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Den Haag, 24 september 2013 

 

Geacht Kamerlid, 

 

In verband met de behandeling van de Beleidsbrief “Respect en recht voor ieder mens’’ op 30 

september a.s., wil de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ graag een aantal 

aanbevelingen aan u voorleggen.  

 

Wij waarderen het zeer dat het onderwerp kinderarbeid prominent deel uitmaakt van de prioriteit 

‘mensenrechten en bedrijfsleven’ en dat daarbinnen het concept ‘Child Labour Free Zones’ (CLFZ’s) als 

een belangrijke aanpak wordt genoemd voor het bestrijden van kinderarbeid. Ook de Minister van 

Handel en OS heeft daaraan haar steun gegeven. Zij heeft toegezegd deze aanpak ook uit te zullen 

dragen tijdens haar deelname aan de Global Child Labour Conference in oktober a.s. in Brazilië. 

 

Het verbaast ons echter dat de bevordering van de Child Labour Free Zones aanpak, die zowel in India 

als in een reeks Afrikaanse landen successen boekt, niet terugkomt in de actiepunten in de beleidsbrief. 

Ook de Minister van Buitenlandse Zaken zou aanzienlijk bij kunnen dragen aan het bevorderen van 

deze aanpak. 

Wij verzoeken u de Minister te vragen om deze succesvolle aanpak van kinderarbeid – die in april in 

Oeganda middels de Kampala Declaration1 brede steun heeft gekregen van afgevaardigden uit 24 

landen en tal van internationale organisaties – actief onder de aandacht te brengen van onder meer 

de EU en haar lidstaten, relevante VN organisaties en natuurlijk regeringen van landen met veel 

kinderarbeid. Ambassades zouden daarnaast Nederlandse bedrijven kunnen informeren over de 

Child Labour Free Zone aanpak en over lokale uitvoerende organisaties in diverse landen. 

 

Tijdens de vorige Global Child Labour Conference in 2010 in Den Haag is het zogenoemde Child Labour 

Platform opgericht dat bedrijven zou moeten stimuleren tot het bestrijden van kinderarbeid, met 

name in hun productieketens. Dit Platform is na een aantal activiteiten in Nederland vorig jaar 

overgedragen aan de ILO en de Global Compact. Nederland wil zich blijkens de beleidsbrief van de 

Minister blijven inzetten voor dit Platform. Deze inzet wordt echter niet verbonden aan de daarvoor 

genoemde Child Labour Free Zone aanpak. Juist deze aanpak maakt het ook voor bedrijven en multi-

stakeholder initiatieven mogelijk om kinderarbeid verderop in haar productieketen te bestrijden, 

omdat reguliere audits/controles daarvoor vaak ongeschikt zijn. Daarom behelst deze aanpak 

samenwerking (en controle) met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid op lokaal 

en regionaal niveau (de ‘zones’). 

 Wij verzoeken u de Minister te vragen om de CLFZ aanpak gericht onder de aandacht te brengen 

van het Child Labour Platform en de deelnemende bedrijven en maatschappelijke organisaties.  

                                                             
1 http://www.stopkinderarbeid.nl/Stop-Kinderarbeid/NIEUWS/Rapport-van-de-Kampala-Conferentie 
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Tenslotte willen wij u uit eigen ervaring laten weten dat zelfregulering, hoe belangrijk ook, niet 

afdoende is om kinderarbeid in de productieketen van bedrijven uit te bannen.  

Voor een nadere onderbouwing van deze opvatting én oplossingen verwijzen wij u graag naar brieven 

van het Breed Overleg Mensenrechten en een brief die het MVO Platform daarover aan de Vaste 

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft gestuurd.2 

 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid u indien gewenst nader te informeren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Sofie Ovaa 

Co-ördinator campagne Stop Kinderarbeid 

 

 
Gerard Oonk 

Senior adviseur campagne Stop Kinderarbeid  

                                                             
2 Zie: http://mvoplatform.nl/publications-nl/Publication_3989-nl 

 


