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Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over misstanden op 
Indiase theeplantages (ingezonden 11 oktober 2016). 

Antwoord van Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking) (ontvangen 7 november 2016). 

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van het rapport «Certified Unilever Tea – A Cup Half 
Empty van de Landelijke India Werkgroep (LIW), over de ondermaatse 
arbeidsomstandigheden bij de door Rainforest Alliance gecertificeerde Indiase 
theeplantages die aan Unilever leveren, waaronder ongelijke behandeling van 
tijdelijke arbeidskrachten, een ontoereikende vergoeding van gemaakte 
overuren, onvoldoende voorzorgsmaatregelen bij het werken met pesticiden, 
gebrek aan vrijheid van vakvereniging en het niet uitbetalen van een leefbaar 
loon?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Deelt u de mening dat zowel Unilever als Rainforest Alliance, ondanks 
verbeteringen sinds 2010, de nog bestaande problemen op deze en mogelijk 
andere theeplantages snel moeten aanpakken? 

Antwoord 2
Het kabinet deelt de analyse dat er veel verbeteringen hebben plaatsgevon-
den op de theeplantages, maar dat het werk nog niet af is. Ook Unilever en 
Rainforest Alliance erkennen de problemen die het rapport benoemt en 
werken aan verbetering. Unilever heeft laten zien serieus te werken aan het 
tegengaan van misstanden in de toeleveringsketen. Maar er is meer nodig. 
Om de structurele problemen in de Indiase theesector effectief aan te kunnen 
pakken is dialoog en samenwerking tussen alle stakeholders nodig. Dat wil 
zeggen overheden, producenten, het (internationale) bedrijfsleven én 
maatschappelijke organisaties. Het kabinet ondersteunt via het Initiatief 
Duurzame Handel (IDH) een aantal activiteiten gericht op verbetering van de 

1 http://www.indianet.nl/pb160830.html
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omstandigheden in theesector in India waar Unilever medeoprichter van is of 
actief bij betrokken is. Het gaat hierbij om TRUSTEA, de duurzaamheidsstan-
daard voor de binnenlandse markt van India (80% van de totale markt) en 
TEAM UP INDIA, een multistakeholder platform voor de gehele theesector. Dit 
platform heeft dit jaar een Indian Tea Sustainability Roadmap afgesproken 
waarin arbeidsomstandigheden, leefbaar loon, gezondheid en veiligheid 
centraal staan. Voor het eerst in de geschiedenis is het gelukt om op grote 
schaal producenten, inkopers en andere stakeholders uit de theesector bij 
elkaar te krijgen om uitdagingen te bespreken en gezamenlijk te werken aan 
oplossingen in India. Binnen ISEAL-verband werken keurmerken zoals 
Rainforest Alliance aan continue verbetering van hun standaard en verificatie. 
Zo heeft Rainforest Alliance op 20 september jl. een nieuwe standaard 
gelanceerd (Sustainable Agriculture Network) na een consultatieproces van 
twee jaar. Een belangrijke innovatie binnen deze standaard is het «Conti-
nuous Improvement Framework» dat tijdgebonden investeringen en 
verbeteringen vereist met betrekking tot onder meer arbeidsomstandigheden, 
leefbaar loon en milieu. 

Vraag 3
Deelt u de mening dat Unilever de toezegging «er meer moet worden gedaan 
om de standaarden voor werknemers op theeplantages en hun gezinnen te 
verhogen» zou moeten concretiseren in een openbaar plan van aanpak?2 

Antwoord 3
Het kabinet is voorstander van transparantie door bedrijven over hun 
inspanningen voor ketenverduurzaming en de voortgang hiervan. Unilever 
rapporteert jaarlijks publiek in zijn jaarverslag over financiële, sociale en 
milieudoestellingen. Daarnaast wordt de voortgang die het bedrijf boekt op 
de duurzaamheidsdoelstellingen, zoals geformuleerd in het Unilever 
Sustainable Living Plan,op alle afzonderlijke targets publiek gerapporteerd. De 
beoordeling van de voortgang wordt jaarlijks gedaan op basis van de Global 
Reporting Initiative – Sustainability Reporting Guidelines. Op het gebied van 
mensenrechten wordt gebruik gemaakt van de UN Guiding Principles 
Reporting Framework. 

Vraag 4
Bent u van mening dat Unilever ervoor moet zorgen dat de theeplantages 
een leefbaar loon aan hun arbeid(st)ers betalen, dat hoger ligt dan het 
officiële minimumloon? Bent u bereid bij Unilever aan te dringen op een 
openbaar plan, waarin de overgang naar een leefbaar loon wordt vormgege-
ven? 

Antwoord 4
Op grond van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen 
verwacht het kabinet van Unilever dat het zich inspant voor het realiseren van 
een leefbaar loon voor de arbeiders in de toeleveringsketen. Unilever heeft 
hiertoe een aantal belangrijke stappen genomen. Zo heeft het bedrijf in zijn 
beleid voor duurzaam inkopen bepaald dat alle werknemers van toeleveran-
ciers een eerlijke compensatie dienen te ontvangen conform het Unilever 
Framework for Fair Compensation dat in juni 2015 werd vastgesteld. Unilever 
heeft de ambitie de doelstellingen in 2020 te hebben gerealiseerd. Van 180 
speciale toeleveranciers («Partners to Win») wordt verwacht dat zij al eind 
2016 «good practices» hebben gerealiseerd. Binnen de wereldwijde organisa-
tie dient jaarlijks over de voortgang publiek te worden gerapporteerd. 

Vraag 5
Wat is er tot nu bereikt met het in de praktijk brengen van de leefbaar 
loon-aanpak in de ISEAL-Global Living Wage Coalition?3 

2 http://www.nu.nl/economie/4121721/misstanden-bij-theeleveranciers-unilever.html
3 http://www.isealalliance.org/our-work/improving-effectiveness/global-living-wage-coalition
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Antwoord 5
De Global Living Wage Coalition (GLWC) heeft leefbaar loon benchmarks 
opgenomen in de code van hun zes keurmerken. Producenten van bijvoor-
beeld UTZ koffie of FairTrade bananen dienen in het kader van deze code te 
worden gemonitord op de voortgang op weg naar het betalen van leefbaar 
loon. Er zijn op dit moment benchmarks voor zeven landen gepubliceerd: 
Malawi, Zuid-Afrika, de Dominicaanse Republiek, Kenia (2 benchmarks), 
Ethiopië, Brazilië en Bangladesh. Voor veertien landen komen de benchmarks 
nog gereed in 2016: China (5), Pakistan, India (2 in Tamil Nadu), Nicaragua, 
Guatemala, Mexico, Vietnam (2) en Sri Lanka. 
De leefbaar loon benchmarks worden gebruikt voor cao-onderhandelingen, 
aanpassing van het wettelijk minimumloon en voor het stimuleren van de 
lokale industrie en internationale merken om de kloof tussen huidig loon en 
leefbaar loon te dichten. Een voorbeeld hiervan is de theesector in Malawi. 
De leefbaar loon benchmark is als doel opgenomen in het Malawi Thee 2020 
Programma van o.a. IDH. In juli 2016 bereikte de vakbond voor theeplukkers 
een akkoord over de verhoging van de lonen met 18 tot 24%. UTZ is een van 
de uitvoerders die toeziet op de naleving van de cao-afspraak; voor wat 
betreft UTZ gecertificeerde plantages. Verder hebben GLWC-onderzoekers in 
Vietnam de National Wage Council geadviseerd over de verhoging van het 
wettelijk minimumloon en wordt in Kenia de benchmark deze maand 
besproken met lokale en internationale stakeholders in de toeleveringsketen 
voor koffie, thee en bloemen. 

Vraag 6
Wat is uw inzet om ervoor te zorgen dat deze en andere initiatieven op het 
gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 
binnen afzienbare tijd een leefbaar loon als norm gaan hanteren en in de 
praktijk brengen? 

Antwoord 6
Uw Kamer is in de kabinetsreactie op de initiatiefnota «Eerlijk Werk Wereld-
wijd» (kenmerk 34311/2015D39350) en de Kamerbrief over de Asian Living 
wage Conference (Kamerstuk 32 735, nr. 153) geïnformeerd over de wijze 
waarop Nederland bijdraagt aan de totstandkoming van leefbaar loon. De 
inzet richt zich op de volgende drie onderdelen: 
Verschillende Strategische Partnerschappen ondersteunen deze leefbaar 
loon-agenda, zoals FairWear Foundation voor de textielsector, Solidaridad, 
UTZ en IDH. Het nieuwe Vakbondsmedefinancieringsprogramma zet zich in 
voor leefbaar loon ambities in de IMVO convenanten. 
In het kader van het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
men convenant voor de kleding en textielsector wordt een gezamenlijk 
actieplan voor leefbaar loon opgesteld binnen het eerste kwartaal van 2017. 
Hiertoe wordt zo veel mogelijk samengewerkt met vergelijkbare Europese 
initiatieven. Nederland heeft bijvoorbeeld het onderwerp leefbaar loon samen 
met Duitsland onder de aandacht gebracht op de International Labour 
Conference (juni 2016, Genève). Ook tijdens de conferentie over Sustainable 
Sourcing in the Garment Sector die Nederland in september jl. in Bangladesh 
organiseerde, riep het kabinet partijen op leefbare lonen te realiseren. 

Vraag 7
Wat is uw inzet om ervoor te zorgen dat de toenemende druk op de vrijheid 
van organisatie (waaronder van vakbonden) en de vrijheid van meningsuiting 
in India in bilateraal, Europees en multilateraal verband indringend aan de 
orde wordt gesteld? 

Antwoord 7
Het kabinet volgt de ontwikkelingen rond de ruimte voor maatschappelijke 
organisaties op de voet en stelt het belang van vrijheid van organisatie en 
vrijheid van meningsuiting waar nodig en opportuun bij de Indiase overheid 
aan de orde. Het kabinet besprak bijvoorbeeld duurzaamheid en mensenrech-
ten tijdens de handelsmissie in 2015 onder leiding van Minister-President 
Rutte. Vaak wordt hiervoor stille diplomatie aangewend. 
Vakbondsvrijheid maakt deel uit van de fundamentele arbeidsnormen. De ILO 
vraagt regelmatig rapportages aan lidstaten over de naleving van de 
fundamentele arbeidsnormen. Dit is een goed moment voor Indiase 
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vakbonden om belemmeringen voor vakbondsvrijheid aan de orde te stellen. 
Nederland spreekt zich bij de ILO altijd uit tegen schendingen van vakbonds-
vrijheid.
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