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Artikel 117 van het Reglement 
Ria Oomen-Ruijten (PPE), Thijs Berman (S&D), Franzi ska Keller (Verts/ALE), Niccolò Rinaldi 
(ALDE) en Esther de Lange (PPE) 

21-1-2013 

Betreft: Kinderarbeid en productie van schoenen - follow up 

In zijn antwoord op schriftelijke vraag E-007450/2012 stelt commissaris De Gucht dat het strategisch 
kader en actieplan van de EU van 2012 voor mensenrechten en democratie voorziet in het bevorderen 
van de geactualiseerde lijsten van gevaarlijk werk in de zin van Verdrag nr. 182 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie. Aan welke lijsten refereert de Commissie: die van de lidstaten en/of die van derde 
landen die een probleem hebben op het vlak van kinderarbeid? Wanneer worden die lijsten 
geüpdatet? 

De Commissie heeft het ook over een omvattend kader dat de fundamentele oorzaken van 
kinderarbeid wil aanpakken. Kan de Commissie mij uitleggen hoe met dit kader het probleem van 
kinderarbeid en de schendingen van het arbeidsrecht kan worden opgelost, in het bijzonder op het 
terrein van de wereldwijde schoenenindustrie? 

Uit het antwoord van de Commissie kunnen wij opmaken dat zij de beginselen van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) aan de orde wil stellen in de handels- en 
investeringsonderhandelingen. Is er op dat punt vooruitgang geboekt tijdens de lopende 
onderhandelingsronde over handel en investeringen? 

Volgens een recent rapport over "Kinderarbeid in de sector van de leren schoenen: een analyse van 
MVO-beleid en de dagelijkse praktijk van de schoenenproducenten", gepubliceerd in het kader van de 
campagne "Stop Child Labour", hebben slechts enkele bedrijven op de Europese markt het probleem 
van kinderarbeid in hun toeleveringsketen daadwerkelijk aangepakt. Wat is de Commissie bereid te 
ondernemen om de schoenenproducenten ertoe aan te zetten meer aandacht te besteden aan het 
probleem van kinderarbeid in hun leveringsketen? 

In haar antwoord zegt de Commissie voorts dat geen nader onderzoek vereist is over de manier om 
de belanghebbenden ertoe aan te zetten zich te houden aan de OESO-richtsnoeren voor 
multinationals. De vraag ging echter over specifiek onderzoek over kinderarbeid en problemen inzake 
mensenrechten in de wereldwijde schoenenindustrie. Is de Commissie bereid verder te gaan met dit 
soort onderzoek, in het bijzonder naar de ernstige schendingen op het vlak van kinderarbeid en 
arbeidsrecht die aan het licht zijn gekomen in de landenstudie over India van SOMO en "Stop Child 
Labour"? 
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Het actieplan dat in 2012 samen met het nieuwe strategisch kader voor mensenrechten en 
democratie is vastgesteld, en met name punt 19, onder d), voorziet in de bevordering van het 
opstellen van actuele lijsten van gevaarlijk werk door leden van de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO), EU-lidstaten en andere, overeenkomstig artikel 4 van Verdrag 182 van de IAO. 
 
De achterliggende oorzaken van kinderarbeid moeten vanuit een alomvattend en breed perspectief 
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worden aangepakt, aangezien er gewoonlijk een combinatie van oorzaken is, ook al houden die 
oorzaken verband. Armoede is de belangrijkste oorzaak van kinderarbeid en moet op verschillende 
vlakken worden aangepakt, onder meer maar niet uitsluitend door het scheppen van banen en het 
bieden van sociale bescherming en van school- en onderwijsfaciliteiten en -infrastructuur. 
Internationale handel draagt bij tot ontwikkeling en groei en bijgevolg tot de bestrijding van armoede 
op lange termijn. 
 
In aanvulling op het antwoord op de eerdere schriftelijke vraag E-007450/2012 zij erop gewezen dat 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt besproken in het kader van lopende handels- 
en investeringsonderhandelingen. 
 
Voor een beperkt aantal industriesectoren werkt de Commissie samen met belanghebbenden aan de 
ontwikkeling van MVO-richtsnoeren op het gebied van mensenrechten, die gebaseerd zijn op de 
richtsnoeren van de Verenigde Naties (VN). De gids zal zo universeel mogelijk toepasbaar zijn en 
moet voor een groot aantal sectoren relevant zijn. De Commissie heeft ook een gids over 
mensenrechten voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) gepubliceerd om hen te helpen de 
richtsnoeren van de VN te volgen. Voorts ontwikkelt de Commissie een gedragscode voor zelf- en 
mederegulering. De deelname van de schoenenindustrie aan deze werzkaamheden zou welkom zijn.   
 
De Commissie blijft samenwerken met belanghebbenden en volgt de relevante ontwikkelingen op dit 
gebied.  
 


