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1.1. Formuleren van beleid Geen actie nodig
Beleidsverklaring up to date 

houden
Doorlopend

Ons internationaal MVO-beleid 

blijvend onder de aandacht brengen 

van onze zakelijke relaties

Relatie met leveranciers op basis 

van vertrouwen zodat we open 

het gesprek kunnen voeren ove 

sociale en milieuomstandigheden

Doorlopend

Al onze medewerkers blijvend 

informeren over ons internationaal 

MVO-beleid

Onze medewerkers zijn er trots 

op dat we maatschappelijk 

verantwoord ondernemen

Doorlopend

2.1. Overzicht productieketen

Blijvend monitoren of grotere orders 

volledig worden verwerkt in de 

fabrieken die we kennen en niet 

worden doorgezet naar andere 

fabrieken

We willen de herkomst van onze 

materialen kennen zodat we zicht 

kunnen blijven houden op de 

omstandigheden waaronder onze 

materialen worden gewonnen en 

verwerkt

Doorlopend

2.2. In kaart brengen van risico’s

Zodra reizen weer mogelijk is gaan 

we de fabrieken en groeves weer 

zelf bezoeken

Voorkomen van misstanden en 

bijdragen aan verbeteringen
Doorlopend

2.3. Prioriteren van risico’s

Uit algemene rapporten leiden we af 

dat er een kans is op ernstige 

risico's in onze keten in India. 

Komend jaar leggen we daar de 

focus op.

Naar vermogen bijdragen aan 

verbeteringen, waarbij we de 

ernstigste risico's als eerste 

aanpakken.

In het komende verslagjaar

Land Risico

China CO2 uitstoot

CO2 uitstoot in groeve en fabriek 

terug dringen door ze vanuit onze 

eigen kennis en ervaring te helpen 

met het opstellen van een milieuplan 

en de voortgang ervan te volgen

CO2 uitsoot tot een minimum 

beperken.
In het komende verslagjaar

China Transparantie

Met onze vaste leverancier 

afspreken ons altijd op de hoogte te 

houden als (delen van) orders 

worden geplaatst bij andere 

fabrieken

Volledig inzicht in de locaties 

waar onze productie plaatsvindt 

en de omstandigheden 

waaronder dat gebeurt

In het komende verslagjaar

India diverse risico's

De groeveeigenaar doet mee aan de 

lopende TruStone-

stakeholderdialoog in Rajasthan. We 

gaan proberen ook de 

fabriekseigenaar erbij te betrekken

Betrekken bij de dialoog en van 

daaruit verkennen welke 

verbeteringen mogelijk zijn

In het komende verslagjaar

1. We volgen de training over 

dialoog in China die TruStone 

voorjaar 2023 aanbiedt. 2. In jaar 5 

- in het licht van de prioritering die 

we dan maken - bezien of deze 

actiepunten weer moeten worden 

opgevoerd

Met respect voor de Chinese 

cultuur en regelgeving het 

gesprek aangaan over sociale 

dialoog

Volgend jaar

Actiepunten opnieuw opgevoerd om 

voortgang te bevorderen en te 

monitoren

structurele verbeteringen 

realiseren
In het komende verslagjaar

5. Rapporteren

Onze due diligence rapportage op 

een toegankelijke manier 

communiceren met 

belanghebbenden en 

rechthebbenden

Door publiek te communiceren 

laten we zien dat we op schema 

zijn met implementeren van de 

OESO-richtlijnen

Doorlopend

6. Klachten en geschillen

Belanghebbenden attent maken op 

het bestaan en rol van de klachten- 

en geschillencommissie van het 

TruStone Initiatief

Workers, omwonenden en hun 

vertegenwoordigers weten dat ze 

klachten kunnen indienen, wat 

door de taalbarriere moelijk is om 

dat duidelijk te maken.

In het komende verslagjaar

We hebben niet volledig zicht op de 

risico's bij onze productielocaties

Nog niet alle belanghebbenden in de 

keten zijn op de hoogte van het bestaan 

van de klachten- en geschillencommissie 

van TruStone

We hebben volledig inzicht in de 

herkomst van onze materialen

3. Aanpak van risico’s

4. Monitoring en evaluatie

Vorig jaar hebben we actiepunten 

opgenomen om bij Chinese leveranciers 

CO2 te verminderen en transparantie in 

de keten te bevorderen. Uit recente 

auditrapporten en certificaten blijkt dat 

daar belangrijke stappen op het gebied 

van milieubeleid zijn gezet. De Chinese 

leveranciers hebben ook onze code of 

conduct ondertekend inclusief afspraken 

over transarantie. We blijven de 

voortgang monitoren.

Wij rapporteren op toegankelijke wijze 

over onze due diligence en de risico’s in 

de keten

We hebben vaste leveranciers in China en 

een aantal Europese landen. Uit een 

risicoanalyse van TruStone weten we dat 

er risico's zijn in China. Uit eigen 

waarneming weten we dat in de Europese 

landen de risico's zeer beperkt zijn. In de 

afgelopen periode hebben we ook 

machinegezaagde materialen uit India 

gehaald. Uit een risicoanalyse van 

TruStone weten we dat er in het 

groevegebied ernstige risico's voorkomen. 

Onze directe leverancier is recentelijk 

geaudit en de geconstateerde non-

compliances zijn niet heel ernstig. Wij 

richten onze aandacht nu vooral op de 

fabriek en groeve, die we in het verleden 

overigens wel zelf hebben bezocht.

Vorig jaar hadden we ons voorgenomen 

dialoog tussen werknemers en 

management bij onze Chinese 

leveranciers te stimuleren om zo onder 

meer excessieve overuren te voorkomen. 

Door Covid-restricties hebben we niet 

naar China kunnen reizen en is het er 

niet van gekomen dit uit te voeren. 

Sociale dialoog is een gevoelig thema in 

China en wij willen dat op locatie 

bespreken en niet online. Omdat niet 

duidelijk is wanneer reizen weer mogelijk 

is en wij inmiddels in India risico's hebben 

die urgenter zijn voeren we deze 

actiepunten nu af en kijken we volgend 

jaar of ze weer opgevoerd moeten 

worden.  

1.2. Integreren van IMVO in bedrijfsvoering

Onze beleidsverklaring laat zien dat 

internationaal MVO onderdeel is van onze 

kernactiviteit

Wij voeren met al onze leveranciers het 

gesprek over internationaal MVO aan de 

hand van onze code of conduct

We hebben onze medewerkers 

geinformeerd over ons internationaal 

MVO-beleid


