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Betreft: Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506)
Geachte Eerste Kamerlid,
Op 19 december aanstaande debatteert en stemt u over het initiatiefwetvoorstel zorgplicht
kinderarbeid. Middels deze brief willen wij onze steun voor de wet kenbaar maken en u
oproepen om de wet te steunen.
De noodzaak om kinderarbeid te bestrijden is onverminderd groot. Wereldwijd zijn 152 miljoen
kinderen slachtoffer van kinderarbeid waarvan 90% in Afrika en Azië. 71% van alle kinderarbeid
speelt zich af in de landbouw, zowel commercieel als voor eigen onderhoud.1 Veel van de
ergste vormen van kinderarbeid komen voor in ketens die direct verbonden zijn met op de
Nederlandse markt verkrijgbare producten, zoals in voedsel, kleding, elektronica en cosmetica.
Onzichtbare vormen van kinderarbeid, waaronder seksuele uitbuiting van kinderen, horen hier
ook bij.2
Bedrijven zijn zich in veel gevallen bewust van het risico van kinderarbeid binnen hun keten. Er
zijn Nederlandse bedrijven die een voortrekkersrol spelen op het gebied van verantwoord
ondernemen, inclusief de bestrijding van kinderarbeid. Helaas blijven veel bedrijven achter,
onder meer omdat er geen wettelijke verplichting is dat de levering van goederen en diensten
die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gebracht, voorkomt. De wet zorgplicht
kinderarbeid dient daarmee een duidelijk doel en draagt onder meer bij aan:
1) Level playing field om kinderarbeid uit te bannen in 2025
Om kinderarbeid uit te bannen in 2025 is het nodig dat alle bedrijven zich actief inzetten
tegen kinderarbeid. Daarbij dient voorkomen te worden dat bedrijven die achterblijven
een concurrentievoordeel hebben op bedrijven die zich wel inzetten om kinderarbeid
tegen te gaan. Het is de taak van de overheid om hierin sturend op te treden. Andere
Europese landen hebben wetgeving in voorbereiding die bedrijven verplicht inzicht te
geven in hoe zij misstanden, zoals kinderarbeid binnen hun keten aanpakken.3 In de
Verenigde Staten (California Transparency in Supply Chains Act) en in het Verenigd
Koninkrijk (‘UK Modern Slavery Act’) bestaat al dergelijke wetgeving.
2) Wettelijk kader voor de uitvoering van de UN Guiding Principles
De onderhavige wet is de basis voor het creëren van een gelijk speelveld voor
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Nederlandse bedrijven. Daarnaast geeft het een wettelijk kader voor uitvoering van de
UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). Waar wetgeving het
kader schept, bieden de IMVO convenanten bedrijven de mogelijkheid om samen met
de overheid, vakbonden en ngo’s praktische invulling the geven aan de UNGP en het
bestrijden van kinderarbeid. De wet zorgplicht kinderarbeid en de IMVO convenanten
zijn complementair en versterken elkaar.
3) Kinderrechtenverdrag en General Comment 16
Nederland kan niet wachten op regelgeving vanuit de EU; Nederland is zelf gehouden
aan de verplichtingen zoals die voortvloeien uit het Kinderrechtenverdrag (artikel 32) en
General Comment 16. Het kinderrechtencommité heeft in 2015 in haar concluding
observations Nederland opgeroepen om regelgeving op te stellen en te implementeren
die ervoor zorgt dat bedrijven voldoen aan mensenrechten, milieunormen en andere
standaarden, met in het bijzonder aandacht voor kinderen.4
4) Verminderen mondiale werkloosheid
Het uitbannen van kinderarbeid zal bijdragen aan het verminderen van de mondiale
werkloosheid.5 Volwassenen hoeven niet langer te concurreren met de arbeidskracht
van minderjarige arbeidskrachten.6 Zij zullen eerder in staat zijn om een leefbaar loon te
verdienen, zodat hun kinderen naar school kunnen.
5) Nakomen internationale verplichtingen
Nederland heeft zich in september 2015 verplicht aan het bereiken van de SDGs,
inclusief het uitbannen van kinderarbeid per 2025. Ook bij de Wereldconferentie tegen
Kinderarbeid afgelopen november hebben alle bij de ILO aangesloten overheden,
nogmaals de intentie bekrachtigd dat kinderarbeid uitgebannen moet worden.7 Dit is
hard nodig want helaas wordt er te weinig vooruitgang geboekt bij de bestrijding van
kinderarbeid.8
Op de ingeslagen weg doorgaan zal niet leiden tot verbetering. Er moet wat veranderen in de
aanpak om kinderarbeid te bestrijden. Door het aannemen van de wet laat Nederland zien dat
ze haar verantwoordelijkheid neemt en de ambitie heeft om kinderarbeid uit te bannen per
2025. Dit zal bijdragen aan de bescherming van kinderen wereldwijd en hen zicht geven op een
kansrijke toekomst. De ondergetekende organisaties roepen u daarom op het InitiatiefvoorstelKuiken Wet zorgplicht kinderarbeid in de Eerste Kamer aan te nemen.
Met vriendelijke groet,
Amnesty International, Defence for Children – ECPAT, Global March Against Child Labour,
Oxfam Novib, PAX, Plan Nederland, Red een Kind, Save the Children, SOS Kinderdorpen,
Terre des Hommes Nederland
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