
Het is bijna twee jaar geleden dat het Rana Plaza Complex in Bangladesh instortte, 

een ramp waar bijna 1.200 mensen bij om het leven kwamen. Hoe staan de zaken er 

nu twee jaar later voor? Vragen aan PvdA Tweede Kamerlid Roelof van Laar over de 

arbeidsomstandigheden in de textielindustrie in Bangladesh.  

1. Naar aanleiding van het NPO2 programma “De slag om de klerewereld” 

heeft u Kamervragen gesteld over de arbeidsomstandigheden in Bangladesh. Het 

programma laat zien dat textielproducenten de gemaakte afspraken van het 

Bangladesh Akkoord niet nakomen waardoor de sociaal economische rechten van 

arbeiders geschonden worden. Hoe gaat dit in zijn werk en hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat het Akkoord beter wordt nageleefd? 

Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh is erop gericht om de 

arbeidsomstandigheden van de werknemers in de kledingindustrie in Bangladesh 

veiliger en gezonder te maken. Dit Accord gaat dus alleen over veilige en gezonde 

arbeidsomstandigheden en heeft geen betrekking op bijvoorbeeld leefbaar loon, 

kinderarbeid, sociale zekerheid etc. 

Het Accord bevat zes elementen: 

1. Een verplichte overeenkomst voor vijf jaar tussen kledingmerken en 

vakbonden om een veilige werkomgeving te garanderen voor de werknemers 

2. Een onafhankelijk inspectieprogramma, ondersteund door de merken, waar 

werknemers en vakbonden bij betrokken worden 

3. Publiek maken van de deelnemende fabrieken, inspectierapporten en 

herstelprogramma’s 

4. De deelnemende merken moeten voldoende bijdragen aan fondsen voor 

herstel 

5. Democratisch gekozen gezondheids- en veiligheidscommissies in alle 

fabrieken opzetten 

6. Versterken van de positie van de werknemers door training programma’s, 

klachtenmechanisme en het recht op weigeren van onveilige werkzaamheden 

In principe werkt het Accord op deze manier: de inspectie onderzoekt of de fabriek 

veilig is, er wordt onder andere gekeken naar brandveiligheid, elektriciteit en de 

constructie van het gebouw. Als een fabriek onveilig blijkt te zijn dan moeten de 

werknemers naar huis en worden zij doorbetaald, in de tussentijd moet de 

fabriekseigenaar de benodigde herstelwerkzaamheden uitvoeren. Als een eigenaar dit 



weigert dan moeten de deelnemende kledingmerken stoppen met het afnemen van 

producten van deze fabriek. 

Eén van de problemen voor het Accord is ongeautoriseerde onderaannemers, hierbij 

besteden de fabrieken hun werkzaamheden uit aan onderaannemers waar de 

inspectie van Accord geen zicht op heeft. Als deze onderaannemers worden 

geïdentificeerd dan vallen zij onder dezelfde inspecties als de fabriek. De 

kledingmerken hebben zelf het Accord ondertekend, zij zijn dus zelf verantwoordelijk 

voor de naleving van de afspraken en de organisatie van Accord moet de 

deelnemende merken houden aan de afspraken. Het is wel belangrijk om 

tegelijkertijd voldoende ondersteuning te bieden aan de lokale vakbonden en NGOS 

zodat zij kunnen controleren of de fabrieken zich houden aan de afspraken. Als dit 

niet het geval is dan kunnen zij publiekelijk aan de bel trekken en overheden en 

bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheden om de afspraken na te komen. 

  

2. Hoewel er nog het nodige werk te verrichten valt zijn er ook grote stappen 

vooruit gezet wanneer het aankomt op het beschermen van de arbeiders in 

ontwikkelingslanden. Waar merkt u dat de afgelopen jaren de grootste vooruitgang 

is geboekt? 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de afgelopen jaren steeds 

belangrijker geworden, onder andere door de komst van het VN raamwerk voor 

bescherming, respect en herstel en de OESO richtlijnen die bedrijven duidelijk maken 

wat er van hun verwacht wordt op het gebied van MVO. Overheden en consumenten 

verlangen dit van bedrijven en bedrijven zelf zien ook steeds meer het belang van 

MVO in. Bedrijven zoals IKEA en H&M die in het verleden in het nieuws zijn geweest 

over slechte arbeidsomstandigheden hebben hun werkwijze aangepast. Ook vanuit de 

overheid is er meer druk gekomen op bedrijven om maatschappelijk verantwoord te 

ondernemen, zo heeft Minister Ploumen de doelstelling om ervoor te zorgen dat voor 

2017 er tien sectoren zijn die onderlinge MVO afspraken vastleggen in een convenant. 

  

3. De Decent Work Agenda vormt een essentieel onderdeel van de International 

Labour Organization (ILO) in diens strijd tegen de uitbuiting van arbeiders. Wat 

houdt de Decent Work Agenda precies in en wat kan een organisatie als de ILO doen 

om de arbeidsomstandigheden van arbeiders in Bangladesh te verbeteren? 



De Decent Work Agenda is gebaseerd op het gegeven dat werk een bron is voor 

persoonlijke waardigheid, stabiliteit van gezinnen, vreedzame gemeenschappen, 

democratie en economische groei. Voor ieder land is er aparte Decent Work 

landenprogramma, aangezien ieder land eigen prioriteiten, behoeftes en middelen 

heeft. 

De agenda bestaat uit vier strategische doelen: 

1. Creëren van banen 

2. Garanderen van rechten op het werk 

3. Uitbreiden van sociale bescherming 

4. Stimuleren van sociale dialoog 

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een overkoepelend doel binnen de agenda. 

De ILO kan overheden, werkgevers en werknemers op verschillende manieren 

ondersteunen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van analyses, het geven van advies, 

het investeren in capaciteitsopbouw en het aangaan van partnerschappen. 

In het geval van Bangladesh kan de ILO bijvoorbeeld de vakbonden helpen bij 

capaciteitsopbouw of de overheid adviseren over beleid ten aanzien sociale zekerheid. 

  

4. In 2010 werd tijdens de tweede mondiale kinderarbeidsconferentie in Den Haag 

een Roadmap aangenomen die er voor moest zorgen dat de ergste vormen van 

kinderarbeid in 2016 verdwenen zouden zijn en afgelopen juni heeft u zelf nog een 

initiatiefnota ingediend tegen kinderarbeid: hoe verloopt volgens u de strijd tegen 

kinderarbeid en wat doet de PvdA verder om het debat rondom kinderarbeid hoog 

op de agenda te houden? 

Het is niet zeer waarschijnlijk dat de doelstelling van de Roadmap uit 2010 gehaald 

gaat worden. Iedereen vindt dat kinderarbeid niet voor zou mogen komen, maar tot 

dusver wordt er te weinig gedaan door bedrijven en de overheid om kinderarbeid uit 

te bannen. Om de strijd tegen kinderarbeid een nieuwe impuls te geven heb ik mijn 

initiatiefnota geschreven. Producten die kinderarbeidvrij zijn zouden de norm 

moeten zijn, als consument moet je er vanuit kunnen gaan dat de producten die jij 

koopt niet zijn gemaakt door kinderen, maar momenteel is dit niet het geval. De 

bedrijven die zich inzetten om hun productieketen kinderarbeidvrij te maken hebben 

last van oneerlijke concurrentie van bedrijven die hun producten goedkoop laten 



produceren met behulp van kinderarbeid. Om consumenten te garanderen dat zij 

producten kopen die kinderarbeidvrij zijn en om bedrijven die zich goed gedragen 

een eerlijk speelveld te bieden heb ik voorgesteld om een verkoopverbod in te stellen 

voor producten die zijn gemaakt door kinderen. Omdat het voor veel bedrijven lastig 

is om hun hele productieketen te doorzien is het voor deze bedrijven bijna onmogelijk 

om te garanderen dat hun producten kinderarbeidvrij zijn. Dit begrijp ik en daarom 

verwacht ik van alle bedrijven dat zij zich houden aan de MVO afspraken binnen hun 

sector. Als zij kunnen aantonen dat zij zich houden aan deze afspraken dan lopen zij 

geen kans om vervolgd te worden. Op 9 maart zal mijn initiatief worden besproken in 

de Tweede Kamer, als er dan voldoende steun bestaat dan zal het voorstel om worden 

gezet in een initiatiefwet. 

Ook op Europees niveau houdt de PvdA dit debat op de agenda, samen met 

Europarlementariër Agnes Jongerius ga ik een bijeenkomst organiseren in het 

Europees Parlement om te kijken of mijn initiatief ook vanuit Europa wordt 

ondersteund. Als de hele Europese Unie zich inzet voor de strijd tegen kinderarbeid 

dan heeft dit nog veel meer impact. Daarnaast neem ik deel aan een wereldwijd 

netwerk van parlementariërs die opkomen voor kinderrechten, dit netwerk is 

opgericht door Nobelprijswinnaar Kailash Satyarthi. 

Door Michaël Brevet, stagiair Internationaal Secretariaat. Met dank aan Roelof 

van Laar. 

 


