) kwamen 

bedrijven uit de toeleveringsketen van steenkool, vakbonden en NGO’s bij elkaar. Op verzoek van de 

partijen nam de Nederlandse overheid hieraan deel als waarnemer.  De bijeenkomsten werden geleid door 

Frank Heemskerk (voormalig Staatssecretaris van Economische Zaken) als onafhankelijke voorzitter.  

 

Dit proces heeft de deelnemende organisaties in staat gesteld om de dynamiek van de toeleveringsketen 

van steenkool te gaan begrijpen en om informatie uit te wisselen over het functioneren ervan. Om ervoor 

te zorgen dat dit constructieve proces zich voortzet en bruikbare resultaten oplevert, zijn alle deelnemers 

aan de eerste fase het erover eens dat een tweede fase zinvol is. De samenvatting van de eerste fase van de 

steenkooldialoog staat in hoofdstuk 2. Het voorstel voor de tweede fase van de steenkooldialoog is in 

hoofdlijnen te vinden in hoofdstuk 3 van dit document.  
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2. Samenvatting van de eerste fase van de steenkooldialoog  

 

2. 1  Belangrijkste resultaten van de eerste fase van de steenkooldialoog 

De eerste fase van de steenkooldialoog vormde het begin van een proces gericht op  het versterken van 

verificatieprocessen met het oog op het verbeteren, waar mogelijk, van de lokale omstandigheden van 

gemeenschappen, werknemers en het milieu in herkomstgebieden van steenkool voor de Nederlandse 

markt. Daarbij gaat het om respect voor mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en conflictgevoelige 

ondernemingspraktijken. Ook is het verbeteren van de transparantie in de steenkoolketen richting 

Nederlandse eindgebruikers aan de orde. De belangrijkste resultaten van de eerste fase van de 

steenkooldialoog zijn onder meer: 

- het delen van kennis en informatie tussen groepen stakeholders 

- informatie en lessen vanuit keteninitiatieven in andere sectoren 

- verbeterd inzicht in de specifieke rollen en punten van zorg bij de verschillende groepen stakeholders 

- overeenstemming dat er een tweede fase van de dialoog komt waarin de belangrijkste stakeholders 

deelnemen 

- een gedeelde visie op het proces en een werkpakket voor de volgende fase.  

 

2. 2  Proces van de eerste fase van de steenkooldialoog 

Bij de eerste fase waren deelnemers aanwezig vanuit bedrijven in de energie-, mijnbouw- en staalsector, 

de Nederlandse overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Deelnemende organisaties waren 

onder meer: Electrabel, E.on, EPZ, Essent, Nuon (energiebedrijven), Anglo American, BHP Billiton, 

Xstrata (mijnbouwbedrijven),  Tata Steel (staalbedrijf), BothEnds, Cordaid, IKV Pax Christi, Niza 

(maatschappelijke organisaties), FNV en CNV (vakbonden). Vanuit het Ministerie van Economische 

Zaken, Landbouw & Innovatie was een waarnemer bij de sessies aanwezig. In de loop van de eerste fase 

werden adviseurs en andere derde partijen bij de dialoog uitgenodigd om hun expertise over relevante 

onderwerpen te delen. Dit waren onder meer AidEnvironment, Ernst & Young, Frans Papma Advies, 

ICMM, SOMO en The Terrace. Het proces en de inhoudelijke sturing van de dialoog werd voorbereid 

door Walter Ruijgrok van Energie-Nederland, samen met experts van The Terrace en Dialogue by Design.  

 

2. 3  Inhoud van de eerste fase van de steenkooldialoog 

De eerste fase van de dialoog omvatte vijf bijeenkomsten. De eerste sessie van de steenkooldialoog was in 

de eerste plaats gericht op het formuleren van de doelstellingen van de dialoog, het in grote lijnen uitzetten 
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van een proces, het opstellen van de agenda voor de drie daaropvolgende bijeenkomsten en het maken van 

basisafspraken. De eerste fase van de dialoog was voornamelijk gericht op het delen van informatie en 

expertise, het opbouwen van inzicht met betrekking tot de toeleveringsketen van steenkool en het 

functioneren van de steenkoolmarkt; gespreksonderwerpen waren onder meer het inkoopbeleid, 

internationale richtlijnen rond sociale - en milieuvraagstukken en MVO-programma’s van bedrijven. 

Tijdens de eerste sessie kwamen de deelnemers overeen dat de dialoog zich tot uitsluitend steenkool 

beperkt en geen andere brand- of grondstoffen omvat. Verder valt de rol van steenkool in de brandstofmix 

buiten beschouwing evenals aangelegenheden rond individuele mijnen of bedrijven. De energie-, 

mijnbouw- en staalbedrijven verklaarden bereid te zijn om bedrijfsspecifieke zaken in een bilaterale 

setting te bespreken. 

 

In de tweede en derde bijeenkomst van de steenkooldialoog lag de focus op het delen van informatie door 

middel van presentaties en discussies. Hierbij kwamen onder meer ter tafel: het functioneren van de markt 

en de handel in steenkool, het bespreken van lessen uit keteninitiatieven in andere sectoren, het 

uitwisselen van bestaande standaarden  en best practices in de mijnbouw. Verder werd gesproken over  

het inkoopbeleid in de energie- en staalindustrie, een schets van het auditing proces voor 

mijnbouwbedrijven, lessen uit andere sectoren over ketentransparantie, concurrentiebeperkingen en 

juridische grenzen die de steenkoolketen eigen zijn. Ook kwamen aanbevelingen aan de orde voor 

voortdurende verbeteringen binnen toeleveringsketens. 

 

De vierde bijeenkomst was een werksessie, waarin de deelnemers eerst bepaalden wat de uitdagingen en 

dilemma’s in de keten zijn en welke daarvan prioriteit hebben, vervolgens de relevante stakeholders in 

kaart brachten, en tenslotte het eventuele proces voor de volgende fase van de dialoog bespraken. Een 

cruciale uitdaging die in de eerste fase werd benoemd was het gebrek aan inzicht in de invoering, 

monitoring en follow-up van specifieke internationale standaarden  die op de steenkoolindustrie van 

toepassing zijn. Dit vraagstuk wordt in de volgende fase van de steenkooldialoog uitgewerkt. Relevante 

normen en richtlijnen die werden geïdentificeerd zijn onder meer de Business and Human Rights 

Framework van professor John Ruggie (Speciale VN-Vertegenwoordiger), de OESO-Richtlijnen voor 

Multinationale Ondernemingen, UN Global Compact, ICMM-normen, de International Labour Standards 

van ILO, de IFC Performance Standards, Free Prior and Informed Consent (FPIC) voor startende 

projecten, Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPSHR) en ISO 26000.  
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Verder kwam de vraag aan de orde of de steenkooldialoog zich zou moeten bezighouden met het creëren 

van nieuwe standaarden. Gezien de reikwijdte van de dialoog is de overeenstemming dat de 

steenkooldialoog zich zal beperken tot het identificeren, bespreken en analyseren van de huidige 

internationale standaarden  die worden toegepast binnen het inkoop- en MVO-beleid van bedrijven  en  

hoe deze worden geïmplementeerd en gemonitord.  

 

Ook werden relevante stakeholders geïdentificeerd, waaronder bedrijven, NGO’s en overheidsorganisaties 

op Nederlands en internationaal niveau, en op lokaal niveau in de productielanden. Deze stakeholders zijn 

in kaart gebracht aan de hand van hun vermogen om verandering te bewerkstelligen en de mate waarin zij 

beïnvloed worden door de veranderingen in de steenkoolketen. In de tweede fase staan de stakeholders 

centraal die het meest invloedrijk zijn op veranderingen in de Nederlandse steenkoolketen of hierdoor het 

meest beïnvloed worden.  

 

De vijfde bijeenkomst omvatte een discussie waarin het proces en de inhoud van de voorgestelde tweede 

fase in kaart werden gebracht en de inhoud van het einddocument werd besproken. De deelnemers waren 

van mening dat nu het fundament met toegenomen inzicht en informatie was gelegd, deze positieve 

impuls moet worden gebruikt om de dialoog een stap verder te brengen. 

 

2. 4  Punten van overeenstemming uit de eerste fase van de steenkooldialoog 

De overkoepelende doelstelling van de nationale steenkooldialoog is als volgt vastgesteld: 

• het versterken van verificatieprocessen met het oog op het verbeteren, waar mogelijk, van de lokale 

omstandigheden van gemeenschappen, werknemers en het milieu in herkomstgebieden van steenkool 

voor de Nederlandse markt, met respect voor mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en 

conflictgevoelige ondernemingspraktijken, en  

• het verbeteren van de transparantie in de steenkoolketen richting Nederlandse eindconsumenten.  

 

De reikwijdte van de dialoog is gericht op steenkool die wordt gewonnen ten behoeve van eindgebruik in 

Nederland. 
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3.  Voorstel voor de tweede fase van de steenkooldialoog 

 

3. 1  Proces van de tweede fase van de steenkooldialoog 

In de tweede fase van de steenkooldialoog zal de Coal Dialogue Group (CDG) bestaan uit vijf clusters van 

stakeholders:  

- grote eindgebruikers van steenkool in Nederland 

- grote leveranciers van steenkool in Nederland 

- milieu NGO's 

- sociale NGO's 

- Nederlandse vakbonden 

 

De Nederlandse overheid zal de bijeenkomsten bijwonen als waarnemer in het proces van het voeren van 

een constructieve dialoog. De CDG zal een lijst opstellen van de stakeholders buiten de CDG die 

betrokken moet worden bij het proces en geraadpleegd worden in de verschillende activiteiten van de 

tweede fase. Ten behoeve van hun betrokkenheid zal de CDG een aanpak opzetten voor het ontvangen van 

feedback van stakeholders die niet direct in de CDG deelnemen. 

 

De Voorzitter van de CDG is bij voorkeur een onafhankelijke persoon over wiens kandidatuur de  

deelnemende stakeholders aan het begin van de tweede fase overeenstemming bereiken. Een 

onafhankelijk Secretariaat biedt de CDG ondersteuning. Het Secretariaat zal verantwoordelijkheid dragen 

voor de organisatie en planning van de bijeenkomsten, de inhoudelijke voorbereiding van bijeenkomsten 

waar nodig en het verzorgen van de notulen. Het Secretariaat zal op specifieke punten en/of ten behoeve 

van de facilitatie van het proces samenwerken met andere onafhankelijke experts.   

 

De CDG streeft ernaar om op basis van consensus te werken. Afgesproken is dat de deelnemers in 

principe maandelijks bij elkaar komen. De CDG kan indien gewenst specifieke werkgroepen opzetten met 

een bredere samenstelling van deelnemers. Zij kunnen specifieke onderwerpen uitwerken of informatie 

verzamelen voor de CDG. Nagestreefd wordt dat de tweede fase start in februari 2011. Gegeven de 

reikwijdte van de tweede fase zal deze vermoedelijk een jaar duren. 

 

3. 2  Inhoud van de tweede fase van de steenkooldialoog 

De CDG erkent dat grote eindgebruikers en leveranciers van steenkool beleid hanteren voor inkoop en 
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MVO. Daarom zullen de activiteiten van de tweede fase zich met name richten op het beoordelen van 

deze lopende inspanningen en het doen van aanbevelingen voor verbeteringen in plaats van nieuwe 

voorstellen te maken.  

 

De CDG zal het volgende ondernemen: 

a) Benoemen van de relevante stakeholders, met inbegrip van alle mijnbouwbedrijven die steenkool aan 

Nederland leveren; 

b) Opzetten van een proces voor deelname van deze stakeholders; 

c) Vaststellen, analyseren en beoordelen van de relevante internationale standaarden, principes en 

richtlijnen die door grote eindgebruikers en mijnbouwbedrijven worden toegepast in het inkoop- en 

MVO beleid en de manier waarop deze worden geïmplementeerd; 

d) Uitvoeren van een gap analysis van de toepassing en implementatie van bovengenoemde standaarden, 

principes en richtlijnen; 

e) Vaststellen, analyseren en beoordelen van de manier waarop deze internationale standaarden en 

richtlijnen in de steenkoolwinning door grote eindgebruikers en producenten van steenkool worden 

gemonitord en geoperationaliseerd met daarbij een focus op verificatieprocessen en transparantie, 

alsmede het doen van aanbevelingen van verbeteringen voor zover noodzakelijk;  

f) Geven van aanbevelingen voor verbeteringen in het proces voor de follow-up door grote 

eindgebruikers en kolenleveranciers van audit-resultaten om waar dit van toepassing is vooruitgang te 

boeken bij eventuele geconstateerde onvolkomenheden en best practices te verspreiden; 

g) Integratie van de bovengenoemde punten tot aanbevelingen aan grote eindgebruikers en 

mijnbouwbedrijven met als doel het versterken van de implementatie en toepassing van deze normen, 

principes en richtlijnen. Een optie die de CDG in overweging neemt om dit doel gemakkelijker te 

bereiken is een beoordeling van dit proces in een productieland. Een andere optie die bekeken wordt is 

om dit Nederlandse initiatief te verbinden met andere initiatieven op Europees niveau rond de 

toeleveringsketen van steenkool; 

h) Verbeteren van de transparantie in de steenkoolketen richting Nederlandse eindgebruikers.  

Parallel aan de activiteiten a) - h) zal de CDG de toeleveringsketen van steenkool die in Nederland wordt 

gebruikt, uitgebreid in beeld brengen en beschrijven. 
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3. 3  Benodigde bijdragen 

Om genoemde activiteiten met succes te kunnen uitvoeren, zal er voor de tweede fase van de 

steenkooldialoog financiële ondersteuning nodig zijn. Bij voorkeur zou deze dialoog niet alleen door 

eindgebruikers moeten worden ondersteund maar ook bijdragen ontvangen vanuit de overheid, aangezien 

de kracht van dit initiatief wordt vergroot door een privaat-publieke benadering en gezamenlijke steun. 

Het niveau van ondersteuning die nodig is wordt in de komende twee maanden uitgewerkt.  
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4. Conclusie 

 

De eerste fase van de steenkooldialoog vormde het begin van een proces gericht op:   

- het versterken van verificatieprocessen met het oog op het verbeteren, waar mogelijk, van de lokale 

omstandigheden van gemeenschappen, werknemers en het milieu in herkomstgebieden van steenkool 

voor de Nederlandse markt. Daarbij gaat het om respect voor mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en 

conflictgevoelige ondernemingspraktijken. 

- het verbeteren van de transparantie in de steenkoolketen richting Nederlandse eindgebruikers.  

Er is kennis en informatie gedeeld en de stakeholders hebben zich open en helder kunnen uitspreken over 

hun punten van zorg en uitdagingen voor de toekomst. Hierin werden zij geholpen door de vertrouwelijke 

aard van de gesprekken en zodoende is er in deze eerste fase meer begrip tussen de verschillende 

stakeholders gegroeid. Verder heeft dit proces de deelnemende organisaties de ruimte gegeven om de 

dynamiek van de steenkoolketen te verduidelijken en te begrijpen. Om de voortgang van dit constructieve 

proces te garanderen en mogelijke terreinen voor verbetering aan te wijzen, is een tweede fase zinvol. Dit 

proces zal stakeholders in staat stellen om samen te werken aan het einddoel in het bijdragen aan verdere 

verbeteringen, waar die op lokaal niveau nodig zijn. 
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Appendix – deelnemers 

 
Voorzitter Frank Heemskerk 
 
Eindgebruikers van steenkool in Nederland 
E.on Erik Klooster 
Electrabel Geert Brummelhuis 
EPZ Jos Weststrate 
Essent Marga Edens en Ingrid Pouw 
Nuon Karen Lagendijk en Floske Kusse 
Tata Steel Eric van der Oest 
 
Mijnbouwbedrijven 
AngloAmerican Hugh Elliott 
BHP Billiton Elizabeth McNamara 
Xstrata Mick Buffier 
  
Niet-gouvernementele organisaties 
Both Ends Anouk Franck en Wiert Wiertsema 
Cordaid Fulco van Deventer en Jeanine de Vries 
NiZA Gerno Kwaks 
IKV Pax Christi Marianne Moor en Egbert Wesseling 
 
Vakbonden 
CNV Martijn Hordijk 
FNV Lucia van Westerlaak 
 
Overheid (waarnemer) 
Ministerie van Economische Zaken  Elsbeth Visser 
Landbouw & Innovatie 
 
Secretariaat 
Energie-Nederland Walter Ruijgrok 
The Terrace Pierre Hupperts en Stefanie Beninger 
 
Procesondersteuning 
Dialogue by Design Pippa Hyam en Remco van der Stoep 
 
Uitgenodigd voor presentaties 
AidEnvironment Joost van Montfoort 
Ernst & Young UK Simon Abrams 
Frans Papma Advies Frans Papma 
ICMM Ben Peachey 
Nuon Trading Jan van den Bor 
RWE Supply & Trading Richard Baron 
SOMO Joseph Wilde-Ramsing 


