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Inleiding  

In de internationale waardeketen van natuursteenproducten zoals tegels, grafstenen en 

keukenbladen, zijn duurzaamheidsvraagstukken prominent aanwezig. Onderzoek naar 

duurzaamheidsaspecten in steengroeven en -fabrieken in India en China wijzen op 

schendingen van alle fundamentele ILO Conventies en andere problemen: lozing van 

onbehandeld afvalwater, moderne slavernij, geen leefbare lonen, luchtvervuiling, excessieve 

werktijden, discriminatie, onbetaald overwerk, kinderarbeid, beroepsziekten, gebrekkige 

veiligheidsmaatregelen en geen uitoefening van het recht op organisatie en collectieve 

onderhandelingen. De exploitatie van steengroeven is veelal slecht geregeld, waardoor 

illegale mijnbouw vaak voorkomt en er weinig controle is over arbeidsomstandigheden. Op 

basis van de huidige kennis lijken de problemen urgenter te zijn in India dan in China (Glocal 

Research, LIW en Stop Kinderarbeid, 2015; Madhavan & Raj, 2005; Mining, Minerals and 

Sustainable Development, 2002; MLPC & Australian National University, 2014; SwedWatch, 

SOMO en IHLO, 2008; UNICEF & Centrum voor Verantwoord Ondernemen, 2015). Het 

afgelopen decennium liet een toename zien van het aantal vrijwillige collectieve initiatieven 

in de particuliere sector die de arbeids- en milieuomstandigheden in natuursteengroeven en 

-fabrieken in ontwikkelingslanden proberen te verbeteren. 

Deze scriptie analyseert de effectiviteit van vijf West-Europese Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO)-initiatieven om duurzaamheid in 

natuursteentoeleveringsketens te vergroten. Voor het onderzoek zijn tussen april en juli 

2016 19 semi-gestructureerde interviews afgenomen met vertegenwoordigers van MVO-

initiatieven, hun leden, Non-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) en andere stakeholders 

uit de natuursteensector. Daarnaast is openbare informatie van de MVO-initiatieven op 

inhoud geanalyseerd. Drie van de initiatieven certificeren stenen: Fair Stone, XertifiX en de 

Indo-German Export Promotion (IGEP); twee doen dat uitdrukkelijk niet: het Ethical Trading 

Initiative (ETI) Sandstone en het TFT Responsible Stone Programme (TFT-RSP). De 

onderzoeksvraag van deze scriptie is: 

Hoe effectief zijn West-Europese MVO-initiatieven in het bereiken van duurzaamheid 

in natuursteengroeven en -verwerkingsfabrieken? 
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Theorie 

Natuursteenindustrie als een minder zichtbare internationale waardeketen 

Internationale waardeketens geven grensoverschrijdende productiesystemen weer (Ramel, 

Mangelsdorf & Blind, 2015). In zeer zichtbare waardeketens zijn leidende bedrijven 

internationaal populaire merken en deze worden door internationale media en NGO’s 

kritisch gevolgd. Het imago van zulke merken is onlosmakelijk verbonden met verkoopcijfers. 

Het imago is daarom een reden om een voor de buitenwereld zichtbare poging te doen om 

ervoor te zorgen dat leveranciers voldoen aan de hen gestelde gedragscodes. De 

natuursteensector is een minder zichtbare waardeketen: ze bestaat uit kleine en 

middelgrote ondernemingen die minder goed in staat zijn hun gedragscodes binnen de 

keten af te dwingen dan voorgenoemde grote merken. Bovendien oefent een bredere groep 

actoren, zoals regelgeving, nationale media en minder machtige bedrijven, druk uit op 

toeleveringsketens om aan aspecten van MVO te voldoen (Lund-Thomsen & Nadvi, 2010). 

Lund-Thomsen & Nadvi (2010) vonden dat externe MVO druk minder effect heeft op minder 

zichtbare waardeketens dan op zichtbare waardeketens. In een keten als die van 

natuursteen kan externe druk er zelfs toe leiden dat lokale leveranciers compliance van 

gedragscodes gaan tegenwerken. Niet veel natuursteenbedrijven zijn bezig met MVO en 

lange tijd bleven de omstandigheden in de natuursteensector onopgemerkt in West-Europa. 

Volgens Barrientos & Smith (2007) zal ethische handel voor de meeste bedrijven geen 

prioriteit zijn zolang goede prestaties niet naar behoren worden beloond. Voorliggende 

scriptie bevestigd dat voor sommige bedrijven beloningen, zoals zekerheid van orders, 

inderdaad een voorwaarde zijn voor MVO. Het Europees beleid inzake duurzaam 

overheidsinkopen biedt kansen om als beloningsstimulans te dienen. 

Grenzen van gedragscodes 

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat gedragscodes de meest gebruikte 

instrumenten zijn om milieu- en arbeidsomstandigheden te verbeteren, door MVO-

initiatieven en NGO’s alsmede bedrijven (De Neve, 2009). Het gebruik van codes kent echter 

drie beperkingen als het om verbeteringen in de onderste schakels van toeleveringsketens 

gaat. Ten eerste ondermijnen de inkooppraktijken van importeurs vaak de naleving van 

gedragscodes (Barrientos & Smith, 2007; Harney 2008 in Lund-Thomsen & Lindgreen, 2014). 

Ten tweede hebben veel codes weinig inhoud en een kleine reikwijdte (Barrientos & Smith, 

2007). Codes hebben doorgaans meer invloed op materiële werkomstandigheden zoals het 

dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), dan op minder tastbare 

‘procesrechten’ zoals het recht op collectieve onderhandelingen, die een duurzamer effect 

hebben (Lund-Thomsen & Lindgreen, 2014). Ten derde worden gedragscodes bekritiseerd 

omdat ze vaak worden geformuleerd zonder relevante input van werknemers en 

leveranciers in ontwikkelingslanden (De Neve, 2009). Hierdoor hebben leveranciers geen 

affiniteit met de codes en ontstaat het gevoel dat de regels hen ongewild worden 

opgedrongen door hun afnemers. Het gebrek aan affiniteit maakt de duurzaamheid van 

MVO-codes op lange termijn twijfelachtig (Lund-Thomsen & Nadvi, 2010). Bovendien 



3 

 

kunnen MVO-codes worden gezien als een vergroting van ongelijkheid op een neokoloniale 

manier (De Neve, 2009). 

Bemoeilijkend voor de naleving van MVO-codes in internationale waardeketens is de 

diversiteit aan normen en waarden in verschillende contexten, zoals het verschil tussen de 

lokale en mondiale kijk op kinderarbeid. De mondiale visie wordt weerspiegeld in de ILO-

conventies voor fundamentele arbeidsrechten, waaronder het afwijzen van kinderarbeid. 

Deze kunnen daarom worden beschouwd als universeel toepasbaar (Lund-Thomsen & 

Lindgreen, 2014). In voorliggende scriptie werd deze visie voor een groot deel gedeeld door 

de vertegenwoordigers van MVO-initiatieven. Lokale leveranciers wijzen er daarentegen 

vaak op dat bij het ontbreken van goede onderwijsmogelijkheden, werk kinderen de nodige 

beroepsopleiding biedt en bijdraagt aan het levensonderhoud van het gezin (Lund-Thomsen 

& Lindgreen, 2014). Een cultuur-relativistisch standpunt in dit debat zou benadrukken dat 

met de lokale context rekening moet worden gehouden, in plaats van naleving eisen van 

rechten die zijn bepaald door dominante westerse ideeën. In voorliggende scriptie nam de 

meerderheid van de bedrijfsvertegenwoordigers een meer cultuur-relativistisch standpunt 

in. 

Compliance- en Samenwerkingsparadigma 

Lund-Thomsen & Lindgreen (2014) geven aan dat MVO in internationale waardeketens 

verschuift van een op compliance gebaseerd paradigma naar een paradigma gebaseerd op 

samenwerking. In het compliance paradigma dwingen het maatschappelijk middenveld en 

de media internationale bedrijven om vrijwillige gedragscodes vast te stellen voor hun 

leveranciers in ontwikkelingslanden (Locke et al., 2008 in Lund-Thomsen & Lindgreen, 2014). 

De naleving wordt gemeten via sociale audits door derden, onafhankelijke commerciële 

auditkantoren, om een schijn van onafhankelijke controle op te houden. Die 

onafhankelijkheid wordt echter in twijfel getrokken, omdat de voortzetting van de 

activiteiten van die auditkantoren afhangt van het onderhouden van goede relaties met de 

betalende klanten, zowel kopers als leveranciers. 

In het samenwerkingsparadigma hebben de afnemers een nieuwe rol: in plaats van 

het simpelweg eisen van veranderingen van hun leveranciers worden zij geacht de eigen 

inkooppraktijken veranderen (Barrientos, 2013 in Lund-Thomsen & Lindgreen, 2014). Er is 

nog geen bewijs dat in dit nieuwe paradigma de situatie bij de leveranciers aanzienlijk 

verbeterd of dat de afnemers daadwerkelijk hun inkooppraktijken veranderen. Het 

samenwerkingsparadigma krijgt naast kritiek over gebrek aan bewijs ook kritiek omdat 

werknemers en leveranciers geen stem hebben, waardoor machtsverhoudingen moeilijk 

kunnen worden gewijzigd. Bovendien achten Lund-Thomsen & Lindgreen (2014) het 

onwaarschijnlijk dat grote internationale bedrijven in staat zijn om samen te werken met 

iedere leverancier, dus voorspellen ze dat de traditionele naleving van de code en controle 

via sociale audits een grote rol blijft spelen. Natuursteenbedrijven zijn echter veelal kleine en 

middelgrote ondernemingen en hebben dus waarschijnlijk behapbaardere aantallen 

leveranciers, waardoor er in deze sector kansen liggen voor het samenwerkingsparadigma. 

Het samenwerkingsparadigma benadrukt nauwe samenwerking en lange-termijn-
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vertrouwensrelaties tussen inkoper en leverancier (Oxfam, 2010 in Lund-Thomsen & 

Lindgreen, 2014). 

 

Resultaten 

Gedragscodes 

Alle onderzochte MVO-initiatieven hebben hun eigen gedragscode vastgesteld en alle 

initiatieven, met uitzondering van IGEP, hebben deze codes op hun websites gepubliceerd. 

De codes van ETI en IGEP zijn beide multi-sectoraal, wat betekent dat ze zijn bedoeld om te 

worden toegepast op verschillende sectoren, terwijl de codes van Fair Stone, XertifiX en TFT-

RSP uni-sectoraal zijn. Een uni-sectorale code is gericht op de problemen in één specifieke 

bedrijfstak, hetgeen kan bijdragen aan de doeltreffendheid van de aanpak bij deze 

problemen. Alle initiatieven hebben de fundamentele ILO-verdragen in hun codes verwerkt, 

waarmee het sociale aspect van duurzaamheid goed is ingebed. Alle codes hebben 

voorschriften over lonen, pensioenen en compensaties voor overuren, dus de economische 

dimensie van duurzaamheid wordt ook meegenomen. De initiatieven geven over het 

algemeen weinig ruimte aan het milieuaspect. De code van TFT-RSP is de enige met 

richtlijnen over rechtstoegang en klachtenprocedures. Toegang tot klachtenprocedures is 

een procesrecht en daarom belangrijk voor werknemers om een krachtiger inbreng alsmede 

andere rechten te verkrijgen. Corruptie en omkoping is alleen opgenomen in de basiscode 

van ETI, terwijl deze bekendstaan als voorkomende problemen in India. Alle codes bevatten 

ongeveer dezelfde eisen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, maar ook 

contractuele zaken en sociale bescherming. Betrokkenheid van lokale gemeenschappen en 

genderkwesties zijn echter beter verwerkt in de codes van TFT-RSP en XertifiX dan in die van 

ETI, Fair Stone en IGEP. 

Genomen maatregelen 

Om de naleving van hun codes te waarborgen kennen de certificeringsinitiatieven Fair Stone, 

IGEP en XertifiX een vrij dwingende stijl. IGEP kan geplaatst worden binnen het compliance 

paradigma, terwijl Fair Stone en XertifiX kenmerken vertonen van zowel het compliance- als 

het samenwerkingsparadigma. Fair Stone en XertifiX werken namelijk met een 

controlesysteem, maar ze verwachten daarnaast dat leden hun leveranciers stimuleren om 

de gedragscode na te leven. Controle is het voornaamste instrument voor het meten van 

naleving van MVO-codes, maar zijn niet altijd in staat om fraude op te sporen of 

veranderingen te eisen. Toch vertrouwt IGEP volledig op het meten van compliance door 

middel van onaangekondigde inspecties, audits en corrigerende actieplannen, en Fair Stone 

en XertifiX voor een groot deel; de laatste twee initiatieven geven ook trainingen en 

workshops voor werknemers en management. De drie certificeringsinitiatieven gaan allen 

uit van lokale wetgeving en mondiale afspraken. Aangezien er in de interviews zonder twijfel 

werd uitgegaan van de universele toepasbaarheid van de ILO-verdragen, is het logisch dat zij 

een algemene norm hanteren en die op dezelfde manier toepassen op alle bedrijven in een 

toeleveringsketen.  
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Dat bovengenoemde certificeringsinitiatieven in Duitsland gevestigd zijn is te 

verklaren door de aandacht van Duitse media voor het gebruik van kinderarbeid in de 

productie van grafstenen. De eenduidige media-aandacht motiveerde steenimporteurs om, 

om marketingredenen, op zoek te gaan naar een manier om aan klanten te bewijzen dat hun 

stenen zonder kinderarbeid worden geproduceerd. De focus op compliance, met het oog op 

het mogelijke concurrentievoordeel, impliceert dat leden weinig intrinsiek gemotiveerd zijn 

voor het verwezenlijken van duurzame natuursteenproductie alsmede voor het nemen van 

hun verantwoordelijkheid. Praktisch gezien zitten er een aantal haken en ogen aan het 

labelen van stenen in plaats van het certificeren van een fabriek of steengroeve. Vooral 

wanneer de intrinsieke motivatie voor het nastreven van duurzaamheid bij bedrijven 

ontbreekt en zij MVO voornamelijk nastreven vanwege marketingredenen, is sjoemelen met 

labels een aanzienlijk risico. De certificeringsinitiatieven zien certificering als de enige manier 

om compliance te garanderen en tegelijkertijd hun leden te voorzien in hun behoefte aan 

bewijs dat hun product duurzaam is. Aan de andere kant certificeren TFT-RSP en ETI 

Sandstone bewust geen stenen, omdat in hun visie alleen compliance nastreven een 

onvoldoende maatregel is om duurzaamheid te bewerkstelligen. TFT-RSP en ETI Sandstone 

geven dus de voorkeur aan een aanpak gebaseerd op overleg zoals in het 

samenwerkingsparadigma. Zoals Lund-Thomsen & Lindgreen (2014) opmerkten, is de 

grenslijn tussen de twee paradigma’s dun en blijkt het in de praktijk moeilijk af te zien van 

audits om naleving te waarborgen. Door te overleggen met leveranciers en gezamenlijk aan 

duurzaamheid te werken in plaats van alleen maar compliance te controleren, krijgen 

werknemers meer kans om procesrechten te claimen in plaats van dat alleen hun materiële 

werkomstandigheden verbeteren. Dit idee is in lijn met zowel de literatuur als de 

waargenomen verschuiving van het compliance paradigma naar het 

samenwerkingsparadigma binnen MVO. Nadruk wordt gelegd op het positieve effect van 

langdurige relaties tussen leveranciers en afnemers voor het verbeteren van arbeids- en 

milieuomstandigheden. Leden van de onderzochte MVO-initiatieven hebben vaak goede, 

langdurige relaties met hun leveranciers en geven aan dat deze relaties waardevol zijn voor 

het creëren van verandering. Het nadeel kan echter zijn dat vanwege de grote mate van 

vertrouwen die is opgebouwd tijdens die langdurige relaties, importeurs geloven dat 

wanneer zij hun leverancier vragen om te voldoen aan bepaalde eisen uit de betreffende 

MVO-code, de leverancier het meteen zal doen. Er wordt echter niet altijd gehoorzaamd, 

wat aangeeft dat goede relaties en vertrouwen kunnen faciliteren dat problemen 

gemakkelijker worden verdoezeld. 

Impact 

Concrete behaalde resultaten van de initiatieven blijven vaag. Alleen TFT-RSP is publiekelijk 

transparant over haar verrichtingen: op de website staat vermeld dat sinds juli 2015 drie 

fabrieken en een steengroeve niveau één van de code hebben bereikt. Ook wordt vermeld 

welke leden met deze fabrieken en steengroeve hebben gewerkt om dit niveau te bereiken. 

Leden van TFT-RSP die zijn geïnterviewd beschouwen dit aantal als laag. Echter, de openheid 

van TFT-RSP en de erkenning dat het veranderen van arbeids- en milieuomstandigheden een 

langzaam en moeizaam proces is, vergroot de betrouwbaarheid van het initiatief alsmede de 
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veronderstelde duurzaamheid en daarmee de waarde van de resultaten. Zo transparant als 

TFT-RSP is over de behaalde resultaten, zo ondoorzichtig zijn Fair Stone, IGEP en XertifiX. 

Naast het voldoen aan de minimumeisen van de code om het label te verkrijgen, blijft het 

onduidelijk hoeveel en welke steengroeven en verwerkingsfabrieken onder de 

certificeringsschema’s vallen. De certificeringsinitiatieven beweren dat zij 100% van de 

toeleveringsketen van hun leden kennen, maar geen van de drie initiatieven maakt deze 

informatie openbaar. Cijfers over hoeveel stenen gecertificeerd zijn, zijn eveneens niet 

openbaar. Betreffende de minimumeisen van de codes zijn die van XertifiX zeer vergaand, 

terwijl die van Fair Stone en IGEP niet veel verbeteringen voor arbeidsomstandigheden en 

milieu teweegbrengen. IGEP heeft slechts één minimumeis: de eliminatie van alle vormen 

van kinderarbeid. Fair Stone’s minimumeisen zijn alleen gericht op de veiligheid op de 

werkplek. Hoewel die veiligheid uiteraard belangrijk is, dekt het slechts één aspect van 

materiële arbeidsomstandigheden; met een verbeterde veiligheid op de werkplek wordt nog 

niets bereikt op het gebied van procesrechten. Het resultaat van ETI Sandstone betreft de 

oprichting van het State Forum on Natural Stone in Rajasthan, dat nu functioneert als 

zelfstandig platform, maar waarvan de concrete impact vaag blijft. 

Transparantie  

Het merendeel van de MVO-initiatieven is niet transparant naar het publiek over 

deelnemende leveranciers en verbeteringen, maar wel over hun leden, activiteiten en codes. 

Publieke transparantie over de aanpak, moeilijkheden en resultaten geeft buitenstaanders 

de mogelijkheid bij het initiatief betrokken te raken. Transparantie naar leden toe geeft hen 

de mogelijkheid vragen te stellen en kritisch te zijn, waar het initiatief van kan leren en de 

aanpak mogelijk kan verbeteren. Alle MVO-initiatieven hebben gemeen dat de 

toeleveringsketen van hun leden in de gebieden waar de initiatieven actief zijn, transparant 

voor hen is. Terwijl certificeringsinitiatieven simpelweg om een lijst met leveranciers vragen, 

hanteren TFT-RSP en ETI Sandstone een uitgebreidere inventarisatieprocedure. Het blijkt 

moeilijk om ketentransparantie te bereiken tot op het niveau van steengroeven. ETI, TFT en 

XertifiX publiceren jaarverslagen en Fair Stone en IGEP niet, althans niet openbaar. Zelfs als 

Fair Stone en IGEP  interne jaarverslagen zouden schrijven, dan lopen zij de mogelijkheid om 

te leren middels feedback van anderen mis. Gezien het feit dat Fair Stone haar gedragscode 

niet heeft herzien sinds haar oprichting, alsmede het feit dat Fair Stone en IGEP geen 

jaarverslagen publiceren, is het onwaarschijnlijk dat beide initiatieven lessen leren of hun 

aanpak verbeteren. XertifiX, TFT-RSP en ETI ondernemen meer om zichzelf te verbeteren, 

waardoor het waarschijnlijker is dat zij effectiever worden in het bereiken van hun doelen. 

 

Conclusies  

Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat, met betrekking tot effectiviteit, 

de MVO-initiatieven voor het grootste deel niet voldoen aan de normen van de 

participanten van deze scriptie. Respondenten in het onderzoek achtten MVO-initiatieven 

effectief wanneer leveranciers voldoen aan de codes van de initiatieven. Concrete cijfers 

over naleving van de codes waren echter laag of publiekelijk niet beschikbaar. Van invloed 
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op de effectiviteit van de initiatieven is dat de nadruk van de codes op materiële 

werkomstandigheden ligt in plaats van op procesrechten van arbeiders. Van afnemers 

wordt, met name in het samenwerkingsparadigma, verwacht dat ze samenwerken met hun 

leveranciers om veranderingen te bewerkstelligen, maar het is onwaarschijnlijk dat 

werknemersrechten verbeteren zolang de focus ligt op materiële werkomstandigheden in 

plaats van procesrechten. Bovendien is voor leden van de certificeringsinitiatieven de 

business case van MVO de voornaamste reden om aan het initiatief deel te nemen. Het is 

naïef te veronderstellen dat simpelweg door samenwerking arbeids- en 

milieuomstandigheden zullen verbeteren, als zakelijk profijt de reden is om verantwoord te 

ondernemen en intrinsieke overtuiging niet of nauwelijks meespeelt. Participanten vonden 

wezenlijke motivatie en betrokkenheid van leveranciers één van de belangrijkste elementen 

om naleving van de codes te bereiken. Werkelijke betrokkenheid kan eerder worden bereikt 

in het samenwerkingsparadigma dan in het compliance paradigma; het is namelijk 

onwaarschijnlijk dat het opleggen van een extern ontwikkelde code langdurige verandering 

teweegbrengt, omdat leveranciers geen of gebrekkige affiniteit met de voorgeschreven 

regels hebben. 

 

Aanbevelingen 

Voortbouwend op bovenvermelde conclusies is het aan te bevelen dat MVO-initiatieven 

lokale leveranciers en werknemers een stem geven en betrekken in hun methoden. 

Luisteren naar de meningen van leveranciers en werknemers moedigt hen aan de 

maatregelen meer als die van henzelf te zien, wat nodig is voor het waarborgen van 

verduurzaming van arbeids- en milieuomstandigheden en dus van het vergroten van de 

effectiviteit van de initiatieven. Daarnaast is een verhoogde transparantie van de initiatieven 

aan te bevelen, zowel openbaar als voor de leden. Transparantie biedt gelegenheid voor 

kritische betrokkenheid van derden en van leden, wat leerzaam kan zijn voor de initiatieven 

en mogelijk leidt tot betere maatregelen en prestaties. Samenwerking leidt waarschijnlijk tot 

effectievere en duurzamere resultaten. In een minder zichtbare waardeketen als de 

natuursteensector bereikt externe druk minder verandering dan in een zichtbare 

waardeketen. Bovendien, hoewel het collectief eisen van veranderingen gebaseerd op 

gelijke codes effectief kan zijn voor bepaalde problemen, zijn MVO inspanningen tot op 

heden vrijwillig en staan bij de meeste bedrijven laag of niet op de agenda. Een grotere 

impact zou men van het Europees beleid voor duurzaam overheidsinkopen kunnen 

verwachten, omdat overheden grote afnemers zijn van natuursteen. Dat wil zeggen, als het 

goed zou worden toegepast, wat nu nog niet het geval is. Zoals de natuursteenketen nu is 

georganiseerd, ligt duurzaamheid nog ver in het verschiet.  
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