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Betreft: Oproep verplichte due diligence na misstanden in granietsector
Uit het rapport van Landelijke Werkgroep India (bijlage) blijkt dat er ernstige misstanden voorkomen in
de sector van granietsteen, zoals kinderarbeid en aan slavernij grenzende praktijken. Een van de
aanbevelingen aan bedrijven is lid te worden van het beste bestaand multistakeholder initiatief dat zo
dicht mogelijk komt bij de UNGP en OECD guidelines en deze verder te verbeteren. Aan de EU wordt
aangeraden te komen met een zorgplicht (due diligence) en een verplichting voor bedrijven om
transparant te zijn over de keten te komen.
1. Wat heeft de de Europese Commissie tot op heden gedaan om misstanden in deze sector tegen te
gaan en wat gaat het aan de hand van dit rapport verder doen?
2. Hoe kijkt de Europese Commissie aan tegen het advies tot verplichte due diligence (met name ook
voor kleine en middelgrote bedrijven), zoals reeds bestaat voor timber en conflictmineralen, nu de
ontstane wildgroei van vrijwillige initiatieven waar bedrijven zich bij aansluiten niet de internationale
standaarden nastreven en onvoldoende effectief zijn om misstanden aan te pakken?
3. Bent u bereid onderzoek te laten doen en in welke mate de huidige vrijwillige initiatieven in de
granietsector voldoen aan de normen van de UNGP en OECD Guidelines?
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1. De Commissie heeft er zich vast toe verbonden kinderarbeid en gedwongen arbeid uit te bannen.
Tot dit doel hanteert de Commissie een multidimensionele aanpak om via diverse instrumenten en
belanghebbenden misbruiken op arbeidsgebied aan te pakken. Aangezien de EU de voornaamste
donor is van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), heeft zij ertoe bijgedragen om het aantal
ratificaties en handhavingen van de fundamentele IAO-verdragen1 door de partnerlanden, onder meer
India, op te voeren. Er wordt speciaal naar gestreefd om het protocol van 20142 spoedig te ratificeren
en te laten toepassen.
Andere externe acties van de EU3 beogen de socialebeschermingsstelsels te verbeteren, te komen
tot betere arbeidsvoorwaarden en tot betere toegang tot onderwijs en tot fatsoenlijk werk, meer in het
bijzonder voor kinderen en jongeren. De Commissie zal misbruiken op het gebied van arbeidsrecht
verder aanpakken overeenkomstig haar verbintenissen uit hoofde van de Agenda 2030 van de
Verenigde Naties en de nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling4.
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Vrijheid van vereniging en van collectieve onderhandelingen voor werknemers, gedwongen arbeid (met
inbegrip van het protocol van 2014), kinderarbeid, gelijke kansen en gelijke behandeling.
P029 - Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende gedwongen arbeid, 1930.
In India heeft de EU bijvoorbeeld steun verleend aan Bal Raksha, Bharat (“Save the Children India”) teneinde
de mechanismen voor de bescherming van kinderen te versterken en de sociale-welvaartstelsels te
verbeteren.
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2. De Commissie heeft reeds stappen gezet5 voor een verbetering van de transparantie en
traceerbaarheid in de mondiale waardeketens in de kleding-/katoen-/textielsector. Er bestaat reeds
technische samenwerking ter bevordering van verantwoordelijke waardeketens in de mijnbouwsector,
inclusief conflictmineralen, met name voor landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan,
in samenwerking met de overheden, andere ontwikkelingspartners en bestaande initiatieven.
De verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in het kader van de verordening betreffende
conflictmineralen6 worden voor EU-importeurs van kracht per 1 januari 2021. De Commissie is
momenteel niet voornemens de werkingssfeer ervan uit te breiden.
3. De Commissie zal de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de
Verenigde Naties en de werkzaamheden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling blijven steunen door een zo breed mogelijke toepassing te garanderen van hun regels
voor verantwoord ondernemen in de mijnbouwsector, met inbegrip van graniet, voor zover van
toepassing.
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C(2016)8575 final, bijlage 3: "Promoting Responsible Value Chains in the Garment Sector with a focus on
Decent Work, Transparency and Traceability". Dit programma bestrijkt de financiering van het
multidonorfonds Vision Zero Fund (VZF) om tekortkomingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op
het werk in mondiale toeleveringsketens aan te pakken. Het VZF helpt de EU-doelstellingen te bereiken om
eerlijke concurrentievoorwaarden te bevorderen en sociale dumping in mondiale toeleveringsketens te
bestrijden overeenkomstig de conclusies van de Raad van 12 mei 2016.
Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van
verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal
en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden.

