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De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft 

een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking over de brief van 20 december 2013 inzake het Nationaal 

Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten (Kamerstuk 26 485, nr. 174). 

 

[Vragen en antwoorden waarin Dalits & kastendiscriminatie aan de orde komt) 

 

Vraag 61 en 64 

Bent u voornemens om – overeenkomstig de aangenomen motie-Voordewind (Kamerstuk 32 

500 V, nr. 110)- alleen akkoord te gaan met een vrijhandelsverdrag tussen de EU en India als 

daarin o.a. wordt ingezet op het terugdringen van kinderarbeid, het verbeteren van de positie 

van Dalits, de beschikbaarheid van medicijnen voor Hiv/Aids en een geschil-

lenbeslechtingsmechanisme en «geen genoegen te nemen met een sterk afgezwakt 

compromis»? Hoe staat India in de discussie over het opnemen van mensenrechten in een 

handelsverdrag?  

 

Antwoord Nederland zal beoordelen of het akkoord kan gaan met het vrijhandelsverdrag 

tussen de EU en India als onderhandelingsteksten van het gehele vrijhandelsakkoord zijn uit 

onderhandeld. Sinds het begin van deze onderhandelingen (2007) maakt Nederland zich sterk 

voor een robuust duurzaamheidshoofdstuk in een vrijhandelsakkoord met India zoals 

verzocht in de motie Voordewind. India heeft herhaaldelijk aangegeven dat het geen 

partnerschaps-en samenwerkingsovereenkomst (PSO) wenst naast het vrijhandelsakkoord. 

De onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord verlopen moeizaam en concentreren zich 

op nog openstaande technische onderwerpen. Een discussie over opname van 

mensenrechten in het handelsverdrag zal in een eindfase van de onderhandelingen worden 

gevoerd. 

 

Vraag 71  

Bent u in het kader van de «due diligence overheid» – overeenkomstig de aangenomen motie-

Voordewind (Kamerstuk 32 500-V, nr. 8) – voornemens om er voor te zorgen dat «het 

bestrijden van kastendiscriminatie een integraal onderdeel wordt van het MVO-beleid van 

Nederlandse en Europese bedrijven, inclusief de productenketens, die in landen actief zijn 

waar kastendiscriminatie wordt gepraktiseerd». Betreft dit ook onder-steuning van bedrijven 

door de Nederlandse overheid en zo ja, hoe zal dit gebeuren?  

 

Antwoord Kastendiscriminatie is een schending van mensenrechten en in India bij wet 

verboden. De overheid verwacht van bedrijven dat zij de OESO-richtlijnen naleven. De due 

diligence die bedrijven op basis van de richtlijnen dienen te doen, houdt mede in dat bedrijven 



zich dienen te vergewissen van hun directe of indirecte (risico op) betrokkenheid bij 

kastendiscriminatie. Ook in de toeleveringsketen. En dat zij op basis van dat inzicht beleid 

dienen te voeren om bestaande discriminatie en de kans op betrokkenheid bij discriminatie 

tegen te gaan.  


