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1.1. Formuleren van beleid

Zowel het vernieuwde IMVO-beleid als onze 

recent aangepaste Code of Conduct onder de 

aandacht brengen van onze leveranciers en 

andere zakelijke relaties. 

Onze leveranciers en andere zakelijke 

relaties nog meer inlichten over het nieuw e 

IMVO-beleid en onze aangepaste Code of 

Conduct. 

In de plannig vanaf 

september 2022

1.2. Integreren van IMVO in bedrijfsvoering

Uitbreiding van de bekendheid van het IMVO-

beleid naar alle medewerkers in ons bedrijf 

en dit ook als actief werkpuntje meenemen 

in de toekomst. 

Onze medewerkers vertrouwd(er) maken 

met TruStone en het IMVO-beleid en 

uitleggen waarvoor deze twee organisaties 

staan. 

Dit is reeds 

opgestart. 

2.1. Overzicht productieketen

Een beter inzicht krijgen in de groeves waar 

de materialen oorspronkelijk vandaan 

komen.

Meer inzicht bekomen in de groeves waar de 

natuursteen vandaan komt.

In de planning van 

zodra reizen 

opnieuw mogelijk is. 

Dit kan enkel op 

locatie. 

2.2. In kaart brengen van risico’s                         

2.3. Prioriteren van risico's                                    

Vaststellen van de risico's op de 

desbetreffende locaties. 

In kaart brengen van de risico's en deze 

bespreken met de leverancier om zodoende 

tot een goeie oplossing te komen (rekening 

houdend met prioriteit en etnisiteit). Nadien 

worden deze risico's verder opgevolgd en 

opnieuw geevalueerd. 

In de planning van 

zodra reizen 

opnieuw mogelijk is. 

Dit kan enkel op 

locatie. 

Normaal gezien worden de fabrieken (af en 

toe ook enkele groeves) verschillende malen 

per jaar bezocht. Door de Covid is dit alles 

een beetje in het water gevallen. Dit wordt 

opnieuw hervat van zodra de mogelijkheden 

er terug zijn. Ook 1x per jaar wordt er 

normaal gezien onaangekondigd langs 

gegaan. Laatste jaren hebben we ons 

toegespitst op Marokko er zijn daar heel wat 

aanpassingen gebeurt.

We hebben de Code of Conduct vervolledigd 

met de toevoeging van het landrecht . Deze 

is terug te vinden op onze website.

Alleen het management en de inkoop van het 

bedrijf zijn momenteel bekend met het IMVO-

beleid.

Voorafgaaande analyse van de fabrieken 

waar de materialen verwerkt worden en de 

herkomst is gekend.In 2022 hebben we alle 

groeves en fabrieken in kaart gebracht maar 

het is moeilijk door beperkingen van reizen 

en stijgende kosten om bij de groeves te 

geraken. 



3. Aanpak van risico's

Deelname aan de opvolging van de 

risicoanalyse in Vietnam en werk maken van 

de actiepunten en 'commitments' die er uit 

komen. 

In Marokko kunnen we alle uitgevoerde 

optimalisaties opvolgen hoe ver dit 

voldoende is.

Risico's in beeld brengen samen met  

leveranciers (fabrieken en exporteurs)
Doorlopend 2023

4. Evalueren
Evalueren van de voortgang van de 

maatregelen uit ons vorige Plan van Aanpak.
Alle actiepunten zijn afgehandeld. okt-23

5. Rapporteren

Publiek rapporteren over ons due diligence-

beleid en -processen en risico's en gevolgen 

in onze keten. Dit zal op onze website 

vermeld staan.

Door aan het publiek te communiceren laten 

we zien dat we op schema zitten met het 

realiseren van de OESO-richtlijnen.

Q4 2022

6. Klachten en geschillen

Belanghebbenden attent maken op het 

bestaan en de rol van de klachten- en 

geschillencommissie van het TruStone 

initiatief. 

Werknemers, omwonenden en hun 

vertegenwoordigers weten dat ze klachten 

kunnen indienen.

Doorlopend 2023

In maart 2021 is het klachten- en 

geschillenmechanisme van TruStone van start 

gegaan. We plaatsen een link op de website 

zodat klanten ook bij klachten en  geschillen 

dit kunnen melden.

Vietnam: We hebben nog niet volledig inzicht 

in de risico's van fabrieken en groeves waar 

onze steen wordt gewonnen. De risicoanalyse 

die recent door TruStonepartijen werd 

uitgevoerd willen we mee opvolgen door deel 

te nemen, samen met onze agent, aan het 

vervolgtraject om de risico's samen met 

andere bedrijven en partijen van Trustone op 

te pakken. 

Marokko: we hebben alles op punt gezet wat 

betreft de persoonlijke 

beschermingsmiddelen, geluidswering dus 

optimalisatie van veiligheid en 

werksomstandigheden in productie en naar 

toeleveranciers, elk schakel van onze 

natuursteen is reeds gebeurd.

TruStone heeft in december 2020 richtlijnen 

voor publieke communicatie gedeeld. 

In september 2022 hebben we onze laatste 

Plan van Aanpak voor TruStone opgesteld.


