
Overheid, dwing bedrijven actie te
ondernemen tegen k i n d e ra rb e i d
Het bestrijden van kinderarbeid kan alleen succesvol zijn als iedereen meedoet, schrijft Mark Wijne.
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W
at hebben Hei-
neken, G-Star
Raw, Tony’s
C h o c o l o n e l y,
Oxfam Novib
en Unicef ge-
meen? Alle vijf,
en met hen nog

veel meer bedrijven en maatschappelijke
organisaties, pleiten voor het aannemen
van de Wet Zorgplicht Kinderarbeid op 19
december door de Eerste Kamer. Nog
steeds gaan ruim 150 miljoen kinderen
wereldwijd niet naar school, maar wer-
ken zij in fabrieken en werkplaatsen. En
omdat ze moeten werken kunnen ze niet
naar school of maken ze hun schooloplei-
ding niet af. Kinderarbeid dus.

Ook in Nederland zijn er nog altijd be-
drijven die producten verkopen waarbij
kinderarbeid niet uitgebannen is. Zo
blijkt dat tienermeisjes in spinnerijen in
India stoffen maken voor kleding die be-
drijven zoals H&M en Primark in Neder-
land verkopen. Voor de productie van
mobiele telefoons en tablets van onder
meer Apple en Samsung wordt coltan en
goud gedolven met behulp van kinderar-
beid in verschillende Afrikaanse landen
zoals Congo en Oeganda. Zelfs van de
chocolade in de koekjes in onze super-
markten is er geen garantie dat deze kin-
derarbeidvrij zijn.

In februari 2017 nam de Tweede Kamer
met ruime meerderheid de initiatiefwet
Zorgplicht Kinderarbeid aan. De initia-

tiefwet werd al gesteund door onder
meer Verkade, Arte, Auping, Plus Super-
markten, Rabobank, ASN Bank en Aegon
in een open brief eerder deze maand. In-
middels steunt ook ABN Amro deze initi-
atiefwet. Kinderarbeid moet volgens deze
bedrijven wettelijk worden aangepakt.
Dit moet collectief geregeld worden. An-
ders zal er altijd een concurrerend bedrijf
zijn dat wel gebruikmaakt van kinderar-
beid om een lagere prijs te kunnen bie-
den.

D e extra inspanning die Nederland-
se bedrijven volgens het huidige
wetsvoorstel vanaf 2020 moeten

doen, zal bijdragen aan het uitbannen
van kinderarbeid vóór 2025. Dat is, sa-
men met het uitbannen van dwangar-
beid, een van de wereldwijd afgesproken
duurzame ontwikkelingsdoelen. Van be-
drijven wordt al lang door de overheid
verwacht dat zij de OESO-richtlijnen voor
verantwoord ondernemen hanteren,
waar ook het uitbannen van kinderarbeid
in productieketens onder valt. Toch be-
staat kinderarbeid nog steeds. Met alleen
vrijwilligheid gaat kinderarbeid dan ook
niet goed bestreden worden. Deze wet
kan hier wel voor zorgen.

Toch is allerminst zeker dat deze wet
op 19 december wordt aangenomen.
Meerdere senatoren, met name van D66
en het CDA, twijfelen. Politieke tegen-
standers menen dat de wet het midden-
en kleinbedrijf te zwaar zou belasten.

M aar de wet legt alleen vast wat de
overheid nu ook al dringend aan
bedrijven vraagt: de verklaring

dat een bedrijf zich inspant om na te gaan
of kinderarbeid in de productieketen
voorkomt en daar actie tegen onder-
neemt. Omdat de wet op z’n vroegst in
2020 van kracht wordt, hebben bedrijven
voldoende tijd om zich hierop voor te be-
re i d e n .

De afgelopen 20 jaar maken duidelijk
dat de meeste bedrijven die te maken
hebben met kinderarbeid, alleen in bewe-
ging komen als dat voor henzelf een be-
drijfsrisico oplevert. Niet omdat het uit-
bannen van kinderarbeid hoog op hun

agenda staat. Ook in de ketens van Neder-
landse bedrijven komt kinderarbeid voor
– zoals bij kleding, schoenen, leerproduc-
ten, hazelnoten, koffie, thee, natuursteen
en goud. Bedrijven zijn nu te vaak ge-
neigd om kinderarbeid te ontkennen of
verbergen, of zo snel mogelijk de relatie
met de leverancier te verbreken in plaats
van mee te werken aan het vinden van
o p l o s s i nge n .

Is er door bedrijven, vaak samen met
maatschappelijke organisaties en vak-

bonden, dan geen vooruitgang geboekt in
de afgelopen 20 jaar? Zeker wel, maar
vooral bij de productie van voor consu-
menten zichtbare producten zoals kle-
ding, en dan vooral bij de kledingproduc-
tie zelf maar nog niet of nauwelijks ver-
derop in de keten zoals de spinnerijen,
ververijen en de katoenproductie.

D e veelgehoorde bewering dat de
Wet Zorgplicht Kinderarbeid con-
venanten voor maatschappelijk

verantwoord ondernemen in de weg zal
zitten is onterecht. Een flink aantal maat-
schappelijke organisaties doet mee aan
convenanten, maar zien dat veel bedrij-
ven dat niet doen. Veel sectoren waarin
kinderarbeid voorkomt lijken er helemaal
niet aan te willen. Deze wet verplicht be-
drijven hun invloed op leveranciers of ei-
gen producenten aan te wenden om kin-
derarbeid uit te bannen.

Ook zou deze wet het eigen initiatief in
de weg staan. Wij denken dat de wet juist
maatschappelijke actie en creativiteit kan
bevorderen. In het Verenigd Koninkrijk
leidt de ‘Modern Slavery Act’ tot grote
maatschappelijke dynamiek en ook Euro-
pese wetgeving hierover is in aantocht.
En laten we de Nederlandse consumen-
ten niet vergeten. Zij moeten er straks ze-
ker van kunnen zijn dat producten in Ne-
derland niet door kinderhanden gemaakt
zijn. Dat geeft de consument meer ver-
trouwen dan de onduidelijke situatie op
dit moment.

Bedrijven zijn te vaak geneigd
om kinderarbeid te ontkennen
of verbergen


