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Geachte heer De Graaf,  

 

Op 19 december aanstaande debatteert en stemt u over het initiatiefwetvoorstel van het 

Tweede Kamerlid Kuiken dat voorziet in de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van 

de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn 

gekomen.  

 

Geschat wordt dat er wereldwijd 152 miljoen kinderen slachtoffer zijn van kinderarbeid 

waarvan 90% in Afrika en Azië. Van alle kinderarbeid speelt zich 71% af in de landbouw, 

zowel commercieel als voor eigen onderhoud1. Veel van de ergste vormen van kinderarbeid 

komen voor in ketens die direct gelinkt zijn met op de Nederlandse markt verkrijgbare 

producten, zoals bijvoorbeeld voedsel, kleding, elektronica en cosmetica. Als vakbonden 

gaat dit ons aan het hart! Wij zien de Wet Zorgplicht Kinderarbeid daarom als een goed 

instrument om kinderarbeid tegen te gaan.  

 

Samen met het MVO Platform is er op 2 oktober een brief naar u gestuurd met het oog op 

de behandeling van de Wet zorgplicht kinderarbeid in de Eerste Kamer, u kunt deze brief 

hier nogmaals raadplegen. De wet Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid is beperkt en 

pragmatisch van insteek en benadrukt de zorgplicht van bedrijven die zij reeds onder OESO 

en UNGP richtlijnen hebben.  

 
  

                                                           
1 Zie het laatste rapport van de ILO “Global Estimates of Child Labour 2012-2016”. 

mailto:k.bouwsma@cnv.nl
mailto:lucia.vanwesterlaken@fnv.nl


 

 

Datum 

15 december 2017 

Ons kenmerk 

17 143 LvW/TE/cvk 
Pagina('s)2 van 2 

2 van 2  

Gezien de aantallen hierboven genoemd is zelfregulering alleen niet voldoende, een smart 

mix van gremia is wenselijk, bovendien sluit deze kinderarbeid wet goed aan bij SDG doel 8 

Fatsoenlijke banen en economische groei waarin opgenomen staat dat landen actie moeten 

ondernemen op het tegengaan van moderne slavernij, mensenhandel en gedwongen 

arbeid, inclusief kinderarbeid en kindsoldaten. Bovendien moet er in 2025 definitief een 

einde komen aan alle vormen van kinderarbeid2.’’  

 

Ook willen wij als vakbonden tevens het belang van de wet benadrukken als middel om een 

level playing field te creëren voor Nederlands bedrijfsleven in de strijd tegen kinderarbeid. 

Het is nodig dat alle bedrijven zich actief inzetten tegen kinderarbeid. Ook om te voorkomen 

dat de bedrijven die zich reeds op eigen initiatief hiervoor inzetten mogelijk een 

concurrentienadeel hebben. Het is de taak van de overheid om hier sturend in op te treden.  

 

Bovendien hebben steeds meer Europese landen wetgeving in voorbereiding of bestaande 

wetgeving, die bedrijven verplicht inzicht te geven in hoe zij misstanden, zoals kinderarbeid, 

binnen hun keten aanpakken3. Tenslotte is ook tijdens de Wereldconferentie tegen 

Kinderarbeid in Argentinië (november 2017) door alle bij de ILO aangesloten overheden, 

nogmaals de intentie bekrachtigd dat kinderarbeid uitgebannen moet worden.4 Met deze 

wet laat Nederland dan ook zien dat ze de ambitie heeft om kinderarbeid uit te bannen per 

2025 en dat ze haar verantwoordelijkheid neemt.  

 

Wellicht ten overvloede is deze wet ons inziens niet in strijd met de convenanten trajecten 

aangezien diverse bedrijven actief in de convenanten deze wetgeving steunen, zie hier ter 

illustratie de oproep van de Rabobank, Triodos en ASN. Wij roepen u daarom als vakbonden 

gezamenlijk op deze wet - conform uw duty to protect (UNGP) - aan te nemen en zo op te 

komen voor de kinderrechten diep in de toeleveringsketen! 

 

Met vriendelijke groet,                                                   

 

 

 

 

Arend van Wijngaarden    Tuur Elzinga 

Vicevoorzitter CNV     Internationaal secretaris FNV   

 

  

                                                           
2 http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/ 

3 https://www.morganlewis.com/pubs/french-companies-must-show-duty-of-care-for-human-and-environmental-rights 
4 http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/BuenosAiresConference/lang--en/index.htm 
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