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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2017Z11381
Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat graniet gedolven wordt door
kinderhanden (ingezonden 4 september 2017).
Vraag 1
Kent u het bericht dat in Nederland verkochte natuursteen door Indiase
kinderhanden is gedolven?1
Vraag 2
Hoeveel Nederlandse bedrijven maken zich schuldig aan de import van door
kinderarbeid besmette natuursteen?
Vraag 3
Hoeveel kinderen werken in de Indiase natuursteenwinning? Hoe groot is hun
relatieve aandeel ten opzichte van het totaal aantal mensen dat in deze sector
werkt?
Vraag 4
Welke invloed heeft kinderarbeid in de Indiase natuursteenwinning op het
leven van deze kinderen?
Vraag 5
Is het delven van natuursteen naar uw mening als zwaar te bestempelen?
Deelt de mening u dat dit geen werk is dat door kinderen dient te worden
uitgevoerd?
Vraag 6
Gaat u uw ambtsgenoten in India hierop aanspreken? Zo ja, met welke
boodschap?
Vraag 7
Wat is de huidige status van het natuursteenconvenant en zijn de in het
bericht genoemde bedrijven betrokken bij het opstellen van het convenant?
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Vraag 8
Wordt van bedrijven die betrokken zijn bij het opstellen en ondertekenen van
het convenant verwacht dat zij zich al aan regels met betrekking tot «due
diligence» en andere aspecten van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen houden?
Vraag 9
Welke sanctiemogelijkheden worden in het convenant opgenomen? Is het
bericht over kinderarbeid in Indiase granietgroeven aanleiding dit aan te
scherpen?
Vraag 10
Welke sanctie hangt bedrijven die niet aan de Wet Zorgplicht Kinderarbeid
voldoen boven het hoofd indien zij geen verklaring over kinderarbeid in hun
keten indienen dan wel een verklaring inleveren maar waarbij toch kinderarbeid in de keten wordt aangetroffen?
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden
Voordewind (ChristenUnie), Van den Hul (PvdA) en Diks (GroenLinks),
ingezonden 25 augustus 2017 (vraagnummer 2017Z11101) en Sazias en Van
Brenk (beiden 50PLUS) ingezonden 29 augustus 2017 (vraagnummer
2017Z11155).
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