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TruStone 
Wij zijn er voor aanbestedende diensten  
in Nederland en Vlaanderen



TruStone is een goede keuze

Het Initiatief TruStone brengt bedrijven in de natuursteenketen, overheden, vakbonden 
en NGO’s samen om risico’s in de keten gezamenlijk aan te pakken. Daarvoor zijn 
afspraken gemaakt in een convenant dat getekend is door alle relevante partijen in 
Nederland en Vlaanderen. Door het Initiatief TruStone te ondertekenen, begint u als 
aanbestedende gemeente, provincie of gewest samen met de medeondertekenaars 
aan het proces om te voldoen aan de belangrijkste internationaal geldende normen 
voor discriminatie en gender, kinderarbeid, gedwongen arbeid, leefbaar loon, vrijheid 
van vakvereniging en collectieve onderhandeling, gezondheid en veiligheid, landrech-
ten en leefomgeving.

Waarom TruStone

De centrale overheden van Nederland en Vlaanderen vragen nadrukkelijk dat aan-
bestedende diensten zich houden aan de internationale voorwaarden bij aanbeste-
dingen zoals verwoord in de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen 
en de Richtlijnen voor Bedrijven en Mensenrechten van de Verenigde Naties*. De 
maatschappij - consumenten, overheden en bedrijven- krijgt steeds meer aandacht 
voor de situatie voor arbeiders en het milieu in de natuursteenketen. Het gebruik van 
natuursteen in een project wordt steeds kritischer bekeken. Wanneer blijkt dat het 
gekozen natuursteen niet aan de geldende internationale normen voor maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen en verantwoorde inkoop voldoen, leidt dit veelal tot 
reputatieschade en politieke schade.

* De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen vormen het uitgangspunt voor dit initiatief. De OESO-richt-
lijnen zijn in lijn met de VN-richtlijnen voor ondernemingen en mensenrechten en de fundamentele arbeidsnormen 
van de International Labour Organisation. Bedrijven kunnen aan de OESO-richtlijnen voldoen door het uitvoeren van 
due diligence. Dit betekent concreet dat bedrijven op een systematische manier onderzoeken of zij zelf recht-
streeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met daadwerkelijke of mogelijke risico’s voor mens, dier, 
natuur en milieu. Bedrijven die zulke risico’s hebben geconstateerd, moeten daartegen maatregelen nemen.



TruStone verbindt partijen

Een groot aantal gemeentes in Vlaanderen is aangesloten bij TruStone. In Nederland 
doen steeds meer gemeenten mee, waaronder Amsterdam en Nijmegen, en daar-
naast het Rijksvastgoedbedrijf. Dit aandeel groeit snel. Importeurs en bedrijven die 
natuursteen verwerken doen mee: ongeveer 35% van de Nederlandse en 70% van de 
Vlaamse markt is aangesloten. Ook keukenbedrijven en bouwbedrijven sluiten zich 
aan. De Vlaamse en Nederlandse vakbonden zijn aangesloten evenals Vlaamse en 
Nederlandse NGO’s die de natuursteenmarkt onderzoeken en daarover publiceren. Het 
initiatief is medeondertekend door de Nederlandse en Vlaamse regering. Het secre-
tariaat is ondergebracht bij de Nederlandse Sociaal Economische Raad. TruStone wordt 
aangestuurd door een stuurgroep die is samengesteld uit alle geledingen binnen het 
initiatief en voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

TruStone maakt het u makkelijk

De belangrijkste stap die u kunt zetten, is het vragen of de partijen die deelnemen in 
een aanbesteding voldoen aan de internationale normen. Waar komt het steen dat er 
gebruikt wordt in een project precies vandaan? Zijn er risico’s ten opzichte van de nor-
men die internationaal gesteld worden? TruStone beschikt over een online database van 
groeve-gebieden en bedrijven die met TruStone werken aan het oplossen van mogelijke 
schendingen van deze normen. Het bij de Nederlandse Sociaal Economische Raad 
ondergebrachte onafhankelijke secretariaat beoordeelt in vertrouwelijkheid de plannen 
van aanpak van deelnemende bedrijven. Het secretariaat heeft een helpdesk die u kan 
helpen in uw beoordelingsproces.

Wat kunt u in de toekomst verwachten

Het TruStone initiatief is in gesprek met afnemers van natuursteen over de hele 
wereld om deelname in TruStone te accepteren als een alternatief voor de certificaten 
die door sommige afnemers gevraagd worden. TruStone gaat verder dan veel van deze 
certificaten en biedt de aanbestedende diensten de zekerheid dat zij in zee gaan met 
maatschappelijk verantwoorde ondernemers. 

Sluit u ook aan!



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 - 3499 630
E initiatieftrustone@ser.nl

Meer informatie is ook te vinden op: www.imvoconvenanten.nl/nl/natuursteen
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