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Resolutie van het Europees Parlement over de tweede herdenking van de instorting van 
het Rana Plaza-gebouw en de voortgang bij het Duurzaamheidspact Bangladesh
(2015/2589(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de samenwerkingsovereenkomst tussen de EG en Bangladesh van 2001,

– gezien zijn eerdere resoluties over Bangladesh, met name die van 14 januari 20141, 
21 november 20132 en 14 maart 20133,

– gezien de herziene richtsnoeren van de OESO voor multinationale ondernemingen van 
2011,

– gezien de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten,

– gezien de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over fundamentele 
beginselen en rechten op het werk,

– gezien het Pact van de VN inzake mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding,

– gezien het Pact ter continuele verbetering van de arbeidsrechten en de veiligheid in 
fabrieken van confectiekleding en breigoederen in Bangladesh,

– gezien de Verklaring van Johannesburg van de VN over duurzame consumptie en 
productie ter bevordering van sociaal-economische ontwikkeling,

– gezien de VN-richtsnoeren inzake het bedrijfsleven en mensenrechten, waarin voor 
zowel regeringen als bedrijven een kader wordt vastgelegd om mensenrechten te 
beschermen en in acht te nemen en dat in juni 2011 werd goedgekeurd door de 
Mensenrechtenraad,

– gezien zijn resoluties van 6 februari 2013 getiteld "Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen: verantwoordelijk en transparant zakelijk gedrag en duurzame groei"4, en 
"Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het bevorderen van de belangen in de 
samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief herstel"5,

– gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening houdende de oprichting van 
een Uniesysteem voor zorgvuldigheid in de toeleveringsketen gericht op het in 
wetgeving omzetten van de OESO-richtsnoeren inzake zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde toeleveringsketens van bodemschatten uit door conflicten getroffen 

1 Aangenomen teksten, P7_TA (2014)0045.
2 Aangenomen teksten, P7_TA (2013)0516.
3 Aangenomen teksten, P7_TA (2013)0100.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0049.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0050.
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gebieden en risicogebieden,

– gezien het in oktober 2013 van start gegane programma Better Work Bangladesh van de 
IAO,

– gezien het wetsontwerp inzake zorgvuldigheid van moederbedrijven en belangrijkste 
aannemers (nr. 2578) dat op30 maart 2015 in eerste lezing door het Franse parlement 
werd aangenomen,

– gezien artikel 123, lid 2, van het Reglement,

A. overwegende dat op 24 april 2013 meer dan 1 100 mensen zijn omgekomen en 
duizenden anderen gewond zijn geraakt toen in Savar in Bangladesh het Rana Plaza-
gebouw instortte;

B. overwegende dat op 24 november 2012 ten minste 112 mensen zijn omgekomen bij de 
brand in de Tazreen-fabriek in de wijk Ashulia in de stad Dhaka in Bangladesh, en dat 
in september 2012 289 mensen zijn omgekomen in een vuurzee in Karachi in Pakistan;

C. overwegende dat het ingestorte Rana Plaza-gebouw illegaal was gebouwd en niet aan de 
veiligheidsnormen voldeed; overwegende dat na de ramp 29 fabrieken voorgoed zijn 
gesloten in Bangladesh in verband met ernstige veiligheidsproblemen, en dat 17 
fabrieken gedeeltelijk zijn gesloten; overwegende dat er nog veel fabrieken zijn waar de 
veiligheid niet aan de normen voldoet;

D. overwegende dat de confectiekledingindustrie in Bangladesh de afgelopen decennia 
enorm is gegroeid en nu de op één na grootste in de wereld is, maar dat ondanks een 
grote toename van de productiefaciliteiten en werkgelegenheid de lonen in deze sector 
zijn gedaald;

E. overwegende dat de confectiekledingindustrie in Bangladesh werk biedt aan 4 miljoen 
mensen - waarvan ongeveer 80% vrouwen - en indirect voorziet in het levensonderhoud 
van wel 40 miljoen mensen, dat wil zeggen ongeveer een kwart van de bevolking van 
Bangladesh;

F. overwegende dat na de tragische gebeurtenissen in het Rana Plaza-gebouw en naar 
aanleiding van de oproepen tot actie van het Europees Parlement de EU, samen met de 
regering van Bangladesh, de VS en de IAO, in juli 2013 het Pact ter continuele 
verbetering van de arbeidsrechten en de veiligheid in fabrieken van confectiekleding en 
breigoederen in Bangladesh (het Duurzaamheidspact Bangladesh) heeft gesloten, met 
een pakket concrete maatregelen ter verbetering van de arbeidsrechten, met name de 
vrijheid van vereniging en het recht van collectieve onderhandelingen, en ter 
verbetering van de structurele integriteit van gebouwen en ter bevordering van 
verantwoord ondernemersgedrag;

G. overwegende dat het Duurzaamheidspact Bangladesh in oktober 2014 voor het eerst is 
getoetst en dat daarbij is geconcludeerd dat er weliswaar voortgang is geboekt, maar dat 
de regering van Bangladesh nog verdere belangrijke stappen moet zetten, met name bij 
het verbeteren en ten uitvoer leggen van de arbeidswetgeving, het verbeteren van de 
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arbeidsrechten in de exportproductiezones en het aanstellen van meer 
arbeidsinspecteurs; overwegende dat het Duurzaamheidspact Bangladesh in het najaar 
van 2015 aan een tweede toetsing zal worden onderworpen;

H. overwegende op 13 mei 2013 in Bangladesh 187 kledingbedrijven, nationale en 
plaatselijke vakbonden, ngo's en werknemersvertegenwoordigingsorganisaties het 
Akkoord inzake brand en de veiligheid van gebouwen hebben ondertekend, en dat op 9 
juli 2013 de Alliantie voor de veiligheid van werknemers in Bangladesh is opgericht, 
waarin 26 (voornamelijk Noord-Amerikaanse) merken zijn verenigd;

I. overwegende dat de meer dan 5 000 financieel afhankelijke nabestaanden van de 
mensen die bij de instorting van het Rana Plaza-gebouw zijn omgekomen of gewond 
zijn geraakt nog altijd slechts 70% van de hen verschuldigde compensatie hebben 
gekregen, terwijl mondiale merken, het fonds van de premier van Bangladesh, 
vakbonden en het maatschappelijk middenveld vorig jaar ongeveer 21 miljoen dollar ter 
beschikking hebben gesteld;

J. overwegende dat hoewel er regelingen voor de uitbetaling van de resterende 30% van 
de compensatie bestaan de laatste betaling toch niet plaatsvindt vanwege het ontbreken 
van een bedrag van 8,5 miljoen dollar, waardoor veel kwetsbare rechthebbenden nog op 
het laatste gedeelte van de compensatie zullen moeten wachten;

K. overwegende dat na de ramp de Europese consumenten op ongekende wijze hebben 
aangedrongen op meer informatie over de herkomst van en de omstandigheden 
waaronder producten worden geproduceerd, zoals blijkt uit een onlangs door 1 miljoen 
mensen ondertekende petitie waarin Benetton met succes werd gevraagd over de brug te 
komen en de omstandigheden te verbeteren;

L. overwegende dat de in 2013 herziene arbeidswet van Bangladesh weliswaar een aantal 
positieve hervormingen in gang heeft gezet, maar nog altijd ver achterblijft bij de 
internationale normen ten aanzien van de vrijheid van vereniging en het recht van 
collectieve onderhandelingen, zoals blijkt uit de opmerkingen van het comité van 
deskundigen van de IAO over de verdragen nr. 87 en 98, en dit vanwege de beperkingen 
van het recht om vrijelijk vertegenwoordigers te kiezen, de grote aantallen beperkingen 
van het stakingsrecht en de ruime administratieve bevoegdheden om de registratie van 
vakbonden te weigeren, en verder overwegende dat de regering van Bangladesh 
herhaaldelijk heeft aangegeven niet van plan te zijn nog meer wijzigingen door te 
voeren;

M. overwegende dat de regering van Bangladesh de uitvoeringsbepalingen en -regelingen 
van de arbeidswet van 2013 ondanks meerdere toezeggingen nog altijd niet heeft 
gepubliceerd, hetgeen de overstap op een duurzame kledingindustrie in gevaar heeft 
gebracht;

N. overwegende dat de vakbonden melden dat de regering van Bangladesh werknemers en 
werkgevers die hun eigen veiligheidscomités willen oprichten, zoals het Akkoord 
inzake brand en de veiligheid van gebouwen verlangt, proactief belemmert dat 
daadwerkelijk te doen en zich daarbij beroept op het ontbreken van regelgeving;
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O. overwegende dat de discriminatie van vakbonden een nog altijd voorkomend en zelfs in 
omvang toenemend fenomeen is, en dat werkgevers nu vakbondsactivisten kunnen 
ontslaan terwijl ze pretenderen niet te weten dat de werknemers een aanvraag hebben 
ingediend om een vakbond te mogen oprichten;

P. overwegende dat Bangladesh - als een van de minst ontwikkelde landen - in aanmerking 
komt voor accijnsvrije en quotavrije toegang tot de EU-markt voor al zijn producten die 
onder het "alles behalve wapens"-initiatief vallen, wat voor 55% van de export van 
Bangladesh geldt, die voor een groot deel uit kleding en textiel bestaat, en dat het land 
derhalve moet waarborgen dat de belangrijkste VN- en IAO-verdragen op het gebied 
van de mensen- en de arbeidsrechten daadwerkelijk in acht worden genomen;

Q. overwegende dat fatsoenlijk werk in de wereldwijde toeleveringsketens hoog op de 
agenda van de IAO-Conferentie van 2016 zal staan;

R. overwegende dat als onderdeel van het Europees Jaar van ontwikkeling 2015 de 
Commissie - als een rechtstreeks resultaat van de bezorgdheid onder de burgers in 
verband met de tragische gebeurtenissen - een Europees vlaggenschipinitiatief zal 
lanceren over het verantwoordelijk beheer van de toeleveringsketen in de kledingsector;

1. herdenkt, precies twee jaar na dato, de slachtoffers van de Rana Plaza-ramp; herinnert 
eraan dat de Rana Plaza-brand een van de ernstigste industriële rampen ooit was en 
spreekt zijn medeleven uit met de gewonden en de nabestaanden;

2. maakt zich er zorgen over dat de regering van Bangladesh niet écht werk maakt van 
daadwerkelijke veranderingen, zoals blijkt uit het feit dat men verzuimt heeft de 
noodzakelijke wijzigingen aan te brengen aan de arbeidswet van 2013, die nog altijd 
belemmeringen opwerpt voor de uitoefening van het recht van vereniging en het recht 
van collectieve onderhandelingen, en uit het verbod op vakbonden in de 
exportproductiezones en uit het ontbreken van een doeltreffend arbeidsinspectiesysteem 
voor de handhaving van de arbeidsnormen;

3. verzoekt de regering van Bangladesh alle in het Pact gedane toezeggingen op zo kort 
mogelijke termijn actief gestand te doen, teneinde het grote aantal hardnekkige 
problemen in de confectiekledingindustrie aan te pakken;

4. verzoekt de regering van Bangladesh op zo kort mogelijke termijn, en na nauwe 
samenspraak met de Raad voor tripartiet overleg, uitvoeringsbepalingen en -regelingen 
voor de arbeidswet vast te stellen, en daarbij vooral aandacht te besteden aan de 
implementatie van de IAO-verdragen nr. 87 en 98 betreffende de vrijheid van 
vereniging en de vrijheid van collectieve onderhandelingen, en te waarborgen dat deze 
ook zonder uitzondering van toepassing zijn in de exportproductiezones;

5. maakt zich ernstige zorgen over de berichten die erop wijzen dat nieuwe vakbonden 
worden gediscrimineerd, ontbonden en gedwarsboomd; is ontzet over de wijdverbreide 
discriminatie van vakbonden in Bangladesh, die blijkt uit de goed gedocumenteerde 
gevallen van aan vakbondsleden opgelegde sancties, alsook uit het fysieke geweld tegen 
vakbondsleiders en -activisten, waaronder de moord op vakbondsleider Aminul Islam; 
verzoekt de regering van Bangladesh prioriteit toe te kennen aan de arrestatie en 
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vervolging van de plegers van crimineel geweld tegen de leden van vakbonden, 
teneinde een eind te maken van de straffeloosheid op dit punt die nu nog bestaat en het 
signaal af te geven dat geweld tegen de leden van vakbonden niet zal worden 
getolereerd;

6. maakt zich zorgen over het feit dat de regering in 2015 het merendeel van de 
registratieaanvragen voor vakbonden heeft afgewezen op niet in de wet voorziene 
gronden en op een manier die gericht lijkt te zijn tegen onafhankelijke vakbonden, die 
er tot op heden het beste in geslaagd zijn zich te organiseren; verzoekt de regering van 
Bangladesh onafhankelijke vakbonden te registreren en ze te beschermen tegen 
discriminatie;

7. betreurt het dat een bedrag van 8,5 miljoen dollar ontbreekt voor het compenseren van 
de slachtoffers en de nabestaanden van de Rana Plaza-ramp, en wijst erop dat dit bedrag 
ter beschikking moet worden gesteld door bedrijven die winsten maken ten belope van 
vele miljarden dollars; roept de verantwoordelijke internationale merken, de regering 
van Bangladesh en de vertegenwoordigers van de industrie in Bangladesh op 
onmiddellijk maatregelen te nemen om dit tekort aan te vullen, teneinde de slachtoffers 
en degenen die financieel van hen afhankelijk zijn zonder verdere vertraging te kunnen 
compenseren;

8. betreurt het ten zeerste dat na maanden van getreuzel Benetton pas onlangs heeft 
aangekondigd dat het 1,1 miljoen dollar in het Rana Plaza-donorfonds zal storten, 
ondanks het feit dat Benetton op grond van zijn draagkracht en zijn betrokkenheid bij 
het Rana Plaza-gebouw in feite een veel grotere som geld zou moeten bijdragen; 
betreurt het verder dat elk merk dat bij het Rana Plaza-gebouw betrokken is in 
onvoldoende mate heeft gedoneerd, waarbij Mango, Matalan en Inditex überhaupt 
geweigerd hebben hun donaties openbaar te maken en andere bedrijven, zoals Walmart 
en The Children's Place, slechts een zeer klein bedrag hebben geschonken;

9. merkt op dat momenteel over de compensatiebetalingen voor de brand in de Tazreen-
fabriek op dezelfde basis wordt onderhandeld als de Rana Plaza-regeling; betreurt ten 
zeerste dat er zich steeds weer vertragingen voordoen en dringt erop aan dat de 
compensatie tijdig wordt uitbetaald;

10. is ingenomen met de initiatieven die genomen worden om in Bangladesh een permanent 
verzekeringsstelsel voor arbeidsongevallen op te zetten en verzoekt de Commissie deze 
initiatieven te steunen, maar tekent daarbij aan dat de vooruitgang op dit gebied 
belemmerd zal worden zolang de huidige compensatie-inspanningen niet zijn afgerond;

11. verzoekt de regering van Bangladesh het minimumloon in de kledingindustrie in nauw 
overleg met de vakbonden te verhogen, teneinde ervoor te zorgen dat de werknemers in 
ieder geval het bestaansminimum is gegarandeerd, en verzoekt de regering met klem 
erop toe te zien dat de kledingfabrieken de verschuldigde lonen ook daadwerkelijk 
uitbetalen;

12. verzoekt de Commissie en de regeringen van de lidstaten van de EU en van andere 
landen zich te buigen over een beter regelgevingskader dat ervoor zorgt dat de toegang 
tot rechtsmiddelen en compensatie gebaseerd is op noodzaak en niet uitsluitend op het 
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vermogen van actiegroepen om degenen die in gebreke blijven publiekelijk als 
schuldigen aan te wijzen;

13. is er verheugd over dat het Akkoord inzake brandveiligheid en gebouweninspecties 
geleid heeft tot inspecties van fabrieken in heel Bangladesh en dat op veel plaatsen 
inmiddels maatregelen worden genomen; steunt het belangrijke werk van de IAO om dit 
te helpen garanderen;

14. is verheugd over de toezegging van de regering van Bangladesh - gedaan in januari 
2014 - om het Ministerie voor Fabrieks- en bedrijfsinspecties op te waarderen en de 
dienst inspecties van dat ministerie uit te breiden; concludeert evenwel dat deze 
toezegging nog niet volledig gestand is gedaan en dat de dienst inspecties ook met de 
200 extra inspecteurs die nu worden ingezet nog te klein is om toezicht uit te oefenen op 
de arbeidsomstandigheden van 4 miljoen werknemers; stelt ook vast dat de databank 
van de inspectiedienst onvoldoende capaciteit heeft voor het uitwisselen van informatie 
en gegevens; verzoekt de Commissie en de internationale partners technische bijstand te 
verlenen en goede praktijken uit te wisselen om te helpen bij het opwaarderen van het 
Ministerie voor Fabrieks- en bedrijfsinspecties; verzoekt de regering van Bangladesh 
haar toezegging met betrekking tot arbeidsinspecties gestand te doen, zich te houden 
aan IAO-verdrag nr. 81 en nota te nemen van de constateringen die in het kader van het 
systeem voor toezicht van de IAO worden gedaan, en verzoekt de regering ervoor te 
zorgen dat de inspecties in de praktijk doeltreffend zijn;

15. maakt zich onverminderd zorgen over de beschuldigingen van endemische corruptie bij 
gezondheids- en veiligheidsinspecteurs en eigenaren van kledingfabrieken in veel Zuid-
Aziatische landen, en verzoekt om meer maatregelen om dergelijke praktijken te 
bestrijden;

16. juicht het toe dat veel grote mode- en detailhandelmerken die confectiekleding uit 
Bangladesh betrekken het Akkoord inzake brand en de veiligheid van gebouwen hebben 
ondertekend, teneinde hun inspanningen gericht op het verbeteren van de veiligheid in 
de fabrieken van hun leveranciers in Bangladesh te coördineren; spoort andere 
bedrijven, waaronder kmo's, aan zich met hun respectieve capaciteiten bij het Akkoord 
aan te sluiten; onderstreept dat het Akkoord alleen doeltreffend ten uitvoer kan worden 
gelegd indien alle betrokken partijen zich daarvoor op passende wijze inzetten;

17. verzoekt de Commissie de gesprekken die zij met multinationale bedrijven en Europese 
merken en detailhandelaars voert over verantwoord ondernemersgedrag in 
overeenstemming met internationaal erkende richtsnoeren, verder te verdiepen; 
verwacht van de Europese bedrijven, waaronder merken en detailhandelaars, dat zij 
toezien op de volledige inachtneming - in hun hele toeleveringsketen - van de 
belangrijkste arbeidsnormen van de IAO én van de wetgevingen van de lidstaten, in 
overeenstemming met de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten, de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de Tripartiete Verklaring 
met beginselen voor multinationale ondernemingen en sociaal beleid van de IAO, 
alsook dat zij een serieuze dialoog voeren met de organisaties en vertegenwoordigers 
van de plaatselijke werknemers;

18. is van mening dat de gebrekkige toegang tot informatie in de kledingsector de 
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belangrijkste hinderpaal vormt voor het bestrijden van mensenrechtenschendingen in de 
wereldwijde toeleveringsketen, en dat er een verplicht rapportagesysteem moet komen 
met informatie over alle spelers in de waardeketen van elk product, van de plaats van 
productie tot de detailhandel;

19. is van mening dat er nieuwe EU-wetgeving nodig is mét de wettelijke verplichting voor 
Europese kledingbedrijven die de productie naar derde landen outsourcen om 
zorgvuldigheid in verband met de mensenrechten te betrachten, inclusief bindende 
maatregelen om de traceerbaarheid en de transparantie te waarborgen door middel van 
wetgeving die bedrijven die op de Europese markt willen opereren ertoe verplicht om 
zorgvuldigheid te betrachten en informatie te verstrekken over de hele toeleveringsketen 
van hun producten, overeenkomstig de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten;

20. verzoekt de Commissie zich te houden aan de op haar rustende verplichting om toezicht 
uit te oefenen op de inachtneming - door Bangladesh - van de mensenrechten-, arbeids- 
en milieuverdragen in het kader van het stelsel van algemene preferenties, en verder om, 
indien de regering van Bangladesh zich uiterlijk in juli 2015 niet houdt aan de 
voorwaarden van het Duurzaamheidspact, een onderzoek te beginnen om vast te stellen 
of er sprake is geweest van een ernstige en stelselmatige schending van de 
arbeidsrechten die in het kader van het stelsel van algemene preferenties bescherming 
genieten;

21. verzoekt de Europese Dienst voor extern optreden ervoor te zorgen dat de met 
handelszaken belaste EU-ambtenaren in de delegaties van de Unie regelmatig worden 
geschoold in MVO-kwesties (MVO = maatschappelijk verantwoord ondernemen), en 
met name inzake de uitvoering van het VN-kader "Protect, Respect and Remedy", en 
dringt erop aan de EU-delegaties te laten fungeren als contactpunten van de Unie voor 
klachten over Europese bedrijven en hun dochtermaatschappijen;

22. verzoekt VV / HV Mogherini en commissaris Malmström de ratificatie van belangrijke 
IAO-normen, gezondheids- en veiligheidsinspecties en de vrijheid van vereniging in de 
gesprekken met Bangladesh en andere landen over continuele preferente handel aan de 
orde te blijven stellen;

23. is verheugd over het vlaggenschipinitiatief van de Commissie over een verantwoord 
beheer van de toeleveringsketen in de kledingsector, rekening houdend met de 
verschillende nationale initiatieven, zoals die in Duitsland, Nederland, Denemarken en 
Frankrijk; meent dat de EU het vermogen en de taak heeft om een wereldwijde 
kampioen van verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen te zijn, in reactie op de 
ongekende belangstelling hiervoor bij de burgers van de EU;

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Europese 
Dienst voor extern optreden, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de 
speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten, de regeringen en 
parlementen van de lidstaten, de VN-Mensenrechtenraad, en de regering en het 
parlement van Bangladesh.
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