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34 506 Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende 
de invoering van een zorgplicht ter voorkoming 
van de levering van goederen en diensten die 
met behulp van kinderarbeid tot stand zijn 
gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) 

Nr. 15  GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN 
VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER 
NR. 11 
Ontvangen 25 januari 2017 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

Artikel 1, onderdeel a, onderdeel 2°, wordt vervangen door de volgende 
onderdelen:

2°. personen ouder dan 12 jaar en jonger dan 15 jaar, voor zover het 
geen licht werk betreft bedoeld in artikel 7 van het op 19 juni 1976 te 
Geneve tot stand gekomen Verdrag betreffende de minimumleeftijd voor 
toelating tot het arbeidsproces (Trb. 1977, 53);

3°. personen ouder dan 15 jaar en jonger dan 18 jaar, voor zover het 
arbeid betreft die de ergste vormen van kinderarbeid betreffen, bedoeld in 
artikel 3 van het op 17 juni 1999 te Genève tot stand gekomen Verdrag 
betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning 
van de ergste vormen van kinderarbeid (Trb. 1999, 177);. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat de leeftijdsgrenzen voor kinderarbeid 
worden gehanteerd zoals vastgelegd in internationale conventies. Door de 
ILO wordt 15 jaar expliciet als minimumleeftijd voor werk gehanteerd. In 
ILO-conventie 138 staat dat alleen werknemers in dienst mogen zijn die 
niet langer leerplichtig zijn en in ieder geval 15 jaar en ouder zijn. Een 
uitzondering geldt voor kinderen vanaf 13 jaar, voor zover het lichte arbeid 
betreft die de gezondheid en ontwikkeling niet bedreigt en de toegang tot 
onderwijs niet gedeeltelijk of volledig ontzegt. Bovendien geldt voor 
kinderen tot 18 jaar dat de ergste vormen van kinderarbeid verboden zijn. 
Dit is expliciet opgenomen in het amendement. 

Voordewind
Van Veldhoven
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