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Redactioneel
Hij rolde per ongeluk in het internationale vakbondswerk. Robert Terwisscha van Scheltinga (1962)
werkt al 32 jaar bij Bejo Zaden BV, tegenwoordig als Seed Disinfection Operator. Als kaderlid van de
FNV werd hij in 2018 benaderd om mee te gaan met de FNVmissie naar India in het kader van het lopende project tegen
kinderarbeid in de zadensector. “Ik had me in eerste instantie
niet aangemeld, omdat de eisen nogal hoog lagen. Maar toen ik
persoonlijk werd benaderd, heb ik ja gezegd en is het balletje
gaan rollen.”
Dat ‘balletje’ heet betrokkenheid bij de ontwikkelingen, de
vakbond en de collega’s in zijn sector in India. “Bejo Zaden had
net zijn band met India beëindigd. Lange tijd deed ons bedrijf
zaken met een vestiging daar en ik weet niet precies waarom die
zaken zijn gestopt. Maar dat maakte voor onze reis niets uit. Ik
heb er geen spijt van; ik voel me bevoorrecht dat ik mee op
werkbezoek mocht en aan dit project mag meewerken. In het
begin vond ik het best spannend, want ik was nog nooit in India
geweest. Dat was best een cultuurshock, omdat de verschillen
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tussen arm en rijk enorm groot zijn. Maar we hebben er zoveel gezien en geleerd, dat ik me dit jaar
heb aangemeld voor de kaderopleiding internationaal vakbondswerk.”
Terwisscha van Scheltinga is enthousiast over de aandacht in deze nieuwsbrief voor de Indiase
Anusha, het 13-jarige meisje dat door fotograaf Roderick Polak en communicatiespecialist Marleen
Laverman is geportretteerd. Zij is met hulp van de landbouwvakbond APVVU uit het veld gehaald en
weer terug in de schoolbanken gebracht. “Het belang van de vakbond wordt in dit verhaal wel
duidelijk”, zegt hij. “Ik weet dat de APVVU zijn leden verplicht stelt hun kinderen naar school te
sturen. Misschien is dit verhaal een druppel op de gloeiende plaat, maar je moet ergens beginnen.”
Komend jaar staat een bezoek van APVVU-leden aan Nederland gepland. Daarna vertrekt opnieuw
een FNV-missie naar India om er zaadbedrijven te bezoeken. “Ons doel is te zien hoe ze daar
werken”, zegt Terwisscha van Scheltinga. “Waarschijnlijk zullen we geen kinderarbeid aantreffen,
omdat ons bezoek is aangekondigd. Maar we gaan ook kijken of ze veilig werken, de regels rond
pesticidengebruik in acht nemen. Zo niet, dan maken we met de bonden afspraken om te zorgen
voor maatregelen. We moeten scherp blijven en de bonden daar blijven steunen. Ze zijn er nog lang
niet in vergelijking met West-Europa, maar er is zeker snelle winst te behalen als we daarop
focussen.”

Laatste nieuws uit de Zadenwereld
Sinds de laatste Nieuwsbrief Zaden zijn er weer nieuwe ontwikkelingen in de zadensector. In
Frankrijk werd een documentaire uitgezonden, waarbij 5 grote multinationals in verband werden
gebracht met kinderarbeid en onderbetaling. In Nederland gaat de totstandkoming van een landen tuinbouwconvenant uiterst moeizaam. En de cao-onderhandelingen in deze sector schieten ook
niet op. FNV-bestuurder Jeroen Brandenburg geeft een update.
In de Franse documentairereeks Cash Investigation was deze zomer aandacht voor de misstanden in
de zadensector. In deze lange aflevering kwamen Franse journalisten erachter dat tomatenzaden het
meeste geld opbrengen, maar dat de werkneemsters onderbetaald worden. Ze reisden naar de
deelstaat Karnataka in India om de situatie daar te bekijken, met in hun bagage het Arisa-rapport
Soiled Seeds. Daarin legt de ngo kinderarbeid en onderbetaling van vrouwelijke werknemers bloot.
Vooral in de tomatenzadenveredeling vindt veel kinderarbeid plaats, zo ontdekten de Franse
journalisten. Niet alleen Limagrain, die samenwerkt met 600 boeren in deze regio, maar ook andere
multinationals worden in deze uitzending in verband gebracht met kinderarbeid en onderbetaling
van vrouwelijke werknemers.
Maximale steun toegezegd
Hazera Nederland maakt deel uit van de Franse multinational Limagrain Groep. FNV-kaderlid Nico
Landsman werkt bij Hazera. “We hebben een paar keer geprobeerd Hazera bij onderzoeken te
betrekken, maar dat lukte steeds niet”, vertelt FNV-bestuurder Jeroen Brandenburg. “Nu is er net
een nieuwe directeur aangetreden, Tinel Nicolas, en hij wilde naar aanleiding van de Franse
documentaire wel met ons in gesprek. Hij heeft maximale steun toegezegd in de strijd tegen
kinderarbeid. Nico heeft het verslag van onze reis naar India aan hem gegeven en nu op de agenda
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van de Europese OR gezet. Beleidsadviseur Lizette Vosman van Arisa heeft de CEO van Limagrain in
Parijs gesproken. Ook die heeft zijn steun gegeven.”
Limagrain was duidelijk geschrokken van de uitzending, zegt Brandenburg. “Ze willen graag naar de
toekomst kijken. Niet alleen in de strijd tegen kinderarbeid, maar ook voor hogere lonen. Ook willen
ze de sociale dialoog bevorderen om dit soort negatieve geluiden te voorkomen. Ze zijn op weg als
het gaat om maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Maar dat is blijkbaar niet altijd
gemakkelijk. In elk geval hebben we Hazera nu kunnen betrekken bij lopend onderzoek.”
Land- en tuinbouwconvenant moeizaam proces
Al 2 jaar wordt gepoogd een IMVO-convenant voor de land- en tuinbouw te ontwerpen. IMVO staat
voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. In zo’n convenant komen afspraken
over eerlijke bedrijfsvoering en het in kaart brengen van risico’s. Het convenant is een initiatief van
het ministerie van Buitenlandse Zaken en de SER. Werkgeversorganisatie LTO, de overheid en ngo’s
en vakbonden zijn hier bij betrokken.
Brandenburg stoort zich in dit proces aan de houding van
Plantum, de werkgeversorganisatie in de zadensector. “Zij zijn
helemaal niet betrokken bij dit verhaal. Ze vinden hun
gedragscodes voldoende. Maar we schieten niet erg op. LTO is
op dit moment druk met de boze boeren. We zouden dit jaar
het convenant klaar hebben, maar ik zie het voorlopig niet
gebeuren. Het is een taai proces, want we hebben de teksten
al klaar, maar er wordt zwaar onderhandeld op komma’s en
punten. Binnen 6 maanden moet er een klap op, anders lukt
het niet.”
Voor de FNV is een harde voorwaarde dat ook de Nederlandse
situatie in het convenant betrokken wordt. Dus niet alleen
afspraken over bedrijfsvoering overzee, maar ook hier in dit
land. “We zijn het afvoerputje van Europa geworden. De hele
landbouwsector is verziekt, kijk maar naar de uitzending van
Zembla van 16 september over Parkinson op het platteland,
waar de toename van de ziekte van Parkinson gerelateerd
wordt aan de blootstelling aan landbouwgif. Eerlijkheid en
duurzaamheid staat in deze Nederlandse tak op nummer 3. Nederland exporteert heel veel. We zijn
de 2e grootste producent van de wereld en daarmee hebben we een voorbeeldfunctie.”
Cao-onderhandelingen
Ten slotte lopen er nog onderhandelingen voor de cao Tuinzaadbedrijven. Ook geen vlot proces, zegt
Brandenburg. “Deze sector heeft moeilijke jaren, zeggen de werkgevers, maar daar hebben wij onze
twijfels over.” Want Seed Valley, het internationale centrum voor plantenveredeling en
zaadtechnologie waar veel bedrijven gevestigd zijn, heeft aangegeven een groei van 5% te
verwachten. Ze schrijven bovendien in een onlangs gepubliceerd persbericht: ‘De afgelopen 10 jaar
steeg de omzet jaarlijks met gemiddeld 7%. Deze groei zet door.’ “Dat klinkt niet als moeilijke jaren”,
zegt Brandenburg. “Daarnaast zitten we met het pensioendossier, waar minister Koolmees nog
helderheid over moet geven. Dat wordt in de komende maanden duidelijk.” De caoonderhandelingen gaan 4 december verder.
3

Amsterdam, 13 november 2019
Interview: Astrid van Unen
Verder lezen en kijken
Limagrain in de Franse documentaire Cash Investigation
Soiled Seeds
IMVO-convenant land- en tuinbouw
Zembla : Parkinson op het platteland

Op reis door de Indiase velden
Fotograaf Roderick Polak en communicatiespecialist Marleen Laverman reizen al een paar jaar met
hun bus over de wereld. Ze volgen hun eigen doelen maar als het met de route uitkomt, gaan ze in
opdracht van Mondiaal FNV langs projecten en partners om die tot leven te brengen via foto’s,
portretten en video’s. Zo zijn ze naar de landbouwvakbond APVVU in India gegaan om vast te
leggen met welke problemen de kleine boeren en landarbeiders - wel en niet werkzaam in de
zadenteelt - te maken hebben en wat APVVU voor ze doet. Hieronder een van hun portretten.

Het veld af, de schoolbanken in!
Anusha, 13 jaar. In een dorp rondom Chittoor in Andhra Pradesh. Ze werkte bijna 4 jaar op de velden,
omdat haar beide ouders waren overleden en haar opa en oma geen geld hadden om voor haar te
zorgen. Ze werkte in de pindavelden en de tomatenvelden (niet voor zaden, maar voor consumptie).
Haar verhaal is ook van toepassing op kinderen in de zaadsector. Omdat APVVU nog relatief kort voor
de zaadsector werkt, zijn deze verhalen nog in mindere mate bekend. Bovendien begrepen wij van de
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APVVU dat de kinderarbeid op veel plekken al sterk is teruggedrongen door aandacht van de overheid
en het werk van de APVVU. Dankzij het werk van de APVVU gaat Anusha inmiddels naar school.
Het is acht uur ’s ochtends en Anusha heeft haar schooluniform al aan: ze kan niet wachten om weer
naar school te gaan. “Ik leer Engels, Telugu, rekenen, wetenschap”, somt Anusha enthousiast op. Tot
een paar jaar geleden zagen haar dagen er nog heel anders uit. Anusha werkte als kind bijna 4 jaar
lang op het land. Op jonge leeftijd overleden haar beide ouders: eerst verloor ze haar moeder aan
hartproblemen, een paar jaar later overleed ook haar vader. “Mijn opa en oma gingen toen voor mij
en mijn zusje zorgen”, vertelt Anusha.
Haar grootouders namen haar mee naar het werk op het land: ze wisten niet hoe ze het anders
moesten redden. Oma: “Wij zijn arm en moesten opeens de zorg voor onze kleindochters
overnemen. We dachten dat we niet anders konden dan Anusha op het land te laten werken.” Met
het werken op het land verdiende Anusha 15 cent per dag. “Dat is niet veel, maar ze kreeg lunch en
het avondeten van haar baas. Daardoor hoefden wij weer een mond minder te voeden”, vertelt oma.
Twee jaar geleden kwam de APVVU Anusha op het spoor. “We zagen Anusha aan het werk en zijn
met haar grootouders in gesprek gegaan”, vertelt Pharvati van de APVVU. “We hebben hen verteld
over het belang van school voor haar toekomst. Daarnaast hebben de dorpsbewoners met hulp van
de vakbond land geclaimd waar zij recht op hadden”, aldus Pharvati. Op dit eigen land kunnen de
grootouders van Anusha hun eigen groente verbouwen. “Als dorp hebben we een zaadbank en
kweken we onze eigen inheemse groente weer: we hebben nu veel minder zorgen om voedsel”, legt
oma uit.
Anusha stroomde in op school en met wat extra aandacht van de leraar gaat het nu erg goed met
haar. Oma ziet de verandering: “Anusha praat anders, ze is heel erg zelfstandig. Ik besef nu hoe
belangrijk het voor haar ontwikkeling is.” Anusha gooit de zware tas met boeken over haar schouder:
ze is klaar voor een nieuwe dag. Haar gedrevenheid uit zich in haar schoolprestaties: ze is de beste
van haar klas. Wat ze later wil worden? “Hart dokter!”, zegt ze zonder twijfel. Als je terug denkt aan
haar verleden, dan begrijp je waarom.
Meer over Roderick en Marleen weten? Klik dan hier

Arisa zoekt constructieve dialoog met zaadbedrijven
Ooit heette de organisatie Landelijke India Werkgroep, opgericht in 1976. Maar sinds begin 2019
luidt de nieuwe naam Arisa (Advocating Rights in South Asia). Lizette Vosman,
programmamedewerker mensenrechten en bedrijven, heeft sinds bijna 2 jaar het dossier zaden. Ze
trekt regelmatig met de FNV op als het gaat om het bespreken van misstanden. “Het zou goed zijn
als er ook nagedacht wordt over invoering van de sociale dialoog, die in de Indiase zaadsector nog
steeds ontbreekt.”
Arisa is al heel lang actief in de Indiase zaadsector. De kennis dat er kinderhanden in het oogsten van
katoenzaden in India betrokken zijn, hebben we aan Arisa te danken. Maar ook in de groentezaden is
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Arisa al sinds begin 2000 actief. “Nederland is mondiaal marktleider in plantaardig uitgangsmateriaal
met een jaarlijkse omzet van 2,5 miljard euro. Hier bestaat dus een duidelijke zaadsector waarin
zaadveredelaars en zaadvermeerderaars actief zijn”, vertelt Vosman. “Bij hen hebben we regelmatig
de misstanden, zoals kinderarbeid en het niet betalen van minimum lonen, aangekaart, evenals bij de
politiek. In India hebben we periodiek onderzoek laten doen onder de talloze kleine boeren die zaden
produceren voor deze Nederlandse zaadbedrijven. Een van de rapporten is ‘Soiled seed’ uit 2015,
waarin vele misstanden beschreven staan. De FNV heeft deze uitkomsten gebruikt om de zaadsector
hierop aan te spreken en zelf activiteiten te starten in zowel Nederland als India.”
Een aantal knelpunten bij de betreffende zaadbedrijven is het gebrek aan maatregelen na ontdekking
van kinderarbeid, en transparantie over de risico’s in hun keten. Verder hadden maar weinig
bedrijven notie van het feit dat werknemers in hun keten onder het minimumloon werden betaald.
Hierop volgden gesprekken tussen Arisa, FNV en andere ngo’s en de bedrijven die verenigd zijn in de
werkgeversorganisatie Plantum.

Kinderen met lunchboxjes in de velden
Vosman startte bij Arisa met een nieuw onderzoek.. “We hebben alle bedrijven opnieuw benaderd
en gevraagd wat ze inmiddels hebben gedaan met de informatie uit het rapport van 2015. De
bijdragen van de zaadbedrijven hebben we geanalyseerd en verwerkt in een rapport dat in november
2018 is gepubliceerd: ‘Remedies for Indian seed workers in sight?’”
Zelf ging ze in 2018 naar India om met eigen ogen de situatie te bekijken. “Wat mij opviel is dat er
voornamelijk vrouwen in de velden werken. De boer is een man, en degenen die de
kruisbestuivingen doen, zijn vooral jonge vrouwen. Leeftijd is soms moeilijk in te schatten. Ik zag wel
jonge meiden die dit werk fulltime doen. Een van de meiden die ik sprak was 12 jaar. Zij werkte
samen met haar zus van 15 jaar. Hun nagels waren helemaal kapot van het werk. Eén keer zijn we
vroeg in de ochtend naar de zaadvelden gegaan. Toen zagen we een groep van 10 kinderen van 8 à 9
jaar met hun lunchboxjes. Ze hadden net de kruisbestuiving van watermeloenen gedaan. Daarvoor
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kregen ze 50 roepies (60 eurocent, red.) voor 2 uur werk en een ontbijtje. Of ze daarna nog naar
school gingen, wisten ze nog niet. Ze waren duidelijk gewend om wat geld te verdienen.”
Kinderarbeid daalt in groentezaadsector
“Overal lagen lege pesticidedoosjes en –flesjes”, vervolgt Vosman. “Boeren lieten beschermende
pakken zien, die ze aan konden doen als ze sproeiden. Dat doen meestal alleen mannen. De lonen
voor dit type werk zijn hoger dan bijvoorbeeld kruisbestuivingswerkzaamheden. Hier zie je
discriminatie. De vrouwen die ik sprak, heb ik naar hun loon gevraagd; ze noemden 180 tot 200
roepies (2,50 euro, red.) per dag. Dit is lager dan het minimumloon. Of ze weten dat het minimum
loon hoger is, weet ik niet. Dit is de marktprijs. Deels kan dit lage loon komen door het feit dat de
boer niet op de hoogte is van het wettelijk minimumloon, of doordat hijzelf heel weinig krijgt voor
zijn zaden en dus niet meer kan betalen.”
Aan kinderarbeid doen de bedrijven en de Indiase overheid wel wat, ontdekte ze. “Registreerden we
in 2015 nog zo’n 16% kinderen onder de 14 jaar, nieuw onderzoek toont een lager percentage aan. In
de katoenzaadproductie ligt dit percentage nog wel hoog. Wij zullen de onderzoeksresultaten begin
volgend publiceren in een nieuw rapport.”
Meer aandacht voor sociale dialoog nodig
De rapporten van Arisa hebben nog meer effect gehad. De Council of Ethics, verbonden aan
Government Pension Fund Global (GPFG) die de staatspensioenen in Noorwegen beheert, had een
grote investering bij Monsanto lopen en liet na lezing van een van de rapporten van Arisa zelf
onderzoek doen. Ze ging vervolgens in gesprek met het bedrijf en gaf het de tijd om maatregelen te
nemen. “In het algemeen zie je nu dat meer internationale bedrijven een intern monitoringsysteem
hebben opgezet om te controleren of er geen kinderarbeid in hun keten zit. Sommigen steken ook
energie in het onderwijzen van de lokale leveranciers en boeren. Een aantal heeft gedragscodes
ingevoerd, met een sanctiemodel ten aanzien van kinderarbeid.”
Indiase bedrijven voelen zelf nog geen druk om zaken te verbeteren, zegt Vosman. “Zowel Indiase als
International zaadbedrijven zijn verenigd in ECHO, een platform waar allerlei thema’s rondom
duurzaamheid worden besproken. Daar zitten dus ook multinationals met vestigingen in India in.
Onderwerpen als de commotie rondom onthullingen op tv worden daar besproken, maar het zou
goed zijn als er ook nagedacht wordt over invoering van de sociale dialoog, die in de Indiase
zaadsector nog steeds ontbreekt.”
Leefbaar loon als eerste stap
Arisa zoekt de constructieve dialoog via onderzoek en publicatie van rapporten en via rechtstreekse
gesprekken, legt Vosman uit. “Bedrijven geven wel aan dat ze dankzij onze publicaties bewuster zijn
geworden. Ze vinden het ook interessant te lezen wat andere bedrijven doen. Ik geloof echt dat
bedrijven samen de problemen moeten aanpakken. Ze zouden met z’n allen minimaal moeten
streven naar het betalen van een leefbaar loon , als eerste stap. Arbeiders in ketens van
internationale zaadbedrijven verdienen nu soms zelfs 20 à 30% onder het minimumloon. Dit is nog
geen leefbaar loon. Verder zouden ze een risicoanalyse in hun eigen keten moeten maken. Zowel wij
als FNV onderhandelen momenteel voor het land- en tuinbouwconvenant, samen met de
Nederlandse overheid, vakbonden en werkgevers. Samen hebben we het thema zaden op de agenda
gezet.”
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Brief aan de koning
Volgens Vosman kan de Nederlandse ambassade in India ook meer doen, door bedrijven die contact
zoeken op IMVO risico’s te wijzen. “In oktober was er een handelsmissie naar India. In de
voorbereidingen zijn wij niet gevraagd mee te denken. Daarom hebben we samen met de FNV een
brief aan de koning gestuurd met het verzoek om tijdens het staatsbezoek aan India aandacht te
vragen voor misstanden in de Indiase zaadsector en mogelijkheden te verkennen om deze aan te
pakken.”
Arisa heeft op dit moment een nieuw onderzoek lopen naar kinderarbeid en de lonen op ruim 200
groentezadenboerderijen en bijna 400 katoenzaadboerderijen. De verwachting is dat de resultaten
begin volgend jaar worden gepresenteerd. “Daarmee hopen we opnieuw aandacht te genereren
voor de misstanden in deze sector.”
Interview: Astrid van Unen
Utrecht, 7 november 2019
Bronnen:
Rapport ‘Remedies for Indian seed workers in sight?’
Brief aan de koning

FNV en Arisa sturen brief aan de koning
Tijdens het staatsbezoek dat koning Willem-Alexander en Koningin Maxima midden oktober aan
India brachten, vroegen zij ook aandacht aan de arbeidsomstandigheden in de zaadveredeling uit
de tuinbouwsector. Daarvoor hebben FNV en Arisa nog speciaal een brief gestuurd. Zij waren niet
betrokken bij de voorbereidingen van dit bezoek.
Het bezoek was tevens een handelsmissie, de grootste ooit, aldus VNO-NCW. Vertegenwoordigers
van maar liefst 144 Nederlandse bedrijven en instellingen reisden in het kielzog van de koning mee.
Ze kwamen met name uit de sectoren als High Tech Systemen, Water, Maritiem, Agrifood &
Tuinbouw en Life Sciences & Health. Voor FNV en Arisa reden temeer om aandacht te vragen voor de
lage lonen en vaak ongezonde arbeidsomstandigheden in de zadensector.
FNV en Arisa hebben al enige tijd geleden onderzoek gedaan naar de arbeidsomstandigheden van
arbeiders en boeren in India. Informatie uit deze onderzoeken is gedeeld met de koning en FNV heeft
gevraagd deze informatie tijdens de missie te bespreken. “Dat was een goede actie van ons”, blikt
FNV-bestuurder Jeroen Brandenburg terug. “We dachten: baat het niet, dan schaadt het niet. We
hadden vooraf geprobeerd een bijeenkomst te plannen om in elk geval de betrokken ministeries te
informeren, maar dat was niet gelukt. Er bestaat altijd de neiging om vakbonden niet bij de
voorbereiding van zo’n handelsmissie te betrekken. Maar we hebben nu toch een belofte gekregen.”
Aandacht voor IMVO
Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet in een brief aan Brandenburg weten dat ‘de bevindingen
van FNV en Arisa bekend (zijn) en uiteraard zorgelijk.’ Directeur Internationaal Ondernemen André
Driessen benadrukte dat er in de bilaterale contacten in Delhi aandacht zou zijn voor IMVO, evenals
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in de deelstaat Karnataka, waar het sectorprogramma land- en tuinbouw zou plaatsvinden. ‘Ook in
Nederland vinden deze gesprekken plaats, onder andere met de branchevereniging voor zaden en
jonge planten’, aldus Driessen.
Verder lezen:
FNV
VNO-NCW
Brief van ministerie van BuZa
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