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Geachte Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse 
Handel, 
  
De kop van ‘De Standaard’ eind april jl ‘Ethische kledij laat België koud’ circuleert nog steeds in ons 
achterhoofd. Het is in dit kader dat wij een gezamenlijk schrijven tot u richten.  
 
De kop in De Standaard volgde op de publicatie van een rapport van de KU Leuven. Dat rapport licht het 
Belgische beleid en regelgeving door op het vlak van bedrijven en mensenrechten. De onderzoekers 
vroegen zich af of de Rana Plaza ramp in Bangladesh ook in België leidde tot beleidsinitiatieven die er 
voor moeten zorgen dat Belgische bedrijven mensenrechtenschendingen vermijden in hun 
toeleveringsketens, en indien nodig, verantwoordelijkheid opnemen om schendingen samen met de 
leverancier op te lossen. De situatie in Nederland, Duitsland en Frankrijk werd vergeleken met die in 
België. In die landen leidde de ramp in Bangladesh tot een breed maatschappelijk debat en nieuwe 
beleidsinitiatieven. België loopt achterop in het vertalen van nieuwe internationale richtlijnen over 
duurzame toeleveringsketens in Belgisch beleid. 
 
Wij hadden gehoopt dat de media-aandacht voor dit rapport zou leiden tot een krachtig politiek signaal. 
Wij zijn ons bewust van de problematiek van schendingen van arbeidsrechten in de kleding-, textiel- en 
schoenensector sector en zijn hard aan het werk om daar wat aan te doen. Wij hechten veel belang – en 
investeren navenant - in het naleven van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Maar 
dat betekent niet dat iedereen in onze sector dat doet. De koplopers in duurzaam ondernemen in België 
staan nog steeds alleen in hun inspanningen. Er is nood aan samenwerking en ondersteuning, om met 
meer bedrijven en stakeholders te zorgen voor een grotere impact.  
 
Maar bovenal is er nood aan een gelijk speelveld, met spelers die zich allemaal inspannen om de 
arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketen te verbeteren. Op internationaal vlak is er al lang 
consensus dat Human Rights Due Diligence, of het opnemen van ketenverantwoordelijkheid, de weg 
vooruit is om aan deze risico’s te werken.  
 
Wij pleiten voor een Belgisch beleidskader rond ketenverantwoordelijkheid, dat steunt op een goede 
mix van bindende er vrijwillige maatregelen. Dat kader bevat best ook de ondubbelzinnige steun van 
België voor een bindend VN verdrag inzake bedrijven en mensenrechten. De overheid heeft het initiatief 
té lang uitsluitend aan de bedrijven zelf overgelaten. Als bedrijven de handschoen niet vrijwillig 
opnemen, moet de overheid hen verplichten om dat te doen. Zolang dat niet gebeurt, zullen er steeds 
bedrijven zijn die hun verantwoordelijkheid voor het respect voor de mensenrechten in hun keten 
negeren. Dit komt neer op concurrentievervalsing en bezorgt onze sector een negatief imago. 
Bovendien lopen we in België zo ook achterstand op t.o.v. concurrenten die hun hoofdzetel hebben in 
de buurlanden. Op het moment waarop er Europese of internationale regelgeving komt, zullen de 
Belgische bedrijven niet klaar zijn om daaraan te voldoen. De betrokken bedrijven in onze buurlanden 
zullen dat wél zijn.  
 



Het politieke signaal waarop wij gehoopt hadden blijft voorlopig uit. Verschillende bevoegde ministers 
kondigden ronde tafels en evenementen aan. Zulke uitwisselingen kunnen nuttig zijn, maar zorgen niet 
voor duurzame veranderingen. Het is dringend tijd dat er een versnelling hoger geschakeld wordt.   
  
Hopend op een initiatief van uw kant dat  werk maakt van een Belgisch beleidskader rond 
ketenverantwoordelijkheid, dat steunt op een goede mix van bindende er vrijwillige maatregelen, 
staan wij uiteraard ter beschikking om onze kennis en ervaringen in deze te delen – en er samen met u 
werk van te maken.  
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