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Toezegging n.a.v. Commissiedebat over departementen 
die betrokken zijn bij de aanpak van misstanden in de 
kledingindustrie 

Aanleiding 
Naar aanleiding van vragen over de misstanden in de Chinese fabrieken van 
Shein1, heeft u de Kamer in het Commissiedebat ter voorbereiding op de 
Milieuraad van 19 oktober jongstleden toegezegd om in een brief toe te lichten 
welke departementen betrokken zijn bij de aanpak van misstanden in de 
kledingindustrie en in die brief aan te geven wat het kabinet doet om deze 
misstanden te voorkomen. Gelet op de gedeelde verantwoordelijkheid voor het 
beleidsprogramma circulair textiel 2020-2025 wordt deze brief ook door de 
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ondertekend. 

Geadviseerd besluit 
Akkoord te gaan met de inhoud van de brief en deze aan de Tweede Kamer te 
verzenden. 

Kernpunten 
• Er is veel publieke aandacht voor de ontwikkelingen bij fast fashion bedrijf

Shein. In de Chinese fabrieken maken textielarbeiders dagen van 18 uur en in
één fabriek krijgen medewerkers 4 cent per afgerond kledingstuk betaald.
Naar aanleiding van de omstandigheden bij Shein heeft Kamerlid Hagen (D66)
om deze brief gevraagd.

• De gedeelde verantwoordelijkheid voor het beleidsprogramma circulair textiel
2020-2025 ligt bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

• De brief gaat in op de maatregelen die genomen worden door het kabinet om
tot een circulaire en duurzame textielketen te komen. Daarnaast wordt
toegelicht hoe door het kabinet gewerkt wordt aan internationaal
maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen, sociaalmaatschappelijke
thema’s in de textielketen en impact en partnerschappen met
productielanden.

• Ten slotte wordt toegelicht hoe de toezichthouder Autoriteit Consument &
Markt (ACM) misleidende duurzaamheidsclaims in de kledingsector
onderzoekt.

1 Uitbuiting in Chinese fabrieken van Shein, grootste kledingbedrijf ter wereld (nos.nl) 
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Krachtenveld 
Er heeft interdepartementale afstemming plaatsgevonden tussen het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de 
toezichthouder ACM. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Toezeggingsbrief over 
departementen die betrokken 
zijn bij de aanpak van 
misstanden in de 
kledingindustrie 

Deze brief gaat in op welke 
departementen betrokken zijn 
bij misstanden in de 
kledingindustrie en wat het 
kabinet doet om deze te 
voorkomen. De toezeggingsbrief 
is ook door de Minister voor 
Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 
ondertekend, aangezien het 
beleidsprogramma circulair 
textiel 2020-2025 gezamenlijk 
is opgesteld. 
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Nieuwsartikel met de titel 
‘Uitbuiting in Chinese fabrieken 
van Shein, grootste 
kledingbedrijf ter wereld’ 

Dit nieuwsartikel vormt de 
aanleiding voor de gedane 
toezegging. In het artikel wordt 
toegelicht dat 
onderzoeksjournalisten van 
Channel 4 (zender uit het 
Verenigd Koninkrijk) undercover 
zijn gegaan bij het Chinese 
mode-imperium Shein. Uit hun 
onderzoek blijkt onder meer dat 
de textielarbeiders in de 
Chinese fabrieken dagen maken 
van 18 uur, geen weekend 
hebben en maar een derde van 
hun salaris krijgen uitbetaald 
als ze een fout maken.  


