Den Haag, 6 april 2012

Geacht lid van de Commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
In verband met het Algemeen Overleg over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op 11 april
a.s. wil de campagne ‘Stop Kinderarbeid – school, de beste werkplaats’ graag enkele aanbevelingen
aan u voorleggen.
EU Raadsconclusie kinderarbeid in relatie tot MVO
Een van de Raadsconclusies van de EU over kinderarbeid van 14 juni 2010, waarvoor de
Nederlandse regering zich sterk heeft ingezet, heeft betrekking op maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
De Raad spreekt haar steun uit voor het werk van de UN Special Representative on Business and
Human Rights (Prof. Ruggie) en verzoekt de Commissie om in een nieuwe Communicatie over MVO
de nodige aandacht aan kinderarbeid te besteden. De Communicatie van de Commissie over MVO
van oktober 2011 gaat echter niet specifiek in op kinderarbeid anders dan het noemen van
kinderarbeid als schending van een van de vier fundamentele arbeidsrechten door bedrijven.
De Nederlandse regering zou er bij de EU op aan moeten dringen om de Communicatie met
betrekking tot MVO alsnog te vertalen naar een gerichte aanpak van kinderarbeid door Europese
bedrijven, met name in landen buiten de EU waar veel kinderarbeid voorkomt. De Commissie kan
daarbij aansluiten bij de VN Principes voor bedrijfsleven en mensenrechten en de zojuist gelanceerde
en op deze VN Principes gebaseerde Children’s Rights and Business Principles die zijn opgesteld
door Unicef, Save the Children en de UN Global Compact. Verder kan de Commissie daarbij onder
meer gebruik maken van het ‘Handleiding voor bedrijven om kinderarbeid te bestrijden’ van de
campagne Stop Kinderarbeid.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bij de bestrijding van kinderarbeid speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen een grote rol. Wat
betreft maatregelen die op dit gebied genomen kunnen worden om kinderarbeid te bestrijden en
andere mensenrechten te bevorderen, verwijzen we u graag naar de brief die het MVO Platform
(waarvan Stop Kinderarbeid lid is) u vandaag zal sturen.
Kamerleden van diverse fracties hebben de afgelopen jaren veel vragen gesteld over bedrijven die
zijn betrokken bij kinderarbeid in de productieketen van Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld met
betrekking tot kleding, zaden, cacao, hazelnoten en bakstenen. Enkele vervolgstappen om deze
kwesties
systematischer
aan
te
pakken
liggen
nu
voor
de
hand.
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Met betrekking tot kinderarbeid impliceren de voorstellen van het MVO Platform het volgende voor de
aanpak van kinderarbeid:
-

-

-

De regering zou van alle bedrijven die steun van de overheid krijgen of leveren aan
overheidsorganisaties een plan van aanpak moeten vragen (in lijn met het ‘due diligence’ principe
van de VN Principes voor bedrijfsleven en mensenrechten) voor het voorkomen en bestrijden van
kinderarbeid in alle schakels van de productieketen. Cruciaal daarbij is ook samenwerking met
lokale organisaties en overheden om kindarbeiders in productieketens naar het formele onderwijs
te begeleiden.
De regering zou op basis van de genoemde VN Principes systematisch in kaart moeten brengen
hoe zij de ‘plicht om te beschermen’ tegen het schenden van mensenrechten, dus ook
kinderarbeid, het beste kan uitvoeren.
De regering zou een actieve ‘anti-kinderarbeid-diplomatie’ moeten bedrijven als onderdeel van
een bredere MVO-diplomatie en daartoe in kaart brengen in welke landen en sectoren bedrijven
het risico lopen om in hun productieketen gebruik te maken van kinderarbeid.

Bij toepassing van de nieuwe OESO Richtlijnen en VN Principes voor bedrijfsleven en mensenrechten
zou door bedrijven aangesloten kunnen worden bij de door staatssecretaris Knapen aangeprezen
Child Labour Free Zone benadering van de (zuidelijke partners) van de Stop Kinderarbeid campagne.
Dit is een aanpak waarbij alle kinderen uit het werk gehaald worden en (terug) naar school worden
gebracht. De kern daarvan voor bedrijven is dat zij, waar dat mogelijk is, aanhaken bij lokale
initiatieven om alle kinderen in een bepaald gebied op school te krijgen. Dat houdt tevens in dat
werkende kinderen niet zomaar worden weggestuurd, maar dat ze – via een vorm van ‘brugonderwijs’
– worden begeleid naar regulier formeel onderwijs.
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om de bovenstaande aanbevelingen zo nodig nader toe te
lichten.
Met vriendelijke groet,

Sofie Ovaa
Coördinator ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’
Gerard Oonk
Beleidsadviseur ‘Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats’
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