
Ministerie van Buitenlandse Zaken 

[...]

Datum 26 november 2019 

Betreft Reactie op uw Wob-verzoek 

Geachte [...]

In uw brief van 14 juli 2019, ontvangen op 15 juli 2019, heeft u met een 

beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie 

verzocht over de Nederlandse positie ten opzichte van EU-initiatieven om 

de werkomstandigheden in de textiel- en kledingindustrie te verbeteren, 

inclusief het "EU-flagship initiative for the garment sector". U verzoekt om 

alle communicatie binnen het ministerie sinds 2014, zoals e-mails, 

rapporten en whatsapp-gesprekken, waarin de hogergenoemde 

Nederlandse positie wordt vermeld of besproken. 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij e-mail van 15 

juli 2019. In de e-mail van 12 augustus 2019 is de beslistermijn met vier 

weken verdaagd. In de e-mail van 20 september 2019 bent u door een 

medewerker van het ministerie ge'informeerd over de voortgang van de 

behandeling van het verzoek. 

Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u als volgt. 

Wettelijk kader 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob

artikelen verwijs ik u naar de bijlage. 

Inventarisatie documenten 

Ten aanzien van de inventarisatie van de documenten wil ik u wijzen op 

het volgende. 

De periode waarover documenten warden gevraagd begint in 2014. In 

april 2013 vond de Rana Plazaramp in Bangladesh plaats. Deze ramp 

heeft de wereld de ogen geopend voor de misstanden rond de productie 

van kleding en textiel. Het startpunt van begin 2014 in het Wob-verzoek 
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Nederland 
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begrijp ik als een moment waarop de druk manifest wordt om op EU
niveau tot verbeteringen in de arbeidsomstandigheden in de textiel- en

Datumkledingindustrie te komen. Het moment waarop het Nederlandse kabinet 26-11-2019

zich actief met de textielsector bezig ging houden lag al eerder, namelijk Onzereferentie

in het najaar van 2012, vooral naar aanleiding van de brand in de Min-BuZa2019.4579-14

Tazreenfabriek in november 2012 in Bangladesh. De inspanningen
kwamen in een stroomversnelling na de Rana Plazaramp.

Het Nederlandse overheidsbeleid voor verbetering van
arbeidsomstandigheden in de textielsector is gericht op verschillende
terreinen:

MVO van bedrijven actief op de Nederlandse markt. Hierop is het IF’IVO
convenant voor duurzame kleding en textiel gericht, afgesloten in juli
2016;

EU-beleid; dit omvat MVO-beleid voor de interne markt, maar ook
afspraken in handelsovereenkomsten en het GSP-beleid aangaande fiscale
importtarieven;

Ontwikkelingssamenwerking; Nederland financiert bijvoorbeeld
inspanningen van de ILO, FairWear, FNV/CNV, en Clean Clothes
Campaign. Één van de speerpunten is het realiseren van leefbare lonen in
de textielsector;

Na de Rana Plazaramp heeft Nederland zich herhaaldelijk op politiek
niveau ingezet voor het Bangladesh Accord en voor het betalen van
compensatie aan de slachtoffers van de Rana Plazaramp. Nederland
ondersteunt de overheid van Bangladesh bij het versterken van de lokale
arbeidsinspectie en inspectie van fabrieken die niet onder het Bangladesh
Accord vallen.

Op basis van uw verzoek zijn in totaal 62 documenten aangetroffen. Deze
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit
besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de
corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document
duidelijk is wat is besloten.

Zienswijzen

Er is een derde belanghebbende, de Europese Commissie, bij de
openbaarmaking van de aangetroffen documenten. Deze derde
belanghebbende is in de gelegenheid gesteld hierover haar zienswijze te
geven. De zienswijze van de Europese Commissie heb ik in mijn
belangenafweging meegenomen.
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Besluit

(Gedeeltelijk) openbaar Datum

26-11-2019

Ik heb besloten de door u gevraagde informatie (gedeeltelijk) openbaar te Onzereferentie

maken op grond van de Wob. In de inventarislijst vindt u op grond van Min-BuZa.2019.4579-14

welke uitzonderingsgronden en beperkingen informatie niet openbaar is
gemaakt.

De informatie in twee aangetroffen documenten betreft een samenvatting
van de tekst van de “Dutch agreement on Sustainable Garments and
Textile”. In de inventarislijst is bij deze documenten een verwijzing
opgenomen naar de vindplaats van de overeenkomst.

Niet openbaar

Eén document weiger ik integraal, omdat na weglating van de informatie
die ik weiger op grond van de Wob, geen informatie over de bestuurlijke
aangelegenheid overblijft die voor afzonderlijke verstrekking in
aanmerking komt. Ik heb daarom besloten dit document in zijn geheel te
weigeren.

Van de niet openbaar gemaakte documenten of delen daarvan is in de
inventarisatielijst aangegeven welke artikelen van de Wob van toepassing
zijn. Daarnaast is in de openbaar gemaakte documenten, bij informatie
die niet openbaar wordt gemaakt, de toepasselijke grond uit de Wob
opgenomen. Zoals u zult zien, heb ik artikelen 10, tweede lid, aanhef en
onder a, e en g en artikel 11 van de Wob toegepast.

Buiten reikwijdte

Van een aantal documenten vallen delen informatie buiten de reikwijdte
van uw verzoek. De informatie betreft namelijk een ander onderwerp. In
deze documenten die ik gedeeltelijk openbaar maak, zijn die delen
verwijderd onder vermelding van “ander onderwerp”. Die vermelding
komt bij deze documenten terug op de inventarislijst.

Een aantal documenten die ik heb aangetroffen, betreft reeds openbare
informatie. De Wob is niet van toepassing op reeds openbare informatie.
Op de inventarislijst is aangegeven waar dit het geval is, aan de hand van
de vermelding “Reeds openbaar”. Op de inventarislijst is tevens de
vindplaats van de openbare informatie vermeld.
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Overwgngen

Algemene overwcginq: openbaarheid t.a.v. een ieder Datum

26-11-2019

Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, Onze referentie

van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met Min-BuZa.2019.4579-14

inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het
publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het
komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de
openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon
of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten
belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij
openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de
weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke
belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit
betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend
aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de
betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen geven
indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de onderstaande
belangenafweging/vinden de onderstaande belangenafwegingen dan ook
plaats.

Betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan
niet opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met
andere staten en met internationale organisaties.

Bij bepaalde passages uit verschillende aangetroffen documenten is het
belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met
internationale organisaties in het geding.

Met deze uitzonderingsgrond wordt blijkens de bepaling beoogd te
voorkomen dat de wettelijke plicht tot het verstrekken van informatie tot
gevolg zou hebben dat de Nederlandse internationale betrekkingen
schade zouden lijden. Voor de toepassing van deze bepaling is het niet
noodzakelijk dat men een verslechtering van de goede betrekkingen als
zodanig met ander landen of internationale organisaties voorziet.
Voldoende is dat met het verschaffen van informatie wordt voorzien dat
het internationale contact op bepaalde punten stroever zal gaan lopen,
met als gevolg bijvoorbeeld dat het onderhouden van diplomatieke
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betrekkingen, of het voeren van bilateraal of multilateraal overleg met
deze landen of internationale organisaties, moeilijker zou gaan dan
voorheen, of dat men in deze landen of internationale organisaties minder
geneigd zou zijn tot het verstrekken van bepaalde gegevens dan Onzereferentie
voorheen.

Het betreft hier documenten waarin opvattingen van vertegenwoordigers
van verschillende landen en van de Europese Commissie over de
ontwikkeling van beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in
de textielsector worden weergegeven. Het zou de betrekkingen met de
betrokken landen en de Europese Commissie schaden wanneer deze
informatie openbaar wordt gemaakt. Dit zou de noodzakelijke
vertrouwelijkheid en effectiviteit van het diplomatieke verkeer en
bilateraal en multilateraal overleg ondermijnen. Afwegende het belang
van de internationale betrekkingen en het publieke belang bij
openbaarmaking, acht ik dat het belang van de internationale
betrekkingen zwaarder weegt. Ik heb daarom besloten de desbetreffende
informatie niet openbaar te maken.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan
niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt
geëerbiedigd.

In de aangetroffen documenten staan persoonsgegevens. Dit betreft
namen, e-mailadressen en telefoonnummers. Deze gegevens maak ik niet
openbaar. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van de genoemde
persoonsgegevens de privacy van betrokkenen prevaleert boven het
belang van openbaarmaking. Hierbij heb ik in de beoordeling
meegewogen of de betrokken personen vanuit hun functie regelmatig in
de openbaarheid treden. De genoemde persoonsgegevens heb ik
verwijderd uit de documenten.

Uit de documenten heb ik ook handtekeningen en parafen verwijderd. Dit
heb ik onder andere gedaan met het oog op het voorkomen van
identiteitsfraude. Ik ben van oordeel dit belang zwaarder weegt dan het
belang van openbaarheid.

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan
niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. Dit belang
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kan er onder andere in gelegen zijn dat de concurrentiepositie of reputatie
van een bedrijf schade oploopt door openbaarmaking van informatie.

Datum

Openbaarmaking van een passage uit het document met het nummer 54 26-11-2019

zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling van het bedrijf 4S7914
waar deze informatie betrekking op heeft. Deze benadeling bestaat uit
mogelijke schade aan de concurrentiepositie of reputatie van het bedrijf
door openbaarmaking van de naam van het bedrijf. Ik ben van oordeel
dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid.

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek
om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad,
geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
bel ei dsopvatti n gen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten
opgesteld ten behoeve van intern beraad” onder meer moeten worden
begrepen: nota’s van ambtenaren en hun politieke en ambtelijk
leidinggevenden, correspondentie tussen de onderdelen van een
ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van stukken,
agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van interne
besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern
beraad beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze
bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze beperking op de
informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een ongehinderde
bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern beraad
zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet
zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen
kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die
het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.

Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen,
opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe
aangevoerde argumenten.

Een aantal aangetroffen documenten is opgesteld ten behoeve van intern
beraad en bevat persoonlijke beleidsopvattingen. In een aantal (delen van
de) documenten die betrekking hebben op de inzet van de Nederlandse
ambtenaren om de arbeidsomstandigheden in de textielsector te
verbeteren, maak ik informatie over persoonlijke beleidsopvattingen
openbaar.

In de overige documenten verstrek ik geen informatie over persoonlijke
beleidsopvattingen. Ik acht het niet in het belang van een goede en
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democratische bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren
zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook

Datumgeen aanleiding om met toepassing van artikel ±1, tweede lid, van de 26-11-2019
Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over Onze referentie
deze persoonlijke beleidsopvattingen. MisBuZo.2019.457914

Wijze van openbaarmaking en plaatsing op internet

De documenten die door mij openbaar worden gemaakt op grond van de
Wob, treft u bij dit besluit in kopie aan. De openbaar gemaakte
documenten en dit besluit worden geplaatst op www.rifksoverheid.nl,
zodat ze voor een ieder beschikbaar zijn.

Mocht u naar aanleiding van dit besluit vragen hebben, kunt u contact
opnemen met de afdeling DDE.

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze,

directeur van de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling,

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend
gemaakt een bezwaarschrift indien en, gericht aan de minister voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, t.a. v. DSO, postbus 20061, 2500 EB Den
Haag.
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Dijlac 1 — [1eevnte ,rUkeicn uit de Wob

Artikel 3 Datum

26-11-2019

1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten Onze referentie

over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of Min-BuZu.2019.4579-14

een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame
instelling, dienst of bedrijf.

2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid
of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie
wenst te ontvangen.

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.

4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het
bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te
preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.

5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 10

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege
voor zover dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke

personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn
meegedeeld;

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk
2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de
verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer
maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de
volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met
internationale organisaties;

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d,
bedoelde bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
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d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te

kunnen nemen van de informatie;
Onzereferentie

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van Min-BuZa.20194579-14

bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.

[.1

Artikel 11

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft
geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de
informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd
samengestelde adviescommissie kan het verstrekken van informatie over
de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden,
indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het
rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de
aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang
van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen
tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke
beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare
vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
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Inventarislijst WOB Arbeidsomstandigheden Textielsector
Bestandnaam en -nummer Datum Document Beoordeling Uitzonderingsgronden

01 Dhaka Updates textile sector 20150212 berichtenverkeer Deels openbaar 10.2.e 10.2.a 11
02 EU Informal meeting garment initiative 20150601 questionnaire Deels openbaar 10.2.e
03 Extract of the Leaders' Declaration G7 Summit 7-8 June 2015 20150608 verklaring Reeds openbaar
04 Proposed thematic working groups document 1 20150615 werkdocument Openbaar
05 MS informal meeting 30 juni 2015 20150618 email Deels openbaar 10.2.e
06 Informal MS meeting Garment Initiative 20150630 agenda Deels openbaar 10.2.e
07 Terugkoppeling informele bijeenkomst EU Garment Initiative 20150701 email Deels openbaar 10.2.e 10.2.a 11
08 Dhaka bijeenkomst 23 juli 2015 20150728 verslag Deels openbaar 10.2.e 10.2.a
09 Garment initiative Evaluation results from questionnaire 20151103 evaluatie Deels openbaar 10.2.e
10 Informal EU Garment Meeting with MS 20151103 samenvatting Deels openbaar 10.2.e 10.2.a
11 Dhaka factsheet no 5 20151110 factsheet Deels openbaar 10.2.a 11
12 Dhaka Sustainability Compact 2016 20160128 overzicht Deels openbaar 10.2.a
13 Dhaka Tweede Review SC 20160201 berichtenverkeer Deels openbaar 10.2.e 10.2.a 11
14 Pitch speech EU Garment Initiative 20160412 email Deels openbaar 10.2.e 11
15 EU garment initiative 20160413 emailwisseling Deels openbaar 10.2.e
16 High-level Conference 20160421 memo Deels openbaar 10.2.e 10.2.a
17 Conferentie Garment Initiative 20160425 email Deels openbaar 10.2.e 10.2.a 11
18 Speech by Minister Lilianne Ploumen at the EU Garment Initiative meeting 20160425 speech Reeds openbaar
19 Joint comment of likeminded MS 20160520 brief Deels openbaar 10.2.e 10.2.a
20 Dutch Agreement Sustainable Garments and Textile 20160704 twopager Openbaar Dutch Agreement is reeds openbaar
21 Instructie DCI 9 november 20161031 emailwisseling Deels openbaar 10.2.e Ander onderwerp
22 Implementation of EU Garment Initiative 20161103 emailwisseling Deels openbaar 10.2.e 10.2.a
23 Dhaka Onrust textielsector 20170104 berichtenverkeer Deels openbaar 10.2.e 10.2.a 11
24 Tender voor textielprojecten    20170111 EU document Reeds openbaar
25 Inivitation informal EU MS expert meeting on garment 20170208 emailwisseling Deels openbaar 10.2.e
26 Two pager Dutch Agreement Sustainable Garments and Textile 20170302 email Deels openbaar 10.2.e
27 Dutch garment sector initiative for the EU Staff working document 20170309 emailwisseling Deels openbaar 10.2.e
28 Dutch Agreement Sustainable Garments and Textile 20170309 onepager Openbaar Dutch Agreement is reeds openbaar
29 Call for proposals 20170330 email Deels openbaar 10.2.e
30 CODEV verslag 20170406 berichtenverkeer Deels openbaar 10.2.e 10.2.a 11 Ander onderwerp
31 CODEV verslag 6 april 2017   20170407 emailwisseling Deels openbaar 10.2.e 10.2.a 11
32 CODEV verslag 6 april 2017   20170407 emailwisseling Deels openbaar 10.2.e 10.2.a 11
33 CODEV verslag 20170406 20170410 email Deels openbaar 10.2.e
34 Staff Working Document Garment Initiative EU 20170426 EU werkdocument Reeds openbaar
35 EP Textile imports MEPs push for EU rules to curb worker exploitation 20170427 persbericht Reeds openbaar
36 EP TA-8-2017-0196, Garment Flagship Initiative 20170427 resolutie Reeds openbaar
37 Dhaka invititation to HOM meeting 3 en 5 en 1 20170429 emailwisseling Deels openbaar 10.2.e
38 Dhaka meeting 3 en 5 en 1 20170508 openingswoord Deels openbaar 10.2.a
39 Dhaka Press Meeting 3 en 5 en 1 20170508 spreekpunten Openbaar
40 Council conclusions garment  20170510 emailwisseling Deels openbaar 10.2.e 10.2.a
41 CODEV verslag 11 mei 2017 20170512 berichtenverkeer Deels openbaar 10.2.e 10.2.a
42 Sustainable garment value chains 20170519 raadsbesluiten Reeds openbaar
43 CODEV verslag 15 mei 2017 20170515 berichtenverkeer Deels openbaar 10.2.e 10.2.a 11 Ander onderwerp
44 CSOs CCs en garment CCs 20170515 emailwisseling Deels openbaar 10.2.e 10.2.a
45 Draft council conclusions 150512 on sustainable garment 20170515 emailwisseling Deels openbaar 10.2.e 10.2.a 11
46 CODEV 15 mei 20170515 instructie Deels openbaar 10.2.a Ander onderwerp
47 Verslag CODEV 16 mei 20170516 berichtenverkeer Niet openbaar 10.2.e 10.2.a 11 Ander onderwerp
48 Dhaka  3e review SC 20170523 berichtenverkeer Deels openbaar 10.2.e 10.2.a 11
49 EU Textiel tbv AO IMVO 20170531 factsheet Deels openbaar 10.2.a 11
50 Dhaka International labour conference cruciaal 20170531 berichtenverkeer Deels openbaar 10.2.e 10.2.a 11
51 Dhaka meeting 3 en 5 20170720 aantekeningen Deels openbaar 10.2.a 11
52 Informal conference call on 15 December 20171208 emailwisseling Deels openbaar 10.2.e
53 Informal expert meeting MS on sustainable garment 20180218 email Deels openbaar 10.2.e
54 European Development Days 20180306 emailwisseling Deels openbaar 10.2.e 10.2.g
55 European Development Days  20180312 uitnodiging Deels openbaar 10.2.e
56 Document for EU garment informal meeting 20180321 emailwisseling Deels openbaar 10.2.e 10.2.a
57 ECDPM article about Dutch German textile cooperation 20180328 email Deels openbaar 10.2.e
58 Minutes and speakers for EDD 20180404 emailwisseling Deels openbaar 10.2.e 10.2.a
59 Dhaka 3 en 5 meeting 20190206 emailwisseling Deels openbaar 10.2.e 10.2.a
60 Dhaka meeting 3 en 5 en 1 20190311 agenda Deels openbaar 10.2.a 11
61 Dhaka Bijlage voor meeting 3 en 5 en 1 NTPA 20190311 Plan van aanpak Reeds openbaar
62 Dhaka Convention bijlage voor meeting 3 en 5 en 1 20190311 rapportage Reeds openbaar
Vindplaats documenten
document 03 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7320LEADERS%20STATEMENT_FINAL_CLEAN.pdf
document 18
https://www.government.nl/documents/speeches/2016/04/25/speech-minister-lilianne-ploumen-at-the-eu-garment-initiative-meeting
document 20 en 28  Dutch Agreement is reeds openbaar
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/160309-agreement-sustainable-garment-textile.pdf
Document 24
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/commission-implementing-decision_c2016_-_8575_-_annex_3.pdf
Document 34
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-147-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
Document 35
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170424IPR72039/textile-imports-meps-push-for-eu-rules-to-curb-worker-exploitation
Document 36
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0196_NL.html?redirect
Document 42
https://www.consilium.europa.eu/media/24008/garment-value-chains-st09381en17.pdf
Document 61
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/genericdocument/wcms_221543.pdf
Document 62
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13203:0::NO:13203:P13203_COUNTRY_ID:103500:YES
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Informal consultation  
on responsible management of the supply chain  
in the garment sector 

 
Working group 2: Encouraging progress within producing countries 

 
1) … 

 
2) … 

 
3) … 

 
Outcome: 
 
 
Working group 3: Reaching out to consumers 

 
1) … 

 
2) … 

 
3) … 

 
Outcome: 
 
 
4. Fill out only if applicable: Your possible engagement in the proposed working groups of the platform 
 
4a. Which working group(s) would you be most interested to actively contribute to?  

 Working group 1: Improving responsible business practices  
 Working group 2: Encouraging progress within producing countries 
 Working group 3: Reaching out to consumers 

Others:______________________ 
 
Why? 
 
 
 

      

 
4b. In which way would you like to contribute (examples: co-chair and organization, active contribution, 
studies, etc, please specify)?  
 
 
 
 

      

 
4c. What is your specific expertise to contribute and/or co-chair? Please specify.    
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Cc:
Subject: Member States informal meeting on responsible management of the supply chain 

in the garment sector – 30 JUNE 2015 afternoon - Agenda and background 
documents

Attachments: Questionnaire - Informal meeting Garment Initiative - June 2015.doc; Draft Terms 
of Reference for EU Platform- document 2.pdf; 2015-06-15Proposed thematic 
working groups - document 1.pdf; Agenda Informal MS meeting Garment Initiative 
30 June 2015.pdf

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Dear Member States colleagues,  
  
  
As announced during our first meeting last October, we would like to organise a second informal meeting to update 
you and discuss the next steps of the preparation of the EU initiative on responsible management of the supply 
chain in the garment sector. This process involves several DGs within the Commission as well the European External 
Action Service.  
  
In this framework, we would like to invite you to a meeting in Brussels (Albert Borschette Conference Centre, 36 
rue Froissart, Room AB-2C) on 30 June 2015 in the afternoon, from 14:30 to 18:30 (registration between 14:00 and 
14:30).  
  
  
You will find enclosed the agenda and background documents for this meeting: 
  

• Agenda: 

  
  

• Proposed thematic working groups for the platform (document 1): 

  

• Draft Terms of reference for the platform (document 2): 

  

• You will also find below a questionnaire aiming at taking stock of your expectations and suggestions for this initiative 
and for the actions to be undertaken at EU level. Completed questionnaires should be sent by email to 

 if possible ahead of the meeting on 30 June, and at the latest by 15 
July 2015. Each Member State is kindly asked to send only one contribution, coordinated between the different 
departments. 

  
  
You are requested to identify the most relevant expert(s) in your services to provide useful input and participate in 
this meeting. 
We kindly ask you to confirm their participation as soon as possible and no later than 24 June close of business by 
providing us for each participant the following personal details needed to ensure entry via the security desk and
personal badges (mandatory in Borschette Centre):  
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Upcoming events

• BGMEA will host a safety expo in Chittagong on 6, 7, 8 August
• Next 3+5 meeting is scheduled for the first week of October 2015
• Review of the Sustainable Compact in October/November 2015
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INFORMAL MEETING WITH MEMBER STATES ON RESPONSIBLE 

MANAGEMENT OF THE SUPPLY CHAIN IN THE GARMENT SECTOR 

03 November 2015, Brussels, 09.30-13.00 

The information and views set out in this summary and the attached document do not necessarily reflect the official opinion 

of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be 

held responsible for the use which may be made of the information contained therein. 

Attending Member States: Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Hungary, 

Italy, Latvia, Luxembourg, Netherlands, Poland, Spain. 

Attending Commission Services: , TRADE 

Document to be circulated as attachment to this internal summary: Presentation: Evaluation 

of feedback from informal stakeholder consultations in 2015: Results from the Questionnaires 

Meeting summary: 

The meeting offered the opportunity to discuss the preparations of the EU Garment Initiative, 
including how to concretely ensure complementarity between the planned EU Garment 
Initiative and Member States’ initiatives and activities in the garment sector. 

updated the participants on the 
preparations regarding the EU Garment Initiative and the EC current state of play.  

Member States also provided an update on the state of play concerning their national 
initiatives, showing engagement in responsible supply chain management to different degrees. 

Two ongoing processes were presented at the meeting: 

 Evaluation of feedback received in stakeholder consultations:

Several informal consultation meetings have been organised since the end of 2014 and a 
questionnaire was sent out to support informal consultations in 2015. The written replies (55), 

 were evaluated by the Commission. All 
stakeholders are supportive of an EU Garment Initiative. Many stakeholders suggest a 
stronger focus of the EU Initiative, complementarity with existing initiatives, guidance and 
coordination in terms of alignment and synergies between existing initiatives, avoiding 
duplication and results-oriented action. In terms of expected concrete action, funding and 
capacity building (in partner countries and within Europe, e.g. for SMEs) feature most 
prominently. In the longer run, increasing transparency, the protection of standards in 
producing countries and rules for due-diligence are valued most. 

 Launch of a garment study on mapping existing initiatives, identifying possible gaps and
EU added value areas. First results should be available by the end of January 2016.

The following main topical issues were discussed during the meeting: 

 Partnerships with the private sector

The Commission and several Member States are continuously engaging with businesses to 
discuss on partnerships and concerns like the respect for labour, human rights and 
environmental standards in the global supply chain.  
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 Structure of the EU Garment Initiative 

Taking up Member States' and stakeholder feedback received during the informal 
consultations, the EU Garment Initiative will be conceptualised as an umbrella initiative, with 
a lighter and more flexible structure and with a more decentralised approach. It will also rely 
on the contributions from EU actors in garment-producing countries, like EU delegations, 
Member States embassies and Chamber of Commerce on a voluntary basis, and allow for a 
division of labour between active and interested actors, including existing initiatives from 
Member States and stakeholders. Participants strongly supported the concept of an umbrella 
EU Garment Initiative and the opportunity to possibly take the lead on specific work streams, 
taking into account their respective experience and capacity. 

 Coordination and harmonisation 

During the discussions on ensuring complementarity, special emphasis was given to potential 
fields of action and corresponding activities to be implemented in the short term (quick 
deliverables), particularly in partner/producing countries. Participants emphasised the EU’s 
added value in coordinating development projects and actions on the ground (e.g. with in-
country platforms). This will also feed into determining concrete deliverables and 
operationalising the Initiative. 

With regard to the OECD multi-stakeholder advisory group on the development of a due 
diligence guide in the textile and garment sector, participants agreed that it offers a good 
discussion forum. The OECD Secretariat cannot assume a leadership role due to its mandate. 

Next steps 

Member States expressed their openness to share best practices with other Member States and 
the EC in order to make this initiative a success.  

Discussions on complementary work streams with interested Member States that are active in 
the garment sector will be held in bilateral meetings during the next months, including how to 
recognize successful initiatives’ engagement.  
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Factsheet 5: Het Global Sustainability Compact Bangladesh

Monitoren van de implementatie van het Compact: 

• Beoordeling van Compact door Compact Partners i.s.m. donoren en andere stakeholders op

het nakomen van overeengekomen afspraken wordt naar verwachting verplaatst van eind

2015 naar begin 2016. Hoewel niet formeel afgesproken, wordt dan naar verwachting ook

beoordeeld of de GSP status in huidige vorm behouden wordt.

• Sinds lancering Compact houden de Compact Partners regelmatig overleg om voortgang

implementatie te volgen. De zogenaamde ‘3+5 groep’ (Secretarissen van ministeries van

Arbeid, Handel en BZ van Bangladesh en vijf Ambassadeurs (EU, US, NL, Canada, en de

VK of een ander roterend lid)) speelt een belangrijke rol in de monitoring van het Compact

en van het ILO RMG programma en biedt ondersteuning aan in de implementatie.

Belangrijke resultaten rondom de implementatie van het Compact 

• Amendementen uit 2013 in de Bangladesh Labor Act (2006) hebben voor verbeteringen

gezorgd met betrekking tot vrijheid tot vereniging, collectief onderhandelen en veiligheid op

de werkvloer. De wet regelt onder andere de instelling van ondernemingsraden en arbo-

commissies. Ook vakbonden kunnen gemakkelijker geregistreerd worden.

• De langverwachte publicatie van de uitvoeringsvoorschriften van deze geamendeerde wet,

waar u tijdens uw bezoek in juni 2015 op heeft aangedrongen, is in september 2015

gerealiseerd en betreft onder meer de instelling van ondernemingsraden en arbo-commissies

en de registratie van vakbonden.

• Meer dan 4001 nieuwe vakbonden zijn geregistreerd in de textielindustrie.

• De overheid van Bangladesh heeft de eigen arbeidsinspectie in de textielsector versterkt:

toegenomen financiering, 200 nieuwe inspecteurs en verbeterde training.

• De inspecties van het ILO inspectieprogramma (2013-2016, 11 van de 30 miljoen USD

gefinancierd door NL), het Accord en de Alliance (2013-2018) worden gecoördineerd door

de ILO en hebben gezamenlijk 97% van de 3,500 exportgeoriënteerde fabrieken in

Bangladesh geïnspecteerd op brand- en bouwveiligheid.

• Inspectierapporten, alsmede de voortgang van de uitvoering van renovaties, zijn beschikbaar

gesteld in publiek toegankelijke databases, waardoor de keten transparanter wordt.

1,2  Stand anno september 2015.  
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Factsheet 5: Het Global Sustainability Compact Bangladesh 

Achtergrond Global Sustainability Compact Bangladesh:  

• Na Rana Plaza had de EU – zijnde de grootste Ready Made Garment (RMG) exportmarkt 

van Bangladesh – een speciale verantwoordelijkheid om actie ondernemen. Samen met de 

ILO is op 8 juli 2013 het Global Sustainability Compact Bangladesh gelanceerd, met als 

doel verbetering van arbeids-, gezondheids- en veiligheidsomstandigheden in de sector en 

MVO door bedrijven. De V.S. tekende later ook.  

• Bangladesh profiteert daarnaast van het EU Generalized System of Preferences (GSP), 

waarin het de meest voordelige Everything But Arms (EBA) overeenkomst heeft, wat inhoudt 

dat het tarief- en quotavrije toegang heeft tot de 28 EU –landen voor alle producten behalve 

ammunitie. De EU heeft de status verbonden aan naleving van fundamentele arbeidsrechten.  
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Highlights – 
 

• Bangladesh Sustainability Compact, Technical Status Report, 24 April 2015 
• Second Follow-up Meeting on Bangladesh Sustainability Compact 

Dhaka, 28 January 2016 

Pillar 3: Responsible Business Conduct 
 

Key Achievements  
•  The Accord on Factory and Building Safety in Bangladesh (the Accord) and the Alliance for 

Bangladesh Worker Safety (Alliance), gathering over 250 companies from over 20 countries, are 
now fully operational and have agreed with national authorities on a common approach, 
including standards, for inspections and inspections have been carried out and remedial work 
has started to address shortcomings.  

•  The Accord and Alliance have inspected over 1900 factories.  
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Highlights – 
 

• Bangladesh Sustainability Compact, Technical Status Report, 24 April 2015 
• Second Follow-up Meeting on Bangladesh Sustainability Compact 

Dhaka, 28 January 2016 
 

Second Follow-up Meeting on Bangladesh Sustainability Compact 
Dhaka, 28 January 2016 

 
The progress of implementation of the Compact  
 
• Important progress has been made since adoption of the Compact and the last Follow-up Meeting, 

and the momentum needs to be maintained on progress in all of its pillars and reaffirm their 
commitment to ensuring implementation of the outstanding commitments of the Compact involving 
all stakeholders.  

 
• Further progress made by Bangladesh since the last Follow-up Meeting towards meaningful and 

sustainable changes in the RMG industry in Bangladesh inter alia recent promulgation of 
implementing Rules under the Bangladesh Labour Act;  

 
• The near-completion of initial safety audits by the Government of hundreds of RMG factories;  
 
• The formal launch of the Better Work Bangladesh programme with ILO/IFC;  
 
• The continuation of efforts to improve the capacity of the Department of Inspection for Factories 

and Establishments (DIFE), the Fire Service and Civil Defence Department (DFSCD) and the capital 
development authority (RAJUK) 

 
Steps forward in certain priority areas:  
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Highlights – 
 

• Bangladesh Sustainability Compact, Technical Status Report, 24 April 2015 
• Second Follow-up Meeting on Bangladesh Sustainability Compact 

Dhaka, 28 January 2016 
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Dutch Agreement on Sustainable Garments and Textile (AGT) 

Signed on 4 July 2016.   
The Agreement has a term of five years.  
It can be extended beyond that date.  

Parties to the Agreement 
- Government (Ministries of Foreign Affairs, Economic Affairs and Infrastructure and

Environment),
- Labour unions (FNV, CNV),
- Industry and retail branch organizations (INretail, Modint and VGT)
- Civil society organizations (Solidaridad, India Committee of the Netherlands, Coalition Stop Child

Labour, Unicef Netherlands and Four Paws Netherlands).

Aims of the Agreement 
• To achieve substantial progress towards improving the situation for groups experiencing

adverse impacts in respect of specific risks in the garment and textile production or supply chain
within 3-5 years

• To provide individual enterprises with guidelines for preventing their own operation or business
relationships from having a (potential) adverse effect in the production or supply chain and for
addressing it if it does arise

• To develop joint activities and projects to address problems that enterprises in the garment and
textiles sector cannot resolve completely and / or on their own.

Supported by individual enterprises 
On 4 July 55 enterprises, covering over 30% of Dutch market, signed a declaration of support to the 
Agreement, committing to work in line with the content of the Agreement.  

Progressive target for coverage of Dutch market 
It concerns the actions of Dutch enterprises and / or enterprises operating on the Dutch market. At the 
start, the market share was over 30%. The aim is to cover 50% of the market by 2018 and 80% by 2021.  

Open for international cooperation 
The high coverage of Dutch market presupposes inclusion of larger international / European retailers 
and brands that operate on the Dutch market yet from headquarters not based in The Netherlands. 
Scaling up cooperation towards an EU level is an underlying ambition of the Parties to the Agreement. In 
that respect, avoiding duplication of work that is already being done within the framework of other 
initiatives must be avoided whenever and wherever possible.  

Requirements for enterprises: 
- Execute due diligence and compose an action plan based on its results, to be provided to the

secretariat referred to below, within 1 year after signing the Agreement
- Disclosure of list of suppliers (production locations / CMT) to the secretariat, within 1 year after

signing the agreement
- Publicize progress report, the latest 3 years after signing the agreement.

Based on OECD guidelines 
The Agreement is based on the OESO Guidelines for Multinational enterprises (2011) 
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Enterprises that sign the declaration to the Agreement will examine their production supply chain by 
appropriate means (due diligence). Attention must be devoted to at least 9 selected themes with great 
relevance for the industry. (see below) If any risks on adverse impacts are found, enterprises will take 
measures to prevent, reduce and / or mitigate the issue at hand. They will seek collaboration with other 
stakeholders, most notably with, or via, the Parties to the Agreement, whenever necessary or 
appropriate to address the issue. The Parties will provide knowledge and access to their networks to 
that end. In line with the OECD Guidelines and the OECD Guidance document for the Apparel and 
Footwear Sector, enterprises will annually plan their activities and issue a report. 
 
Priority themes 
Non-discrimination and gender; Child labour; Fored Labour; Freedom of Association; Living wage; Safety 
and health in the workplace; Raw materials; Water pollution and use of chemicals, water and energy, 
and Animal welfare 
 
Secretariat 
In order to support the work that the enterprises have to do and to coordinate the activities of all 
Parties, an independent secretariat has been set up. This secretariat is hosted by the Social-Economic 
Council (SER) in The Hague. The secretariat is funded by Dutch government for two years until July 2018. 
Future funding must still be secured. 
The responsibilities of the secretariat include: 

• Advise enterprises on how to execute due diligence in their supply chain, including formulating 
policies, identifying risks, prioritizing risks, formulating action plans and reporting on activities, 
and supporting them in doing so via workshops, offering IT tools, etc.  

• Analyze and evaluate the individual action plans received from enterprises, monitor overall 
progress and publicize an annual report. 

• Select issues that merit a collective, multi stakeholder approach in addressing them and 
formulate proposals for projects and other activities by the Parties and / or the enterprises, on 
which the Steering Committee of the Agreement can decide. 

• Publish, annually, an aggregated list of production facilities that have been producing (CMT) for 
the enterprises that have signed the declaration to the Agreement. The first publication is 
foreseen around July 2017. 

• Support the work of the working groups for the 9 selected themes 
 
Complaints- and dispute settlement 
The Agreement foresees the setting-up of a complaints- and dispute settlement mechanism within the 
first year. 
 
Supporting organizations 
The following organizations support the Agreement: 
 Foreign Trade Association (FTA); Fair Wear Foundation (FWF); Made-By; Dutch Sustainable Trade 
Initiative (IDH); Sustainable Apparel Coalition (SAC); CSR Netherlands; Save the Children; UNESCO 
Netherlands; ASN Bank; Pension Fund MITT 
 
 
The Hague, 2 March 2017 
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Help save paper! Do you really need to print this email? 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent 
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en 
het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or 
if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages. 
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Juridisch kader

De Bangladesh Labour Act (BLA) omschrijft een duidelijke procedure die moet worden gevolgd voordat mag worden 
gestaakt. De eisen moeten eerst aan het fabrieksmanagement worden voorgelegd en alle mogelijkheden voor dialoog 
dienen te zijn uitgeput. Deze procedure geldt volgens de wet echter alleen in fabrieken waar een vakbond actief is en 
een collective bargaining agreement geldt. Dit is slechts het geval in 3% van de kledingfabrieken in Bangladesh. Op 
de andere 97% van de fabrieken, waar ook de door de staking getroffen fabrieken toe behoren, is dit deel van de wet 
niet van toepassing.  

 

 
 

Ontslagen en rechtszaken

Zoals ook gemeld in de internationale media, zijn naar aanleiding van de stakingen veel fabrieksarbeiders ontslagen. 
Volgens de politie gaat het om ruim 1600 personen, de vakbonden houden het op 3500. De werkgevers stellen dat 
het gros van de ontslagen arbeiders zich schuldig heeft gemaakt aan vandalisme.  

 

Tegen 27 mensen zijn naar aanleiding van de stakingen rechtszaken aangespannen. Zestien arbeiders zijn 
aangeklaagd onder de BLA, voornamelijk wegens vandalisme. Zij zijn op vrije voeten en in afwachting van hun 
proces. De andere elf zijn lokale vakbondsleiders, die zijn aangeklaagd onder de Special Powers Act. Deze wet is strikt 
genomen alleen van toepassing in extreme situaties van nationale veiligheid en samenzweringen tegen de staat.  
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan 
u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to 
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of 
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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From:  GARMENT INITIATIVE  
Sent: Wednesday, February 08, 2017 11:06 AM 

Subject: invitation: informal EU MS expert group meeting on garment, 21 Feb 2017, 
10h00-15h00 
 
Dear Member States colleagues,  
 
As announced in the save-the-date on 19 January 2017 we would like to organise an 
informal meeting on our engagement towards sustainable garment value chains. 
  
In this framework, we invite you to a meeting in Brussels (Albert Borschette 
Conference Centre, 36 rue Froissart, Room 3A) on 21 February 2017 from 10:00 to 
15:00 (registration between 09:30 and 10:00, kindly ensure your timely presence).  
 
You will find enclosed the agenda and annotated agenda which will provide you 
with further information on the meeting.  
 
Two additional background documents are also attached (kindly note that these 
document are not public):  

- External study on The responsible Management of the supply chain in the 
garment sector 

- Overview of garment relevant development cooperation activities 
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You are requested to identify the most relevant expert(s) in your services to provide 
useful input and participate in this meeting.  
 
We kindly ask you to confirm their participation (max. 3 experts per Member State)
as soon as possible and no later than 17 February 2017 close of business by providing 
us for each participant the following personal details needed to ensure entry via the
security desk and personal badges (mandatory in Borschette Centre):  
 
- Surname (in capitals) 
- First name 
- Date of Birth 
- Nationality 
- ID card number 
- ID Validity date 
- Email 
 
Please send this information to  
 
We are glad to inform you that the European Commission will reimburse travel
expenses of one expert per Member State. Please communicate to us the name of
the expert that will be entitled for reimbursement. 
 
For logistical questions, please contact 

 
 
Thank you in advance and best regards, 
 

 
 

 
 
European Commission 
International Cooperation and Development  
Unit C4: Private Framework Development, Trade, Regional Integration 
Office L-41 08/127 
Brussels/Belgium 
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Office L-41 08/105 
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Dutch Agreement on Sustainable Garments and Textile (AGT) 

Signed on 4 July 2016, for a period of five years.  

Parties to the Agreement 
- Government (Ministries of Foreign Affairs, Economic Affairs, Infrastructure and Environment)
- Labour unions (FNV, CNV)
- Industry and retail branch organizations (INretail, Modint and VGT)
- Civil society organizations (Solidaridad, India Committee of the Netherlands, Coalition Stop Child

Labour, Unicef Netherlands and Four Paws Netherlands).

On 4 July 55 enterprises, covering over 30% of Dutch market, signed a declaration of support to the 
Agreement, committing to work in line with the content of the Agreement.  

Aims of the Agreement 
• To achieve substantial progress towards improving the situation for groups experiencing

adverse impacts in respect of specific risks in the garment and textile production or supply chain
within 3-5 years

• To provide individual enterprises with guidelines for preventing their own operation or business
relationships from having a (potential) adverse effect in the production or supply chain and for
addressing it if it does arise

• To develop joint activities and projects to address problems that enterprises in the garment and
textiles sector cannot resolve completely and / or on their own.

Progressive target for coverage of Dutch market 
It concerns the actions of Dutch enterprises and / or enterprises operating on the Dutch market. At the 
start, the market share was over 30%. The aim is to cover 50% of the market by 2018 and 80% by 2021.  

Open for international cooperation 
The aspired high coverage of Dutch market presupposes inclusion of larger international / European 
retailers and brands that operate on the Dutch market yet from headquarters not based in The 
Netherlands. Scaling up cooperation towards an EU level is an underlying ambition of the Parties to the 
Agreement. In that respect, avoiding duplication of work that is already being done within the 
framework of other initiatives must be avoided whenever and wherever possible.  

Requirements for enterprises: 
- Execute due diligence based on OECD Guidelines and compose an action plan based on its

results, to be provided to the secretariat referred to below, within 1 year after signing the
Agreement, with annual updates;

- Disclosure of list of suppliers (production locations / CMT) to the secretariat, within 1 year after
signing the agreement;

- Publicize progress report, the latest 3 years after signing the agreement.

Priority themes 
Non-discrimination and gender; child labour; fored labour; freedom of association; living wage; safety 
and health in the workplace; raw materials; water pollution and use of chemicals, water and energy; 
animal welfare. 

Document no. 28
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Secretariat 
An independent secretariat has been set up. This secretariat is hosted by the Social-Economic Council 
(SER) in The Hague. The secretariat is funded by Dutch government for two years until July 2018. Future 
funding must still be secured. 
 
Supporting organizations 
The following organizations support the Agreement: 
 Foreign Trade Association (FTA); Fair Wear Foundation (FWF); Made-By; Dutch Sustainable Trade 
Initiative (IDH); Sustainable Apparel Coalition (SAC); CSR Netherlands; Save the Children; UNESCO 
Netherlands; ASN Bank; Pension Fund MITT 
 
 















From:
Sent: maandag 10 april 2017 12:14
To:
Subject: RE: [RIJK] Europa - EU - Ontwikkelingssamenwerking - CODEV verslag 6 april 2017 
Attachments: overview member states activities 10-04-2017 (003) (002).docx

Ik heb onze bijdrage aan het SWD nog wat geredigeerd en aangevuld. Ik heb het wat breder gemaakt dan alleen het 
IMVO convenant. , ben jij daarmee akkoord? Ik heb het ook nog even uitgezet .  
Zonder tegenbericht van jou  stuur ik die aangepaste versie naar de Cie.  

 ? 
 

Groet  

From:   
Sent: maandag 10 april 2017 10:29 
To:  
Cc:  
Subject: RE: [RIJK] Europa - EU - Ontwikkelingssamenwerking - CODEV verslag 6 april 2017  

Hoi  

Nee, ik zou zo snel niets (meer) kunnen verzinnen. 

 

Groet, 
 

From:   
Sent: vrijdag 7 april 2017 11:49 
To:  
Subject: FW: [RIJK] Europa - EU - Ontwikkelingssamenwerking - CODEV verslag 6 april 2017  

Hi   

Gisteren in CODEV is kort het Garment initiative besproken, zie hieronder verslag. We kunnen tot dinsdag nog input 
aanleveren voor het SWD – zijn er naast de punten die jullie al eerder ingestuurd hebben nog dingen die 
meegenomen moeten worden? 

Groet, 
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From:  
Sent: maandag 10 april 2017 08:55 
To:  
Subject: FW: [RIJK] Europa - EU - Ontwikkelingssamenwerking - CODEV verslag 6 april 2017 
Hoi   
Hieronder lees ik dat er aan een staff working document wordt gewerkt over textiel door CIE, wie/wat is CIE? Werk 
jij hier ook aan mee?  
En dat het EP (europees parlement?) zelfstandig een rapport aan het opstellen is.  Groet,  

  

From: BRE   
Sent: donderdag 6 april 2017 22:49  
To: DGIS <dgis@minbuza.nl>; PLV-DGIS <plv-dgis@minbuza.nl>; DGES <dges@minbuza.nl>; DIE <die@minbuza.nl>;  
DIE-EX <die-ex@minbuza.nl>; ; 
DGBEB <DGBEB@minbuza.nl>; DIE-IN <die-in@minbuza.nl>; DMM <DMM@minbuza.nl>;   

Document no. 33

10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 e



; DDE <dde@minbuza.nl>; DSO <DSO@minbuza.nl>; DSO-GA <DSO- 
GA@minbuza.nl>; DSO-EM <DSO-EM@minbuza.nl>; BIS <BIS@minbuza.nl>;   
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In conclusion, we look forward to a constructive and engaging discussion 
with all of you on these important matters as we seek to maintain momentum 
ahead of our upcoming bilateral and multilateral dialogues next week. 
 

10 2 a



Press Talking Points for 3+5+1 Group Meeting 
May 9, 2017 

• Our conversations today were a stocktaking opportunity ahead of the
important Sustainability Compact review on May 18.

• We discussed some of the progress and challenges we face in helping make
Bangladesh a safer and fairer place to work.

• We remain committed to working with our partners in the government,
private sector, and labor community to ensure an open and transparent
dialogue.
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To:  
Subject: CCs garment  

Ha  bijgesloten de RCCs op garment  
 Maar zouden dus punten hieruit kunnen nemen en benutten voor input op CCs morgen. Ik zet ze ook door 

 Nog anderen?  
  
Groet 
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From:   
Sent: maandag 15 mei 2017 13:22 
To:  
Subject: FW: CSOs CCs en Garment CCs 
 

 
Zou jij dit van me over kunnen nemen. 
Ik zit nu helemaal vol. 

 
 
From:   
Sent: maandag 15 mei 2017 13:14 
To:  
Subject: RE: CSOs CCs en Garment CCs 
 
Ok. Zal zorgen voor schriftelijke input op CSOs 
 

zou jij input kunnen leveren voor de garment CCs? Zie in bijlage het eerdere schriftelijk commentaar van NL en 
de comments  die we dus vanmorgen gesteund hebben 
 
From:   
Sent: maandag 15 mei 2017 12:59 
To:  
Subject: CSOs CCs en Garment CCs 
 
Kunnen we schriftelijke input aanleveren voor 1500.  
Ik heb onze punten mondeling gedaan nu. 
 
Voor garment heb ik alles ingebracht behalve suggestie op para 4, want die had ik net te laat helaas.  
(Als we die nog willen inbrengen, dan kan ik dat nog schriftelijk doen per mail (niet offiieeel) en zien wat 
ze ermee doen maar moeten dus morgen afgerond.  
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Deze vier punten maken onderdeel uit van een zogenaamde special paragraph, die in juni 2016 werd aangenomen 
door de International Labour Conference. Samengevat wordt daarin een noodzaak geconstateerd om:

• de Labour Act van 2013 te amenderen om het recht op vrijheid van vereniging en collectieve 
loononderhandelingen beter in de wet te verankeren;

• de concept wetgeving over export processing zones (EPZ) aan te passen en beperkingen van de vrijheid van 
vereniging daarin weg te nemen;

• alle zaken van discriminatie van vakbonden en vakbondsleden te onderzoeken, illegaal ontslagen 
vakbondsleden hun baan terug te geven en overtredingen van de wet te sanctioneren (vooral in het geval van 
geweld tegen vakbondsleden);

• registratie van nieuwe vakbonden snel af te handelen en deze alleen te weigeren als zij niet voldoen aan de in 
de wet gesteld voorwaarden.

Berichtgegevens [BZ-V]

Aan : DDE; RS; DAO; PLV-DGIS; GEV; IMH; WAS; OTT; BRE 
Opsteller : e
Afgestemd : CdP
Kenmerk : DHA/2017/012
Type : Beleids
Prioriteit : Routine 
Rubricering : BZ-Vertrouwelijk
Categorie : Verslag/Info

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan 
u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to 
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of 
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Page 2 of 2Messages

19-08-2019http://sbv/sbv/message/show/id/396020/flag/search
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tijdens de derde review van het Sustainability Compact al uitgebreid van gedachten gewisseld over de voortgang (ref. 
DHA/2017/012).

Kort samengevat wordt in de special paragraph een noodzaak geconstateerd om:

1. de concept wetgeving over export processing zones (EPZ Act) aan te passen en beperkingen van de vrijheid van 
vereniging daarin weg te nemen;

2. alle zaken van discriminatie van vakbonden en vakbondsleden te onderzoeken, illegaal ontslagen vakbondsleden 
hun baan terug te geven en overtredingen van de wet te sanctioneren (vooral in het geval van geweld tegen 
vakbondsleden);

3. de Labour Act van 2013 te amenderen om het recht op vrijheid van vereniging en collectieve loononderhandelingen 
beter in de wet te verankeren;

4. registratie van nieuwe vakbonden snel af te handelen en deze alleen te weigeren als zij niet voldoen aan de in de 
wet gestelde voorwaarden.

1.  
.  

 
 

 
 

 

  
 

Berichtgegevens [BZ-V]

Aan : RS; PLV-DGIS; DAO; DDE; IMH; GEV 
Opsteller :
Afgestemd : CdP
Kenmerk : DHA/2017/013
Type : Beleids
Prioriteit : Routine 
Rubricering : BZ-Vertrouwelijk
Categorie : Verslag/Info

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan 
u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
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aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to 
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of 
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Buitenlandse Zaken
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(c) Occupational, Health and Safety Committees  (Rotating-Netherlands) 
Partners to ask for an update on how participation committees and OSH committees are 
established/elected in factories and whether or not they are functional. The process of election 
of Workers Participation Committees (WPC) and Occupational Safety and Health Committee 
(OSH) remains a concern. In many factories, WPCs are management-appointed and as such, are 
not able to effectively represent workers’ interest. This also has serious implications for the OSH 
committees, which are appointed by the WPCs. A credible election process for the WPCs needs 
to be ensured.  

 
(d) Update from DIFE    (Rotating-Netherlands) 

DIFE has a helpline on its website; partners will be interested to have an 
update on the use of helpline by the workers. Particularly interested in knowing whether the 
workers are getting the necessary attention and help and whether the number of cases received 
by DIFE is increasing or not (increase in number of cases is considered an indication of 
functionality).   
 

4. Accord & Alliance Post-2018  

The ILO project, 
supported by the Netherlands, has ensured that the labor inspection has been built and is now 
working on the capacity of the government in the field of factory safety. Everything in the 
coming years is aimed at giving the government responsibility for this.  
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Call for Proposal
Please find the call for proposal ""Increasing Knowledge, Awareness, Transparency and Traceability for Responsible Value Chains in the Cotton
and Garment sectors".https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1512557216594&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=157515

The deadline for the call is 8th of February 2018 (16:00, Brussel date and time)

Reports/links related to sustainable garment in 2017:
In April, the Commission launched the Staff Working Document (SWD) – 'Sustainable garment value chains through EU development action',
which is a strategic document guiding development cooperation action on sustainable garment value chains: https://ec.europa.eu/europeaid/staff-
working-document-sustainable-garment-value-chains-through-eu-development-action_en
The document sets out three priority areas:
*  Women's economic empowerment:  using the transformative potential of garment work and female entrepreneurship
*  Decent work
*  Transparency and traceability in the value chain 

On April 27th, the European Parliament adopted a resolution on garment based on an own-initiative report ('EU flagship initiative on the garment
sector').  The resolution calls for further actions in a number of areas and proposes binding legislation on due diligence obligations for supply
chains in the garment sector. The resolution stresses the need for such legislation to be aligned with the new OECD Due Diligence guidance for
responsible supply chains in the garment and footwear sector.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0080&language=EN

On May 19th, the Council conclusions on Sustainable Garment Value Chains were adopted. The Council supports the promotion of responsible
supply chains in the textile and clothing sector recognising the potential of this sector as a driver of development and emancipation, but also
acknowledging the economic, social and environmental challenges posed by the garment value chains.
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/19/conslusions-sustainable-garment-value-chains/#
<http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/19/conslusions-sustainable-garment-value-chains/> 

On September 7th, the Commission reply to the EP resolution was published: "Follow up to the European Parliament resolution of 27 April 2017
on the EU flagship initiative on the garment sector":
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2140(INI)#documentGateway
<http://www.europarl.europa eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2140(INI)> 

Key documents produced :
- Study on the responsible management of the supply chain in the garment sector, December 2016, https://ec.europa.eu/europeaid/study-
responsible-management-supply-chain-garment-sector_en
- Background Analysis on Transparency and Traceability in the Garment Value Chain, 2017 https://ec europa.eu/europeaid/background-analysis-
transparency-and-traceability-garment-value-chain_en
- Overview of garment related activities, December 2016 https://ec europa.eu/europeaid/sites/devco/files/overview-garment-related-
activities_en.pdf

Consumer outreach:
Two consumer information products were produced during the year. A video "Trace a T-shirt" and a brochure "Do you know where your clothes
come from?" Please feel free to share these links with in your national networks.   

Trace a T-shirt, a 3 min video on 
https://youtu.be/jVxe3GceV-A

The Brochure "Do you know where your clothes come from?" will soon be published on the website and social media

Social fora:
Please join us at Capacity4Development EUs Knowledge Management tool. Sign up to the group "Platform on Responsible Management of the
Supply Chain in the Garment Sector" https://europa.eu/capacity4dev/platform-rmsc-garment-sector

On social media  #ethicalisfabulous 
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Links to key documents produced  

- Staff Working Document (SWD) – 'Sustainable garment value chains through EU development action, 2017' 
https://ec.europa.eu/europeaid/staff-working-document-sustainable-garment-value-chains-through-eu-
development-  action en 
- Study on the responsible management of the supply chain in the garment sector, December 2016, 
https://ec.europa.eu/europeaid/study-responsible-management-supply-chain-garment-sector en 

- Background Analysis on Transparency and Traceability in the Garment Value Chain, 2017 
https://ec.europa.eu/europeaid/background-analysis-transparency-and-traceability-garment-value-chain en 

- Overview of garment related activities, December 2016 
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/overview-garment-related-activities en.pdf 

 

Cooperation platform: 

Capacity4Development is  EUs Knowledge Management tool. Please sign up to the group "Platform on Responsible 
Management of the Supply Chain in the Garment Sector" https://europa.eu/capacity4dev/platform-rmsc-garment-
sector 
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From:
Sent: woensdag 14 maart 2018 15:49
To:
Subject: RE: European Development Days

Perfect! Thanks 

There will be a possibility to show some slides if you like. Prepare for around 10 min.  

Will let you know about EDD shortly 

 

From:   
Sent: Wednesday, March 14, 2018 3:20 PM 
To:  
Subject: RE: European Development Days 

Dear  

Keep me posted on changes in the EDD program.  

I will be there next week. I will send in my information. 
Also my younger colleague  will participate.  
I will give an update on our work on sustainable garment.  

Best, 

From:   
Sent: woensdag 14 maart 2018 15:07 
To:  
Subject: RE: European Development Days 

Hi, 

We have been trying to have it later in the program, but as it is now this is the slot that is available. At the 
same time the final agenda is not set for the whole meeting and there may be changes. 

Will you participate at the meeting next week? Great if you can send in your information so that we can add 
you on the list for e-passes. Would also be good with an update from Netherlands work on sustainable 
garment. 

Thanks! 
 

From:   
Sent: Wednesday, March 14, 2018 12:58 PM 
To:  

Document 54
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Help save paper! Do you really need to print this email? 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are 
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

Help save paper! Do you really need to print this email? 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht 
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any 
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Help save paper! Do you really need to print this email? 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Help save paper! Do you really need to print this email? 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of 
dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
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message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages. 
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Help save paper! Do you really need to print this email? 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of 
dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages. 

10 2 e







2

this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages. 
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Best regards, 

 
 
On Wed, 27 Feb 2019, 15:53 ,  wrote: 

Good afternoon  

  

I hope that this message finds you well! 

  

I am following up about the possibility of holding the 3+5+1 meeting the morning of March 
20, hoping that you were successful in securing the date. 

  

Please let me know. 

  

Regards!! 

  

  

  

Development) / Premièr Secrétaire (Coopération) 
High Commission of Canada / Haut-commissariat du Canada 
United Nations Road, Baridhara 
Dhaka  Bangladesh 

  

  m        m    m  m    V           

 
     

    m   
 m  m   

     
      

 

www.facebook.com/CanadaInBangladesh 

www.facebook.com/CanadaAuBangladesh 
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  m        m    m  m    V           

  

Dhaka’s work week is Sunday to Thursday  

Semaine de travail du Dacca est du dimanche au jeudi 

Office Hours: Sun-Wed (08:00-16:30) & Thu (08:00-13:30) 

Heures de bureau: Sun-Mer (08:00-16:30) & Jeu (08:00-11:30) 

  

  

  

From:   
Sent: February-20-19 5:20 PM 
To: ) 
Subject: Fwd: 3+5 meeting 

  

Dear  

  

Thank you very much. 

  

I would contact all three Secretaries and let you know the possibility of 
holding the meeting on 20 March ,hopefully next week. 

  

With best regards, 

  

Additional Secretary 

Ministry of Commerce 
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Additional Secretary 

Ministry of Commerce 

 

 

  

UK aid is helping the world's poorest people change their lives. {MX01} 
Follow us online: http://www.gov.uk/dfid Twitter: @DFID_UK  

-----------------------------------------  
This electronic message may contain confidential, proprietary or privileged information intended solely for 
the use of the named recipient. The ILO is not liable for any error or virus connected with this transmission.  
-----------------------------------------  
Ce message électronique peut contenir des informations confidentielles, ou spécialement protégées, à la 
seule intention du destinataire. L'OIT ne peut être tenue responsable des erreurs ou des virus qui s'y 
trouveraient.  
-----------------------------------------  
Este mensaje electrónico puede contener información confidencial o especialmente protegida para el uso 
exclusivo del destinatario indicado. La OIT no se responsabiliza en caso de error o virus.  
-----------------------------------------  
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