
Verklaring van het Nationaal Contact Punt voor de OESO Richtlijnen (NCP) inzake 

de melding van Schone Kleren Kampagne (SKK) en Landelijke India Werkgroep 

(LIW) jegens G-Star International BV. 

 

Op 11 oktober 2006 maakten SKK en LIW bij het NCP – toen nog in zijn oude 

‘ambtelijke’ vorm – melding van vermeende schendingen van de OESO Richtlijnen door 

het Nederlandse kledingmerk G-Star. SKK en LIW verzochten het NCP G-Star te 

bewegen tot het aangaan van de dialoog met haar toeleverancier Fibres & Fabrics 

International (FFI) en diens dochterbedrijf Jeans Knit Pvt. Ltd. (JKPL) wegens 

vermeende schendingen van, onder meer, vakbondsrechten. De beslissing over de 

ontvankelijkheid van de melding door het NCP berustte onder meer op het feit dat G-Star 

op dat moment al ruim zeven jaar afnemer op continue basis was bij FFI/JKPL, de 

kleding voorzien werd van G-Star labels, en G-Star een aanzienlijk percentage van het 

totaal van FFI/JKPL’s productie afnam. Op basis van deze gegevens heeft het NCP 

geconstateerd dat er in deze handelsrelatie in voldoende mate sprake was van een 

investeringsnexus. Vanaf het begin af aan bleek een bemiddelingsproces met 

betrokkenheid van alle belanghebbenden in deze zaak vrijwel onmogelijk vanwege een 

door de locale autoriteiten opgelegd spreekverbod voor enkele betrokkenen in India.  

 

Verloop van de melding 

Na de ontvankelijkheidverklaring van eind oktober 2006 heeft het NCP eerst met partijen 

afzonderlijk gepraat. Op dat moment werd al duidelijk dat het NCP door het aan de lokale 

partners (de vakbonden GATWU, Munnade en Cividep) door de rechter in augustus 2006 

opgelegde spreekverbod geen contact met deze partners zou kunnen opnemen, laat staan 

dat deze partijen actief en direct betrokken zouden kunnen worden in het 

bemiddelingsproces. Tussen de in Nederland gevestigde partijen bleek te weinig 

onderling vertrouwen te zijn om tot een eerste bemiddelingsbijeenkomst met het NCP te 

kunnen komen. In plaats daarvan is er begin juni 2007 informeel overlegd o.l.v. het NCP 

om te bezien welke mogelijkheden zowel SKK en LIW als G-Star zagen om tot een 

doorbraak in de impasse te komen. Het nieuwe NCP nam de behandeling van deze 

melding over in juli 2007 en nam de ingezette lijn van het oude NCP over. 

 

Voor wat betreft naleving van de OESO Richtlijnen was de vraag voor het NCP of G-Star 

in deze zaak haar invloed voldoende had aangewend bij FFI om deze tot een dialoog met 

lokale organisaties en tot verbetering van de arbeidsomstandigheden te bewegen. In dat 

verband werden onder andere de uitkomsten van de multistakeholder audit door SGS en 

de Indiase NGO ASK bij FFI van belang geacht. Deze audit werd in het najaar van 2007 

uitgevoerd in opdracht van G-Star. SKK en LIW gaven te kennen bezwaar te hebben 

tegen deze audit. Zowel het NCP als SKK en LIW hebben de uitkomsten van de audit 

ingezien. Ten tijde van de bekendmaking van deze uitkomsten eind oktober dreigden er 

op juridisch formele grond internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd te worden tegen 

medewerkers van SKK en LIW en hun internetproviders. Reden hiervoor was dat 

FFI/JKPL een rechtszaak wegens onder meer smaad had aangespannen bij de Indiase 

rechter en in casu verschijning in persoon voor de rechter werd geëist.  

 



In november 2007 heeft de Nederlandse regering partijen toegezegd bereid te zijn een 

bemiddelingspoging te faciliteren tussen de melders, hun internetproviders en FFI indien 

zij daar toegevoegde waarde in zagen. Partijen hebben hierop positief gereageerd. Omdat 

de NCP-procedure enkel tussen SKK en LIW enerzijds en G-Star anderzijds ging en G-

Star in december bekend maakte haar relatie met FFI te beëindigen, besloot het NCP de 

bemiddelingspoging van de Nederlandse regering tussen SSK, LIW en FFI onder leiding 

van Minister van Staat, dhr. Ruud Lubbers, af te wachten. In het bijgevoegde persbericht 

staan de resultaten van deze bemiddeling vermeld. Belangrijke uitkomst daarbij is dat 

SKK, LIW en FFI hebben ingestemd met het instellen in Bangalore van een 

‘Ombudsman’, dit in overleg met de lokale Indiase organisaties en vakbonden. Taak van 

deze Ombudsman zal zijn het oplossen van eventuele, toekomstige problemen en 

klachten van werknemers van FFI/JKPL. Het Indiase bedrijf heeft inmiddels alle 

juridische procedures ingetrokken* en SKK en LIW hebben hun campagnes tegen 

FFI/JKPL en G-Star beëindigd. G-Star, de belangrijkste en voormalige afnemer van 

FFI/JKPL, heeft na goed overleg met dhr. Lubbers de commerciële relatie met FFI 

hersteld, zodat de werkgelegenheid van ruim 5500 Indiase werknemers behouden blijft. 

Als onderdeel van de overeenkomst hebben SKK en LIW de melding jegens G-Star bij 

het Nationaal Contact Punt ingetrokken. 

 

Reactie Nationaal Contact Punt 

Het NCP constateert met instemming dat partijen tot overeenstemming zijn weten te 

komen, dat G-Star haar relatie met FFI heeft hervat en dat daarmee de werkgelegenheid 

van 5500 werknemers gewaarborgd is. Het NCP roept partijen op op de ingezette weg 

van de constructieve dialoog voort te gaan en vertrouwen te hebben in de Custodian 

Board en diens eenjarig mandaat, en spreekt tevens haar benieuwdheid uit naar de 

periode na afloop van dit mandaat. 

 

Omdat de melding is ingetrokken gaat deze slotverklaring niet in op de vermeende 

schendingen van de Richtlijnen.  

 

Wg, 

 

Lodewijk de Waal,  

Nationaal Contact Punt voor de OESO-Richtlijnen 

 

Den Haag, 18 maart 2008. 

 

 

 

 

 

* Dit was de bedoeling, maar is op het moment van publicatie van deze slotverklaring 

nog niet gebeurd. (LdW, 6 juni 2008) 



Reactie Staatssecretaris van Economische Zaken, F. Heemskerk. 

 
De verklaring van het NCP inzake de melding van Schone Kleren Kampagne (SKK) en 

Landelijke India Werkgroep (LIW) jegens G-Star International BV sluit een bijzondere 

situatie af. Bijzonder omdat de NCP-melding nauw relateert aan een breder  

internationaal conflict tussen het Indiase bedrijf FFI en genoemde NGO's en hun 

internetproviders. De aard en omstandigheden van deze laatstgenoemde zaak leidden 

ertoe dat de Nederlandse regering in november 2007 heeft voorgesteld een separate 

bemiddelingspoging te faciliteren tussen melders, hun internetproviders en het Indiase 

bedrijf. Partijen reageerden positief op het voorstel en minister van Staat Ruud Lubbers 

werd door partijen gevraagd als bemiddelaar. Aan de Tweede Kamer is per brief verslag 

gedaan van de voortgang van de bemiddeling. Inmiddels is zoals bekend de bemidde-

lingspoging succesvol afgerond. 

Ik deel met het NCP de instemming dat partijen tot overeenstemming zijn weten te 

komen, dat G-Star haar relatie met FFI heeft hervat en dat daarmee de werkgelegenheid 

van 5500 werknemers gewaarborgd is. Ik deel zeker ook de oproep van het NCP om de 

constructieve dialoog voort te zetten en de nu aangetreden Ombudspersoon de heer 

Justice Malimath het volle vertrouwen te geven. 

 

Wg, 

 

F. Heemskerk 

Staatssecretaris van Economische Zaken 

 

Den Haag, 6 april 2008. 

 


