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

Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12 
Ontvangen 24 januari 2017 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
2. Deze wet vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat 

niet is gelegen voor het tijdstip van verzending van het in artikel 8 
bedoelde verslag 

Toelichting  

Voor het tegengaan van kinderarbeid zijn geen gemakkelijke oplos-
singen te bedenken. Op voorhand zal ook niet altijd duidelijk zijn welk 
instrument gaat werken en welke niet. Om dit grote en ernstige probleem 
gericht te kunnen aanpakken is het belangrijk niet alleen te evalueren of 
de aanpak doeltreffend is – maar daar ook consequenties aan te 
verbinden. Daarom biedt dit amendement de mogelijkheid om de wet bij 
koninklijk besluit te laten vervallen. Het moment waarop het besluit wordt 
genomen of de wet vervalt, kan niet genomen worden voordat de 
evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de 
praktijk vijf jaar na inwerkingtreding ervan aan de Kamer gezonden is. Met 
een gepland moment van in werking treden op 1 januari 2020, zal dat 
vermoedelijk 2025 zijn. Dat is ook het jaar van de VN-doelstelling om 
kinderarbeid uitgebannen te hebben. Mocht de wet naar tevredenheid 
(blijven) functioneren, dan wordt geen gebruik gemaakt van de 
bevoegdheid de wet op deze wijze te laten vervallen. 

Van Veldhoven
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