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Groen Economie

Gegarandeerd conflictvrij tin,
lichtpuntje in donkerst Afrika
Congo, verscheurd door
conflicten, heeft weer een
economie nodig, zegt Jaime
Bourbon. Tin waaraan geen
militair of rebel verdient,
kan daarbij helpen.
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Waarom conﬂictvrije tin uit Congo?
‘Grondstoffen zijn een belangrijke
financieringsbron van conflicten, zoals in Oost-Congo. Daarom hebben de
Verenigde Staten wetten bedacht die
grondstoffen traceerbaar moeten
maken, wat de facto tot gevolg heeft
dat de gewelddadige exploitanten
van mijnen hun grondstoffen niet

Zonnepaneel
deugt, Kiwa niet

B

Door Michael Persson
en mijn is een groot woord.
Het is een gat, een hol, een put.
Op de foto’s die Jaime Bourbon
de Parme laat zien van zijn bezoek aan Congo twee weken terug, zie
je een man zitten, op een natte vierkante meter aardbodem in de diepte,
om met een hamer en beitel het tin
uit de stenen te slaan. Zo ging het in
de Bronstijd ook.
Maar het is eerlijk werk. Geen militair of opstandeling in deze door
twintig jaar burgeroorlog verscheurde regio die iets aan deze tinmijn verdient – vroeger een belangrijke bron van inkomsten voor de strijdende partijen. Dit is een van de eerste
mijnen die gegarandeerd conflictvrije
tin levert in een gebied dat juist bekendstaat om zijn conflicten. Een
lichtpuntje in het donkerste Afrika.
Bourbon (prins van oorsprong,
maar dat doet er hier niet toe) is als
de speciale gezant voor grondstoffen
op het ministerie van Buitenlandse
Zaken, een soort ambassadeur zonder land maar met een thema, een
van de initiatiefnemers van het project. Inmiddels hebben vele tin gebruikende bedrijven zich aangesloten en zijn de eerste zakken, geweldloos en wel, bij smelterijen in Maleisië terechtgekomen. Over een paar
maanden zit het tin als soldeersel, ergens in een winkelschap, in een
nieuwe led-lamp.
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Een mijnwerker brengt een zak tinerts naar boven in Luntukulu, Congo.
meer kunnen
verkopen aan
westerse bedrijven. Het perverse
effect van de
Dodd-Frank Act,
zoals hij in Amerika heet, is dat
Jaime Bourbon
er in Oost-Congo
de Parme
duizenden mijnen zijn die conflictvrij zijn, maar dat geen enkel bedrijf meer grondstoffen uit de regio
wil. Dat leidt tot duizenden werkloze
mannen en duizenden werkloze
mannen in een conflictgebied genereren weer nieuwe conflicten. De regio heeft een economie nodig.’
Hoe maakt u de tin gegarandeerd
conﬂictvrij?
‘We volgen de grondstof van begin tot
eind. De zakjes tinerts worden gelabeld en blijven bij elke stap in de keten traceerbaar: op hun reis door de
jungle, naar Rwanda, naar de smelterijen in Maleisië. De informatie wordt
steeds geüpload naar een database in

Londen. Zo weten we van elke kilo tin
dat die uit een mijn komt die niet
wordt geëxploiteerd door de gewapende partijen.’
Ziet u die gehoopte economie al
ontstaan?
‘Vorig jaar zag ik vijftig tot honderd
man in de mijnen rond Kalimba, die
hun tin voor 2 dollar per kilo verkochten aan Chinese bedrijven die geen
last hebben van Dodd-Frank, omdat ze
voor de lokale markt produceren. Nu
werken er duizend man en krijgen ze
4 tot 6 dollar per kilo. In de eerste zes
containers die de grens naar Rwanda
zijn overgegaan, zat voor 1,7 miljoen
dollar aan materiaal, dat in Congo is
blijven hangen. Dat is geweldig.
‘De mineralenmarkt is de enige
cash-economie daar: vorig jaar was er
alleen ruilhandel, nu stroomt er weer
geld in Kalimba. De mannen verdienen het, de vrouwen kunnen weer
spullen verkopen in hun winkeltjes,
er wordt weer gespaard, en met dat
spaargeld komt er microfinanciering
op gang. Dus ja: in een paar maanden
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zie je die economie weer op gang komen.’
Wat doen de krijgsheren?
‘Het is een broos proces. Het front is
gestopt op 40 kilometer van de mijn.
Rebellen kunnen morgen de mijn innemen. Maar dan stopt het, en zij
kunnen geen tin verkopen. Dus dan
wachten we tot ze weg zijn en gaan
we weer verder. Het systeem is robuust, het kan tegen klappen. Elke
maand dat we daar mensen aan inkomen kunnen helpen, is mooi meegenomen. En de locals weten ook: dit is
ons ticket out.’
Zijn de arbeidsomstandigheden
ook verbeterd?
‘Het is zwaar werk. Het hakken zelf en
vervolgens moeten die zware zakken
in de hitte over modderige paadjes de
bergen over – misschien komt er ook
kinderarbeid voor. Maar dat was niet
onze prioriteit. Het belangrijkste
moest eerst: de veiligheid. Pas dan ga
je de andere problemen zien. Die zullen ze deels zelf moeten oplossen.’

ehalve de brandbare zonnepanelen van
Scheuten – een reëel probleem bij één merk – leek er
vorige week ook reden voor overkoepelende paniek. Het ‘keuringsinstituut’ Kiwa had via het AD
alarm geslagen over zonnepanelen
in het algemeen: een kwart daarvan zou mankementen vertonen.
‘Denk bijvoorbeeld aan piepkleine scheurtjes in de panelen.
Die zorgen ervoor dat de installatie op termijn geen rendement
van 80 tot 90 procent oplevert,
maar nog maar 30 tot 40 procent’,
zei commercieel directeur Leendert van der Marel van Kiwa.
Er was een nieuw keurmerk nodig, zei hij. Een Kiwa-keurmerk.
Ik belde na en vroeg om het onderzoek waaruit die mankementen
bleken. Dat was er niet. De uitspraken waren gebaseerd op jarenlange
ervaring. ‘Er is best wel wat mis’, zei
de woordvoerder. Dat kwart met
mankementen bevestigde hij. Op
andere vragen had hij geen antwoord. Hij beloofde dat een deskundige me zou terugbellen.
Dat is nooit meer gebeurd.
Ik schreef de volgende dag dat
Kiwa niet onpartijdig was en als
keurmerkbedrijf maar wat graag
meer keurmerken verkoopt. Maar
het ANP nam het bericht van het
AD gewoon over en toen kwam het
op het NOS Journaal en toen leek
het ineens de waarheid.
Gisteren verscheen er een verklaring van Kiwa op de website.
‘Ten onrechte wordt uit het krantenartikel in het AD de conclusie
getrokken dat een groot aantal
zonneproducten op de markt ondeugdelijk zou zijn.’ Een conclusie
die het bedrijf zelf had bevestigd.
Ik zou zeggen: ten onrechte
wordt uit het artikel in het AD de
conclusie getrokken dat Kiwa betrouwbaar zou zijn.
Michael Persson
is redacteur van de Volkskrant,
groen@volkskrant.nl

Spul Conﬂictvrije lamp

Doe Philips maar 20 ton ‘goed’ soldeersel
Veel inkopers mijden conﬂictregio’s, andere zoeken ze op. Philips soldeert weer met tin uit Congo.

H

et zit in alles met een stekker of batterij: tin
is, in de vorm van soldeersel, een van die
elementen die de moderne maatschappij
bij elkaar houden. Het spul fungeert als
connectie tussen stroomdraadjes en printplaatjes,
tussen contactpuntjes en schakelknoppen, tussen
zonnepanelen en het stroomnet.
Het zit dus overal, bij Philips. En zo moest Philips, toen het de Dodd-Frank-wet op zich af zag komen (die traceerbaarheid van conflictmineralen
vereist), aan tienduizend leveranciers gaan vragen waar die hun tin vandaan haalden. Antwoord:
weten we niet, maar in elk geval niet uit Congo.
Dat leek goed nieuws, want zo was het tin dus
conflictvrij. Maar Philips sprak ook weleens met
ontwikkelingsorganisaties en die zeiden dat de

hele economie in Congo en omgeving op zijn gat
lag vanwege Dodd-Frank. Toen draaide Philips het
om: wij moeten juist wel de gevarenzone in. ‘Geef
ons een goede mijn in Congo en wij plaatsen een bestelling’, zei het bedrijf tegen de ontwikkelingsmensen en het ministerie van Buitenlandse Zaken.
De mijn werd gevonden, in de roerige provincie
Zuid-Kivu, en Philips ging op zoek naar een leverancier van Congolees soldeersel. Een Amerikaanse fabrikant raakte enthousiast, al zou hij wel
een paar procent meer vragen voor het conflictvrije product. Daarop ging Philips nog een stap
verder in de keten en kwam bij de Malaysia Smelting Corporation, die het tin durfde te kopen en te
leveren aan het soldeerbedrijf. En toen kon Philips
een eerste bestelling plaatsen, bij het Conflict Free
Tin Initiative: doe maar 20 ton.
Het tin zit over een half jaar in de lampen die uit
een Mexicaanse fabriek komen. Of Philips de lam-

Product
conﬂictvrije lamp
Prijs
tikje duurder
Verkrijgbaar
nog niet
Oordeel
✪✪✪✪

pen als conflictvrij gaat verkopen, weet het bedrijf
nog niet, zegt woordvoerder Jan-Willem Scheijgrond. ‘We kunnen nog niet inschatten of de consument ons gaat prijzen of straffen. Vooral voor
Amerikanen geldt toch: Congo = conflict = bloed.’
Een andere mogelijke zwakke plek is dat het tin
onder niet bijster ideale omstandigheden wordt
gewonnen. Er is kans op kinderarbeid, op corruptie. ‘Daar kunnen we vragen over krijgen’, zegt
Scheijgrond. ‘Maar dat hoort bij zo’n gebied.’
Hij kijkt al verder: ook wolfraam, goud en coltan zijn conflictmaterialen uit de regio. Voor coltan is het Amerikaanse Motorola een initiatief
begonnen, Philips kijkt nu naar wolfraam. ‘Als je
als inkoper een rol kunt spelen bij de oplossing
voor zo’n conflict, dan is dat misschien wel een
morele plicht. Ik denk dat niet veel inkopers zich
dat realiseren.’
Michael Persson

