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NEDERLAND EN BELGIË
GAAN ER VOL VOOR

Aanpak
verantwoord
natuursteen

Nederland en België gaan vol voor een gezamenlijke aanpak van misstanden in risicovolle productielanden als India en China. Dit is het resultaat van een overleg tussen vertegenwoordigers van onder andere natuursteenbedrijven en -organisaties, overheden,
vakbonden en ngo’s. Tijdens het overleg werd onder andere het rapport The Dark Sites
of Granite besproken, dat half augustus is verschenen. Uit onderzoek – dat in opdracht
van de Landelijke India Werkgroep, Stop Kinderarbeid en Kerk in Actie werd verricht –
blijkt dat moderne slavernij, kinderarbeid en onveilige werkomstandigheden veelvuldig
voorkomen in Zuid-Indiase granietgroeves.
Tekst: Wilbert Leistra
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“Alle partijen zijn ervan overtuigd dat alleen met een gezamenlijke aanpak de situatie in risicovolle productielanden als
India en China kan verbeteren. Nederland en België samen hebben meer draagkracht richting de Indiase bedrijven en
overheden door het grotere gezamenlijke
inkoopvolume.” Dit stelt Toon Huijps van
het Belgische initiatief Fonds Eerlijke Natuursteen na een overleg tussen vertegenwoordigers van Nederlandse en Belgische
belanghebbenden eind augustus. Aan tafel
in Antwerpen zaten namens Nederland
de stakeholders van het IMVO Convenant Natuursteen dat opgesteld gaat worden – SER, Ministerie van Buitenlandse
Zaken, FNV, LIW, Di-Stone, Arte, Michel
Oprey & Beisterveld natuursteen en keramiek en de Bovatin (namens NOA) en
vanuit België vertegenwoordigers van het
departement Kanselarij en Bestuur en het
departement Werk en Sociale Economie
van de Vlaamse overheid, Febenat, Fema,
ACV, Wereld Solidariteit, de stad Gent en
het natuursteenbedrijf Marshalls. “Nu
kunnen we doorpakken.”

Rapport | De natuursteensector werd
aan het eind van de zomervakantie verrast
door een artikel in het dagblad Trouw. De
krant berichtte exclusief over Nederlandse en Belgische bedrijven die graniet verkopen uit Indiase mijnen waar kinderarbeid en schuldslavernij voorkomt. Bron
voor dit nieuws was het rapport The Dark
Sites of Granite, dat was verschenen na
een onderzoek in Zuid-Indiase granietgroeves. Het onderzoek was gehouden in
opdracht van de Landelijke India Werkgroep (LIW), Stop Kinderarbeid en Kerk
in Actie. Bij 22 steengroeven in de Indiase
deelstaten Andhra Pradesh, Karnataka en
Telangana zijn 172 werknemers ondervraagd. Bij zeven groeven was sprake van
kinderarbeid. Bij negentien groeven is
schuldslavernij een risico of een daadwerkelijk probleem. Werknemers krijgen een
voorschot of een lening, bijvoorbeeld
voor medische zorg, en kunnen de som
vaak niet terugbetalen. Zolang die schuld
staat, mogen ze niet weg bij het bedrijf.
Van tien onderzochte steengroeven was
volgens de onderzoekers via douanegegevens van Indiase havens te zien welke bedrijven het graniet kopen. Zo zijn 33 westerse bedrijven achterhaald. Daarvan
kochten er 22 bij een groeve met kinderarbeid. Dertig ervan namen af van een
steengroeve waar schuldslavernij een
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groot risico is. Vaak is er sprake van een
tussenpersoon of een fabriek die de blokken verwerkt. Het veldonderzoek liep in
de tweede helft van vorig jaar. Het is een
steekproef: elk van de drie deelstaten telt
honderden steengroeven.

Reacties | Van de 33 westerse bedrijven zijn vier afkomstig uit Nederland –
Arte uit Helmond, Jetstone uit Deurne,
Michel Oprey & Beisterveld natuursteen
en keramiek uit Echt en Kerasom uit Someren – en uit België Beltrami (Harelbeke) en Hullebusch (Ardooie). Alleen Arte
werd vrijgepleit. Het bedrijf uit Helmond
neemt geen graniet af van groeves waar
grove misstanden zijn geconstateerd in
deze steekproef. Als enige van de 33 bedrijven heeft Arte de eigen productielocaties bekendgemaakt aan de onderzoekers.
Volgens Niels van den Beucken, financieel directeur en tevens inkoper van graniet van het bedrijf, is Arte al jarenlang
actief bezig om kinderarbeid in de groeves waar het bedrijf zijn graniet inkoopt
uit te sluiten. “Om dit te bereiken werken
we nauw samen met TFT, een wereldwijde non-profitorganisatie die organisaties
in de natuursteenbranche helpt om verantwoord geproduceerd steen te leveren.
Het tegengaan van kinderarbeid in India
is onderdeel van ons mvo-beleid dat gebaseerd is op het People, Planet, Profit-principe. Dat is dan ook de belangrijkste reden dat we zijn aangesloten bij TFT.
Wij zijn dan ook blij dat dit rapport laat
zien dat onze inspanningen niet voor niets
zijn geweest”, zo laat hij in een persverklaring weten.
“Dat nu bedrijven die wel hun best doen
te kijk worden gezet, is teleurstellend”,
zegt John van den Heuvel, directeur van
keukenbladenleverancier Jetstone. “Wij
zijn hier actief mee bezig via onze brancheorganisatie DI-Stone, die ons ook vertegenwoordigd in het IMVO-convenant.
En we werken met een Code of Conduct
voor onze leveranciers. Wat betreft het
onderzoek is het ons inmiddels duidelijk
dat het voor Jetstone zou gaan om het
materiaal Star Galaxy. Helaas willen de
onderzoekers de naam van de groeve niet
vrijgeven, waardoor wij een en ander momenteel niet verder kunnen verifiëren.
Wij begrijpen dat zij zich zorgen maken
over de gevolgen voor de betreffende
groeves, maar helaas worden in het rapport wel openlijk de namen van bedrijven
in Nederland en België genoemd. Dat
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Een Indiase granietgroeve. (Foto: Aro)
Cover van het rapport The Dark Sites of
Granite waaruit onder andere blijkt dat
kinderarbeid en moderne slavernij in
granietgroeves in Zuid-India voorkomen.
(Foto: LIW)
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Werkers in een granietgroeve.

(Foto: Aro)

neemt niet weg dat wij de onderwerpen
uit dit rapport uiteraard zeer serieus opnemen en dat we ons hier zowel als individueel bedrijf, als branchebreed via het
IMVO- convenant, voor blijven inzetten.”
Michel Oprey & Beisterveld natuursteen
en keramiek werkt al jarenlang met verschillende instanties samen om de arbeidsomstandigheden in de steengroeves in
India te verbeteren, stelt managing director Jos Simons in een persverklaring. “Het
overgrote deel van de graniet die wij uit
India importeren – meer dan 75 procent
en zelfs 100 procent van de vloertegels in
graniet – komt van een fabriek die volledig wordt gecontroleerd door TFT. Wij
kopen ons graniet bij een klein aantal fa-
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brieken die regelmatig worden bezocht
en die ter plekke door een lokale kwaliteitscontroleur worden beoordeeld. Helaas is het voor ons niet mogelijk van ieder
blok graniet die door de fabrieken wordt
verwerkt tot eindproduct, na te gaan uit
welke steengroeve deze afkomstig is.Voor
een grotere aanpak werken wij binnen
Febenat aan het initiatief ‘Fonds Eerlijke
Natuursteen’ en in Nederland samen met
de SER aan het IMVO-convenant voor
de natuursteensector.”
Fred Linders noemt de natuursteensector
in Trouw een markt waarin veel cowboys
actief zijn. De inkoper van Kerasom uit
Someren beklaagt zich in het artikel in
het dagblad erover dat de onderzoekers
niet bekend maakt in welke granietgroeves de misstanden zijn geconstateerd. “Zo
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kunnen wij bij onze agent niet aandringen op verbeteringen. Alsof je sjoemelsoftware vindt en niet wil zeggen bij welk
automerk. Volgens onze leverancier komt
ons graniet niet uit het onderzochte gebied. Wij gaan naar India om met de onderzoekers te praten en onze groeven te
onderzoeken. Wat kunnen we nog meer
doen?”, vraagt hij zich in de krant af.

België | Ook Herwig Callewier van
Beltrami uit Harelbeke – een van twee
Belgische bedrijven die in het rapport
The Dark Sites of Granite voorkomen –
pleit voor meer openheid. Volgens het
rapport werd in de groeve waar het
Belgische bedrijf Beltrami – via leveranciers – graniet afneemt, geen kinderarbeid
vastgesteld. Er is wel een risico op schuld-

slavernij. “Het is jammer dat de LIW niet
wil zeggen over welke groeve het gaat,
dan zouden we onze leveranciers op de
hoogte kunnen brengen”, zegt Callewier in een reactie. “Wij werken in India
met twee leveranciers die de grote blokken uit de groeves in hun fabrieken verzagen. Die zijn supermodern, de arbeidsomstandigheden zijn er even goed als in
Europa. Maar het is juist dat de groeves
de zwakke schakel in de keten zijn. Al
denk ik dat de grootste problemen te
vinden zijn bij de verwerking van het
restafval voor de lokale markt.Veel hangt
af van de controle van lokale overheden.
In de ene deelstaat is de controle veel
strikter dan in de andere. Wij hebben de
hulp van de overheid nodig om iets af te
dwingen. Wij kunnen geen politieman
spelen”, stelt de zaakvoerder van Beltrami, tevens voorzitter van Febenat.
Callewier vind het overigens vreemd dat
het Belgische bedrijf slechter scoort in
het onderzoek dan de Engelse vestiging
van het bedrijf. “Onze vestiging in de
UK koopt vijf à zes keer meer graniet in
bij dezelfde producent waar wij in België
ook mee samenwerken en voert dezelfde
aankooppolitiek. Toch scoort onze Engelse vestiging in het rapport betere resultaten dan onze Belgische vestiging.”
Het tweede Belgische bedrijf dat in het
rapport wordt genoemd, is Hullebusch
uit Ardooie.Volgens het onderzoek werd
in de groeve waar het Belgische bedrijf
– via leveranciers – graniet afneemt, zowel kinderarbeid als schuldslavernij vast-
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gesteld. Zaakvoerder Johan Hullebusch
was verbijsterd toen hij erachter kwam
dat zijn bedrijf werd genoemd. “Hullebusch Master in Stone is gespecialiseerd
in luxe marmer. Met graniet uit Aziatische landen hebben we weinig van doen.
Medio 2014 zijn wij in Krakau een magazijn opgestart om daar producten te
verkopen die in onze Belgische markt
niet meer of minder populair werden.
Gezien granietplaten daar nog altijd ‘hot’
zijn, werden wij verplicht die producten
toe te voegen aan ons assortiment en in
te kopen. Wij zijn dus met weinig ervaring in die markt begonnen en werken
met drie vaste leveranciers samen. Deze
leveranciers ondertekenden met ons een
garantieverklaring, inkoopcharter, waarbij zij duidelijk aanvaarden te werken onder voorwaarden die wij hun opleggen.
In deze voorwaarden staan onder andere,
dat wij duidelijk stellen dat zij zich niet
kunnen inlaten met tewerkstelling van
kinderen, dat zij de werknemers een correct salaris moeten betalen en er geen
sprake kan zijn van uitbuiting. Ze moeten werken in menswaardige omstandigheden en de nodige voorzieningen moeten treffen naar veiligheid. Als kleine
garnaal in de markt hebben wij geen eigen inspectieteam dat wekelijks die bedrijven afloopt om te zien of onze regels
worden nageleefd. Wij zijn een bedrijf
die het doel heeft om ethisch en verantwoord te ondernemen. Elke mens heeft
voor ons recht op een waardig en respectvol leven en deze waarden dragen
wij in ons bedrijf hoog in de vaandel. Dit
is ook van toepassing op kinderarbeid.
Mocht ik vaststellen dat een leverancier
die met onze het engagement heeft ondertekend, zich buiten de afspraken gedraagt, dan stoppen wij deze samenwerking. Ik ben dan ook zeer ontgoocheld
dat ik in de krant moest lezen dat wij bij
de overtreders zitten. Zelf ben ik er alvast
niet van bewust en ik hoop meer informatie hierover te ontvangen zodat wij
hardnekkig kunnen optreden. Wij zijn
tegen kinderarbeid en uitbuiting en ons
bedrijf is een regelmatige sponsor van
hulpprogramma’s om de levenskwaliteit
van mensen in onderontwikkelde gebieden te helpen verbeteren. U begrijpt dat
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De hypermoderne fabriek van Aro Granite
Industries in het Indiase Hosur. (Foto: Aro)
Groevemedewerkers in staking. (Foto: LIW)
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wij ons er dan niet goed bij voelen als wij
beticht worden van deze wanpraktijken
en nog meer, dat we er zelf helemaal niets
van weten. Op basis van het artikel gaan
wij alvast onze producenten confronteren
en extra screenen. Wij hopen ook op de
medewerking van de ngo om ons de informatie te bezorgen waar en bij wie de
onregelmatigheden werden vastgesteld,
zodat wij weten wie de gemaakte contractuele afspraken niet naleefde en wij dit
bedrijf hiervoor kunnen sanctioneren
door onze samenwerking stop te zetten.
Onze granietervaring is alvast nog zeer
pril en beperkt in omvang en wij zij dan
ook als importeur voor België niet meer
dan een mier op een olifant als het gaat
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over de totale import granietplaten en
-blokken die naar België komen. Wij begrijpen dan ook niet dat wij als kleine
garnaal hier in de media worden voorgesteld als het bedrijf dat volop werkt met
groeven die zich niets aantrekken van
kinderarbeid en zonder rekening te houden met eender welke normen”, aldus
een aangedane Hullebusch.

Plan | Terug naar Huijps van het Fonds
Eerlijke Natuursteen. Hoe nu verder?
“Begin oktober zitten we weer om tafel
om de inhoud verder te bepalen. Ik verwacht dat er binnen een paar maanden
een plan van aanpak ligt waar iedereen
zich in kan vinden.”

Reactie van LIW
LIW plaatst de volgende kanttekening: Het is nadrukkelijk niet zo, dat bij bedrijven
die Indiaas graniet importeren maar niet in het rapport zijn genoemd, geen sprake
is van mensenrechtenschendingen.
De importerende bedrijven die in het rapport bij naam zijn genoemd, zijn niet de
enige bedrijven die graniet afnemen van de onderzochte groeves, maar zij konden via exportgegevens worden geïdentificeerd als afnemers van de onderzochte
groeves. Er is geen reden om te veronderstellen dat niet genoemde bedrijven het
gemiddeld beter doen.
Het aanpakken van de arbeidsrechtenschendingen die in het rapport zijn beschreven is dus niet alleen de verantwoordelijkheid van de bedrijven die bij naam in
het rapport worden genoemd, maar van alle bedrijven die graniet afkomstig uit
Zuid-India inkopen en verhandelen, inclusief eindgebruikers in de uitvaart-, keuken- en bouwsector.
Voor het niet vrijgeven van de namen van de leveranciers, heeft LIW drie redenen:
1) De namen van de onderzochte groeves zijn niet vrijgegeven om geïnterviewde
arbeiders en arbeidsbemiddelaars te beschermen tegen represailles. Het blijkt uit
de praktijk dat dit nodig is.
2) Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid om in hun gehele keten risico’s
op mensenrechtenschendingen in kaart te brengen en deze aan te pakken, dus
niet alleen bij de groeves die zijn onderzocht (zie ook de OESO-richtlijnen voor
Multinationale Ondernemingen en VN-richtlijnen voor inzake Mensenrechten en
Bedrijven).
3) Onze ervaringen leren dat bij bekendmaking van leveranciers bedrijven geneigd zijn een andere leverancier te kiezen, zonder dat zij zeker zijn dat bij die
nieuwe leverancier geen mensenrechten worden geschonden. Het uitsluiten van
een leverancier vanwege mensenrechtenschendingen is de allerlaatste stap die een
afnemer kan zetten, nadat eerst alle mogelijkheden zijn uitgeput om de schendingen aan te pakken en de arbeidsomstandigheden te verbeteren (zie ook de
OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en VN-richtlijnen voor inzake Mensenrechten en Bedrijven).
In het kader van een toekomstig IMVO-convenant voor de natuursteensector, zijn
er wellicht wel mogelijkheden om namen van leveranciers te delen; mits in het
convenant wordt afgesproken dat eerst aan oplossingen voor schendingen wordt
gewerkt in plaats van het direct uitsluiten van een leverancier.

