Den Haag, 26 juni 2014

Geachte leden van de Commissies Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel & OS,
Naar aanleiding van het aanstaande Notaoverleg Mensenrechten op 30 juni a.s. en de 2de termijn
van het AO IMVO wil de coalitie Stop Kinderarbeid graag het volgende aan u voorleggen.
Bevordering CLFZ aanpak en kinderarbeid via handels- en politieke missies
Op 1 mei 2014 is het nieuwe driejarige programma van Stop Kinderarbeid – gefinancierd door het
Ministerie van Buitenlandse Zaken - van start gegaan. Uw Kamer legde daarvoor de basis via het
amendement Voordewind c.s. Stop Kinderarbeid zal de komende jaren het Child Labour Free Zone
programma verder uitbouwen in India, Zimbabwe, Oeganda, Mali, Nicaragua en Turkije. Waar mogelijk
zullen we ook bedrijven – onder meer in de kleding-, natuursteen- en koffiesector – bij deze aanpak
betrekken. Bijgesloten vindt u een korte samenvatting van de plannen.
Wij waarderen het zeer dat de Minister van Buitenlandse Zaken in zijn antwoord op een vraag over
het Jaarverslag Mensenrechten 2013 (nr. 94) aangeeft dat Nederland deze aanpak ook dit jaar zal
uitdragen in contacten met derde landen en (internationale) organisaties. Deze politieke steun draagt
in sterke mate bij aan het gezamenlijk effectief bestrijden van kinderarbeid, ook in de productieketens
van bedrijven. Stop Kinderarbeid is graag bereid daarvoor nadere informatie aan te dragen.
Aanbeveling
Wij verzoeken u de Ministers te vragen bij welke gelegenheden zij – en hun collega’s – kinderarbeid,
en de CLFZ aanpak in het bijzonder, gaan agenderen. Wij bepleiten dat tijdens alle Nederlandse
handels- en politieke missies - naar landen waar kinderarbeid een aanzienlijk probleem is - dit
onderwerp aan de orde wordt gesteld en actief wordt bijgedragen aan het zoeken naar oplossingen.
Verplichte due diligence kinderarbeid voor bedrijven
Door uw Kamer worden regelmatig vragen gesteld over betrokkenheid van Nederlandse (of in
Nederland actieve) bedrijven bij kinderarbeid. Dat betrof recent onder meer vragen over kinderarbeid
in de sectoren kleding, hazelnoten, tapijten en schoenen. Deze vragen en antwoorden regelmatig
leiden tot een dialoog met andere overheden, gesprekken van het Ministerie en Stop Kinderarbeid
met betrokken bedrijven en ook tot afspraken met bedrijven over verbeteringen. Een probleem blijft
dat het vaak moeilijk of onmogelijk is om feitelijke informatie te krijgen over zowel de aard en omvang
van het probleem, als de verbeterplannen en de resultaten.
De MVO Sector Risico Analyse zal vermoedelijk aanvullende informatie opleveren over het risico van
betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij kinderarbeid. Voor een aantal van deze sectoren zullen
Convenanten worden afgesloten op het gebied van kinderarbeid en andere arbeidsrechten.
Als basis voor de effectiviteit van alle Convenanten maar ook als voorwaarde voor verbeteringen in
andere sectoren waar substantieel kinderarbeid is geconstateerd, vindt Stop Kinderarbeid een vorm
van verplichte ketenverantwoordelijkheid onontbeerlijk. Dat maakt het zowel voor de overheid als
voor maatschappelijke organisaties mogelijk om gerichter het gesprek aan te gaan met bedrijven over
de bestrijding van kinderarbeid en andere schendingen van mensenrechten. Nu weigeren bijvoorbeeld

veel in Nederlandse kledingbedrijven die in Zuid-India kleding laten maken, informatie te geven over
hun due diligence in relatie tot de veel voorkomende gebonden (kinder)arbeid ter plekke.1
Aanbeveling
Stop Kinderarbeid pleit ervoor dat bedrijven die opereren in gedefinieerde risicolanden en/of –
sectoren, verplicht worden om te rapporteren hoe hun due diligence - ofwel het identificeren,
voorkomen, bestrijden en verantwoorden - op het gebied van kinderarbeid eruitziet.
Initiatiefwet Van Laar
De coalitie ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ alsmede het MVO Platform zijn verheugd
over het voorstel van PvdA Kamerlid Van Laar om de verkoop van producten gemaakt door
kinderarbeid te verbieden. Wel vindt Stop Kinderarbeid zo’n verbod een sluitstuk naast andere
maatregelen om kinderarbeid in productieketens uit te bannen en kinderen op school te krijgen en te
houden: bijvoorbeeld vrijwillige initiatieven van bedrijven samen met vakbonden en maatschappelijke
organisaties en de Child Labour Free Zone benadering.
Een wettelijk sluitstuk is nodig omdat nog veel bedrijven hun verantwoordelijkheid om actief
kinderarbeid te bestrijden niet of onvoldoende nemen. Het kan ervoor zorgen dat bedrijven zelf in
actie komen en voorkómen dat ze naar de rechter moeten. Ook bestrijdt het oneerlijke concurrentie
met bedrijven die zich wél actief inzetten om kinderarbeid effectief aan te pakken.
Aanbeveling
Stop Kinderarbeid is van mening dat een wettelijk verbod op de verkoop van producten van
kinderarbeid niet later dan 2016 moet worden ingevoerd. Ook nu al verwacht de overheid van
bedrijven – en faciliteert dit - dat bedrijven kinderarbeid in hun volledige productieketen bestrijden.2
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid u nadere informatie te verstrekken.
Met vriendelijke groet,
Sofie Ovaa, coördinator ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’

Gerard Oonk, senior beleidsadviseur ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’

‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ (SKA) is een coalitie gecoördineerd door Hivos. De coalitie bestaat uit de
Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Mondiaal, Hivos, ICCO Coöperatie, Kerk in Actie, de Landelijke India Werkgroep (LIW)
en Stichting Kinderpostzegels Nederland, en werkt samen met lokale organisaties in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
www.stopkinderarbeid.nl
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Zie ook Kamervragen en antwoorden over kledingbedrijven die geen inzicht geven in de aanpak van gebonden
(kinder)arbeid in India (24 juni, referentie 2014Z09698).
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Zie uitgebreide reactie: http://www.stopkinderarbeid.nl/Stop-Kinderarbeid/NIEUWS/Stop-Kinderarbeidverheugd-over-initiatiefwet-tegen-kinderarbeid. Zie ook reactie MVO Platform: http://mvoplatform.nl/newsnl/initiatiefnota-tegen-kinderarbeid

