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1. Doelstelling 
 

Nibo Stone vindt het van groot belang dat de winning en verwerking van natuursteen op een 
duurzame manier plaatsvindt. Wij zijn ons ervan bewust dat er in de landen van waaruit wij 
natuursteen importeren, risico’s zijn op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Het is ons 
streven om direct bij fabrieken in te kopen waar we een langjarige verbintenis mee hebben. Die 
fabrieken doen zaken met groeves die we goed kennen en regelmatig bezoeken. Over het algemeen 
zijn de arbeidsomstandigheden van een hoog niveau en wordt zeer veel aandacht besteed aan 
veiligheids- en milieuaspecten.  

Wij willen bijdragen aan een duurzamere wereld. Door hoogwaardige, prachtige 

natuursteenproducten te leveren en door op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling 

van de plekken waar onze natuursteen wordt gewonnen en verwerkt. Internationaal maatschappelijk 

verantwoord ondernemen is een fundamenteel onderdeel van ons beleid en compleet geïntegreerd 

in onze bedrijfsvoering. Samen met onze leveranciers werken we aan een milieuvriendelijke en 

menswaardige natuursteenketen.  

 

2.1 Herkomst producten 

 
Nibo Stone heeft de herkomstlijst zo volledig mogelijk ingevuld. Voor het jaar 2023 zal deze verder 

worden aangevuld met als minimum streven: 

100% inzicht in de eerste schakel van de keten  
100% inzicht in de fabrieken  
100% inzicht in groevegebied  
100% inzicht in groeves 

 

Verleden jaar is gebleken dat informatie verstrekking over gps coordinaten van specifieke groeves en 

of fabriek moeizaam tot stand zijn gekomen. Alle groevegebieden zijn in het verleden bezocht doch 

indertijd is geen rekening gehouden met mogelijke registratie van gps coordinaten. Bij en vervolg 

bezoek in het land van herkomst zal de locatie in kaart gebracht worden. Tot die tijd zijn we 

afhankelijk van informatie verstrekking vanuit de landen zelf. Nibo Stone importeert naast 

natuursteen uit risicolanden zoals China, India, Egypte, Marokko ook natuursteen uit andere landen 

zoals hardsteen uit Belgie, Belgisch hardsteen via Italie en/of Portugal, kalksteen uit Portugal, 

splijtsteen uit Brazilie en graniet uit Italie afkomstig uit bijvoorbeeld Africa. Als gevolg van de 

noodzakelijke prioritering is hier nog geen navraag gedaan naar het MVO-beleid. 

 

2.2 IMVO Beleid en organisatie 

Initiatief TruStone  

Nibo Stone is aangesloten bij het Initiatief TruStone. TruStone is gebaseerd op de uitgangspunten van 
de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale 
Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de 
fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO). In dit initiatief werken 
Nederlandse en Vlaamse bedrijven, vakbonden, ngo’s en overheden samen aan verduurzaming van 
internationale ketens.  

Als deelnemer aan het Initiatief TruStone voeren wij een zogenoemd due diligence-proces uit. Dit 
betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf rechtstreeks, of via 



de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt toegebracht aan mens, dier, 
natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er 
schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we betrokken zijn bij schade, of het risico daarop, 
nemen we maatregelen om negatieve gevolgen te voorkomen, te beperken of te stoppen. 

 

Code of Conduct 

Nibo Stone hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct (zie website Nibo Stone). In dit 
document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke 
juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden, waarbij de uitgangspunten van 
Trustone worden nageleefd.  

 

Het MVO beleid en de COC wordt periodiek besproken met de leveranciers van Nibo Stone. 
Voorwaarde voor samenwerking met Nibo Stone is een ondertekend COC. Het streven is om binnen 
een periode van 3 maanden nadat een eerste proefcontainer is besteld tot overeenstemming te 
komen. Lukt dit niet dan zal Nibo Stone uiteindelijk de relatie beeindigen. Door frequent video te 
bellen (circa 8 x per jaar) blijft de relatie onderhouden. Naast whatsapp, we-chat en email verkeer 
heeft Nibo Stone baat bij video bellen. Het maakt de relatie persoonlijk.  

Binnen Nibo Stone zijn management en inkoop bekend met het IMVO-beleid. In 2022 is de verkoop 
bekend geworden met de ins en outs van Trustone en heeft dit ook kenbaar gemaakt aan haar 
klanten. Nibo Stone hanteert jaarcontracten met haar zakelijke afnemers waarbij het lidmaatschap 
van Trustone een belangrijke positie inneemt.  In 2023 is een verdere uitbreiding van informatie 
voorziening naar de consument gepland door in de showrooms in Venlo en Vianen het beleid toe te 
lichten aan de consument via de inzet van display’s.  

Maurice van Nieuwenborg coördineert het IMVO beleid binnen Nibo Stone.  

 

Due diligence in onze bedrijfsvoering 

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een fundamenteel onderdeel van ons 

beleid en volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Samen met onze leveranciers werken we aan 

een milieuvriendelijke en menswaardige natuursteenketen. Omdat iedere situatie een eigen aanpak 

nodig heeft, is dit een proces van vallen en opstaan waarin wij veel van elkaar leren. Daarom 

hanteren we de aanpak van het Initiatief TruStone om risico’s te analyseren en te prioriteren. Tevens 

letten wij erop dat wij met onze eigen inkooppraktijk, zoals levertijden en betalingstermijnen, niet 

bijdragen aan risico’s. Indien onze levertijden in het geding komen, wijken wij niet uit naar kleinere 

productielocaties omdat we daarvan de risico’s niet kennen. Daarnaast wijken we niet uit naar 

nieuwe productie landen zoals Cambodja en Vietnam voordat de risico’s hiervan in kaart zijn 

gebracht. De focus blijft op relaties binnen het bestaande netwerk voor landen als China en India. 

 

 

 

https://www.nibostone.nl/uploads/files/documentatie/Code-of-Conduct-Nibo-Stone.pdf


2.3 Risico analyse in de productieketen 
 

Onze bijdrage aan verbetering van omstandigheden in de ketens  

De plekken waar onze steen vandaan komt, staan niet altijd in een positief daglicht. De overheid ter 

plekke is vaak niet efficiënt genoeg om arbeids- en milieuomstandigheden goed te controleren. 

Daarom is het des te belangrijker dat wij ons best doen om de risico’s in kaart te brengen en ons 

inzetten om verbeteringen teweeg te brengen. Omdat onze leveranciers ook aan veel andere 

bedrijven leveren, is onze invloed beperkt en is dit een proces van vallen en opstaan. Als eerste stap 

gaan wij risico’s in onze ketens in beeld brengen.  

 

Onze producten komen uit China, India, Egypte, Portugal, Italië, Duitsland, Marokko en België. In 

volume zijn China, India, België en Portugal de grootste importlanden voor Nibo Stone. Wij streven 

ernaar eens per jaar zelf de fabrieken en groeven te bezoeken waar wij afnemen. Ook raadplegen we 

rapporten die in opdracht van Initiatief TruStone zijn opgesteld over arbeids- en 

milieuomstandigheden in en rondom de plekken waar onze natuursteen wordt gewonnen en 

verwerkt. Van China, India en Egypte zijn TruStone-rapporten bekend, van de andere landen nog 

niet. Door corona restricties is het in 2022 niet gelukt om de landen te bezoeken. In meerdere 

gevallen is het wel gelukt de producenten in Nederland te ontvangen. Tijdens deze werkbezoeken is 

dan ook gesproken over het belang van arbeidsomstandigheden. In China maken wij gebruik van een 

netwerk waarmee we vanaf 2001 bekend zijn. We inspecteren groeves, productie en gereed 

gekomen producten. Door een intensief overleg (wekelijks video calls) zijn we in staat de processen 

van mens en product te volgen. We zijn zeer tevreden over de arbeidsomstandigheden waaronder 

gewerkt wordt in China en sluiten kinderarbeid vanaf productie volledig uit. Dit kunnen we doordat 

de keten volledig inzichtelijk is vanaf productie tot aan laden in de haven. We eisen een transparantie 

van dit proces en houden scherp in de gaten of werknemers betrokken worden bij het vaststellen van 

lonen en/of werktijden. 

 

In het jaar 2022 hebben wij ons net als het voorgaande jaar met name gericht op India, omdat we op 

basis van die rapporten, eigen waarnemingen en recent uitgevoerde audits vermoedden dat daar de 

ernstigste risico’s voorkomen. Wij hebben herhaaldelijk gesproken met een leverancier in India over 

verbeteringen van sociale en milieuomstandigheden. We hebben aangeboden om zo mogelijk samen 

met een lokale organisatie samen te werken aan verbeteringen. In 2021 hebben we ons 

inkoopnetwerk uitgebreid om de kwaliteit van inkoop te kunnen borgen. Daar waar een bepaalde 

leverancier een afwachtende houding aannam m.b.t. het convenant is de nieuw toegevoegde 

leverancier juist vooruitstrevend. Beide zijn geaudit in 2022. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan 

loonbetaling via bankrekeningen in plaats van cash. Daardoor worden de loonbetalingen 

transparanter en dat verkleint de kans op ongelijkheid en op gedwongen arbeid. De een beschikt 

over een iso 45001 certificering. De ander heeft een audit uitgevoerd door accordia waarbij 

onderdelen als labour standards, health & safety, environment en business ethics zijn beoordeeld. 

Tijdens de gehouden video meetings (er hebben zes calls plaatsgevonden in 2022 met beeld) is de 

voortgang besproken. Gesprekken verlopen moeizaam en zijn moeilijk “controleerbaar”. Het op 

locatie bespreken heeft de voorkeur. India blijft een land waarbij maar met kleine stappen 

vooruitgang wordt geboekt.  

In 2023 gaan wij risico’s in kaart brengen bij onze Egyptische leveranciers, zo mogelijk in 

samenwerking met partijen van TruStone. Uitgangspunt hierbij is het rapport “human rights due 

diligence Egypt deskstudy May 2022”. We zullen een plan maken om bij te dragen aan vermindering 

van risico’s. Als het niet haalbaar is om alle risico’s tegelijkertijd aan te pakken, maken wij een 



overzicht van de ernst en waarschijnlijkheid van risico’s. Zo kunnen we zien welke risico’s de prioriteit 

hebben.  

Verder hebben we onlangs gekozen voor een nieuwe leverancier in Brazilie en willen we ons 

aansluiten bij de vakgroep.   

 

2.4 Communicatie en rapportage 
 

De Code of Conduct alsmede dit Plan van Aanpak staan op de site van Nibo Stone.  

 

 

2.5 Klachten 
Via de onafhankelijke Klachten- en Geschillencommissie van het Initiatief TruStone kunnen alle 

belanghebbenden in de keten een melding doen. Arbeiders op productie- of groevelocaties kunnen 

bijvoorbeeld een klacht indienen bij de Commissie over kinderarbeid, mogelijk ongelijke 

behandelding of onvoldoende belangenbehartiging. Omwonenden van groeves kunnen bijvoorbeeld 

een klacht indienen over milieuschade of schendingen van landrechten. Vertegenwoordigers van 

werknemers of andere maatschappelijke organisaties kunnen dit ook doen als de belangen van mens 

of milieu in het geding zijn.  

 

Als er een klacht is ingediend, is de eerste stap om via bemiddeling tussen de betrokken partijen een 

oplossing te vinden voor het probleem waarmee alle betrokkenen akkoord gaan. Als dit niet lukt, zal 

de Commissie een bindende uitspraak doen. De internationale richtlijnen van de OESO en de VN zijn 

daarvoor het uitgangspunt. Nadat de Commissie een uitspraak heeft gedaan, bekijken wij samen met 

de Trustone-partijen hoe wij onze invloed kunnen uitoefenen om de situatie in de fabrieken en 

groeves te verbeteren. 

 

Uiteraard zijn niet alle arbeiders bij alle toeleveranciers op de hoogte van het klachtenmechanisme 

en als ze het wel zijn dan durven ze misschien niet altijd een melding te doen. Wij zijn daarom ook in 

gesprek met leveranciers en lokale organisaties om het belang van het klachtenmechanisme duidelijk 

te maken.  


