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KINDERARBEID

Over het thema: Naar schatting zijn wereldwijd 152 miljoen kinderen betrokken bij kinderarbeid. De impact van 

kinderarbeid op kinderen is zeer ernstig, zowel in fysieke als in psychische zin. Bovendien staat 

kinderarbeid in de weg aan hun recht op educatie. 

ILO Convention 138 definieert wanneer er sprake is van kinderarbeid: “any form of work performed by

children under the age of 15 that interferes with their right to formal quality education, and/or that is 

mentally, physically, socially and morally dangerous and harmful for their health and development; as 

well as any form of hazardous work performed by children between 15 and 18 years old”.

Onder ‘light work’ wordt verstaan werk dat geen bedreiging is voor een kind’s 

gezondheid en veiligheid, en niet in de weg staat aan hun educatie. (in enkele landen 

grens gesteld op 12 jr)

‘Basic minimum age’ mag in ieder geval niet lager zijn dan de leerplichtleeftijd in 

het betreffende land en in ieder geval niet lager dan 15 jaar.(in enkele landen grens 

gesteld op 14 jaar). 

‘Hazardous work’ betreft gevaarlijk werk, zoals werken met pesticiden, onder de 

grond, bij hoge temperaturen of onder andere risicovolle omstandigheden.

Er zijn diverse oorzaken die leiden tot kinderarbeid, en in veel gevallen betreft het een combinatie van 

oorzaken die kinderarbeid in stand houden. Genoemd kunnen worden armoede, ontbreken van leefbaar loon, 

toepassing van stukloon of quota’s, gebrek aan (kwalitatief goede) educatie of toegang daartoe, gebrek aan 

opvang waardoor kinderen met moeders meegaan, sociale normen en tradities, discriminatie, alsook 

onvoldoende naleving van verbod kinderarbeid en toezicht op deze naleving door de overheid aldaar.
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KINDERARBEID

Link met andere

thema’s:

Leefbaar loon, recht op educatie. 

Richtlijnen en 

beleid

Artikel 32 Internationaal Verdrag Rechten van het Kind. ILO Conventies no. 138 en no. 182 

Verdiepings-

informatie

Overzicht Kinderarbeid wereldwijd van Ministerie van Arbeid VS. 

ILO-IOE Child Labour Guidance Tool for Business

Vakbondsactiviteiten zie https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv/doelen/bestrijden-kinderarbeid

Alliantie “Work: No Child’s Business” www.wncb.nl

Risicosectoren en 

specifieke risico’s

Landbouwsector: koffie, thee, cacao, suiker, specerijen, palmolie, katoen, rubber

Mijnbouwsector: kobalt, mica, goud, koper, steen

Textielsector: kleding, schoenen, leerlooierijen

De context waarbinnen het kind opgroeit (bijv. Het al dan niet behoren tot een minderheidsgroep, de 

situatie en werkomstandigheden van de ouders, migratie-omstandigheden) kunnen het risico op 

kinderarbeid vergroten. Ook de aanwezigheid van een al dan niet sterke overheid en publieke 

voorzieningen hebben invloed op het voorkomen van kinderarbeid

Met wie kan ik

contact opnemen:

Josette Hermans, Save the Children josette.hermans@savethechildren.nl

Lucia.vanwesterlaak@fnv.nl vivian.vaessen@fnv.nl of gerard.roest@fnv.nl

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/ListofGoods.pdf
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_27555/lang--en/index.htm
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