
 

 

 
 
 
 
Samenvatting en preadvies motie “Geen (duurzaamheids-) doelen bereiken met dwangarbeid 
of kinderarbeid” 
 
Indienende gemeente(n): Leusden 
 
Status motie: getekend.  

 
Strekking van de motie:  
Het VNG-bestuur wordt opgedragen bij de ministeries van EZK en BZ aan te dringen op initiatieven 
(waaronder diplomatieke druk en Europese samenwerking) die leiden tot transparante 
productketens, onder meer voor zonnepanelen, waarmee dwang- en kinderarbeid uitgesloten kan 
worden. 

 
Preadvies VNG-bestuur: overnemen 
 
Toelichting bij het preadvies 
Zoals uit de overwegingen bij de motie blijkt, raakt de onderhavige kwestie (indirect) de 
gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden. Ook is er een duidelijke link met de Global Goals 
(SDG’s) die 105 van onze leden expliciet onderschrijven. Maar gemeenten kunnen deze kwestie 
niet zelf oplossen. Een appèl aan de relevante ministeries is dan een logisch alternatief. Daarbij 
stellen we vast dat BuZa en EZK, ook in Europees verband, al veel aandacht hebben voor dit 
onderwerp. Zo zijn op 18 mei jl. Kamervragen hierover beantwoord. Enkele van de relevante 
passages volgen hieronder. We stellen daarom voor de zorgen zoals uitgedrukt in de motie aan de 
ministeries over te brengen en onze steun uit te spreken voor voortzetting van (de) initiatieven in dit 
verband. 

 
“Het kabinet verwacht van alle Nederlandse bedrijven die internationaal ondernemen dat zij de 
OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de United Nations Guiding Principles 
(UNGP’s) naleven. Het kabinet verwacht dan ook van bedrijven dat ze de risico’s in hun 
waardeketen in kaart brengen en adresseren. (…) De zonne-energiesector kan op diverse manieren 
ondersteuning krijgen vanuit de overheid om gepaste zorgvuldigheid toe te passen. Zo kan de 
sector gebruik maken van het Fonds Verantwoord Ondernemen, de MVO risicochecker, 
voorlichting door het NCP, de OESO due diligence handreiking, de website 
startmetdeoesorichtlijnen.nl en er kan informatie over de lokale situatie in Xinjiang verkregen 
worden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en 
de Nederlandse ambassade in Peking.” 

 
“De branchevereniging Holland Solar heeft aangegeven samen met de SER de mogelijkheden te 
onderzoeken voor hun leden om toe te treden tot het IMVO-convenant voor hernieuwbare 
energie.” (IMVO = Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) 

 
“Verder organiseerde het ministerie van Buitenlandse Zaken samen met VNO-NCW op 19 april 
2021 een digitale bijeenkomst over de IMVO-risico’s van zakendoen in Xinjiang voor NL bedrijven 
die actief zijn in China. (…) Aan de sessie namen ongeveer honderd vertegenwoordigers van 
verschillende sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven deel, waaronder een brancheorganisatie 
en meerdere bedrijven uit de zonne-energiesector zoals Holland Solar, SolarProf, Naga Solar, IBC 
Solar.” 

 



 

 

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal nader in contact treden met de zonne-energiesector 
over de zorgen die het kabinet en de sector beide hebben over dwangarbeid naar aanleiding van 
de berichtgeving hierover. Daarbij zullen de verantwoordelijkheden van de sector worden 
benadrukt, en de wijze waarop de overheid de sector kan bijstaan.” 


