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voorwoord

Nike, Adidas en Puma: grote internationale sportmerken 
waarvan bijna iedereen van ons sportkleding in huis heeft. 
Veel van deze sportieve, stoere en flitsende kleding wordt 
gemaakt aan de andere kant van de wereld: in Cambodja, 
Bangladesh, China of Indonesië. Door jonge mensen die 
werkweken van 70u en meer kloppen. Het werk in de 
fabriek is zwaar. De werkdruk is hoog, interimcontracten 
zorgen voor onophoudelijke stress en de lage lonen leiden 
tot overwerk. De dappere arbeiders die via een vakbond 
opkomen voor hun rechten zijn regelmatig het slachtoffer 
van discriminatie en geweld. 
Deze wantoestanden zijn het gevolg van de druk die 
sportmerken uitoefenen op hun producenten om tegen 
steeds lagere prijzen en aan krappe deadlines hun 
bestellingen af te werken. Gigantische bedragen van de 
3 grote sportmerken Adidas, Nike en Puma gaan naar 
reclame en sponsoring van sportclubs en topsporters. 
Terwijl de makers van onze sportoutfit een hongerloon 
krijgen. Minder dan 1% van de aankoopprijs van een 
sportshirt gaat naar hen (zie p. 7). En hierop wordt 
nog steeds beknibbeld. Hoog tijd dat de arbeidsters in 
Cambodja en Indonesië ook kunnen scoren. Dat is de 
inzet van de sportklerencampagne die het startschot krijgt 
in 2017.

Campagne #cleanekleren

In 2014 werden Belgische modebedrijven onder druk 
gezet om stappen te zetten naar ‘schone kleren’. Met 
succes. JBC en Bel & Bo zijn nu lid van de Fair Wear 
Foundation. Zij krijgen onafhankelijke controle op de 
arbeidsomstandigheden in de fabrieken in Azië waar ze 
hun kleding inkopen. 

Deze stunt gaan we overdoen om sportkleding ‘clean’ te 
krijgen. We verwachten allemaal dat onze topsporters 
clean zijn. Waarom niet hetzelfde verwachten van onze 
sportkleren en de sportmerken? 
met de campagne #cleanekleren starten we dicht bij 
huis. bij de belgische sportmerken, leveranciers van 
clubkledij, zoals bioracer, jartazi, patrick en Vermarc. 
Ook zij laten hun kleren in het buitenland maken, 
maar ‘waar precies en in welke omstandigheden’ daar 
communiceren ze niet over. Met hen zijn de eerste 

gesprekken al opgestart. Want wij gaan voor een 
constructieve maar kordate dialoog. Met 3 vragen voor 
de sportmerken. Wees transparant over waar en in 
welke omstandigheden de sportkledij gemaakt wordt  
en zorg voor leefbare lonen en vakbondsvrijheid. De 
sportmerken die echt werk willen maken van ‘schone 
kleren’ sluiten zich best aan bij de Fair Wear Foundation. 

Topwielrenner 
Philippe Gilbert

We hebben veel, heel veel handtekeningen nodig. Om 
sportmerken te tonen dat sportminnend België wel 
degelijk wakker ligt van hoe onze kleren gemaakt zijn.
Belgisch wielerkampioen Philippe Gilbert bijt alvast 
de spits af. Hij zette als eerste zijn handtekening 
op een schoon wielertruitje: dit is meteen ook ons 
campagnebeeld (zie hiernaast). Met massaal veel 
handtekeningen hopen we Belgische sportmerken 
uit te dagen tot een topprestatie op vlak van ethisch 
verantwoord ondernemen. Zodat in de toekomst Gilbert, 
zijn wielercollega’s en alle wielertoeristen kunnen fietsen 
in een ‘schone’ fietsoutfit. Onder de slogan ‘Belgisch is ook 
ethisch’. Hoe cool zou dat zijn in een fietsland als België!

Inhoud

Deze publicatie zoomt in op de sportkledingsector, 
op internationale en Belgische sportmerken en op de 
grootste problemen in de sector. Concreet gemaakt door 
de levensverhalen van Cambodjaanse kledingarbeiders en 
hun vakbondsleiders. In opdracht van Wereldsolidariteit 
ging journalist Ate Hoekstra in Cambodja praten 
met de mensen die duizenden kilometers verderop 
onze sportkleding maken. Schrijnende getuigenissen 
waarbij Charles Fox, een gerenommeerd fotograaf, 
indringende beelden maakte. Verder zoomt de 
campagnebrochure in op een 8-stappenplan naar betere 
arbeidsomstandigheden voor Belgische sportmerken 
en de rol die de Fair Wear Foundation hierbij kan spelen. 
Een laatste deel legt uit hoe je kan meedoen aan de 
campagne #cleanekleren. Een sportieve en warme 
oproep aan jou!
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HAÏTI

1. De kledingindustrie, 
een complexe keten

In de geschiedenis van de textiel- en kledingindustrie zijn 
er altijd verschuivingen geweest, maar de snelheid waar-
mee de kledingproductie zich vanaf de tweede helft van 
de 20ste eeuw van het Westen naar Azië verplaatste is 
ongekend. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de lage 
lonen, het aanbod van flexibele arbeiders, stimulerings-
maatregelingen voor buitenlandse bedrijven, nieuwe com-
municatietechnologie en de lage transportkosten. 

Door deze factoren hebben kledingmerken zich ontwik-
keld tot internationale bedrijven. Zij ontwerpen de kleding, 
maar besteden de minder winstgevende onderdelen uit 
aan een agent of leverancier. Die besteden op hun beurt 
de productie uit aan onderaannemers en fabrieken. Wes-
terse kledingmerken hebben zelden nog zelf fabrieken  
waarin ze hun kleding laten maken. 

Terwijl aan de top van de keten het marktaandeel zich 
steeds meer concentreert in de handen van enkele grote 
merken, heeft er onderin een enorme groei plaatsge-
vonden van het aantal landen en leveranciers dat aan 
deze bedrijven leveren. Door deze ongelijkheid hebben 
kledingmerken veel inkoopmacht, die ze gebruiken om 
steeds lagere prijzen en kortere levertijden te eisen. De 
internetplatforms waar leveranciers tegen elkaar opbieden 
om tegen de laagste prijs een bestelling binnen te halen 
intensiveren deze ‘race to the bottom’. 1 

De toeleveringsketen in beeld – voorbeeld van het outdoormerk Patagonia

De kledingindustrie is een schoolvoorbeeld wat 
globalisering betreft. Onze kleren zijn echte wereld-
producten: gemaakt aan de ene kant en verkocht 
aan de andere kant van de wereld. kledingmerken, 
zoals h&m, nike, Zara, ….. hebben leveranciers en 
winkels over de hele wereld.
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2. De sportkledingsector 
doorgelicht

De sportkledingsector vertegenwoordigt zo’n 7% van 
de totale kledingsector in Europa en de sportschoe-
nensector, inclusief sneakers, ruim 20%. De sportkle-
dingsector groeit tweeënhalf keer sneller dan de ge-
wone kledingsector. Veel van de sportkleding op de 
Europese markt wordt in azië geproduceerd. Zowel 
de sportketens (retailers genoemd), zoals  intersport, 
Decathlon en Footlocker, als de drie grote merken 
nike, puma en adidas besteden hun productie al ja-
ren uit aan fabrieken in china, Vietnam, cambodja, 
indonesië, …

2.1 
Internationale merken 
zetten de trend 

Nike, Adidas en Puma domineren de sportkledingsector. De 
onderlinge concurrentie tussen de ‘Big Three’ is heel intens 
en resulteert in enorme marketing- en sponsoringuitgaven. 
Zo besteedden zij in 2015 samen meer dan zes miljard 
euro aan marketing- en sponsoractiviteiten. Sponsordeals 
met de tien grootste voetbalteams zijn op 3 jaar tijd quasi 
verdubbeld tot 406,90 miljoen euro. Merken grijpen de 
publiciteit op belangrijke sportevenementen zo-
als de wereldkampioenschappen voetbal en de 
Olympische Spelen aan om de verkoop van hun 
sportkleding te stimuleren. 

De sportmerken willen natuurlijk winstgevend blijven 
en hun aandeelhouders ruim vergoeden. Koploper 
Nike maakte in 2015 2,9 miljard euro winst, Adidas 610 mil-
joen euro en Puma 40 miljoen euro. De enorme uitgaven 

aan marketing en sponsoring compenseren ze door be-
sparingen elders in hun uitgaven, wat direct gevolgen heeft 
voor de kledingarbeiders die de kleding maken. 
De sportmerken trachten hun productie zo goedkoop mo-
gelijk te organiseren. Voor elk model schoenen bepalen ze 
eerst de verkoopprijs en de gewenste winstmarge, daarna 
pas de maximale productiekosten per stuk. Op basis hier-
van bekijken ze samen met leveranciers welke grondstoffen 
ze gaan gebruiken, hoeveel minuten er nodig zijn om één 
stuk in elkaar te zetten en hoeveel de werknemers hiervoor 
betaald krijgen. Door deze aanpak zijn de kledingarbeiders 
de dupe. Een concreet voorbeeld: het supporters-t-shirt 
van het Duitse elftal kost 85 euro. 0,60 euro of 0,7% 
daarvan gaat naar de kledingarbeider. De winstmarge voor  
adidas bedraagt 24,30 euro2. 

Sportmerk - winst € 24,30

Verkoopprijs in de winkel

Kleinhandel € 35,40

BTW € 14,20

€ 2,50
€ 0,60
€ 1,90
€ 0,20
€ 0,60
€ 2,80
€ 2,00
€ 0,50

Materiaalkost:
 Loonkost arbeider productiefabriek: 

Andere productiekosten + winst voor de fabriek:
Transportkost:

Invoerbelastingen:
Sportmerk - andere kosten:

Sportmerk - marketing en sponsoruitgaven:
Sportmerk - belasting:

€ 85,00
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2.2 
Sportketens op 
de Belgische markt

Veel van de sportkleding die wij in België kunnen kopen, 
wordt door buitenlandse sportketens of retailers verdeeld.
België kent vijf grote sportketens: Decathlon, Sports Direct, 
Intersport, JD en Foot Locker.
Naast sportkleding van Nike, Adidas en Puma, verkopen die 
retailers kleding van hun eigen merk. De productie hiervan 
vindt, evenals die van de grote merken, plaats in lagelonen-
landen als China, Vietnam, Cambodja, Thailand, Bangladesh 
en India. Tienduizenden mensen worden zo tewerkgesteld. 
Hun omzet loopt in de miljarden.

De sportkledingketens leggen in hun publiciteit vooral de 
nadruk op een jong, fris, gezond en actief imago. Over de 
kledingarbeiders die hun producten maken, wordt gezwe-
gen. Uit een artikel in Test-Aankoop3 blijkt dat alle sport-
ketens in hetzelfde bedje ziek zijn: hun producten worden 
gemaakt onder zeer slechte omstandigheden en voor het 
milieu hebben ze weinig tot geen aandacht. Geen enkele re-
tailer haalt volgens Test-Aankoop goede scores op ethisch 
en milieuvlak, een pijnlijk contrast met hun imago dat ze zo 
zorgvuldig opbouwen.

2.3 
Teamkledij van Belgische 
sportmerken

In vergelijking met de ‘Big Three’ kan je niet spreken van een 
echt groot Belgisch sportmerk. De Belgische sportmerken 
die kleding produceren, maken veelal gepersonaliseerde 
teamkledij voor clubs en zijn dus vooral bekend bij sporters, 
en minder bij het grote publiek. De ‘grotere’ belgische mer-
ken die sportkleding verkopen voor voetbal en wielren-
nen zijn bioracer, Vermarc, jartazi, patrick en g-skin. Een 
belangrijk criterium in de sector van de gepersonaliseerde 
teamkleding is - naast prijs - een snelle levertermijn. De on-
derlinge concurrentie tussen de merken is enorm, wat ge-
volgen heeft voor de leveranciers. 

mVO-beleid
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
is een integrale visie op duurzame bedrijfsvoering. 
Een sportmerk dat maatschappelijk verantwoord 
onderneemt, maakt bij iedere beslissing een afwe-
ging tussen de economische (Profit), maatschappe-
lijke (People) en ecologische (Planet) effecten van 
zijn beslissing. MVO is een vorm van zelfregulering, 
op vrijwillige basis, zonder wettelijk afdwingbare 
engagementen. Daardoor zijn er evenveel slechte 
als goede voorbeelden van MVO. In het beste ge-
val neemt het bedrijf de verantwoordelijkheid voor 
de effecten van zijn activiteiten doorheen de hele 
productieketen. In het slechtste geval gaat het lou-
ter om initiatieven om het imago van het sportmerk 
te verbeteren, zonder positief effect op het milieu 
of de arbeidsomstandigheden van de kledingarbei-
ders.4

2.4 
2.4
Belgisch, ook ethisch?

Een blik op enkele Belgische sportmerken leert ons dat 
geen enkel merk communiceert over zijn productieketen 
of over het gevoerde MVO-beleid (zie kader). Ze zeggen 
niets over de landen waarin hun kleding wordt gemaakt, 
onder welke arbeidsomstandigheden en over wat het 
sportmerk probeert te doen om die te verbeteren. Het 
meest gehoorde argument is: “Het is niet gebruikelijk in de 
sector en consumenten vragen er niet naar”.

Uit contacten weten we dat een aantal bedrijven wel de-
gelijk bezig is met ‘mens en milieu’ in hun bedrijfsvoering, 
maar op hun website en in jaarverslagen is hierover niets 
te vinden. Ze kunnen ook geen onafhankelijke rapporten 
voorleggen over de stappen die ze concreet zetten. Deze 
campagne wil in een constructieve dialoog met de bel-
gische bedrijven stappen zetten richting ‘schone sport-
kleren’. Vandaar een 8-stappenplan en een instrument 
als de Fair Wear Foundation om hen hierbij te helpen.  
Wij dagen de sportmerken uit tot een topprestatie op vlak 
van ethisch verantwoord ondernemen zodat we in de 
toekomst kunnen uitpakken met de slogan ‘Belgisch is ook 
ethisch!’. Want daar wordt iedereen beter van.
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jartazi, gevestigd in Denderhoutem, begon in 1992 met 
de productie van voetbalkleding. Sinds de overname door 
Groep Vijverman in 2010 maakt het bedrijf ook ‘custom-
made-wear’ voor vrijwel alle sporttakken. Jartazi heeft 
onder meer sponsorcontracten met de voetbalclubs AA 
Gent en Lokeren en basketbalclub Oostende. De produc-
tie gebeurt in bangladesh, china en turkije. De leveran-
ciers worden er geaudit door BSCI9. De omzet bedraagt 
5 miljoen euro per jaar. Op de website van Jartazi is geen 
informatie te vinden over de productieketen of het MVO-
beleid10.

bioracer is een belangrijke speler voor teamkleding voor 
wielrenners. Het in Tessenderlo gevestigde merk is in 1985 
opgericht door wielercoach Raymond Vanstraelen. Jaar-
lijks maakt Bioracer kledij voor 3500 clubs. Bioracer heeft 
exclusieve sponsorcontracten met verschillende landen-
teams, waaronder het Belgische nationale wielerteam. 
Ook met de Wielrennerbond Vlaanderen en Sporza zijn er 
sponsorcontracten. Naast wielerkleding maakt het bedrijf 
ook schaatskleding met de merknaam Hunter. 60% van de 
productie gebeurt in Roemenië, waarvan de helft in eigen 
beheer. De andere productielanden zijn tsjechië (25%), 
tunesië (10%) en belgië (5%). De jaaromzet van Bioracer 
bedraagt 17 miljoen euro. Op de website van Bioracer is 
geen informatie te vinden over de productieketen of zijn 
MVO-beleid5. 

Vermarc uit Wezemaal, werd in 1977 opgericht door ex-
profrenner Frans Verbeeck. Vermarc produceert vooral 
teamkledij voor wielrenners. Inmiddels heeft het bedrijf 
zijn assortiment uitgebreid met kledij voor voetballers, at-
leten en hardlopers. 95% van de productie gebeurt al 25 
jaar in Italië, in één fabriek waar Vermarc ongeveer de helft 
van het productievolume afneemt. In de fabriek is een 
vakbond aanwezig en er is een collectieve arbeidsover-
eenkomst (CAO)6 onderhandeld. Ook Nike is er klant. Voor 
de echte basisproducten zal de productie verhuizen naar 
bosnië-herzegovina. De overige 5% wordt geproduceerd 
in belgië. De jaaromzet van Vermarc bedraagt 10 miljoen 
euro. Vermarc is de kledingsponsor van voetbalclub OH 
Leuven en wielerclubs Lotto-Soudal en Etixx-Quick Step. 
Op de website van Vermarc staat niets vermeld over de 
productieketen of het MVO-beleid, enkel dat de kleding 
100% ‘European made’ is7. 

g-skin is een kleinere speler die ook actief is op de markt 
van de fietskleding. De hoofdzetel is gevestigd in het 
Luxemburgse Windhof. G-Skin werkt al jarenlang samen 
met een producent in polen. De jaaromzet bedraagt 1,3 
miljoen euro. G-Skin communiceert niet over zijn produc-
tieketen of MVO-beleid8.

9

Het in 1892 opgerichte patrick is een merk van Cortina NV 
dat vooral gekend is voor sportschoenen maar ook voor 
teamkledij voor voetbalclubs. Het merk uit Oudenaar-
de is kledingsponsor van onder meer Zulte-Waregem, 
Moeskroen-Péruwelz, KSV Oudenaarde en Boussu Dour 
Borinage. Cortina NV maakt gebruik van het manage-
mentsysteem van BSCI (zie voetnoot 9). De productie ge-
beurt voornamelijk in china, waar Cortina een eigen team 
heeft. Op de website van Patrick of Cortina staat niets ver-
meld over de productieketen. Patrick spendeert jaarlijks 
200.000 euro aan sociale projecten. Verder is er geen 
informatie te vinden over het MVO-beleid11.



Nike, Adidas, Reebok, Puma. 
Grote merken waarvan velen 
onder ons sportkleding in huis 
hebben. Veel van deze sportieve, 
stoere en flitsende kleding wordt 
geproduceerd in Cambodja. Het land 
biedt werk aan ongeveer 630.000 
kledingarbeiders, een enorm aantal 
op een bevolking van 15 miljoen 
inwoners.

Voor veel Cambodjanen is de 
productie van kleding en schoenen 
een poging om uit de chronische 
armoede te ontsnappen. Ze hebben 
het inkomen nodig om een dak 
boven het hoofd te hebben en voor 
hun gezin te kunnen zorgen. Voor 
veel arbeiders geldt bovendien dat 
ze met hun inkomen ook voor hun 
ouders, broers en zussen zorgen. 
Die leven vaak onder armoedige 
omstandigheden op het platteland.

Maar het werk in de fabriek is 
zwaar. De werkdruk is hoog, de 
kortdurende contracten zorgen 
voor onophoudelijke stress en 

de dappere arbeiders die via een 
vakbond opkomen voor hun rechten 
zijn regelmatig het slachtoffer van 
discriminatie en bedreigingen. 
Bij sommige van de 589 officieel 
geregistreerde fabrieken leidt het 
lidmaatschap van een vakbond zelfs 
tot ontslag op staande voet.

Met een minimumloon van 
140 Amerikaanse dollar (125 
euro) per maand, ver onder het 
bestaansminimum, worden de 
arbeiders gedwongen veel over te 
werken. Een werkweek van 50 tot 
60 uur is niet ongebruikelijk, maar 
zelfs met al die extra uren is het voor 
de kledingarbeiders vaak lastig om 
iedere maand de eindjes aan elkaar 
te knopen. Er wordt onderhandeld 
over een nieuw minimumloon. De 
vakbonden hopen vanaf 2017 op 
180 dollar (160 euro) per maand.

Voor de Cambodjaanse economie 
is de kledingindustrie van groot 
belang. Samen met het toerisme is 
de export van kleding en schoenen 

de belangrijkste aanjager van de 
sterk groeiende economie. In 2015 
bedroeg de exportwaarde 5,7 miljard 
Amerikaanse dollar volgens het 
Ministerie van Buitenlandse handel. 
Ruim veertig procent daarvan 
wordt verdiend door export naar de 
Europese Unie. 33% van de textiel 
gaat naar de Verenigde Staten. De 
grootste inkopers in Cambodja zijn 
Adidas en Puma. Zo werkt de Adidas 
Group, waaronder ook Reebok 
valt, samen met 26 Cambodjaanse 
fabrieken. 

De ruim 600.000 arbeiders merken 
weinig van de indrukwekkende 
groei van de Cambodjaanse 
kledingindustrie sinds de vroege 
jaren ’90. Veel van hen leven 
in bittere armoede en in grote 
onzekerheid. Toch dromen ze over 
een betere en meer rechtvaardige 
toekomst. Met een hoger inkomen, 
schonere en veiligere fabrieken en 
een vrije vakbondswerking die het 
voor elke arbeider mogelijk maakt op 
te komen voor zijn of haar rechten. 

In opdracht van Wereldsolidariteit 
zocht de Nederlandse journalist 
Ate Hoekstra hen op. Want 
wie zijn toch de mensen die 
duizenden kilometers verderop 
onze sportkleding maken? 
Charles Fox, een gerenommeerde 
Britse fotograaf maakte er sterke 
beelden bij.

OP ZOEK

NAAR ...

... de makers van onze 
sportkleren in Cambodja
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3.1 
Leefbaar loon

Wat hOuDt Dit in?
Leefbaar loon is een internationaal erkend begrip. Het staat 
voor een eerlijke vergoeding voor een normale arbeids-
duur die de basisnoden van de arbeider en zijn gezin dekt 
(wonen, voeding, kleding, verzorging en onderwijs) en die 
ook voldoende is om iets te sparen. Bij het bepalen of een 
loon een leefbaar loon is, wordt uitgegaan van een normale 
werkweek van maximaal 48 uur, zonder bonussen, toesla-
gen of vergoedingen voor overwerk en voldoende voor de 
basisbehoeften van een gezin van vier mensen (twee vol-
wassenen, twee kinderen)12. De hoogte van het leefbaar 
loon verschilt per sector, land en regio. 

3. De grootste problemen 
in de sportkledingindustrie

De wereldwijde concurrentie tussen (sport)kleding-
merken leidt tot schendingen van de fundamentele 
arbeidsrechten in de productielanden. Of zij nu ge-
wone of sportkleding maken, arbeiders geven allen 
dezelfde drie grote problemen aan wanneer het 
over hun werk en leefomstandigheden gaat: gebrek 
aan een leefbaar loon, geen vakbondsvrijheid en 
enkel kortetermijncontracten. Deze problemen zijn 
niet nieuw, integendeel. al tientallen jaren wordt er 
door een brede waaier van organisaties campagne 
en actie gevoerd om wantoestanden in de sector 
uit de wereld te helpen. hoewel in het verleden al 
belangrijke stappen zijn gezet door voornamelijk 
grote sportmerken, zijn we er nog lang niet.

De facetten van een leefbaar loon 
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leefbare lonen zijn eerder uitzondering dan regel in de 
kledingindustrie. De meeste lonen in de industrie liggen 
net boven het wettelijk minimumloon. Maar het wettelijk 
minimumloon is nog geen leefbaar loon, vaak ligt het er 
ver onder. Veel regeringen in productielanden houden 
het wettelijk minimumloon bewust laag, bang als ze zijn 
dat internationale kledingmerken anders wegtrekken. 
Niet onterecht, want uit onderzoek is gebleken dat de drie 
grote sportmerken Nike, Adidas en Puma systematisch 
wegtrokken uit die landen waar de lonen stegen. Zo verko-
zen ze Vietnam boven China toen daar de lonen stegen13. 

Het gebrek aan leefbare lonen in de kledingindustrie is 
een wereldwijd probleem. Zo verdienen veel kledingar-
beiders in Oost-Europa vaak niet eens het wettelijke mi-
nimumloon14.

De lage lonen leiden tot overwerk. Kledingarbeiders zijn 
genoodzaakt veel overuren te maken om genoeg te ver-
dienen om hun gezin te kunnen onderhouden15. Werkwe-
ken van 70 uur en meer zijn geen uitzondering.

Bovendien resulteren lage lonen in andere aan armoede 
gerelateerde problemen. Zo kampen kledingarbeiders 
met een tekort aan calorieën, hebben ze maar een be-
perkte toegang tot adequate gezondheidszorg, hebben 
ze geen of amper sociale zekerheid, slechte huisvesting, 
beperkte toegang tot onderwijs en worden ze uitgesloten 
uit het culturele en politieke leven. 

EEn OplOssing? 
Helaas wil geen enkele betrokken partij in de kleding- 
industrie de eerste stap zetten naar de uitbetaling van een 
leefbaar loon. De merken vinden dat de regeringen en de 
leveranciers verantwoordelijk zijn voor de verhoging van 
de lonen. Overheden vrezen hun concurrentiële voorde-
len ten opzichte van andere productielanden te verliezen. 
Leveranciers beweren dat ze geen hoger minimumloon 
kunnen uitbetalen omdat hun marges te klein zijn. 

Deze impasse kan alleen worden doorbroken als merken 
zich engageren om maatregelen te nemen die de lonen 
stapsgewijs doen stijgen. Hoe zij dit kunnen doen lees je 
in het 8-stappenplan in hoofdstuk 4. 

Ouk Channeng verdient 230 
dollar (178 euro) per maand. 140 
daarvan is het minimumloon, de 
rest is wat ze verdient met de twee 
tot vier overuren die ze dagelijks 
draait. Van die 230 dollar stuurt 
ze iedere maand 100 tot 120 
dollar naar haar ouders op het 
platteland. Zij hebben het inkomen 
van hun dochter hard nodig om te 
overleven. De rest van haar loon 
gaat op aan huur en voedsel. “Ik 
houd nooit iets over om te sparen.”

Het lage inkomen en de lange 
werkdagen dwingen Channeng tot 
de aankoop van voedsel van lage 
kwaliteit op de markt vlakbij haar 
huis. “Ik maak me zorgen over de 

	 Dromen 
 van een mooi 
 huis voor 
 de familie	

Ouk channeng (21), werkt in de 
hoofdstad phnom penh in de new 
mingda fabriek, die onder meer voor 
puma en adidas produceert.
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hygiëne, want als ik daar eten koop 
is de  kans groter dat ik ziek word. 
En dan kan ik mijn familie helemaal 
niet steunen.”

Ziek worden confronteert de 
arbeidster sowieso met een 
probleem. Geld voor medicijnen is 
er vaak niet, en wie ziek is verdient 
minder. “Als ik ziek ben, moet ik 
geld lenen. Maar als je dat hier doet, 
zit er een rente op van 20 procent. 
Leen ik tien dollar, dan moet ik 
twaalf terugbetalen. En als ik te laat 
ben, wordt dat nog meer.”

Keuzes bestaan amper in haar 
leven, vertelt Channeng. Haar 
familie ziet ze nu slechts twee 
keer per jaar, maar hen helpen 
gaat voor alles. En omdat ze haar 
school niet heeft afgemaakt, ziet 
ze geen alternatief voor een leven 
als kledingarbeidster. “Ik denk dat 
ik in de fabriek blijf werken tot ik 

oud ben en niet langer kan. Maar 
ik hoop dat de lonen snel omhoog 
gaan. Ik zou het goed vinden 
als de consumenten de merken 
onder druk zetten om de lonen te 
verhogen, want dan wordt het voor 
mij makkelijker om mijn familie te 
helpen. En wie weet, als ik genoeg 
verdien, kan ik dan een mooi huis 
voor hen bouwen.” 

Een eigen gezin heeft de jonge 
vrouw nog niet. Maar als ze in de 
toekomst trouwt hoopt ze alvast 
één ding: “dat mijn kinderen naar 
school kunnen en niet in de fabriek 
hoeven te werken.”

OP ZOEKNAAR ...

	 Dromen 
 van een mooi 
 huis voor 
 de familie	

“IK ZOU HET GOED VINDEN ALS DE 
CONSUMENTEN DE MERKEN ONDER DRUK 
ZETTEN OM DE LONEN TE VERHOGEN, 
WANT DAN WORDT HET VOOR MIJ 
MAKKELIJKER OM MIJN FAMILIE TE HELPEN”
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3.2 
Vakbondsvrijheid en het 
recht op collectieve 
onderhandelingen

Het recht om zich te verenigen en collectief te onderhan-
delen is één van de rechten uit de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens (art. 23, 3). Het biedt arbei-
ders een kader waarop ze zich kunnen beroepen om met 
het fabrieksmanagement over hun arbeidsomstandighe-
den te onderhandelen. In veel productielanden worden 
die rechten, echter, zowel door de wet als in de praktijk, 
onderdrukt. Overheden en fabrieksmanagement staan 
veelal vijandig tegenover onafhankelijk vakbondswerk. De 
bedrijfsleiding weigert soms om vakbonden te erkennen of 
ermee te onderhandelen. Regelmatig worden vakbonds-
leiders of leden omwille van hun vakbondslidmaatschap 
het slachtoffer van ontslag, discriminatie, pesterijen, inti-
midatie of vergeldingsmaatregelen. 

ROl Van OVERhEDEn? 
Allereerst kunnen overheden stappen zetten door Con-
ventie 87 (recht om zich te organiseren) en 98 (recht op 
collectieve onderhandelingen) van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) te ratificeren. De grootste kle-
dingproducerende landen zoals China, Vietnam en India 
hebben beide conventies evenwel niet geratificeerd. In 
deze landen en in de vrijhandelszones van andere landen 
kunnen arbeiders geen onafhankelijke en democratische 
vakbonden oprichten. In China, bijvoorbeeld, kan een vak-
bond alleen legaal opereren als het lid is van de All-China 
Federation of Trade Unions (ACFTU). ACFTU wordt ge-
controleerd door de Chinese overheid. In fabrieken waar 
vakbonden actief zijn kunnen de arbeiders hun vakbonds-
vertegenwoordigers niet zelf kiezen. Vaak maken ’de werk-
nemersafgevaardigden’ deel uit van het fabrieksmanage-
ment en doen weinig om de rechten van de arbeiders te 
beschermen. Stakingen worden gezien als een bedreiging 
van de sociale orde en krachtig, zo niet gewelddadig, on-
derdrukt16. 

En ook al hebben de landen waar kleding wordt geprodu-
ceerd de conventies van de Internationale Arbeidsorgani-
satie geratificeerd, betekent dat nog niet automatisch dat 
er een ideaal klimaat voor vakbondswerking is. Zo zijn er 
in bijna elk Aziatisch land problemen met de toepassing 
en regulering van vakbondsrechten17. Dit is overigens niet 
alleen het geval in Azië, ook in Europa is vakbondsvrijheid 
niet vanzelfsprekend. Zo zijn er in Bulgarije, Roemenië en 
Kroatië wetten ingevoerd die het vakbondsvertegenwoor-
digers moeilijker maken om te onderhandelen met het 
fabrieksmanagement18. Dus, om vakbondsvrijheid te ga-
randeren moeten overheden de rechten van de IAO-con-
venties vastleggen in hun nationale wetgeving en toezien 
op de naleving ervan. 

klEDingmERkEn En VakbOnDEn
Naast overheden hebben kledingmerken invloed op de 
vakbondswerking binnen de fabrieken waar hun kleding 
geproduceerd wordt. 

Respect voor vakbondsvrijheid wordt vaak opgenomen in 
de gedragscode die kledingmerken opstellen. Dit is ech-
ter schone schijn als de (sport)kledingmerken, zoals Nike, 
Adidas en Puma, er bewust voor kiezen om hun productie 
te plaatsen in die regio’s waar er geen of amper vakbonds-
vrijheid is. Zo blijkt uit de enorme orders die in de vrijhan-
delszones van China, Vietnam en Bangladesh worden ge-
plaatst19. 

Via hun aankooppraktijken beïnvloeden kledingmerken 
de fabriekseigenaren. Er zijn voorbeelden van kleding- 
merken die orders verminderen of terugtrekken uit  
fabrieken wanneer die een vakbondswerking toelaten. 
Ook levertermijnen hebben invloed. Strikte deadlines 
brengen heel wat stress en overwerk met zich mee. Met 
een aanwezige vakbond is de kans op een staking groter. 
Daarom staan fabriekseigenaren vaak negatief tegenover 
vakbondswerk, als er strikte levertermijnen zijn20.

Er zijn kledingmerken die zelf een werknemerscomité in-
stalleren. Op deze manier houden zij de schijn op dat de 
rechten van kledingarbeiders worden gerespecteerd. De 
kledingarbeiders kunnen de leden van dat werknemers-
comité niet kiezen, met als gevolg dat het comité beslis-
singen neemt ten gunste van het fabrieksmanagement 
en niet van de arbeiders zelf. In Cambodja bijvoorbeeld 
zijn slechts enkele van de 63 vakbonden echt onafhan-
kelijk. Het merendeel zijn zogenaamde ‘gele bonden’ die 
de belangen van het fabrieksmanagement of de overheid 
behartigen, blijkt uit onderzoek van het in Cambodja ge-
vestigde Solidarity Center21. 

als kledingmerken effectief willen bijdragen aan een ver-
betering van de vakbondsvrijheid zouden ze hun orders 
moeten plaatsen in fabrieken waar de vakbondsvrijheid 
en het recht om collectief te onderhandelen worden ge-
respecteerd, via een goed werkende vakbond. Kleding-
merken kunnen ook bij de overheden van de productie-
landen pleiten voor een duidelijk wettelijk kader, goed 
werkende, onafhankelijke vakbonden en een goede sociale 
dialoog.
Zelfs uit eigenbelang, want tevreden arbeiders werken 
beter, werken harder en halen deadlines. Kledingmerken 
kunnen erop toezien dat vakbondspropagandisten toe-
gang krijgen tot de fabriek zodat ze een vakbond kunnen 
oprichten en dat arbeiders die zich aansluiten bij een vak-
bond niet worden ontslagen. Daarnaast is het cruciaal dat 
er een effectieve klachtenprocedure in werking is (zie ook 
hoofdstuk 4 ‘Wat kunnen Belgische merken doen?’). 
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In het voorjaar van 2015 besloot 
Yorn Theary een lokale afdeling 
van de vakbond C.CAWDU op te 
richten. “We stonden in die tijd onder 
grote druk van het management. 
Onze ploegbazen scholden ons uit 
en werden ontzettend kwaad als 
je een kleine fout maakte. Eerder 
hadden we al een vakbond in de 
fabriek, maar die deed niets voor de 
arbeiders. We bedachten dat we een 
nieuwe vakbond nodig hadden om 
voor onze rechten op te komen.”

Dat besluit werd Theary niet in 
dank afgenomen. Het management 
ontsloeg haar, een actie waartoe 
fabrieken regelmatig overgaan als 
arbeiders zich aansluiten bij een 
onafhankelijke vakbond. “Ze zeiden 
dat er geen werk meer voor me 
was, maar dat sloeg nergens op. 
We hadden het ontzettend druk en 

moesten elke dag overwerken om 
het werk af te krijgen. De echte reden 
voor mijn ontslag was dat ik een 
vakbond had opgericht.”

Een poging van C.CAWDU om 
Theary weer aan de slag te krijgen via 
het Ministerie van Arbeid mislukte. 
Pas nadat de vakbond Adidas had 
aangespoord in gesprek te gaan met 
de fabriek, werd ze weer aangesteld. 
Nu heeft ze het recht om namens 
de vakbond voor haar collega’s op te 
komen. “Het is ontzettend lastig om 
iets te organiseren. Ik word continu 
in de gaten gehouden en soms 
maken ze foto’s van me als ik met 
een collega sta te praten. Ze maken 
het me zo moeilijk mogelijk om meer 
vakbondsleden te verzamelen. We 
hebben nu 420 vakbondsleden in 
de fabriek. Maar met tweeduizend 
arbeiders in de fabriek is dat vaak niet 
genoeg om een vuist te maken.”

Net als veel van haar collega’s 
betwijfelt Theary of merken als 
Adidas, Puma en Reebok voldoende 
op de hoogte zijn van de echte 
situatie in de fabrieken. “Ik zou graag 
zien dat zij de echte situatie kennen. 

Als de merken ervoor zorgen dat wij 
een goed minimumloon hebben, 
hoeven wij niet langer iedere dag 
over te werken om te overleven.”

De arbeidster slaakt een zucht. In juni 
beviel ze van haar tweede kind. Het 
werd in zwakke gezondheid geboren 
en overleed een maand na de 
geboorte. “Een dag vóór de geboorte 
stond ik nog in de fabriek. Omdat 
het er smerig is en er een slecht 
klimaat heerst, had ik in die tijd vaak 
maagproblemen. Volgens de dokter 
heeft dat mijn kind het leven gekost.” 

OP ZOEKNAAR ...

 Vakbondsleidster 
 wordt continu 
 in de gaten gehouden
Yorn theary (24) werkt sinds vier jaar 
in de Din han fabriek waar onder meer 
kleding voor adidas wordt geproduceerd. 
Ze werkt tien tot twaalf uur per dag, 
zes dagen per week. inclusief overwerk 
verdient ze 220 tot 230 amerikaanse 
dollar (ca. 178 euro) per maand. 

“ALS DE SPORTMERKEN 
ERVOOR ZORGEN DAT WIJ EEN 
GOED MINIMUMLOON HEBBEN, 
HOEVEN WIJ NIET LANGER 
IEDERE DAG OVER TE WERKEN 
OM TE OVERLEVEN.”
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3.3 
Kortetermijncontracten

Het overmatige gebruik van kortetermijncontracten in de 
(sport)kledingsector is een wijdverspreid en zeer groot pro-
bleem. In 80 procent van de fabrieken in Cambodja wer-
ken kledingarbeiders op basis van kortetermijncontracten. 
Die worden elke twee of drie maanden vernieuwd, soms 
voor jaren22. Hoewel dit bij wet verboden is, is het de da-
gelijkse praktijk. 

Kortetermijncontracten brengen verschillende negatieve 
gevolgen met zich mee. Het leidt tot grote onzekerheid 
onder kledingarbeiders. Daarnaast ontzeggen kortetermijn-
contracten arbeiders elke vorm van sociale bescherming 
waar zij recht op hebben. Zo zijn er tal van zaken in de ar-
beidswetgeving die niet van toepassing zijn voor arbeiders 
met een tijdelijk contract. Onderzoek onder Cambodjaanse 
kledingarbeiders toonde aan dat zij geen ziekteverlof durf-
den op te nemen, bang als ze waren hun baan te verliezen23. 
Zij die wel verlof namen, kregen hun maandelijkse bonus 
niet meer. Uit datzelfde onderzoek kwam ook naar voor dat 
arbeidsters hun zwangerschap zo lang mogelijk verborgen 
hielden, omdat dit hun kans op een verlenging van hun con-
tract verkleint. Officieel biedt de Cambodjaanse arbeidswet 
vrouwen het recht op zwangerschapsverlof van drie maan-
den en uitbetaling van het salaris wanneer zij langer dan een 
jaar in dienst zijn. In de praktijk komt hier niets van terecht. 
Bovendien verhinderen kortetermijncontracten dat kleding-
arbeiders zich aansluiten bij een vakbond, wat het afdwin-
gen van bestaande arbeidswetgeving lastiger maakt. 

hOE Dit aanpakkEn? 
De enorme druk om ‘flexibel’ te zijn houdt het gebruik 
van kortetermijncontracten in de sector in stand. Kleding- 
merken verkiezen een businessmodel waarin niet alleen de 
stijl en producten voortdurend wijzigen; dat geldt ook voor 
de fabrieken en landen waar ze laten produceren. Allemaal 
in de race naar de snelste, meest betrouwbare maar toch 
goedkoopste leverancier. Tijdens een bevraging van Oxfam 
Australië gaven een aantal kledingmerken aan langeter-
mijnrelaties op te willen bouwen met leveranciers, maar ze 
weigerden zwart-op-wit te zeggen dat ze leveranciers voor 
een lange termijn orders wilden geven24.

Niet verwonderlijk dat productiefabrieken hun arbeiders ook 
steeds ‘onder voorbehoud’ willen houden via kortetermijn-
contracten. het zijn uiteindelijk de kledingarbeiders die de 
dupe zijn van een productiesysteem en businessmodel dat 
de flexibiliseringsdruk tot het einde van de productieketen 
hardhandig doorduwt. Zowel kledingmerken als overheden 
kunnen hier verandering in brengen. Wanneer merken een 
stabiele relatie met hun leveranciers opbouwen, kunnen die 
de zekerheid van orders op lange termijn vertalen in lan-
getermijncontracten voor de arbeiders. Het is aan overhe-
den om het fabrieksmanagement op de vingers te tikken 
en sancties op te leggen bij schendingen van de nationale 
wetgeving. 
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Tien jaar werkt Chroch nu in de 
kledingindustrie, en nog steeds heeft 
hij geen contract van onbepaalde 
duur: “ik heb bij verschillende 
fabrieken gewerkt en ik krijg iedere 
keer weer een contract voor drie 
maanden.” De drie maanden 
durende contracten zijn berucht 
onder Cambodjaanse arbeiders. De 
fabrieken gebruiken de contracten 
vaak om arbeiders af te schrikken. 
Arbeiders die te veel klagen, niet 
hard genoeg werken of regelmatig 
overwerk weigeren, krijgen vaak te 
horen dat hun contract niet wordt 
vernieuwd als ze hun houding niet 
aanpassen. 

 Stress en 
 onzekerheid 
 door 
 kortetermijn-
 contracten 

De 27-jarige phouk chroch spreekt 
zich behoedzaam uit over zijn werk in 
de fabriek new mingda, die puma- en 
adidas-sportkleren maakt. maar in die 
behoedzaamheid schuilt een diepe 
frustratie. 
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Voor de mannen die in de fabriek 
werken is dat nog erger dan voor 
de vrouwen, vertelt Chroch. “De 
vrouwen krijgen vaak een contract 
aangeboden voor zes maanden, 
wij mannen maar voor drie. De 
managers denken namelijk dat 
vrouwen minder snel onrust zullen 
veroorzaken dan mannen. Ze zijn 
bang dat, als ze mannen een contract 
voor langere tijd aanbieden, zij zich 
zullen verzamelen en in verzet 
komen tegen de omstandigheden in 
de fabriek.”

De kortdurende contracten 
zorgen voor veel problemen. Het 
zadelt arbeiders op met stress en 
onzekerheid, het blokkeert een 
positieve blik op de toekomst. 
Chroch: “Ik weet nooit zeker of ik 
drie maanden later nog een baan 
heb. Stel dat ik op een dag de orders 
van de ploegbaas niet opvolg of een 
keer naar huis ga zonder overwerk 

te doen, dan kan het zijn dat hij me 
ontslaat.”

De hardwerkende vader van twee 
kinderen kijkt bezorgd uit zijn ogen. 
Hij heeft de prijskaartjes weleens 
gezien die Westerse consumenten 
voor sportshirts betalen. “Het is een 
grote kloof tussen wat de arbeider 
verdient en wat de consument 
betaalt”, vindt hij. “Ik zou het goed 
vinden als die verhouding eerlijker 
wordt.”

OP ZOEKNAAR ...

 Stress en 
 onzekerheid 
 door 
 kortetermijn-
 contracten 

CROCH HEEFT DE PRIJSKAARTJES WELEENS 
GEZIEN DIE WESTERSE CONSUMENTEN VOOR 
SPORTSHIRTS BETALEN. “HET IS EEN GROTE 
KLOOF TUSSEN WAT DE ARBEIDER VERDIENT EN 
DE CONSUMENT BETAALT.”
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Wat Chroch persoonlijk vooral 
gelukkiger zou maken is een contract 
voor onbepaalde tijd. “Ik zou graag 
teruggaan naar de provincie waar 
ik vandaan kom. Als we genoeg 
geld hebben, wil ik er een stuk 
land kopen. Ik wil dan groenten 
verbouwen en een boerderijtje 
opstarten met kippen of varkens. 
Als ik geld kon lenen, zou ik dat land 
direct kopen. Maar met een contract 
voor drie maanden is er geen bank 
die mij geld wil lenen.”
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Hoe lastig is het voor C.CAWDU om 
zich in te zetten voor arbeiders?
“Veel fabrieken werken ons tegen, 
maar het zijn vooral de pro-
overheidsbonden die het ons moeilijk 
maken. Zij creëren vaak problemen 
in fabrieken en intimideren de 
arbeiders. Ze bieden de arbeiders 
geld aan om hun lidmaatschap bij 
C.CAWDU op te zeggen en zich 
bij hen aan te sluiten. Vervolgens 
vertrekt hun bond uit de fabriek en 
is de situatie weer net als vroeger, 
namelijk dat er helemaal geen 
vakbondsvertegenwoordiging in de 
fabriek is.”

De grote kledingmerken zeggen vaak 
dat ze de levens van arbeiders willen 
verbeteren. Gelooft u dat?
“Merken als Adidas en H&M zitten 
niet in Cambodja voor onze schone 
ogen, maar wel omdat de loonkost 
hier lager is dan in andere landen. 
De werkgevers en de overheid 
houden ons telkens voor dat het 
minimumloon zeker niet hoger mag 
liggen dan in buurland Vietnam. 

‘Als we een te hoog minimumloon 
eisen, dan vernietigen we jobs’, 
krijgen we te horen. We voelen ook 
de druk van Myanmar, dat zich met 
goedkope loonarbeid presenteert 
aan de buitenwereld. De bedrijven 
die de orders van de grote merken 
binnenhalen besteden de opdrachten 
(deels) uit. De kledingmerken kijken 
de andere kant op en wassen 
hun handen in onschuld. Zij 
weten zogezegd van niks. Bij die 
onderaannemers is het echter huilen 
met de pet op. De huisvesting is 
erbarmelijk. Veiligheidsvoorschriften 
worden niet gerespecteerd. De 
arbeidsomstandigheden zijn 
schrijnend. Een ramp zoals in Rana 
Plaza in Bangladesh zou zich net zo 
goed in Cambodja kunnen voordoen.”

En hoe zit het met de lonen?
Merken als Adidas en H&M zeggen 
dat ze een leefbaar loon willen, 
maar ze zijn vooral bezig met het 
verbeteren van hun imago. Ze 
hebben nu wereldwijd afspraken 
gemaakt, maar als je zaken echt 
wilt verbeteren moet je het op 
landniveau bekijken. Eigenlijk hebben 
de sportmerken geen idee hoe de 
situatie is. Hetzelfde gebeurt met de 
modelfabriek van H&M. Die zou hier 
in Cambodja staan, maar niemand 
weet welke fabriek dat dan is. Hoe 
kunnen wij dan geloven dat het daar 
beter gaat?”

OP ZOEK

NAAR ...

	 “De merken zijn de 
 meest invloedrijke 
 spelers”		

als algemeen secretaris van cambodja’s 
grootste onafhankelijke vakbond 
coalition of cambodian apparel 
Workers Democratic union (c.caWDu), 
een partner van Wereldsolidariteit 
en acV, zet kong athit zich in voor 
kledingarbeiders. c.caWDu is onder 
meer betrokken bij onderhandelingen 
over het minimumloon en gaat geregeld 
in gesprek met de sportmerken. 

“EEN RAMP ZOALS IN RANA PLAZA 
IN BANGLADESH ZOU ZICH NET 
ZO GOED IN CAMBODJA KUNNEN 
VOORDOEN.”

’s Werelds grootste sportkleding-
merken maken allemaal kleding in 
Cambodja. Spreekt u hen?
“We praten en discussiëren veel met 
hen. En doordat de merken de meest 
invloedrijke spelers zijn, winnen we 
de meeste zaken met hun hulp. Zo 
hadden we onlangs een zaak bij 
de Din Han fabriek die onder meer 
voor Adidas produceert. Onze lokale 
vakbondsleider werd er ontslagen en 
werd pas weer aangenomen nadat 
we Adidas hadden gevraagd de zaak 
op te nemen met de fabriek.”
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4. Wat kunnen Belgische 
sportmerken doen? 

4.1 
De verantwoordelijkheid van 
kledingmerken

De complexe kledingketen maakt het erg lastig om het 
productieproces te controleren en toe te zien op naleving 
van arbeidsrechten. Het is daardoor erg gemakkelijk voor 
bedrijven om hun verantwoordelijkheid voor goede ar-
beidsomstandigheden af te schuiven. 
internationaal is er consensus over dat staten de plicht 
hebben om burgers te beschermen tegen mensenrech-
tenschendingen, maar ook dat bedrijven de verantwoor-
delijkheid hebben om de mensenrechten te respecteren 
in hun hele productieketen. Die verantwoordelijkheid is 
vastgelegd in de ‘Principes voor bedrijfsleven en men-
senrechten’ van de VN25 en in de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen26. Dit geldt voor grote en 
kleine bedrijven, alleen in België actief of wereldwijd.

Een centraal begrip in deze richtlijnen is ‘Human Rights 
Due Diligence’. Vrij vertaald ‘bedrijven hebben de plicht 
om mensenrechten te respecteren in heel de produc-
tieketen’ of kort gezegd bedrijven zijn verantwoordelijk 
voor ‘ketenzorg’. Dat houdt in dat bedrijven de negatieve 
impact van hun handelen identificeren, voorkomen en 
verminderen. Ze moeten verantwoording afleggen over 
hoe zij omgaan met de geïdentificeerde problemen. 
Daarbij staan niet de risico’s voor het bedrijf centraal, 
maar de rechten van andere belanghebbenden, zoals 
werknemers en lokale gemeenschappen.
Een proces van ‘ketenzorg’ doorlopen houdt in dat bedrij-
ven een oprecht MVO-beleid voeren. 

Een goed MVO-beleid houdt ook respect voor het milieu 
in. Veel bedrijven doen al inspanningen om hun milieu-
impact te beperken, onder meer door te kiezen voor 
biologische geteelde vezels of door ecologische kleding 
te produceren. Dit is kleding van biovezel waarvan het 
weefsel ecologisch verantwoord ‘veredeld’ is tijdens de 
zogenaamde ‘natte processen’ (zoals bleken, krimpen, 
kreukvrij maken, merceriseren, verven en bedrukken). Er 
bestaat een aantal geloofwaardige labels voor kleding 
geproduceerd met een minimale ecologische impact, 
zoals het GOTS-label of OEKO-TEX SteP. Meer info op  
www.labelinfo.be. Jammer genoeg bestaat zo’n label niet 
om respect voor de mensenrechten te garanderen door-
heen de hele productieketen. 

4.2 
Een stappenplan naar betere 
arbeidsomstandigheden 

Kledingmerken kunnen bij het detecteren, voorkomen 
en verminderen van mensenrechtenschendingen gebruik 
maken van het volgende 8-stappenplan:

1. Erken je verantwoordelijkheid 
2. Breng je productieketen in kaart 
3. Wat loopt er mis en hoe komt dat? 
4. Maak een actieplan op 
5. Werk aan een leefbaar loon
6. Wat als het toch nog misgaat? 
7. Kijk naar de impact van je actieplan 
8. Communiceer naar je consument 

Voor we ingaan op de 8 stappen die een bedrijf kan zet-
ten richting schone kleren, willen we erop wijzen dat er 
organisaties bestaan die bedrijven ondersteunen bij het 
uitvoeren van dit stappenplan. Een voorbeeld hiervan is 
de Fair Wear Foundation (FWF), een multi-stakeholder-
initiatief 27 voor de onafhankelijke controle van de ar-
beidsomstandigheden in de kledingindustrie. Bedrijven, 
werkgeversfederaties, vakbonden en ngo’s werken hierin 
samen. De bedrijven die lid worden van FWF, onderte-
kenen de gedragscode voor de confectie-industrie. Ze 
engageren zich ertoe de code toe te passen, de fabrieken 
die voor hen produceren te laten controleren en er de ar-
beidsomstandigheden te verbeteren. De gedragscode van 
FWF bevat de belangrijkste normen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO)28, inclusief het uitbetalen van een 
leefbaar loon. 

Maar FWF gaat verder dan het controleren van merken of 
zij hun gedragscode naleven. Ook het beleid van het bedrijf 
zelf wordt onder de loep genomen. Mensenrechtenschen-
dingen in de productieketen van kleding en schoenen heb-
ben immers vaak een dieperliggende oorzaak. De manier 
waarop het businessmodel in elkaar zit bijvoorbeeld, met 
snel wisselende collectie aan extreem lage prijzen, of de 
manier waarop bestellingen worden geplaatst: te laat of 
met last minute wijzigingen. Elk jaar moeten de leden van 
FWF een rapport en een werkplan opstellen. Aan de ene 
kant controleert FWF de uitvoering van het werkplan. Aan 
de andere kant voert FWF controles uit op de arbeidsom-
standigheden in de productiefabrieken. Om dat te doen, 
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Naast de Fair Wear Foundation zijn er verschillende andere 
initiatieven die zich bezig houden met de verbetering van de 
arbeidsomstandigheden in productieketens. Die zijn echter 
niet zo vooruitstrevend als FWF. Zo detecteert het door de 
bedrijfswereld aangestuurde initiatief BSCI (Business Social 
Compliance Initiative) problemen, maar kijkt het te weinig 
naar de oorzaken en aanpak er van. Dieperliggende oor-
zaken van een probleem als te veel overuren komen niet 
aan het licht tijdens een fabriekscontrole. Hiervoor moet 
de aankooppraktijk van een kledingmerk worden bekeken. 
Alleen dan kan er een oplossing worden gevonden. Boven-
dien maakt BSCI geen informatie publiek over het MVO-
beleid van zijn leden. Deze transparantie is noodzakelijk 
voor de geloofwaardigheid van kledingmerken.

STAP 1.  
Erken je verantwoordelijkheid 
De eerste stap naar een oprecht MVO-beleid is dat je als kledingmerk erkent dat je ver-
antwoordelijk bent voor je hele productieketen en dat je je wil engageren om de negatieve 
impact op de mensenrechten te identificeren, te voorkomen en te verminderen. Stel aan de 
hand van de fundamentele IAO-normen een mensenrechtenverklaring op. Hoe concreter 
deze verklaring, hoe krachtiger. Deze mensenrechtenverklaring moet worden verankerd in 
het beleid van het bedrijf en zowel intern als extern worden gecommuniceerd. 

STAP 2. 
Breng je productieketen in kaart 
Veel Westerse kledingmerken weten niet exact waar hun kleding wordt gemaakt. Een cru-
ciale stap is om je volledige productieketen in kaart te brengen. Alleen dan kan je als merk 
aansturen op verbetering van de arbeidsomstandigheden. De volgende elementen zijn 
daarbij doorslaggevend: volledige traceerbaarheid, een beperkt aantal leveranciers, een 
lange termijnrelatie met je leveranciers en stabiele, voorspelbare orders.
Een mooi voorbeeld van volledige traceerbaarheid is Maier Sports. In zijn Social Report 29 
noemt het bedrijf alle productielocaties en de specifieke uitdagingen per locatie, zoals de 
toepassing van sociale zekerheid voor Turkse arbeiders en de houding van arbeiders in Chi-
na tegenover vakbondswerking. 

STAP 3. 
Wat loopt er mis en hoe komt dat?
Problemen vaststellen is zeer belangrijk, maar je moet ook onderzoeken wat de oorzaken zijn. 
Kledingmerken schuiven de verantwoordelijkheid voor het (niet) respecteren van de mensen-
rechten soms te makkelijk af op lokale overheden of op hun leveranciers. Terwijl de oorzaak 
van de schending dikwijls te vinden is in de bedrijfsprocessen van het kledingmerk zelf. 
Zo is overmatig overwerk bij een leverancier vaak direct te linken aan de manier waarop een 
merk een order plaatst. Het kledingmerk hanteert te strikte deadlines en houdt geen reke-
ning met de capaciteit van de fabrieken. Belangrijk is dus dat een kledingmerk kijkt welke 
impact haar aankooppraktijk heeft op de arbeidsomstandigheden.
Audits uitgevoerd door een gerenommeerde externe onafhankelijke partij zijn belangrijk 
bij het detecteren van problemen, maar om de oorzaken te achterhalen is het van belang 
om ook andere kanalen te gebruiken zoals gesprekken met arbeiders en consultaties met 
vakbonden en ngo’s. Het installeren van een klachtenmechanisme dat veilig, anoniem, con-
fidentieel en onafhankelijk is, is ook onontbeerlijk. Arbeiders moeten op elk moment schen-
dingen van hun arbeidsrechten kunnen melden.

En nu over naar de 8 stappen!
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vormt de FWF in de productielanden lokale teams van 
auditors om arbeiders en werkgevers te interviewen en de 
fabrieken te inspecteren. Erg belangrijk ook is dat vakbon-
den worden betrokken bij controles en het uitvoeren van 
verbeteringen in fabrieken. Daarnaast kunnen arbeiders 
ook zelf een klacht indienen via het klachtenmechanisme. 

Ondertussen zijn 85 bedrijven lid van FWF. Zij vertegen-
woordigen meer dan 120 merken, verkocht in meer dan 
20.000 winkels in meer dan 80 landen. Voor België zijn dat 
JBC, Bel&Bo, Mayerline, Bel Confect, B&C, Stanley & Stella 
en de FNG Groep. Meer informatie op www.fairwear.org.
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audits alleen zijn niet voldoende
Veelal gebeurt het monitoren van de negatieve impact enkel door audits in de pro-
ductiefabrieken. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat traditionele commer-
ciële auditprocedures niet in staat zijn om de werkelijke situatie in productiefabrieken 
aan het licht te brengen. Door je enkel te beroepen op audits, leg je de verantwoor-
delijkheid voor sociale kwesties grotendeels bij de leveranciers, terwijl er niet wordt 
gekeken naar de echte oorzaken ervan, die vaak te vinden zijn in de aankooppraktijk 
van het kledingmerk. Zo kunnen audits geen structurele veranderingen in de industrie 
teweegbrengen. Bovendien is het een fraudegevoelig systeem: een positieve audit 
kan je gemakkelijk aankopen. Rampen zoals Rana Plaza tonen aan dat audits alleen 
niet werken. Zo was Rana Plaza al verschillende keren gecontroleerd voordat de fa-
briek op 24 april 2013 instortte. Geen enkele audit had melding gemaakt van de er-
barmelijke staat van het gebouw.

STAP 4. 
Maak een actieplan op
Als de problemen en oorzaken in kaart zijn gebracht, is het tijd voor een actieplan. Dit moet 
concrete en meetbare doelstellingen bevatten en maatregelen om deze doelstellingen te 
realiseren. Belangrijke pijlers hierbij zijn de keuze en relatie met je leveranciers en je inkoop-
praktijken. Problemen kunnen vaak niet tegelijkertijd worden aangepakt. Concentreer je 
best eerst op die problemen die een impact hebben op het grootst aantal mensen.
Bij de keuze van nieuwe leveranciers zou de voorkeur moeten uitgaan naar fabrieken met 
hogere loonnormen en vakbondsvrijheid. Bovendien is het essentieel om directe contacten 
te hebben met leveranciers en niet met tussenpersonen te werken. Ook leverancierstrouw 
is belangrijk om effectieve en duurzame verbeteringen van de arbeidsomstandigheden te 
bewerkstelligen. 
Kleinere merken hebben slechts een beperkte invloed op hun leveranciers, daarom is sa-
menwerking met andere bedrijven voor hen belangrijk. 

Een mooi voorbeeld van uitvoering van de eerste vier stappen is het outdoormerk 
Deuter. In 2011 werden zij lid van de Fair Wear Foundation en vier jaar later wonnen 
zij de Best Practice Award voor hun aanpak van overwerk30. Tijdens de eerste audits 
bleek overwerk een veel voorkomend probleem in hun productiefabrieken. Deuter 
ging grondig op zoek naar de oorzaak hiervan. Dat bleek te liggen in de manier waarop 
orders geplaatst werden. Na overleg met de verdelers van Deuter in het Westen plaat-
sen zij nu meer orders in het laagseizoen, waardoor de productie beter verdeeld wordt 
over het hele jaar. Heel grote orders geven zij zes maanden vroeger door. De werkdruk 
is zo enorm verminderd en de productiviteit en kwaliteit van de producten verbeterd. 

 

STAP 5. 
Werk aan een leefbaar loon
Een kledingmerk kan zich niet beroepen op zijn ethiek als zijn producten gemaakt worden door 
arbeiders die geen leefbaar loon verdienen. 
Maar hoe werk je aan een leefbaar loon? Een eerste stap die een kledingmerk kan zetten is het 
vergelijken van het uitbetaalde loon met verschillende ‘referentiewaarden’. De Fair Wear Founda-
tion heeft hiervoor een handige tool ontworpen. Voor elk land waar FWF actief is werd een ‘wage 
ladder’ berekend: een vergelijking tussen de wettelijke minimumlonen, de armoedegrens, het 
industriële gemiddelde en het leefbaar loon31. Kledingmerken kunnen deze informatie gebruiken 
om de lonen die in hun productiefabrieken worden betaald te vergelijken en een verbeterplan op 
te stellen om naar een hoger loon toe te werken. 
Als dit hogere loon wordt opgenomen in prijsspecificaties is er meer ruimte voor arbeiders om 
te onderhandelen met fabriekseigenaren. Deze beweren nu dat ze door de lage prijzen die zij 
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krijgen de arbeiders niet meer kunnen betalen. Dit kan zelfs doorwerken naar een hoger wettelijk 
minimumloon, want dit neemt de angst van overheden van productielanden weg dat bij een 
hoger minimumloon kledingmerken hun orders elders gaan plaatsen. De steun van kledingmerk-
en is dus cruciaal. Zo blijkt ook uit het voorbeeld van het Belgische kledingmerk Mayerline. Dat 
steunde de cao-onderhandelingen tussen de Turkse vakbond Teksif en één van Mayerlines leve-
ranciers. Die onderhandelingen pakten positief uit: er werd een drie jaar durende CAO afgesloten. 
De eerste in de Turkse kledingindustrie. De CAO omvat punten rond de verhoging van het loon, 
de achturige werkdag en een aantal sociale voordelen zoals een voedselbonus en kinderbijslag.
 
STAP 6. 
Wat als het toch nog misgaat?
Plots gaat het mis: in de productiefabriek waar je orders plaatst doen zich problemen voor, een 
schending van de lokale arbeidswetten of een schending van je gedragscode, … Je bedrijf veroor-
zaakt direct of indirect mensenrechtenschendingen, hoe ga je hiermee om? Belangrijk is dat je 
actie onderneemt om de schending te herstellen. Maak een verbeterplan op dat de leverancier 
de mogelijkheid biedt de situatie te veranderen. Dit plan moet een redelijke uitvoeringstermijn 
hebben en (indien nodig) financiële ondersteuning bieden. In het uiterste geval, wanneer er geen 
verbetering is en alle mogelijkheden zijn benut, kan je een andere leverancier zoeken. Bij het 
herstellen van mensenrechtenschendingen moeten slachtoffers actief worden betrokken. Af-
hankelijk van de situatie, kunnen herstelmaatregelen financiële compensaties inhouden, zoals 
bij de instorting van het Rana Plaza complex in Bangladesh, of het opnieuw aanwerven bij on-
rechtmatig ontslag met terugbetaling van achterstallig loon.

STAP 7. 
Kijk naar de impact van je actieplan
Binnen een redelijke termijn zou de negatieve impact en de risico’s die je wil aanpakken met je 
actieplan ook effectief verminderd moeten zijn. Analyseer dit ook grondig.
Uiteraard kunnen er steeds nieuwe risico’s ontstaan. Dit proces van ‘ketenzorg’ is dan ook een 
continu proces. Audits uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij zijn hierbij belangrijk 
maar bij effectieve monitoring worden die audits aangevuld met input uit anonieme klachten-
mechanismen, gesprekken met arbeiders buiten de fabriek en consultaties met lokale en inter-
nationale vakbonden en ngo’s. Indien nodig moet het actieplan worden herzien. 

STAP 8. 
Communiceer naar je consument
Via communicatie, bijvoorbeeld in een jaarverslag, kan je laten zien hoe je bedrijf de mensen-
rechten respecteert. Transparantie is hierbij essentieel. Alleen dan kan de buitenwereld nagaan 
of je merk effectief werkt aan het herstellen en voorkomen van mensenrechtenschendingen. 
Ook voor vakbonden en ngo’s is transparantie belangrijk: het helpt om vakbonden op te richten 
in de productiefabrieken en om getuigenissen van arbeiders te verzamelen. Een voorbeeld van 
communicatie én transparantie is als een merk, nadat ze zegt een proefproject te hebben om 
leefbare lonen uit te betalen, laat zien waar (naam en adres van de fabriek) dit proefproject door-
gaat. Op die manier kunnen organisaties of de media nagaan of de beloften worden nagekomen. 
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“Wij zijn maar een kleine kmo…”

Het 8-stappenplan kan misschien veel lijken, en dat is 
het ook. Een bedrijf dat dit proces ernstig wil nemen, 
staat voor heel wat uitdagingen. Maar weet dat veel be-
drijven reeds begonnen zijn, en dat het haalbaar is! Ze 
hebben zich gerealiseerd dat ze een verantwoordelijk-
heid hebben ten opzichte van de arbeiders in de produc-

tielanden, hoe klein ze zelf ook zijn. En ze realiseerden 
zich dat een ‘duurzaam’ imago ook commercieel inte-
ressant kan zijn… 
KMO’s zijn wel – meer nog dan grote bedrijven – gebaat 
bij samenwerking en begeleiding van een organisatie als 
de Fair Wear Foundation.



bindende akkoorden
Naast je eigen proces van ‘ketenzorg’ 
ontstaan in de kledingsector ook soms 
samenwerkingsverbanden tussen kle-
dingmerken, vakbonden en soms ook 
leveranciers. De juridisch bindende 
akkoorden zijn hier een voorbeeld van.

De Schone Kleren Campagne steunt 
en promoot wettelijk bindende ak-
koorden tussen vakbonden en bedrij-
ven, die de oorzaken van specifieke 
problemen aanpakken en een impact 
hebben op de werkvloer. Op dit mo-
ment bestaan er twee van dergelijke 
akkoorden: het Bangladesh Akkoord 
voor brand- en gebouwveiligheid 
en het Indonesië Protocol over Vak-
bondsvrijheid dat afgesloten werd 
tussen 6 internationale sportmerken 
en Indonesische vakbonden. 

het bangladesh Veiligheidsakkoord 
werd afgesloten minder dan een 
maand na de instorting van het Rana 

Plazacomplex in Bangladesh op 24 
april 2013, waarbij 1.138 kledingar-
beiders om het leven kwamen. Het is 
een wettelijk bindend akkoord tussen 
kledingmerken en -retailers aan de 
ene kant en internationale en lokale 
vakbonden aan de andere kant. De 
internationale Schone Kleren Cam-
pagne ondertekende als getuige. Meer 
dan 200 kledingbedrijven hebben 
intussen het Akkoord ondertekend, 
goed voor inspecties in meer dan 
1.600 fabrieken. De ondertekenaars 
engageren zich om de volgende 5 
jaar te investeren in veilige fabrieken. 
Het akkoord is transparant en zeer 
praktijkgericht. Onafhankelijke veilig-
heidsexperts voeren inspecties uit, 
waarvan de rapporten openbaar wor-
den gemaakt. De nodige herstellingen 
en renovaties vallen onder de verant-
woordelijkheid van de kledingmerken, 
die ook de eindverantwoordelijkheid 
dragen over de financiering. De lokale 

vakbonden hebben een centrale rol in 
zowel het toezicht als de toepassing 
van het akkoord32.

Het protocol voor Vakbondsvrijheid 
in Indonesië werd afgesloten op 7 juni 
2011 en intussen ondertekend door 6 
internationale sportmerken, 5 Indone-
sische vakbonden en 73 producenten. 
Adidas, Nike, Puma, Asics, Pentland en 
New Balance engageren zich om het 
respect voor de vakbondsvrijheid bij 
hun leveranciers te garanderen. Het 
Protocol bevat een aantal praktische 
voorzieningen, zoals het voorzien van 
een lokaal, het toelaten van externe 
bezoekers, het vrijstellen van werk-
nemers voor vakbondswerk enz. De 
lokale vakbonden hebben een grote 
rol gespeeld in de onderhandelingen 
die geleid hebben tot het Protocol, 
en spelen nog steeds een grote rol in 
het bestuur en het monitoren van het 
Protocol33.
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martua Raja siregar is penningmeester van 
gaRtEks, de textielcentrale van de in-
donesische vakbond ksbsi. gaRtEks is 
partner van Wereldsolidariteit en acV en 
zet onder andere in op leefbare lonen in de 
indonesische kledingindustrie. 

Hebben jullie het in Indonesië over minimumlonen of over 
leefbare lonen?
“De bestaande regelgeving heeft het over minimumlonen, 
maar wij ijveren voor leefbare lonen. Lonen waarmee mensen 
waardig kunnen leven. Dat betekent dat je naast je meest es-
sentiële behoeftes ook nog wat overhoudt voor kleine extra’s. 
Onze leden werken hard en hebben recht op een eerlijk loon. 
Daarom zet KSBSI hard in op de loononderhandelingen.”
 
Hoe bepaalt KSBSI de hoogte van een leefbaar loon? 
“Drie keer per jaar vullen onze leden een vragenlijst over hun 
uitgaven in. Zo krijgen we zicht op hun levenskost. Op basis 
hiervan leggen we ons streefdoel vast en trekken we naar de 
onderhandelingstafel.”

Hoe verlopen de loononderhandelingen? 
“In de laatste jaren verhoogden we de druk op de looncom-

missies, die de lokale overheid adviseren over de hoogte van 
het minimumloon. Met succes: in 2014 stegen de minimum-
lonen met 22% en in 2015 nogmaals met 16%. De huidige lo-
nen zijn echter nog niet leefbaar, kledingarbeidsters kunnen er 
ongeveer hun basisbehoeften van betalen maar houden niets 
over.”

Wat zijn de volgende stappen in jullie strijd voor leefbare lo-
nen?
“Inmiddels wordt de hoogte van het minimumloon bepaald 
op basis van een wiskundige formule, zonder het advies van 
de looncommissies. In deze formule wordt geen rekening ge-
houden met alle noden van onze leden, waardoor deze nooit 
zal uitkomen op een leefbaar loon.” 

Wat plannen jullie hiertegen te beginnen?
“We ijveren voor een Protocol voor leefbare lonen waarin 
sportmerken toezeggen hun leveranciers leefbare lonen te 
betalen. Hiervoor moeten de merken hun inkooppraktijken 
aanpassen, want deze zijn van invloed op de arbeidsstandaar-
den. Gezien de loonkost voor een T-shirt in Indonesië amper 
0,6% van de totale productieprijs bedraagt, lijkt het me niet 
meer dan normaal dat deze best wat mag stijgen, niet? Maar 
de sportmerken houden voorlopig de boot af.”

“ijveren voor een protocol voor leefbare lonen” 
Indonesische vakbondsman
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5. Wat kan jij doen?

5.1 
De campagne #cleanekleren

Op 1 april 2017 lanceert Wereldsolidariteit, samen met 
ACV, ACV Sporta, ACV-CSC METEA, ACV Openbare 
Diensten, ACV Voeding en Diensten, LBC-NVK, kwb, 
OKRA-SPORT+ en de Schone Kleren Campagne, de 
campagne #cleanekleren. 

‘Clean’ is een typische sportterm, geassocieerd met het 
spel ’eerlijk spelen’ en dat is ook wat we verwachten 
van de Belgische sportmerken. Dat er geen smet zit 
op de kleding die ze produceren, dat die onder eerlijke 
arbeidsomstandigheden geproduceerd worden. Kortom, 
dat de Belgische sportmerken stappen zetten richting 
‘schone kleren’. 

Geen enkel Belgisch sportmerk communiceert 
over waar het zijn kleding laat maken, onder welke 
arbeidsomstandigheden en over wat het probeert te 
doen om die te verbeteren. Ze geven onvoldoende 
garanties over menswaardige arbeidsomstandigheden 
van de arbeiders die hun sportkleding maken. Geen van 
de Belgische sportmerken is aangesloten bij de Fair Wear 
Foundation. Tijd dus dat ze daar werk van maken!

Met de campagne #cleanekleren richten we ons in 
de eerste plaats naar enkele Belgische sportmerken 
van teamkledij: Jartazi, Bioracer, Patrick, Vermarc 
en in de tweede lijn naar de internationale merken 
Adidas, Nike en Puma. Via constructieve gesprekken 
en allerlei acties leggen we druk op deze bedrijven om 
de arbeidsomstandigheden van de kledingarbeiders te 
verbeteren. het argument ‘sporters en sportclubs zijn 
hier niet in geïnteresseerd’ gaan we onderuit halen 
door aan te tonen dat sportclubs en sporters dit WEl 
belangrijk vinden. Met een publiekscampagne in 2017 en 
2018 gaan we mobiliseren. 

In 2014 werden Belgische modebedrijven onder druk 
gezet om stappen te zetten naar Schone Kleren. Met 
succes. JBC en Bel&Bo zijn nu lid van de Fair Wear 
Foundation. Zij krijgen onafhankelijke controle op de 
arbeidsomstandigheden in de fabrieken in Azië waar ze 
hun kleding inkopen. Welk sportmerk volgt hun goede 
voorbeeld?

5.2 
Campagne voeren

hanDtEkEningEn, hanDtEkEningEn, 
hanDtEkEningEn,…
Size does matter! We hebben massaal veel 
handtekeningen nodig om te tonen aan de sportmerken 
dat sporters, sportclubs, consumenten en verenigingen 
in België echt een verbetering willen van de 
arbeidsomstandigheden in de productielanden. 

Belgisch wielerkampioen Philippe Gilbert zette als eerste 
zijn handtekening onder de campagne. Volg zijn voorbeeld 
en teken de petitie, online of op papier en stuur dit de 
sociale media in. Moedig ook je sportclub, vrienden, 
collega’s, het bedrijf waarin je werkt, aan om ook deel te 
nemen!

‘IK WIL IN SCHONE KLEREN RIJDEN,  
DOE ZOALS IK…’

PHILIPPE GILBERT
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iets aan doen. Geef kledingarbeidsters een leefbaar loon en een veilige werkplaats door net als 
Philippe Gilbert onze petitie te tekenen op     . Zo trekken we sportmerken over 
de streep om schone kleren te produceren.

Een campagne voor schone sportkleren van ACV, ACV Sporta, ACV-CSC METEA, 
ACV Openbare Diensten, ACV Voeding en Diensten, LBC-NVK, kwb, OKRA SPORT+ 
en de Schone Kleren Campagne. Powered by Wereldsolidariteit.
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DOE mEE mEt actiEs!
In je gemeente, je dorp en op je werk, op heel wat plaatsen 
wordt er gesport, zijn er sportevenementen en wedstrijden. 
In elke provincie zal er in ieder geval een grote sportwed-
strijd ’gepimpt’ worden voor #cleanekleren, met een leuke 
fotostand, petitieactie en animatie. 

Heb je zin om mee actie te voeren voor #cleanekleren? We 
hebben verschillende materialen voor jou ter beschikking: 
een flyer, stickers, petitielijsten, een fotostand. Alle materi-
alen kan je vinden op onze website www.cleanekleren.be. 
Materiaal kan je ook aanvragen bij hilde.ceulemans@wsm.be. 

5.3 
Vragen stellen

gEbRuik jE ‘langE aRm’ 
Als sportclub, organisator van een sportevenement, ge-
meentebestuur of vereniging kan je heel wat impact hebben 
op de sportmerken. Omdat je kleding aankoopt bij een sport-
merk of omdat je sponsoring krijgt van een sportmerk. Sport-
merken zeggen ons ‘we krijgen NOOIT vragen rond onze 
kleding van sportclubs of sportevenementen. Druk vanuit die 
kant zou ons zeker motiveren om stappen te zetten.’

stEl VRagEn aan jE spORtmERk OF spORtWinkEl 
•	 In welke landen produceren jullie kleding?’ 
•	 Hebben jullie aandacht voor goeie 
 arbeidsomstandigheden in de productielanden?
•	 Krijgen arbeiders een leefbaar loon of wordt alleen voldaan 

aan het wettelijk minimumloon? 
•	 Laten jullie onafhankelijke controles uitvoeren 
 in de productiefabrieken?
•	 Overwegen jullie lidmaatschap van Fair Wear Foundation, 

om meer garanties te hebben voor schone sportkleren? 

OpEnbaRE aanbEstEDing
Zijn jullie verplicht om te werken via een openbare aanbeste-
ding? VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) 
ontwikkelde samen met Stad Gent en Platforma, een interes-
sante toolbox die aankopers toelaat om in hun aanbesteding 
stimulansen te geven om stappen te zetten richting ‘schone 
kleren’, zowel voor werkkleding als andere.

5.4 
Schone sportkleren aankopen?
Ben je op zoek naar een beter of ‘schoner’ alternatief? 

1. Neem een kijkje op de website van Fair Wear Foundation: 
www.fairwear.org. 
Daar vind je alle merken die zijn aangesloten en dus ga-
ranties bieden. In de sector van de sportkleding zijn de 
volgende bedrijven aangesloten bij de Fair Wear Founda-
tion: Salewa, Gonso, Odlo, Deuter, Dynafit, Haglöfs, Jack 
Wolfskin, Sprayway en Vaude.

2. Op zoek naar sportshirts op maat van je organisatie of 
club, met bedrukking? 
Neem dan contact op met ACP Duurzame promo 
en werkkledij. ACP is verdeler van heel wat Fair Wear 
Foundation-merken, je kan er terecht voor schone 
sporttruitjes vanaf 20 stuks. Ook grotere hoeveelheden 
kan je daar kopen. Volledig custom-made: model, kleur, 
maten en bedrukking in overleg met de klant. Vanaf 
1000 stuks, 3 tot 4 maanden levertijd. Gemaakt in een 
door Fair Wear Foundation gecontroleerde fabriek in 
Bangladesh. Deze Bengaalse fabrikant ondertekende 
eveneens het Bangladesh Akkoord.

ACP, FAIR WEAR & FAIR TRADE ambassador R. Caluwaerts-
straat 11, BE 2880 Bornem, 03 889 02 16, www.acpinfo.be, 
Mail: info@acpinfo.be

5.5 
Steun kledingarbeiders 
financieel:

•	 Met een (online) gift aan Wereldsolidariteit op: 
 BE 41-8900-1404-3510
•	 Sport en laat je sponsoren. 
 Meer info: www.cleanekleren.be/doemee
 
jE stEun gaat naaR VakbOnDEn in cambODja, 
inDOnEsiE En banglaDEsh. 
Zij vechten voor een beter leven voor de naaister van 
jouw sportshirt.
Wat doet de vakbond in Cambodja hiermee? Heel veel!
•	 Met 50 euro geeft de Cambodjaanse vakbond  

C. CAWDU vorming aan 20 vakbondsleden rond 
minimumlonen en arbeidsrechten.

•	 Met 280 euro kan hun juridische dienst een 
arbeidsgeschil opnemen bij de arbeidsrechtbank om zo 
schendingen van mensenrechten aan te pakken.

Aarzel niet, jouw gift maakt echt een verschil.
Voor giften van 40 euro op jaarbasis bezorgen wij jou een 
fiscaal attest.

Voor vragen en materiaal bestellen kan je contact op-
nemen met een medewerker van Wereldsolidariteit in 
je provincie:
•	 West-Vlaanderen: mia.vandenberghe@wsm.be 

0473 62 34 39
•	 Oost-Vlaanderen: bart.holvoet@wsm.be, 
 0475 48 66 03 
•	 antwerpen: zofia.mezeyova@wsm.be, 
 0473 53 56 62
•	 Vlaams-brabant en brussel: 
 jacques.vanderborght@wsm.be, 0478 70 34 70
•	 limburg:
 christine.liefsoens@wsm.be, 0476 86 15 40
•	 Franstalig belgië: 
 jennifer.vandriessche@solmond.be, 02 246 38 81

Deel, share, like ...
Laat je stem horen: deel, share en like de online petitie, filmpjes en artikels die we posten 
op Facebook of Twitter. Ook zo verleg je mee een steen.
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“als DE spORtmERkEn ERVOOR ZORgEn Dat Wij EEn gOED  
minimumlOOn hEbbEn, hOEVEn Wij niEt langER iEDERE Dag  

OVER tE WERkEn Om tE OVERlEVEn”,  
 

YORn thEaRY (24)
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