
      

 

    

Utrecht/Den Haag, 2 juli 2016 

 

Geachte Kamerlid, 

 

In verband met AO Textiel op 6 juli a.s. willen wij u graag een aantal aanbevelingen 

voorleggen.  

 

Op 4 juli a.s. ondertekenen minstens 56 bedrijven (zo meldde Minister Ploumen 

op 22 juni aan de Kamer), de brancheorganisaties VGT, Modint en INretail, 

Solidaridad, UNICEF Nederland, Landelijke India Werkgroep (LIW), Coalitie Stop 

Kinderarbeid, Stichting Vier Voeters, de vakbondsfederaties FNV en CNV en de 

Rijksoverheid het convenant Duurzame Kleding & Textiel. 

 

Nadat de onderhandelingen over de tekst in maart jl. werden afgrond hebben LIW 

en Stop Kinderarbeid hun tevredenheid uitgesproken over de brede steun van de 

onderhandelingspartijen voor het uitbannen van kinderarbeid, gedwongen 

(kinder)arbeid, te lage lonen en andere misstanden in de wereldwijde kleding- en 

textielsectoren én de voorwaarden die dit mogelijk moeten maken.   

Nu een aanzienlijk aantal bedrijven gaan verklaren dat zij het Convenant zullen 

uitvoeren – een voorwaarde voor ondertekening door de onderhandelaars – zijn 

wij verheugd dat de uitvoering van het Convenant kan beginnen. Wij zullen naar 

vermogen inzetten om daar een bijdrage aan te leveren. 

 

Om (de uitvoering van) het Convenant tot een succes te maken is een actieve 

overheid hard nodig. De Rijksoverheid heeft zich als deelnemer aan het Convenant 

op 13 punten (zie pagina 18 en 19) verbonden aan inspanningen die sterk kunnen 

bijdragen aan het welslagen daarvan. 

Wij vragen u op 6 juli de Minister om verdere verduidelijking te vragen 

over hoe de beloofde inspanningen vorm zullen krijgen en daarover de 

Kamer regelmatig te informeren. 

 

Belangrijke punten daarbij zijn onder meer: 

- de agendering van samenwerking in de kleding- en textielsector op Europees 

en OESO niveau en de rol die het Convenant daarbij kan spelen. Wat is 

bijvoorbeeld de eerste reactie van Europese Commissie en de OESO op het 

Convenant geweest en welke kansen liggen er om het Convenant ‘op te schalen’ 

naar Europees of OESO niveau? 

- de concrete uitwerking van het beleid met betrekking tot ‘mededinging en 

duurzaamheid’, waarbij ook de brief van Minister Kamp van 23-6-2016 over dit 

onderwerp van groot belang is. Hij stelt daarin o.m. wetgeving voor ‘die de 

mogelijkheid biedt duurzaamheidsafspraken algemene gelding te geven’. Hij 

gaat daarbij niet in op Convenanten, maar de vraag dient zich nu aan of en 



onder welke voorwaarden het Convenant Kleding en Textiel ‘algemene gelding’ 

zou kunnen krijgen. 

- de aanpak van de overheid om – zoals in het Convenant staat – ‘op termijn de 

kosten van het Convenant te financieren via een sectorbrede heffing of 

collectieve bijdrage’? In combinatie met de ‘algemene gelding’ van 

Convenanten zou dit een structurele aanpak van mensenrechten-, arbeids-, 

milieu- en dierenwelzijnsproblemen sterk bevorderen. 

- de uitvoering van het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

(PvA MVI) in relatie tot de deelnemers aan dit en toekomstige Convenanten, 

zowel bij de centrale overheid als de medeoverheden. Ook speelt daarbij de 

vraag of ‘due diligence conform de OESO Richtlijnen [bijvoorbeeld middels het 

Convenant] daarbij een selectiecriterium mag worden’. Is het mogelijk een pilot 

te starten die daarbij het hele Kleding- en Textiel Convenant en niet alleen 

‘circulariteit’ in de sector tot uitgangspunt neemt. 

 

Graag willen we daarnaast nog een tweetal belangrijke 

(rand)voorwaarden aangeven die nodig zijn om het Convenant Kleding en 

Textiel tot een succes te maken: 

- Voldoende financiering en bemensing van het secretariaat van het Convenant. 

De Minister heeft daarvoor middelen toegezegd. Zijn deze voldoende om – 

zeker nu zich al veel meer bedrijven dan de beoogde minimaal 35 hebben 

aangemeld – de taken uit te voeren die in het Convenant genoemd worden, 

waaronder toetsing van plannen van aanpak, het opzetten van collectieve 

projecten en ‘steekproefsgewijze verificatie van door bedrijven aangeleverde 

gegevens en gerapporteerde verbeteringen’? 

- De bereidheid van de rijksoverheid om maatschappelijke organisaties mogelijk 

te maken een zo effectief mogelijke structurele bijdrage te leveren aan de 

uitvoering van het Convenant. Mensen en middelen om deze aanzienlijke 

langjarige investering te doen zijn bij veel van deze organisaties niet of 

onvoldoende aanwezig, terwijl hun bijdrage en die van hun partners van 

cruciaal belang is voor de realisering van de doelstellingen van het Convenant.   

 

Vanzelfsprekend ben ik graag bereid om bovenstaande punten indien nodig nader 

toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Gerard Oonk 

directeur Landelijke India Werkgroep en  

senior beleidsadviseur coalitie Stop Kinderarbeid 

 

tel. 030-2321340 

mobiel: 06-51015260 
 


