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1.1. Formuleren van beleid

Onze beleidsverklaring staat sinds 

eind 2022 op onze website dus dit 

punt is afgehandeld

Wij laten zien dat internationaal 

MVO belangrijk onderdeel is van 

onze bedrijfsvoering

Jaarlijks evalueren we of de 

beleidsverklaring nog up-to-date is

1.2. Integreren van IMVO in bedrijfsvoering

Met Europese leveranciers gaan we 

in gesprek over MVO. Van Chinese 

leveranciers vragen we onze code of 

conduct te ondertekenen

Internationaal MVO moet de 

standaard worden in de 

natuursteenindustrie en daar 

proberen wij onze bijdrage aan te 

leveren.

Doorlopend

2.1. Overzicht productieketen

Wij doen hoofdzakelijk zaken met 

Europese producenten en incidenteel 

met Chinese producenten. We weten 

waar onze producten gewonnen en 

verwerkt worden

Wij willen de herkomst van onze 

materialen kennen zodat wij zo 

nodig ook kunnen ingrijpen bij 

misstanden

Doorlopend

2.2. In kaart brengen van risico’s Geen actie nodig

Wij willen de herkomst van onze 

materialen kennen zodat wij zo 

nodig ook kunnen ingrijpen bij 

misstanden

Doorlopend

2.3. Prioriteren van risico’s Geen actie nodig

Als zich in de toekomst risico's 

voordoen dan prioriteren wij op 

ernst en waarschijnlijkheid.

Doorlopend

Land Risico

China

Vrijheid van 

vakvereniging en 

collectieve 

onderhandeling

Het Initiatief TruStone gaat komend 

jaar een training organiseren voor 

importeurs die afnemen in China. 

Wij gaan meedoen.

Wij willen voorbereid zijn op het 

bespreken en zonodig aanpakken 

van risico's als die zich voordoen.

In het komende verslagjaar

4. Evalueren

Evalueren van de voortgang van de 

maatregelen uit ons  plan van 

aanpak

Onze processen herzien wanneer 

dat nodig is.
Jaarlijks 

5. Rapporteren

Als import uit risicolanden weer aan 

de orde is zullen we ook rapporteren 

over ons due diligence proces

Transparant zijn over onze 

bijdrage aan verbeteringen van 

omstandigheden in risicolanden

Wanneer relevant

6. Klachten en geschillen

Als wij weer importeren uit 

risicolanden dan zullen we onze 

leveranciers ook wijzen op het 

klachten- en geschillenmechanisme

Zorgen dat betrokkenen in de 

keten hun stem kunnen laten 

horen.

Wanneer relevant

Onze code of conduct maakt melding 

van de klachten- en 

geschillencommissie van TruStone

Op dit moment doen wij geen zaken in 

risicolanden. Incidenteel importeren wij 

vanuit China. Wij zijn bekend met de 

TruStone-risicoanalyse van China en 

als dat weer aan de orde is stellen we 

ons op de hoogte van de actuele 

situatie 

We hebben volledig inzicht in de 

herkomst van onze materialen

3. Aanpak van risico’s

Onze beleidsverklaring en code of 

conduct laten zien dat internationaal 

MVO onderdeel is van onze 

kernactiviteit

Onze zakelijke relaties zijn niet volledig 

op de hoogte van ons internationaal 

MVO-beleid

Omdat we momenteel niet uit 

risicolanden importeren staat alleen de 

beleidsverklaring op onze website

Op dit moment doen wij geen zaken in 

risicolanden

Dit is ons eerste plan van aanpak.


