
 

 

18 februari 2016 
 
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001425/2016 
aan de Commissie 
Artikel 130 van het Reglement 
Judith Sargentini (Verts/ALE), Maria Arena (S&D) en Helmut Scholz (GUE/NGL) 

Betreft: Kinderarbeid en uitbuiting bij goud- en kobaltwinning 

De recente verslagen "Gold from children’s hands. Use of child-mined gold by the electronics sector" 
(Goud uit kinderhanden. Het gebruik van door kinderen gewonnen goud in de elektronicasector) van 
Stop Child Labour en "This is what we die for. Human rights abuses in the Democratic Republic of the 
Congo power the global trade in cobalt" (Dit is waar wij voor doodgaan. Schendingen van de 
mensenrechten in de Democratische Republiek Congo als aanjagers van de kobalthandel wereldwijd) 
van Amnesty International tonen onweerlegbaar aan dat kinderarbeid en uitbuiting in de goud- en 
kobaltwinning wijdverspreid zijn. 

1. Is de Commissie het ermee eens dat bijvoorbeeld elektronische producten die door de EU-
instellingen en de lidstaten afgenomen worden en die goud, kobalt of andere grondstoffen 
bevatten vrij moeten zijn van kinder- en dwangarbeid en uitbuiting? 

2. Hoe denkt de Commissie dit te realiseren in haar eigen aanbestedingen en bij de 
tenuitvoerlegging van de nieuwe richtlijn overheidsopdrachten in de lidstaten? 

3. Wat wordt er gedaan om dit misbruik te stoppen op het vlak van EU-diplomatie en 
steunprogramma's? Hoe zal de Commissie ervoor zorgen dat bedrijven 
zorgvuldigheidsprocessen implementeren voor alle goud, kobalt en andere grondstoffen in hun 
producten, zodat kinderarbeid en uitbuiting in de toeleveringsketens voorkomen worden? 
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De Commissie hanteert een ambitieus beleid om de arbeidsrechtenproblematiek in wereldwijde 
toeleveringsketens aan te pakken, onder meer door maatschappelijk verantwoord ondernemen1, de 
bekendmaking van niet-financiële informatie2 en de opneming van clausules inzake duurzame 
ontwikkeling in EU-handelsovereenkomsten te stimuleren. 
 
De EU-richtlijn inzake overheidsopdrachten3 voorziet in de mogelijkheid dat er tijdens de 
aanbestedingsprocedure rekening wordt gehouden met de relevante sociale en milieuaspecten van 
overheidsopdrachten. De Commissie heeft reeds haar voornemen geuit om het proces voor de 
toepassing van deze optie voor bepaalde mineralen4 te starten. De EU-lidstaten kunnen van deze 
mogelijkheid gebruikmaken na de omzetting van de richtlijn. 
 
In het kader van de geïntegreerde EU-strategie5 inzake conflictmineralen heeft de Commissie 
voorgesteld om een stelsel van passende zorgvuldigheidseisen voor EU-importeurs te creëren. De 

                                                      
1  COM(2011) 681 definitief. 
2  Richtlijn 2014/95/EU. 
3  Richtlijn 2014/24/EU. 
4  JOIN (2014) 8 – deel 2.2, incentives in het kader van overheidsopdrachten. 
5  JOIN (2014) 8. 



 

 

Commissie is ook betrokken bij beleidsdialogen met een aantal handelspartners zoals China, India, 
Thailand, Maleisië, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten en Japan. 
 
In datzelfde verband helpt de Commissie de Internationale Conferentie over het gebied van de Grote 
Meren6, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling7 en de Democratische 
Republiek Congo om de ergste vormen van kinderarbeid8 aan te pakken, inclusief in de 
mijnbouwsector, alsook arbeid door kinderen en vrouwen die in de buurt van ambachtelijke mijnen9 
wonen. De Commissie is ook betrokken bij het mondiale programmatische steunprogramma voor de 
winningsindustrie10 dat begin 2017 van start zal gaan en dat voortbouwt op het succesvolle initiatief 
inzake transparantie in de winningsindustrie. De Commissie blijft kinderarbeid en onaanvaardbare 
arbeidsomstandigheden op holistische wijze bestrijden door middel van diverse instrumenten en in 
verschillende sectoren, vooral in deze met betrekking tot de menselijke ontwikkeling. 
 

                                                      
6  Ondersteuning van 3 miljoen EUR (2014-2016) uit het stabiliteitsinstrument voor het Regionale Initiatief tegen 

de illegale exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van de Internationale Conferentie over het gebied van 
de Grote Meren. 

7  Programma in het kader van het instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede voor het component 
crisisrespons, conflictpreventie, vredesopbouw en crisisparaatheid van 3 miljoen EUR (2014-2017). 

8  Bijvoorbeeld: De EU heeft het ITC-ILO-project (1,1 miljoen EUR), dat bestaat uit preventie- en 
rehabilitatiemaatregelen voor kinderen die betrokken zijn bij gewapende groepen of de ergste vormen van 
kinderarbeid ondergaan in conflict- of postconflictsituaties, financieel gesteund voor de totstandbrenging van 
het "Handbook on WFCL in (post-) conflict settings". 

9  Sociaaleconomische herintegratie van kinderen en vrouwen die zich prostitueren en in de ambachtelijke 
mijnsites in het oosten van de DRC wonen (2,2 miljoen EUR); PP-AP/2015/038-150. 

10  Dit nieuwe programma, dat in de komende zes jaar met de hulp van de Commissie ten uitvoer zal worden 
gelegd, bouwt voort op het succesvolle initiatief inzake transparantie in de winningsindustrie (EITI), waarbij 
het doel wordt uitgebreid van de transparantie van inkomsten naar de ontwikkeling van verantwoordelijke 
bedrijfspraktijken. In dit verband is gezorgd voor een betere controlecapaciteit van alle betrokkenen, inclusief 
het maatschappelijk middenveld. 


