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Eerste nieuwsbrief
Dit is de eerste nieuwsbrief van de pilot Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) op het gebied 
van natuursteen. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de pilot en in de toekomst ook over 
over relevante ontwikkelingen rond het af te sluiten IMVO-convenant natuursteen en rond 
maatschappelijk verantwoord inkopen. 

Start pilot
Natuursteen wordt op veel plekken in de wereld gewonnen en verwerkt, veelal onder 
omstandigheden waarbij er sprake is van schending van mensenrechten/arbeidsrechten en waarbij 
het milieu wordt geschaad.

Nederlandse en Vlaamse partijen in de natuursteensector werken momenteel aan een initiatief dat 
ertoe moet leiden dat sociale- en milieuomstandigheden in productielanden worden aangepakt en 
verbeterd. Voor werknemers en lokale gemeenschappen zal dit leiden tot betere bescherming van 
hun rechten. Tegelijkertijd helpt het Initiatief individuele bedrijven bij het gezamenlijk aanpakken van 
problemen, zoals kinderarbeid en gebonden arbeid, die zij alleen veel moeilijker aan zouden kunnen.

Ook voor overheden is het initiatief relevant. Zo zijn verschillende gemeenten in de afgelopen jaren 
negatief in het nieuws gekomen omdat bij de winning en verwerking van natuursteen die is gebruikt 
in openbare ruimtes, kinderarbeid heeft plaatsgevonden. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
door overheden is daarom van groot belang.

De partijen die betrokken zijn bij dit Initiatief, hebben in september 2017 het pilotprogramma MVI 
Natuursteen opgestart. De pilot is erop gericht om toepassing van de Internationale Sociale 
Voorwaarden (ISV) in de verschillende fasen van de inkoopprocedure en in alle soorten 
inkoopprocedures voor de inkoop van natuursteen te bevorderen.

Voor meer informatie: www.imvoconvenanten.nl/natuursteen 

http://www.imvoconvenanten.nl/natuursteen
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Kennissesies
In de afgelopen maanden hebben drie kennissessies over maatschappelijk verantwoord inkopen van 
natuursteen plaatsgevonden. Deze werden geleid door Prof. Chris Jansen van de VU Amsterdam. 
Deelnemers waren ca. 30 vertegenwoordigers van onder meer gemeenten en andere overheden, het 
Aanbestedingsinstituut en PIANOo. 

Op dit moment zijn er nog weinig bedrijven in de natuursteensector die due diligence volledig 
toepassen. Belangrijke reden is dat veel overheden gunnen op laagste prijs en duurzaamheid niet of 
nauwelijks laten meewegen. Binnen het Rijk is het toepassen van ISV verplicht bij aanbestedingen 
boven de Europese drempel. Het staat decentrale overheden vrij om dezelfde toepassing van ISV als 
het Rijk te hanteren. Tijdens de sessies is duidelijk geworden dat ook een bredere toepassing 
mogelijk is net als een toepassing bij opdrachten kleiner dan de Europese drempel. Dit is zowel voor 
het Rijk als voor decentrale overheden mogelijk indien dit proportioneel is. 

Er is onder meer afgesproken dat deelnemende partijen vanaf deze zomer daadwerkelijk met 
pilotaanbestedingen aan de slag gaan.

Hulpmiddel voor aanbestedende diensten
Tijdens de kennissessies zijn afspraken gemaakt over een hulpmiddel dat aanbestedende diensten 
kunnen gebruiken om tot de aanbesteding met ISV te komen. Op dit moment wordt dit hulpmiddel 
(de zogenaamde ‘metrokaart’) samen met deskundigen opgesteld. 

Binnenkort is de ‘metrokaart’ beschikbaar via de websites van de IMVO-convenanten en van PIANOo.

Ondersteuning van aanbestedende diensten
Aanbestedende diensten hebben vaak onvoldoende capaciteit om voor specifieke branches en 
producten goed invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Om die reden is het 
Team ISV Natuursteen (TIN) opgericht. Het TIN is een ‘vliegende brigade’ die op afroep beschikbaar is 
om als onafhankelijk kennisteam te adviseren, te ondersteunen en te verifiëren.

Het TIN kan op verschillende momenten tijdens de inkoopprocedure worden ingezet. 

Tijdens de aanbestedingsprocedure is de rol vooral gericht op:

 Het toetsen van de aanbestedingsstukken voordat deze in de markt worden gezet.

 Het beoordelen van de ingediende offertes in het licht van de ISV.

Tijdens de contractperiode is de rol vooral gericht op:

 Het verifiëren van de daadwerkelijke uitvoering van de due diligence en de overige 
contractuele verplichtingen rondom ISV.

 De daarbij behorende dialoog met de leverancier/aannemer als adviseur van de 
aanbestedende dienst en als kennisdrager rondom ISV en due diligence.
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Workshops due diligence voor bedrijven
Op 23 maart vond de eerste workshop plaats voor bedrijven. Er waren ca. 15 bedrijven bij betrokken. 
De workshop werd geleid door Liesbeth Unger (HumanRights@Work). Doel was om bedrijven de 
kennis aan te reiken die nodig is om te voldoen aan de ISV-eisen. Concreet dienen bedrijven invulling 
te geven aan het naleven van de ISV door middel van het uitvoeren van due diligence. 

Met due diligence wordt bedoeld dat bedrijven op een systematische manier onderzoeken of zij zelf 
rechtstreeks, of via de keten van hun leveranciers of afnemers, in verband staan met schade die 
wordt toegebracht aan mens, dier en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar 
ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Bedrijven die hun betrokkenheid bij schade, of het 
risico daarop, hebben geconstateerd, moeten daartegen maatregelen nemen. Due diligence is niet 
een eenmalige actie; het is - als onderdeel van de bedrijfsvoering - een continu proces.

De gesprekken waren waardevol en de sfeer was positief. Er werd vooral gezocht naar manieren om 
het voor bedrijven ook praktisch te maken en te houden. Een van de afspraken hieromtrent is dat er 
gewerkt zal worden aan een soort ‘template’ om bedrijven te faciliteren bij het opstellen van hun 
due diligence dossier.

In het najaar zullen we opnieuw een aantal workshops organiseren.

Dialoog tussen overheden en bedrijven
Op 6 juli zijn een aantal bedrijven en overheden onder begeleiding van projectleider Michiel Soeters 
met elkaar in dialoog getreden. Op dit moment zijn er nog weinig bedrijven in de natuursteensector 
die due diligence volledig toepassen. Belangrijke reden is dat veel overheden gunnen op laagste prijs 
en duurzaamheid niet of nauwelijks laten meewegen. Doel was om – los van concrete 
aanbestedingen en projecten – elkaar beter te begrijpen en om samen te zoeken naar mogelijkheden 
om van beide kanten structureel invulling te geven aan Internationale Sociale Voorwaarden. 

Tijdens de dialoog zijn vragen geïnventariseerd die zullen worden besproken tijdens een bredere 
bijeenkomst in het najaar voor marktpartijen en overheden. Meer informatie in de volgende 
nieuwsbrief.

Contact
Wilt u meer weten over deze pilots en wellicht zelf aansluiten bij één van deze pilots? Neem dan 
contact op met m.vermolen@ser.nl.

mailto:m.vermolen@ser.nl

