
MOTIE

Aan : Bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Cc :
Van : Gerolf Bouwmeester, Burgemeester gemeente Leusden
Datum : dinsdag 8 juni 2021
Betreft : Motie ALV van de VNG, dd 16 juni 2021

Motie: Geen (duurzaamheids-) doelen bereiken met dwangarbeid of kinderarbeid 

De Algemene Ledenvergadering van de VNG, bijeen op 16 juni 2021,

Constaterende dat:
 Kinderarbeid en dwangarbeid in productieketens wereldwijd een probleem is;
 Dat dit zich onder andere voordoet in de mijnbouw en grondstofproductie voor 

productketens verbonden aan de energietransitie, zoals polysilicium;
 Polysilicium een veelgebruikte bulkgrondstof is, onder andere voor zonnepanelen en 

computerchips;
 China de belangrijkste producent is op wereldschaal van polysilicium;
 In China, in de belangrijkste productieregio van polysilicium, Xingjiang, sprake is van een 

mensenrechtenprobleem met de bevolkingsgroep Oeigoeren;
 Er geen keteninitiatief is dat de mensenrechten borgt voor productketens waar polysilicium 

deel vanuit maakt;
 Van alle producten waarin polysilicium verwerkt wordt, waar ook ter wereld geproduceerd, 

niet is uit te sluiten dat er sprake is van dwangarbeid in de productieketen.

Overwegende dat:
 Gemeenten een regierol hebben in de energietransitie;
 Er recent ophef is ontstaan over zonneprojecten die met "besmette" zonnepanelen worden 

gerealiseerd;
 Dit het draagvlak voor de energietransitie ondermijnt;
 Veel gemeenten een fairtrade en/of ethisch inkoopbeleid hebben;
 Het wenselijk is om zowel bij eigen inkoop als bij realisatie van duurzame energieprojecten 

door derden dwang- en kinderarbeid in de keten uit te kunnen sluiten;
 Dit een zaak is die gebaat is bij inspanningen van Nederland in internationale samenhang.

Draagt het VNG bestuur op:
 Bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan te dringen op initiatieven die 

leiden tot transparante materiaalketens, waarmee dwang- en kinderarbeid uitgesloten kan 
worden in de productketens van onder meer zonnepanelen;

 Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Ontwikkelingssamenwerking aan te 
dringen op diplomatieke druk om mee te werken aan transparantie in de genoemde 
productketens en het beëindigen van dwangarbeid.
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 In de contacten met de beide ministeries ook op te roepen hierin op Europees niveau 
samen te werken;

 Hierover aan de leden te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens burgemeester en wethouders van gemeente Leusden

Gerolf Bouwmeester
Burgemeester 
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