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Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) informeren wij u over het volgende:

Uw kenmerk

Op 7januari 2019 hebben de PvdD en ChristenUnie-SGP technische
vragen in de commissie EEB (inmiddels EFB) gesteld over een mogelijke
samenwerking met de organisatie Electronics Watch. Het duurde langer
dan verwacht voordat de benodigde informatie was verzameld. Vandaar
dat deze vragen nu pas beantwoord kunnen worden.
Electronics Watch is een organisatie die zich inzet om de positie van
fabrieksarbeiders in de elektronica industrie te verbeteren. Na grondig
onderzoek en contact met de gemeente Amsterdam is er besloten om
niet aan te sluiten bij Electronics Watch. Voorop staat dat het hier gaat
om een mooi initiatief, maar dat de daadwerkelijke impact van de
organisatie op dit moment niet duidelijk is.

De organisatie is volop in ontwikkeling, waardoor sommige zaken nog
onduidelijk zijn betreffende de voorwaarden van een samenwerking.
Problematisch is dat deelnemers de verplichting aangaan om
contractvoorwaarden op te nemen in nieuw aan te besteden ICT
contracten m.b.t. internationale arbeidsvoorwaarden. Deze voorwaarden
heeft Electronics Watch tot nu toe nog alleen opgesteld voor het
Verenigd Koninkrijk en België. Voor deze twee landen zijn de
voorwaarden verschillend. Voor Nederland worden deze voorwaarden
op dit moment ontwikkeld, maar het is nog onduidelijk hoe deze eruit
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gaan zien. Wanneer de provincie besluit nu deelnemer te worden, is
voor een belangrijk deel nog onbekend onder welke voorwaarden dit
zal gebeuren. Een risico dat de provincie niet wil lopen.
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Alle bovenstaande argumenten leiden ertoe dat dit niet het juiste
moment is samen te werken met Electronics Watch.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

prvjjiciecretais

r.iivi.

1ierg1{arn’

A.TILH. van Dijk

Deze beslissing is namens gedeputeerde Staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast

