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Er werd in de afgelopen jaren minder dan 0,1% van de collectie van CoolCat in India geproduceerd. 

De fabrieken van onze leveranciers komen qua werknemers aantallen, regio in India en omschrijving 

niet overeen met ‘fabriek 4’ uit het onderzoek, waarvan wij de naam niet hebben ontvangen. Wij 

kunnen de fabriek uit dit onderzoek daardoor niet identificeren. Daarom is het moeilijk om de 

benoemde problemen te verifiëren en aan te pakken.  

CoolCat deelt de zorgen van Schone Kleren Campagne en de Landelijke India Werkgroep over de 

arbeidsomstandigheden van werknemers in kledingfabrieken in India. CoolCat vindt het belangrijk 

dat de werknemers van onze leveranciers een veilige en schone werkplaats hebben en in staat zijn 

om te kunnen leven van hun loon. Dit is vastgelegd in onze Code of Conduct. Om die reden is CoolCat 

ook lid van het Business Social Compliance Initiative (BSCI). Dit is een onafhankelijke organisatie met 

het doel om wereldwijd arbeidsomstandigheden in productieketens te verbeteren.  

Alle Indiase leveranciers waar wij mee samenwerken hebben de Code of Conduct van CoolCat 

getekend. In India zijn de fabrieken van leveranciers van CoolCat allen gecontroleerd door 

onafhankelijke inspecteurs. Daar volgt volgens de standaardwerkwijze een actieplan uit voor 

verbetering van de arbeidsomstandigheden. Het is leveranciers strikt verboden om productie elders 

te laten uitvoeren. Naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek van Schone Kleren en 

Landelijke India Werkgroep is CoolCat een aanvullend Due Diligence proces gestart met al haar 

Indiase leveranciers. CoolCat heeft alle vier fabrikanten een uitgebreide vragenlijst laten invullen en 

de antwoorden beoordeeld. Met twee fabrikanten werkt CoolCat al een jaar niet meer samen. Uit de 

onafhankelijke inspecties en het aanvullende Due Diligence proces kwamen geen grote problemen 

naar voren, maar wel diverse, kleine verbeterpunten. Daartoe stelt CoolCat volgens de 

standaardwerkwijze met de twee fabrieken een actieplan op om de arbeidsomstandigheden te 

verbeteren.  

Loon is een belangrijk aandachtspunt in ons algemene beleid op arbeidsomstandigheden. CoolCat 

bezit geen fabrieken. De fabrieken van onze leveranciers werken niet alleen voor CoolCat maar ook 

voor meerdere, andere merken. Daarom bepaalt CoolCat niet de hoogte van het loon. CoolCat raadt 

leveranciers wel aan om een loon te betalen waar werknemers van rond kunnen komen en nog iets 

over houden voor andere uitgaven. Een leefbaar loon is in ieder land verschillend en soms zijn er 

zelfs verschillen per provincie of gemeente. Het eigen inkoopkantoor van CoolCat en de inspecteurs 

van BSCI controleren de hoogte van het loon van de fabrieksmedewerkers, hoe en wanneer het loon 

uitbetaald wordt, of sociale verzekeringen betaald worden en of dit vastgelegd is in contracten van 

werknemers. Sinds juni 2015 wordt er bij de controles van BSCI per leverancier een schatting 

gemaakt van de hoogte van een leefbaar loon. Dit is een stap om in kaart te brengen wat het verschil 

is tussen de huidige lonen en een leefbaar loon bij de fabrieken van onze leveranciers. CoolCat 

gelooft dat er een industriebrede aanpak nodig is om het loonniveau in de kledingindustrie effectief 

te kunnen adresseren en staat er voor open om hiertoe samen te werken met andere bedrijven, 

overheid en maatschappelijke partners. Bijvoorbeeld binnen het Convenant Duurzame Kleding en 

Textiel wat CoolCat getekend heeft. Hier worden gezamenlijke, industriebrede oplossingen gezocht 

voor vraagstukken op het gebied van arbeid en milieu die een bedrijf niet alleen kan oppakken. 



Meer informatie over ons beleid en acties op het gebied van arbeidsomstandigheden kun je vinden 

op https://www.coolcat.nl/nl/arbeidsomstandigheden 

 

 


