
LANDdialoog  OC  Vergadering   

Samenvatting         
   

Het   Organiserend   Committee   (OC)   is   het   uitvoerende   orgaan   van   de   LANDdialoog   en   bestaat   uit  
vertegenwoordigers  van  de  Rabobank,  Both  ENDS,  IDH  Sustianable  Trade  Initiative,  Universiteit  Utrecht,  
Oxfam  Novib,  LANDac,  FMO, en  het  Ministerie  van  Buitenlandse  Zaken.  Het  OC  neemt  strategische  
beslissingen  over   de   te   selecteren   land/thema’s/cases,   nodigt   deelnemers   aan   de   dialoog   namens   de   
voorzitter   uit,  organiseert   in   samenwerking   met   het   secretariaat   de   dialoogbijeenkomsten   en   is   
verantwoordelijk   voor  communicatie   met   de   openbaarheid.   Het   secretariaat   van   het   Organisatiecomité   
wordt   gevoerd   door   het  Ministerie   van   Buitenlandse   Zaken   en   ondersteunt   door   LANDac.   In   de   
Samenvatting   van   LANDdialoog   OC  Vergaderingen   informeert   het   OC   geïnteresseerden   over   de   
belangrijkste   lopende   activiteiten   en   nieuwe  besluiten.  Mochten  er  naar  aanleiding  van  deze  Samenvatting  
vragen  zijn,  dan  kan  contact  worden  opgenomen  met  het  OC  Secretariaat.   
   

Datum:       20 januari 2020;  15.00  –  17.00  uur   

Locatie:         Oxfam Novib, Den Haag   

______________________________________________________________________________________   

Onderwerpen     

• Internationale richtlijnen en initiatieven en NL-beleid (IMVO-convenanten, handelsmissies, conflict 

sensitief investeren en lobbytraject OESO-richtlijnen)     
• Kennisdelen en implementatie (IMVO en  handels- en investeringsagenda;   Gender en land, stavaza; 

Infrastructuur, Noord-Mozambique, Early Engagement en Consultatie en Consent        
• Organisatiestructuur LANDdialoog (Heidag en follow-up)  
• Wvttk     

______________________________________________________________________________________   

Door  het  roterend  voorzitterschap  binnen  de  OC  is  deze  maand  Oxfam Novib de  host  van  de  

vergadering, waarbij Oxfam Novib voorzit.  De  vergadering  is  opgezet aan de hand van de  nieuwe  

actieagenda.  

Internationale  richtlijnen  en  initiatieven,  en  NL-beleid   

IMVO-convenanten:  Het KIT voert de evaluatie op de IMVO convenanten uit en Buitenlandse Zaken zal 

het OC informeren zodra er meer bekend is.  

Financiële convenanten (Banken, pensioenen en verzekeraars)  

Mbt. de financiële convenanten is de eerste fase afgerond en zullen banken nu naar buiten treden met 

een verklaring. 

Vanuit het OC is er gewerkt aan een eerste aanzet voor een werkgroep. Het huidige voorstel heeft een 

duidelijke focus tav. doelgroep, nl. medewerkers banken. De OC-leden zijn het erover eens dat het gaat 

om het creëren van ‘understanding’; wat zijn landrechten? Het gaat dan niet alleen om het zenden 

(workshop etc.), maar waar zit de vertaalslag en hoe kunnen we van elkaar leren. 

De klant is als eerste verantwoordelijk; de medewerker moet bezien of de informatie compleet is. Het 

gaat dan om het stellen van de juiste vragen en het triggeren van allerlei ‘boxen’. De door ABN-Amro en 

Solidaridad gemaakte Due Diligence vragenlijst zou hierbij gebruikt kunnen worden.  

Er zal contact worden opgenomen met de NVB om te bezien hoe dit past binnen fase 2 van het convenant 

en om het verdere contacten met de banken te organiseren. 

Handelsmissies: Vanuit de coördinator LANDdialoog en vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn 
er pogingen ondernomen om de voorgestelde aanpak van november 2019 te beleggen en door te spreken 
met BZ/DIO en RVO. Echter het blijkt dat beide partijen meer voelen voor een aanpak op basis van vraag 
vanuit deze organiserende instaties (ad-hoc), niet zozeer vanuit een structurele aanpak in samenwerking 



met de LANDdialoog. Daarnaast zouden landrechten veel meer binnen het MVO-kader ingepast moeten 
worden. 

Afgesproken is dat BZ nog een keer vanuit het Ministerie navraag zal doen om helderheid te krijgen tav. 
deze conclusie. 

Conflict sensitief investeren 

Tav. conflict sensitief  investeren wordt gewerkt aan een Call for Proposals. Hierin gaat het om het leren 
van lessen uit de aanpak in Ethiopië ten aanzien van conflict sensitief investeren. Daarbij gaat het erom te 
bezien of deze aanpak ook in andere landen (opschaling) mogelijk is en op welke wijze. De Call zal op de 
website worden geplaatst en in het Engels worden geformuleerd. 

Lobbytraject OESO-richtlijnen: Het rapport rondom de OESO-richtlijnen zal gedeeld worden binnen de 
bredere LANDdialoog met de vraag of er belangstelling is om hier een e-seminar op te organiseren met de 
onderzoeker, OECD-Watch en evt. andere partijen. 

Op verzoek kan er voor geïnteresseerde partijen een e-seminar worden georganiseerd omtrent het 
opnemen van landrechten in de OESO-richtlijnen.  

    

Kennisdelen  en  implementatie   

Gender en Land: Women Land Rights wordt door BothEnds en ActionAid verder opgepakt aan de hand 

van een onderzoek rondom gender indicatoren.  

Er wordt een bijeenkomst georganiseerd door BothEnds en ActionAid. Hier zal meer duidelijkheid 

ontstaan over hoe WLR binnen het huidige MVO kader ingepast kunnen worden en wat de mogelijkheden 

zijn om te komen tot passende indicatoren. Het is vooralsnog onduidelijk hoe WLR wordt ingepast in het 

OC, noch wat de actieve rol vanuit BZ is tav. het ontwikkelen van de eigen indicatoren op het terrein van 

landrechten in samenspraak met het OC en LANDac die voorheen zeer actief was op dit onderwerp. 

Hierover moet nog duidelijkheid komen.  

Hierover zal verder verslag worden uitgebracht in de volgende bijeenkomst. 

Infrastructuur:   De follow-up met de Wereldbank ten aanzien van ESIAs is nog onduidelijk.   

Met betrekking tot infrastructuur Nederland is afgesproken dat de coördinator samen met BZ een gesprek 

aan gaat rondom het beoogde traject op het terrein van landrechten vanuit de LANDdialoog. Momenteel 

wordt infrastructuur met een aantal partijen besproken buiten de LANDdialoog om teneinde de eerste 

verschillen van inzicht helder te krijgen. Dit parallelle traject onder BZ (1 NGO, 1 bedrijf, Atradius DSB, 

MinF, DIO, BuZa) met een beoogde Code of Conduct. Er zijn een 4-tal bijeenkomsten geweest met 

allemaal een eigen onderwerp. Deze zullen moeten gaan leiden tot een bredere betrokkenheid tav. 

landrechten.  

Hierover zal verslag uitgebracht worden in de volgende OC-vergadering. 

Early Engagement: Tav. early engagement zijn er geen formele wijzigingen. Deze blijven aldus staan. De 

discussies omtrent een actieplan liggen bij de betreffende verantwoordelijke organisaties ter 

goedkeuring. Vanwege de gevoeligheden omtrent early engagement moeten deze belangen goed worden 

afgewogen.  

In de volgende vergadering zullen we dit opnieuw bespreken. 

Consultatie en consent:   Enkel op verzoek vanuit de deelnemende partijen van de LANDdialoog. Tav FPIC 

en de kennisvraag op de High-level meeting door Shell mede door de continue ontwikkelingen op dit 

gebied en de centrale rol van mensenrechten is afgesproken dat  de coördinator contact zal opnemen met 

de kennisvragen en intenties die door Shell op de High-Level zijn gedaan om te informeren naar de exacte 

kennisbehoefte en welke bijdrage de LANDdialoog hierin zou kunnen leveren samen met Shell. 

Hierover zal in de volgende bijeenkomst verslag worden gedaan. 



  

 

Organisatiestructuur  LANDdialoog   

Van Oord heeft zich teruggetrokken als kandidaat. Dit hangt samen met tijd en verwisseling van posities. 

Van Oord zal wel als zodanig nauw betrokken blijven met het werk en de inzet van de LANDdialoog.  

Het OC heeft een levendige discussie gehad rondom het functioneren van de LANDdialoog. Sommige 

onderwerpen (WLR, infrastructuur) lijken van de LANDdialoog richting BZ te gaan. Andere onderwerpen 

worden bilateraal gedaan, maar niet meer richting de dialoog getrokken. Sommige trajecten lijken stil te 

liggen. De High-level meeting, de Heidag en daar besproken ‘workstreams’ en trekkers zijn formele 

overleggen waar onderwerpen worden neergezet die niet lijken te leiden tot volledige multi-stakeholder 

actie. Energie lijkt daardoor weg te lekken en zaken worden niet doorgepakt. Wat kunnen en willen we 

hiertegen doen en moeten we hier een andere werkvorm voor zoeken? 

Afgesproken is dat er bij LANDac op de conferentie een sessie zal worden gehouden rondom 1) hoe de 

LANDdialoog functioneert. Daar wordt een interactieve sessie aan vastgeknoopt. knopen. 

Besproken is dat de High-level dialoog wellicht niet meer de passende vorm is en dat de dialoog nu in een 

meer ‘volwassen’ stadium terecht is gekomen. De OC-leden vragen de coördinator om hierin een meer 

orkestrerende rol te spelen. Het mobiliseren van de achterban door aan hen te vragen waar de behoefte 

ligt en of zij geëngageerd zijn. 

Ook zal er gekeken worden of de LANDdialoog op enigerlei wijze de effectiviteit van de ontwikkelde tools 

beter kan meten en daarnaast in kaart kan brengen waar additionele kennis en ervaring nodig zijn. 

Wvttk   

- De  volgende  OC-vergadering  vindt  plaats  op 23 maart in Den Haag tussen 15:00 en 

17:00. De exacte locatie volgt nog 


