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Betreft: Onderzoeksrapport Landelijke India Werkgroep en Stichting Stop Kinderarbeid naar
omstandigheden in Indiase granietgroeves
1. Heeft u kennis genomen van het onderzoeksrapport van de Landelijke India Werkgroep en de
Stichting Stop Kinderarbeid over moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig werk in Indiase
granietgroeves1?
2. Wat is uw reactie op de bevindingen van dit onderzoek, namelijk dat er sprake is van moderne
slavernij, dat de gezondheid en veiligheid van arbeiders in groot gevaar is, dat er sprake is van
kinderarbeid en dat arbeiders worden onderbetaald en te kampen hebben met slechte huisvesting?
3. Welke concrete maatregelen bent u bereid te nemen ten aanzien van de richting de EU gedane
aanbevelingen? En daarnaast: bent u bereid een voorstel op te stellen met als doel te komen tot een
due diligence-verplichting voor bedrijven met betrekking tot graniet, analoog aan de houtverordening
en de verordening betreffende conflictmineralen2? Zo nee, waarom niet?
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1. De Commissie is bekend met het genoemde verslag en erkent dat de arbeidsomstandigheden in
de granietgroeven in India onaanvaardbaar zijn.
2. De Commissie heeft er zich vast toe verbonden kinderarbeid en gedwongen arbeid uit te bannen.
Tot dit doel hanteert de Commissie een multidimensionale 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 EU helpen het levensonderhoud voor gezinnen te verbeteren en
kinderarbeid verder terug te dringen. Dit omvat met name steun om 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 jongeren3. De Commissie zal misbruiken op
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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.

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 ontwikkeling.
3. De Commissie bevordert actief verantwoord ondernemen in al haar beleid en verwacht van de
bedrijven die in de partnerlanden werkzaam zijn, dat zij de mensenrechten en de arbeidsnormen
respecteren. Voorts heeft de Commissie reeds stappen gezet om de transparantie en duurzaamheid
in de complexe mondiale waardeketens te garanderen, door de goedkeuring van een maatregel voor
de verbetering van transparantie en traceerbaarheid in de mondiale waardeketens in de kleding/katoen-/textielsector. De Commissie werkt ook samen met de OESO voor de ontwikkeling van
richtsnoeren inzake zorgvuldigheidseisen en de toepassing ervan.
Er bestaat reeds technische samenwerking ter bevordering van verantwoordelijke waardeketens in de
mijnbouwsector, inclusief conflictmineralen, in overleg met de overheden, andere
ontwikkelingspartners en bestaande initiatieven. De verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in
het kader van de verordening betreffende conflictmineralen4 worden voor EU-importeurs van kracht
per 1 januari 2021. De Commissie is momenteel niet voornemens de werkingssfeer ervan uit te
breiden.
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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.

