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1.1. Formuleren van beleid

Code of conduct en 

beleidsverklaring integreren in onze 

publieke communicatie

Leveranciers, klanten en andere 

relaties bekend maken met onze 

inspanningen om verantwoorde 

natuursteen te verkopen. 

Deadline Q1 2023

Het vergroten van inzicht in de 

groeves waar onze steen gewonnen 

wordt

75% inzicht in de groeves Okt 2022-okt 2023

Het vergroten van inzicht in de 

fabrieken die onze materialen 

verwerken

100% inzicht in de fabrieken Okt 2022-okt 2023

Deelname aan de 

stakeholderdialoog in Rajasthan

Risico's in beeld brengen samen 

met  leveranciers (fabrieken en 

exporteurs)

Deelname aan de risico-analyse in 

Vietnam uitgevoerd door 

TruStonepartijen. 

Risico's in beeld brengen samen 

met  leveranciers (fabrieken en 

exporteurs)

We bespreken het zelf met onze 

directe leverancier en wanneer 

reizen terug kan met eigenaars 

fabrieken en groeves. We bekijken 

ook de resultaten van de 

verdiepende risico-analyse in China 

die in 2022 zal worden uitgevoerd 

om het gesprek verder aan te gaan. 

Risico's in beeld brengen samen 

met  leveranciers (fabrieken en 

exporteurs)

In Q1 2023 online bespreken met 

onze directe leverancier; zodra 

reizen weer mogelijk is ook zelf 

bespreken met de eigenaren van 

fabrieken en groeves

Het prioriteren van risico’s op basis 

van ernst en waarschijnlijkheid

Ernstigste risico’s eerst 

aanpakken

Het betrekken van 

belanghebbenden bij het prioriteren 

van risico's

Geloofwaardig zijn in onze 

aanpak van risico’s

Land Risico

India

Kinderarbeid en de 

risico's 

geprioriteerd via 

de 

stakeholderdialoog 

in Rajasthan

Vanuit de stakeholderdialoog 

Rajasthan zoeken we samen met de 

leverancier naar oplossingen. 

China

Vakbondsvrijheid, 

arbeidsomstandigh

eden, milieu

Op basis van bestaande analyse en 

toekomstig onderzoek uitgevoerd 

door TruStone starten we de dialoog 

met onze directe leverancier. 

Vietnam

Zal bepaald 

worden op basis 

van risico-analyse 

in Vietnam. 

Deelname aan risico-analyse 

uitgevoerd door TruStone partijen 

om analyse te ondersteunen en mee 

te werken aan oplossingen in 

volgende fase. We betrekken ook 

onze leverancier in het proces. 

4. Evalueren

Evalueren van de voortgang van de 

maatregelen uit ons plan van 

aanpak

Alle actiepunten zijn afgehandeld
In het komende verslagjaar / voor 

1-10-2023

5. Rapporteren

Publiek rapporteren over ons due 

diligence-beleid en -processen, en 

over risico's en gevolgen in onze 

keten

Door publiek te communiceren 

laten we zien dat we op schema 

zijn met het implementeren van 

de OESO-richtlijnen.

Deadline Q1 2023 (op website)

6. Klachten en geschillen

Belanghebbenden wijzen op het 

bestaan van de klachten- en 

geschillencommissie van TruSTone. 

E- mail adres opgenomen in code of 

conduct. 

Personeel, omwonenden en hun 

vertegenwoordigers van de 

groeves en productielocaties zijn 

op de hoogte dat ze klachten 

kunnen indienen.

Okt 2022-okt 2023

Onze code of conduct met vermelding 

van de internationale richtlijnen die we 

volgen en de kernrisico's die TruStone 

behartigt, werd gedeeld met onze 

leveranciers maar staat nog niet online

Op 1 maart 2021 is het klachten- en 

geschillen mechanisme van TruSTone in 

werking getreden.

India: We hebben nog niet volledig 

inzicht  in de risico's van fabrieken en 

groeves in India waar onze steen wordt 

gewonnen 

Vietnam: We hebben nog niet volledig 

inzicht  in de risico's van groeves in  

Vietnam waar onze steen wordt 

gewonnen 

China: Uit een onafhankelijke 

risicoanalyse die wordt erkend door de 

stuurgroep van TruStone blijkt dat er in 

de provincies van waaruit wij 

importeren risico's zijn met betrekking 

tot vakbondsvrijheid en 

arbeidsomstandigheden (o.a. verloning 

en overuren, veiligheid en gezondheid). 

Er kunnen ook risico's zijn met 

betrekking tot milieu. 

We hebben nog niet volledig inzicht  in 

de groeves waar onze steen wordt 

gewonnen 

We hebben nog niet volledig inzicht in 

de fabrieken waar onze steen verwerkt 

wordt

Onze publieke communicatie volgt nog 

niet volledig de richtlijnen van TruStone

Wij evalueren niet jaarlijks de 

voortgang van de maatregelen uit het 

plan van aanpak

De risico's die we aantreffen kunnen we 

niet allemaal meteen aanpakken
Okt 2022-okt 2023

Okt 2022-okt 2023

gezien de containerproblematiek 

is er dit jaar slechts zeer 

beperkte eigen import. Bijgevolg 

is de implementatie on hold en 

min 1 jaar uitgesteld

Okt 2021-okt 2022

2.1. Overzicht productieketen

2.3. Prioriteren van risico’s

3. Aanpak van risico’s

2.2. In kaart brengen van risico’s


