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Vragen van het lid Gesthuizen (SP)
aan de staatssecretaris van
Economische Zaken en de minister
voor Ontwikkelingssamenwerking
over de schending van
arbeidsrechten van vrouwen in Azië
door in Nederland actieve bedrijven,
naar aanleiding van onderzoek door
de Schone Kleren Campagne.
(Ingezonden 8 september 2009)

1
Wat is uw reactie op het artikel
«Nederlandse kledingmerken betalen
vrouwen hongerloon»1, over de
schending van mensenrechten van
met name vrouwen die werken in
fabrieken in Azië waar kleding wordt
gemaakt voor de Nederlandse
kledingindustrie?

2
Zijn er bij uw weten inmiddels
officiële reacties bekend van de
bedrijven welke in het rapport
worden genoemd? Zo ja, hoe luiden
die? Zo nee, bent u dan bereid deze
bedrijven om een reactie te vragen?
Zo nee, waarom niet?

3
Bent u, gezien uw antwoorden op
eerdere Kamervragen2, bereid om
zelf nader onderzoek in te stellen naar
de situaties zoals beschreven in het
rapport en mogelijke schendingen
van mensenrechten in de
productieketens van in Nederland
actieve bedrijven vast te stellen dan

wel uit te sluiten? Zo nee, waarom
niet?

4
Bent u bereid om met de diverse
partijen, te weten de marktpartijen
die in het persbericht worden
genoemd alsmede de Schone Kleren
Campagne, overleg te voeren?
Zo nee, waarom niet?

5
Bent u bereid om, in het kader van de
door u voorgestane MVO-diplomatie,
in overleg te treden met de
overheden van de landen waar de
productie plaats heeft? Zo nee,
waarom niet?

Toelichting
Deze vragen dienen ter aanvulling op
eerdere vragen ter zake van de leden
Vos (PvdA) en Vendrik (GroenLinks),
ingezonden 4 september 2009
(vraagnummer 2009Z15751).

1 MVO Platform, 2 september 2009
http://mvoplatform.nl/news-nl/nederlandse-
kledingmerken-betalenvrouwen-hongerloon
2 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar
2008–2009, nr. 3328.
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