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Vragen van de leden Vos (PvdA) en
Vendrik (GroenLinks) aan de
staatssecretaris van Economische
Zaken over hongerlonen aan
werknemers in Azië door
Nederlandse kledingconcerns.
(Ingezonden 4 september 2009)

1
Bent u bekend met het bericht
«Nederlandse kledingzaken betalen
hongerloon aan Aziaten»?1

2
Deelt u de mening dat het
ontoelaatbaar is dat een werknemer
in dienst van de genoemde bedrijven
85 uur per week moet werken om in
het onderhoud van zijn of haar gezin
te voorzien? Zo nee, waarom niet?

3
Deelt u de mening dat dit bericht een
signaal is dat de tot nu toe
geïnitieerde vrijwillige
Maatschappelijke Verantwoord
Ondernemen (MVO)-initiatieven
prijzenswaardig, doch niet afdoende
zijn? Zo nee, waarom niet?

4
Deelt u de mening dat de consument
een grotere rol zou moeten hebben in
het waarderen van de praktijken van
de genoemde bedrijven, opdat deze
hun personeel beter behandelen?
Zo nee, waarom niet?

1 Nu.nl, 2 september 2009
http://www.nu.nl/economie/2073468/
nederlandse-kledingzaken-betalen-
hongerloon-aan-aziaten.html

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris
Heemskerk (Economische Zaken),
mede namens de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking
(ontvangen 9 december 2009), Zie
ook Aanhangsel Handelingen,
vergaderjaar 2009–2010, nr. 114

1
Ja.

2
Ten algemene zijn werkweken van 85
uur ontoelaatbaar.

3
Het is te beschouwen als een signaal
dat in gang gezette initiatieven nog
niet hebben geleid tot het doel dat zij
zich stellen. Uit de reacties van de
mogelijk betrokken bedrijven maak ik
op dat ook zij het zo zien. In meerdere
sectoren zijn bedrijven bezig met het
transparanter maken van hun
toeleveringsketen om vervolgens een
verbetertraject in te gaan, zoals via
het Initiatief Duurzame Handel.
Een verbetertraject is een
langetermijnproces waarin het
voeren van een dialoog met
belanghebbenden een essentieel
element is. Ik hoop dan ook dat een
constructieve dialoog naar aanleiding
van deze signalen de betrokken
bedrijven verder kan helpen
bij het invullen van hun
verantwoordelijkheid. Dat doet
overigens niets af aan de inzet van de
regering om het MVO-beleid steeds
tegen het licht te houden en te bezien
of er mogelijkheden voor verbetering

zijn. Zo heeft de Verenigde Staten
onlangs een lijst gepubliceerd van
122 producten uit 58 landen waarvoor
er belangrijke aanwijzingen zijn dat
deze met kinder- of dwangarbeid
kunnen zijn gemaakt. Het kabinet
heeft een start gemaakt met het in
kaart brengen van de relevantie van
het Amerikaanse rapport voor de
Nederlandse situatie.

4
Ja. Er zijn reeds meerdere
keurmerken voor de
maatschappijbewuste consument die
hem of haar kunnen helpen een
maatschappelijk bewustere keuze te
maken. De regering is van mening
dat het zo inzichtelijk mogelijk moet
worden gemaakt voor consumenten
om te kunnen kiezen voor producten
die zijn gemaakt op een wijze die
overeenkomt met de internationale
mensenrechtenstandaarden.
Afgezien van de vraagstelling van
uw Kamer over de Nederlandse
kledingconcerns wil ik u er overigens
op wijzen dat de Europese
Commissie op initiatief van
Nederland een onderzoek doet naar
aanvullende maatregelen ter
bestrijding van kinderarbeid.»
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