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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2017Z01357
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA) aan de
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over
kledingmerken die bijdragen aan lage lonen, lange werktijden, kinderarbeid en
schooluitval in Bangladesh (ingezonden 31 januari 2017).
Vraag 1
Bent u bekend met het rapport «Branded Childhood»1 van de coalitie Stop
Kinderarbeid en SOMO?
Vraag 2
Kunt u zich vinden in de conclusie van het rapport dat kledingmerken die
laten produceren in Bangladesh niet alleen bijdragen aan lage lonen en
excessief overwerk, maar mede als gevolg daarvan ook aan kinderarbeid en
schooluitval van de kinderen van volwassen kledingarbeiders?
Vraag 3
Bent u het eens met de aanbevelingen in het rapport en bent u bereid deze
onder de aandacht te brengen van de kledingmerken, multistakeholderinitiatieven (waaronder het Convenant Duurzame Kleding en Textiel) en de
regering van Bangladesh?
Vraag 4
Bent u bereid de stijging van leefkosten (huur, energie) van de afgelopen
jaren in Bangladesh te bespreken met de overheid aldaar? Hoe duidt u deze
kostenstijging die volgde op een procentueel forse stijging van het minimumloon destijds?
Vraag 5
Bent u eveneens bereid om dit rapport onder de aandacht te brengen van uw
Europese collega’s en de Europese Commissie met het doel om deze kwestie
gezamenlijk onder de aandacht van de regering in Bangladesh te brengen?
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Zie: http://www.stopkinderarbeid.nl/kledingmerken-dragen-bij-aan-lage-lonen-lange-werktijdenkinderarbeid-en-schooluitval-in-bangladesh/
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Vraag 6
Bent u bereid om meer actie richting in Nederland actieve kledingbedrijven
en de Europese Commissie te ondernemen om het ontbreken van een
leefbaar loon en de gevolgen daarvan voor volwassenen en kinderen
indringend aan de orde te stellen, gezien de geringe vorderingen die nog
door kledingbedrijven worden gemaakt met het verhogen van de feitelijke
lonen tot een leefbaar loon? Bent u bereid om dit te doen in samenspraak
met alle betrokkenen die zich inzetten voor een leefbaar loon?
Vraag 7
Bent u van plan initiatief te nemen om transparantie door bedrijven te
verplichten en om met wetgeving te komen met betrekking tot moderne
vormen van slavernij? Bent u bereid om de bestrijding van hongerlonen daar
deel van uit te laten maken, gezien het feit dat u in antwoorden op recente
eerdere vragen2 instemde met aanbevelingen in het rapport Fabric of Slavery
aan regeringen van importerende landen?
Vraag 8
Kunt u in het kader van leefbaar loon toelichten hoe het onderzoek van
keurmerkkoepel ISEAL naar een benchmark voor leefbaar loon staat? Welke
vervolgstappen heeft u hieromtrent in gedachten?
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