Den Haag, 10 november 2014

Geachte leden van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Naar aanleiding van de aanstaande begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel &
Ontwikkelingssamenwerking wil de coalitie Stop Kinderarbeid graag het volgende aan u
voorleggen.
Stop Kinderarbeid werkt met haar partners aan het realiseren van ‘Child Labour Free Zones’
in Afrika, India en Zuid-Amerika. Wij bepleiten bij bedrijven - en werken waar mogelijk
met hen samen - om maatregelen tegen kinderarbeid te nemen. Tevens pleiten we bij
diverse politieke beleidsmakers, waaronder u als Kamerleden, voor aanvullende
maatregelen om kinderarbeid te bestrijden en kinderen op school te krijgen.
MVO Sector Risico Analyse
De door KPMG uitgevoerde en enkele maanden geleden afgeronde MVO Sector Risico
Analyse is nog niet gepubliceerd, noch is bekend hoe deze door het kabinet wordt
geapprecieerd. Stop Kinderarbeid heeft – net als vakbonden en andere NGO’s - veel
informatie aangedragen voor de Sector Risico Analyse. NGO’s en vakbonden werden echter
niet betrokken bij de ‘zomerdialogen’ over de conclusies van het rapport die een vervolg
krijgen in de discussie over de inhoud van de MVO Convenanten. In reactie op een van uw
vragen schrijft Minister Ploumen ook dat ‘het initiatief voor de Convenanten’ bij de
betreffende bedrijfssectoren ligt, hoewel zij ook spreekt over een rol van maatschappelijke
organisaties als ‘partij’ of als ‘watchdog’ in het convenantenproces.
Stop Kinderarbeid pleit voor snelle publicatie van het KPMG rapport en het vanaf
nu volwaardig betrekken van vakbonden en NGO’s bij de discussie over de MVO
Convenanten, omdat juist een multi-stakeholder aanpak de beste resultaten
oplevert. Kernelementen van het Bangladesh Accord zoals bindende afspraken
met
deelnemers,
resultaatverplichtingen,
onafhankelijke
controle
en
transparantie over productielocaties, controles en verbeteracties zijn cruciaal
voor effectieve Convenanten.
Verplichte ketentransparantie
In de in april 2012 aangenomen motie Braakhuis wordt de regering verzocht met de
kledingbranche afspraken te maken over het uitbannen van kinderarbeid en volledige
ketentransparantie in de textielketen. Het recente rapport Flawed Fabrics van SOMO en
Landelijke India Werkgroep, maar ook publicaties over andere sectoren, laten (opnieuw)
zien hoe noodzakelijk ketentransparantie is voor een effectieve aanpak van schending van
arbeids/mensenrechten in de keten.
Stop Kinderarbeid pleit voor verplichte ketentransparantie voor economische
sectoren waar veel kinderarbeid en andere schending van mensenrechten in de
productieketen voorkomen. Begonnen zou kunnen worden met bedrijven in
risico-sectoren die steun van de overheid ontvangen.
Sociaal verantwoord inkopen.
In een in juli 2014 aangehouden motie van Voordewind wordt gepleit voor een betere
toepassing van sociale en mensenrechtencriteria, het stimuleren van toepassing daarvan
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door decentrale overheden en een zeer actieve rol (‘het voortouw’) van Minister Ploumen
op dit gebied. In haar reactie op de motie verwees Minister Ploumen naar een lopende
evaluatie van de sociale criteria, die Voordewind ‘mogelijk zomaar op zijn wenken zou
kunnen bedienen’. Ook zegde ze toe de ‘Toolkit Kinderarbeidvrij Inkopen door
Overheidsinstanties’ van Stop Kinderarbeid breed te zullen verspreiden.
Stop Kinderarbeid verzoekt u de Minister te vragen om snelle publicatie van de
evaluatie en de kabinetsreactie daarop. Wij verzoeken u tevens haar – in lijn met
de motie - te vragen het voortouw te nemen bij toepassing van de sociale criteria
bij overheidsinkopen, alsmede of zij inmiddels de genoemde Toolkit breed onder
de aandacht van (de)centrale overheidsinkopers gebracht.
Initiatief Van Laar tot verbod op verkoop producten kinderarbeid.
Eerder gaven we als Stop Kinderarbeid aan dat we het initiatief van Kamerlid Van Laar tot
een wet die de verkoop van producten (mede) gemaakt door kinderen verbiedt van harte
steunen. Wij gaan daarbij uit van een ‘zorgplichtbenadering’ voor bedrijven zoals die ook
in de OESO Richtlijnen en de UN Guiding Principles for Business and Human Rights is
vervat. In dat verband zou het nuttig zijn een goed beeld te hebben van de producten en
bedrijfssectoren waarin kinderarbeid substantieel voorkomt. Waarschijnlijk geeft de MVO
Sector Risico Analyse daarover al enige informatie, maar een meer specifiek en
diepgaander onderzoek daarnaar zou een grote meerwaarde hebben.
Stop Kinderarbeid pleit voor een diepgaand onderzoek naar kinderarbeid in
producten en sectoren waarbij Nederlandse en in Nederland actieve bedrijven
betrokken zijn. Dit maakt het voor bedrijven makkelijker om actief hun zorgplicht
op dit gebied op te pakken en voor maatschappelijke organisaties om bedrijven
daar op aan te spreken en mee te werken aan oplossingen.
Plan van Aanpak kledingsector
In juli jl. is een motie aangehouden over het Plan van Aanpak van de Nederlandse
kledingsector en de noodzaak van ‘100% actieve en zichtbare deelname aan
verbeterprojecten’ en ketentransparantie van kledingbedrijven als voorwaarde voor
succesvolle uitvoering van het Plan. Minister Ploumen zei de strekking van de motie te
steunen maar nog met de kledingsector te willen overleggen over de timing. Stop
Kinderarbeid is zelf actief in de werkgroep kinderarbeid onder het Plan van Aanpak.
Stop Kinderarbeid vraagt u Minister Ploumen om duidelijkheid te vragen over
timing van de uitvoering van de strekking van de motie, wat op dat gebied
inmiddels is bereikt, welk deel van de leden van de brancheorganisaties
inmiddels in de werkgroepen actief zijn en welke uitdagingen er nog liggen.
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid bovenstaande voorstellen nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Sofie Ovaa, coördinator Stop Kinderarbeid
Gerard Oonk, senior beleidsadviseur Stop Kinderarbeid
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