
TruStone
Stakeholders werken samen aan een verantwoorde natuursteensector

Introductie

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), dat wil zeggen ondernemen
met oog voor mens, dier en milieu, is voor bedrijven steeds meer een ‘license to operate’.
Aanbestedende diensten, investeerders en afnemers stellen steeds vaker MVO-eisen aan hun
leveranciers, en consumenten willen in toenemende mate weten hoe het zit met de herkomst
van hun aankoop. Beter inzicht in de herkomst van producten en onder welke omstandigheden
deze worden gemaakt, zal bijdragen aan verbetering van misstanden in de productie- en
toeleveringsketen.

Waarom dit Initiatief?

We gebruiken natuursteen (leisteen, graniet, basalt, marmer etc.) voor allerlei toepassingen,
denk aan gevels, gebouwen, tegels en bestrating, maar ook aan aanrechtbladen, grafstenen en
monumenten. Natuursteen wordt op veel plekken in de wereld gewonnen en verwerkt,
regelmatig onder omstandigheden waarbij er sprake is van schending van mensenrechten en
arbeidsrechten en waarbij het milieu wordt geschaad. Zo zijn verschillende gemeenten in de
afgelopen jaren negatief in het nieuws gekomen omdat bleek dat bij de aanleg van gebouwen,
straten en pleinen er natuursteen was gebruikt die onder erbarmelijke omstandigheden was
gedolven of verwerkt.

Nederlandse en Belgische bedrijven in de natuursteensector hebben samen met de
Nederlandse en de Vlaamse Overheid, ngo’s en vakbonden afspraken gemaakt om ervoor te
zorgen dat er op het gebied van sociale, arbeids- en milieuomstandigheden in hoge-
risicogebieden (met name Azië, Afrika en Latijns-Amerika) binnen een termijn van 3-5 jaar
substantiële verbeteringen worden bereikt.
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Wat houdt het Initiatief TruStone in?

Het Initiatief bestaat – kort gezegd-  uit twee onderdelen:
1. Individuele bedrijven handvatten bieden om (mogelijke) negatieve gevolgen van hun

eigen bedrijfsactiviteiten of van die van hun toeleveranciers of zakelijke relaties in de
productie-of toeleveringsketen van natuursteen te voorkomen, te verminderen of te
bestrijden als deze zich voordoen.

2. Gezamenlijk problemen aanpakken die bedrijven alleen veel moeilijker zouden kunnen
oplossen. Daarbij is bijzondere aandacht voor de volgende thema’s:
o discriminatie en gender
o kinderarbeid
o gedwongen arbeid
o leefbaar loon
o vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandeling
o gezondheid en veiligheid
o landrechten en leefomgeving

Waar is het Initiatief op gebaseerd?

De ‘OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen’ vormen het uitgangspunt voor
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Internationaal MVO of IMVO) en
de basis van dit Initiatief. De OESO-richtlijnen zijn in lijn met de VN-richtlijnen voor
ondernemingen en mensenrechten (de zgn. UNGP’s) en de fundamentele arbeidsnormen van
de International Labour Organisation (ILO). De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de
Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen bij het internationaal zakendoen. Volgende de OESO-richtlijnen hebben bedrijven
de taak om mensenrechten te respecteren (‘responsibility to respect’). Bedrijven kunnen
daaraan voldoen door het uitvoeren van due diligence.

Due diligence
Due diligence (‘gepaste zorgvuldigheid’) op het gebied van MVO is het proces dat bedrijven
moeten doorlopen om de daadwerkelijke en mogelijke negatieve gevolgen met betrekking tot
hun eigen activiteiten, die van hun toeleveranciers of van andere zakelijke relaties in de
productie- of toeleveringsketen vast te stellen, te verminderen en te voorkomen en
verantwoording af te leggen over de aanpak daarvan. Due diligence is geen eenmalige
activiteit, maar een voortdurend verbeterproces.

Met negatieve gevolgen wordt gedoeld op kwesties als kinderarbeid, uitbuiting van
werknemers of schade aan het milieu die via internationale productie- en toeleveringsketens in
verband staat met afnemers in Nederland. Het gaat dus niet om de bedrijfsrisico’s, maar om
risico’s op daadwerkelijke en potentiele negatieve gevolgen voor belanghebbenden.
Voorbeelden van belanghebbende zijn de werknemers in de eigen onderneming of op
productielocaties in binnen- en buitenland, het milieu en lokale gemeenschappen.
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Wie kan bij het Initiatief aansluiten?

Het Initiatief is bedoeld voor:
· Nederlandse en Belgische bedrijven die natuursteen importeren en/of verwerken.
· Buitenlandse bedrijven die actief zijn op de Nederlandse en Belgische markt en

natuursteen importeren en/of verwerken.
· Organisaties die natuursteen(producten) inkopen, zoals keukenwinkels, uitvaartcentra,

tuincentra en bouwmarkten, alsook architecten(bureaus) die natuursteen in hun
ontwerpen voorschrijven.

· Aanbestedende diensten, zoals nationale en decentrale overheden, die natuursteen
inkopen via de aanbestedingen die zij uitschrijven.

Voor ngo’s, vakbonden en andere organisaties is er de mogelijkheid de doelstellingen van het
convenant te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelen van
het Initiatief.
In een later stadium is het de bedoeling om samenwerking te zoeken met andere initiatieven
binnen Europa.
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Bedrijven

Wat wordt verwacht?
· Ontwikkel een werkwijze/risicomanagementsysteem waarmee de risico’s van het

handelen van de eigen onderneming en van toeleveranciers en andere zakelijke relaties
op mens, dier en milieu in kaart kan worden gebracht.

· Onderzoek de eigen productie- of toeleveringsketen om inzicht te krijgen in de mogelijke
negatieve gevolgen op mens, dier en milieu in de keten en hoe het eigen inkoopproces
daar eventueel aan bijdraagt.

· Stel jaarlijks een plan van aanpak op over hoe geconstateerde risico’s op negatieve
gevolgen zullen worden aangepakt.

· Maak zichtbaar hoe je als bedrijf omgaat met geconstateerde risico’s in je productie- of
toeleveringsketen en rapporteer over de voortgang van de aanpak ervan.

· Sluit aan bij projecten (indien relevant) die met andere partijen worden opgestart om
gezamenlijk problemen op te lossen.

NB: Het uitvoeren van dit proces (due diligence) is maatwerk. Wat er van een bedrijf wordt
verwacht hangt samen met de omvang van het bedrijf, de aard van het product dat het bedrijf
verkoopt of de plek die het bedrijf inneemt in de toeleveringsketen.

Waarom meedoen?
· Een bedrijf dat aansluit bij het Initiatief voldoet voor de inkoop van natuursteen aan wat

vanuit de OESO en de Nederlandse en Vlaamse Overheid van bedrijven wordt verwacht op
het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

· Een bedrijf dat due diligence uitvoert maakt een betere kans op een gunning bij
aanbestedingen door overheden.

· Een bedrijf speelt door aan te sluiten bij het Initiatief in op onvermijdelijke ontwikkelingen
richting duurzaamheid en maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van ondernemen
met oog voor mens, dier en milieu. Dit komt zijn maatschappelijke en politieke reputatie
ten goede.

· Je staat er als bedrijf niet alleen voor: gezamenlijk met andere bedrijven,
brancheorganisaties, vakbonden, overheden en maatschappelijke organisaties bundel je
krachten om de problemen bij de productie van natuursteen welke alleen niet (geheel) op
te lossen zijn, gezamenlijk aan te pakken.
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Overheden/aanbestedende diensten

Wat wordt verwacht?
· Vraag als overheid/aanbestedende dienst jouw opdrachtnemers om due diligence m.b.t.

natuursteen uit te voeren. Dit komt overeen met toepassing van de Internationale Sociale
Voorwaarden (zie kader).

· Neem als aanbestedende dienst/overheid het uitvoeren van due diligence tenminste op als
contractvoorwaarde in de uitvoeringsfase van de opdracht en zie toe op de naleving ervan.

· Sluit in je aanbesteding zoveel mogelijk aan bij de in het Initiatief gekozen aanpak.
· Pas de uitkomsten van de pilot maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) en

kinderarbeid toe in toekomstige aanbestedingen van natuursteen. Voor meer info over de
pilots, zie www.imvoconvenanten.nl/natuursteen.

Waarom meedoen?
· Aanbestedende diensten/overheden die deelnemen aan het Initiatief werken concreet aan

verdere verduurzaming van de productieketen van natuursteen. Dit komt hun
maatschappelijke en politieke reputatie ten goede.

· Je staat er als aanbestedende dienst/overheid niet alleen voor: gezamenlijk met bedrijven,
brancheorganisaties, vakbonden, andere overheden en maatschappelijke organisaties
bundel je krachten om de problemen bij de productie van natuursteen welke alleen niet
(geheel) op te lossen zijn, gezamenlijk aan te pakken.

· Aanbestedende diensten/overheden kunnen ondersteuning krijgen bij het maatschappelijk
verantwoord inkopen (MVI) van natuursteen door een Internationale Sociale Voorwaarden
Loket (ISV Loket) bij het onafhankelijke secretariaat van het Initiatief.

Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)
De overheid maakt met haar opdrachten voor leveringen, diensten en werken deel uit van
verschillende productie- en toeleveringsketen. Ook zij heeft, net als de toeleveranciers in die
ketens, een verantwoordelijkheid. De overheid heeft daartoe internationale sociale
voorwaarden (ISV) opgesteld. Onder ISV kunnen alle Europese en internationale sociale
normen worden verstaan. Het gaat dan met name om mensenrechten en arbeidsnormen, die
bijvoorbeeld te vinden zijn in verdragen, richtlijnen en internationale conventies.
Aanbestedende diensten kunnen op verschillende manieren binnen hun inkoopproces sturen
op de naleving van ISV. Beleid van de Rijksoverheid is om ISV op te nemen in de vorm van een
due diligence-verplichting als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde. Dit is voor rijksinkopers
verplicht bij grote opdrachten met een waarde groter of gelijk aan de Europese
aanbestedingsdrempelwaarden, die vallen binnen één van de 10 risicosectoren. Ook waar deze
verplichting niet geldt (in geval van inkoop van decentrale overheden dan wel rijksinkoop
buiten de risicocategorieën), is het echter mogelijk deze aanpak toe te passen. Daarnaast staat
het aanbestedende diensten vrij ook op andere manieren te sturen op de naleving van ISV
(bijvoorbeeld via gunningscriteria). Het aanbestedingsrecht biedt de ruimte voor een brede
toepassing van ISV.



6

Wilt u ook mee doen of wilt u meer informatie over het Initiatief?

U kunt contact opnemen met het secretariaat van het Initiatief dat is ondergebracht bij de
Sociaal-Economische Raad.
Secretariaat Initiatief TruStone
T: 070 - 3499630
E: InitiatiefTruStone@ser.nl
Meer informatie is ook te vinden op: www.imvoconvenanten.nl/natuursteen


