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BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
BHP Group heeft nog steeds te maken met verplichtingen i.v.m. de doorbraak
van een dam rond een bassin met mijnafval bij Fundão, in Minas Gerais in
Brazilië. De onderneming heeft een belang van 50% in Samarco Mineracao,
dat het bassin exploiteerde. Het ongeluk eiste 19 slachtoffers en veroorzaakte
milieuschade en schade aan gebouwen in een groot gebied. De rivier de Doce
raakte over ruim 650 km vervuild. Vijf jaar na het ongeluk lijkt er sprake van
veel vertraging bij de herhuisvesting en schadeloosstelling van de getroffen
bevolking en mogelijk komen er nieuwe rechtszaken tegen de onderneming.

ACHTERGROND
Op 5 november 2015 brak de dam van Samarco bij Fundão door, waardoor
naar schatting 32 miljoen m3 mijnafval 650 km stroom-afwaarts terechtkwam.
De vervuiling bereikte de Atlantische Oceaan, overspoelde een groot gebied
met rivieren, grond en huizen en kostte 19 mensenlevens. Vele duizenden
mensen werden getroffen. In de directie van Samarco zitten onder meer
vertegenwoordigers van BHP Billiton en Vale. Volgens een onderzoeksverslag
is het residuzand verzadigd geraakt door een aantal structurele gebreken,
problemen met de waterafvoer en aanpassingen van het ontwerp. Hierdoor
werd het zand vloeibaar en ging het schuiven, waardoor de dam doorbrak. Na
het ongeluk is de Renova Foundation opgezet om een onafhankelijke
hersteloperatie aan te sturen.

ENGAGEMENTTHEMA
Maatschappelijke en milieukwesties.

ENGAGEMENTDOELEN
x Verdere uitvoering van de 42 herstelprogramma’s
x Samarco moet de volgende kwesties afronden:

– Herstelmaatregelen voor de gemeenschap
– Verhuizing van bewoners naar permanente woningen en
– Vergoeding van alle schade en herstel van de veroorzaakte

milieuschade

ENGAGEMENTRESULTATEN
x BHP stelde zich constructief op tijdens deze engagement. De onderneming

begreep onze zorgen over de lange duur van de herstel- en
verhuizingsoperatie.

x Sinds het ongeluk heeft BHP de lokale aanwezigheid in Brazilië versterkt en
medewerkers van de onderneming werken nu rechtstreeks samen de
Renova Foundation aan verhuizings- en herstelplannen.

x Renova Foundation is bezig met 42 herstelprogramma’s die zijn opgezet in
samenwerking met deskundigen en de lokale gemeenschap en heeft
miljarden Braziliaanse reaal aan schadevergoedingen betaald. De
voortgang van deze programma’s wordt onafhankelijk gecontroleerd en
verloopt volgens een recent rapport langzamer dan gepland.

x De verhuizings- en hersteloperaties werden in het tweede halfjaar van
2020 vertraagd door Covid, maar zijn weer versnel door ingrijpen van een
rechter en verwacht wordt dat in de komende maanden meer voortgang
wordt geboekt.

x Ook heeft BHP een taskforce opgezet die toezicht gaat houden op alle
dammen van de onderneming en op de verdere verbetering van het beheer
van residudammen. Ook is informatie verstrekt over het beheer van
residudammen.

VERVOLGSTAPPEN
x Kempen zal reageren op een verslag van de Raad voor de mensenrechten

van de VN uit 2020 waarin wordt gesteld dat Samaro, BHP en Vale niets
hebben gedaan aan de schade die is veroorzaakt door de ramp en dat de
bestuursstructuur van de Renova Foundation moet worden aangepast.

x Voortzetting van de dialoog met BHP over de verhuizings-operatie in Bento
Rodrigues, Paracatu de Baixo en Gesteira.

x Blijven volgen van de voortgang van de herstelplannen en uitvoering van
de 42 programma’s via de Renova Foundation.

x Dialoog met de onderneming over veilige herstart van de activiteiten in
Samarco.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
BHP Billiton is een wereldwijd 
opererende grondstoffenproducent. 
De groep produceert onder meer 
ijzererts, metallurgische steenkool, 
koper en uranium. De groep is 
onderverdeeld in de segmenten 
petroleum, koper, ijzererts en 
steenkool. 

LAND
De onderneming is gevestigd in 
Australië en het Verenigd Koninkrijk 

SECTOR
Natuurlijke hulpbronnen 

MARKTKAPITALISATIE
£ 94.926 miljoen 

VRAAGSTUK
BHP heeft nog steeds te maken met 
rechtszaken en onderzoeken in 
verband met de hersteloperatie na 
het doorbreken van de residudam 
bij Fundão in het Braziliaanse Minas 
Gerais in 2015. 

MATERIALITEIT
Deze kwestie is van materieel 
belang voor de onderneming, het 
milieu en lokale gemeenschappen 

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Fail
ESG Rating: BBB (MSCI ESG)
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