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Weet u waar uw 

natuursteen vandaan komt?

Natuursteen. Een prachtig product. Een product met veel 
toepassingen. Voorbeelden? Vloeren, keukenbladen, 
grafmonumenten, bestratingen en gevelbekleding. De markt 
voor natuursteen groeit. Zowel in Nederland als internationaal. 
Afnemers waarderen de kwaliteit van het materiaal en de grote 
variatie in kleuren. Maar weet u ook waar uw natuursteen 
vandaan komt? Of onder welke omstandigheden de natuursteen 
wordt gewonnen en verwerkt in het land van herkomst?

Steeds vaker is natuursteen afkomstig uit landen als India 
en China. Gaat het over deze landen, dan gaat het met 
regelmaat over kinderarbeid, milieuschade en onderbetaling. 
Spelen deze misstanden ook bij de productie en verwerking 
van natuursteen? De natuursteensector in Nederland is op 
zoek gegaan naar het antwoord. Op basis daarvan is een 
passende reactie tot stand gekomen. In deze brochure neemt 
de Werkgroep Duurzame Natuursteen u mee op deze tocht. Lees 
hoe ook ú uw steentje kunt bijdragen aan een oplossing.
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De Werkgroep Duurzame Natuursteen is in �006 opgezet 
door de Landelijke India Werkgroep en Stichting 
Natuur en Milieu. Het doel: de dialoog aangaan 
met belanghebbenden in de natuursteensector om 
gezamenlijk misstanden bij de winning en verwerking 
van natuursteen aan te pakken. De volgende bedrijven 
en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd 
in de Werkgroep: Algemene Nederlandse Bond 
van Natuursteenbedrijven (ABN), Vereniging van 
Nederlandse Natuursteen Importeurs (VNNI), Feikema 
BV, Michel Oprey & Beisterveld, RMP Grafmonumenten, 
Landelijke India Werkgroep (LIW), Stichting Natuur 
en Milieu, Oxfam Novib, Vereniging COS Nederland, 
MVO Nederland, CREM BV en Stichting Onderzoek 
Multinationale Ondernemingen (SOMO).
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Wat zijn 
de problemen?
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Duurzaamheid bij winning en verwerking van natuursteen. In de 
afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor ontstaan. Waarom? 
Omdat de branche wordt geconfronteerd met misstanden als kinderarbeid 
en milieuschade. Zeker, ook in Europese groeves wordt niet altijd gewerkt 
volgens internationale maatstaven. Maar de aandacht gaat op dit vlak 
vooral uit naar productie in Azië, Afrika en Latijns Amerika omdat daar de 
problemen veel schrijnender zijn. Voorbeelden van kwesties die in het oog 
springen? Illegale natuursteenwinning in beschermde natuurgebieden, 
gevaarlijke werkomstandigheden, kinderarbeid, milieuvervuiling, lage 
lonen en gedwongen arbeid door schuldenlasten. De problemen doen 
zich niet altijd en overal voor, en ook niet overal in dezelfde mate. Maar 
ze zijn voor een aantal Nederlandse bedrijven en brancheorganisaties wél 
aanzienlijk genoeg om de handen ineen te slaan en deel te nemen aan de 
Werkgroep Duurzame Natuursteen.

Wat is een duurzaam product? Dat is een economisch rendabel 
product dat onder ecologisch- en sociaalverantwoorde 
omstandigheden tot stand is gekomen. Waarbij de belangen van 
de huidige èn van toekomstige generaties niet worden geschaad. 
Belangrijk om te besef fen: de economische, ecologische en 
sociale aspecten van het productieproces zijn nauw verstrengeld. 
Gemotiveerde arbeiders leveren bijvoorbeeld een hogere output. 
Verder is toekomstige productie beter gegarandeerd als zorgvuldig 
wordt omgegaan met een schaars goed als water.
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Hoe kunt u uw 

steentje bijdragen?

Natuursteen gaat door vele handen. De keten tussen groeve en eindproduct is 
vaak complex en lang. Tussen werkers in de groeve en (her)gebruikers van de 
(eind)producten spelen vele belanghebbenden een rol. Denk ook aan overheden, 
maatschappelijke organisaties, vakbonden en financieringsinstellingen. 
Veel van deze spelers missen kennis over mogelijke sociale en ecologische 
misstanden. Partijen staan er niet bij stil dat de natuursteen die zij kopen onder 
ongewenste omstandigheden kan zijn geproduceerd. Dikwijls ontbreekt het ook 
aan een concreet handelingsperspectief: hoe kan een afnemer bijdragen aan 
verduurzaming? 

Toch zijn er wel mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de keten. Niet alleen 
voor importeurs, gemeente-inkopers, architecten of eigenaren van tuincentra. 
Maar ook voor consumenten die op zoek zijn naar bijvoorbeeld een nieuw 
aanrechtblad. 

Laat u informeren... 

Onder welke omstandigheden is de ingekochte steen geproduceerd? Dat kan 
in de productielanden worden nagegaan bij de verkopende partij. Bewuste 
inkopers uit Nederland en andere landen kaarten deze kwestie steeds vaker 
aan bij hun leveranciers. Maatschappelijke organisaties en vakbonden in de 
productielanden kunnen een bijdrage leveren in de vorm van aanvullende 
informatie en onafhankelijke verificatie van de verkregen gegevens. 

Voor afnemers is ook een rol weggelegd. Zij kunnen bijvoorbeeld vragen 
stellen aan de importeur of het bedrijf waar het product wordt gekocht. Wat is 
gedaan om ervoor te zorgen dat de ingekochte natuursteen verantwoord wordt 
geproduceerd?

Verbeteringen doorvoeren...

Goede handelscontacten tussen leveranciers en afnemers bieden kansen om 
aan te dringen op het doorvoeren van verbeteringen in arbeidsomstandigheden 
en op milieugebied. Het is uiteraard nóg beter wanneer de afnemer hierbij een 
helpende hand toesteekt. Bijvoorbeeld door lokale expertise in te schakelen. 
Zeker in opkomende markten vormt een gebrek aan capaciteit nog wel eens een 
probleem.

Belangrijk om te besef fen: duurzame natuursteen kan alleen worden 
geproduceerd als álle partijen, zowel hier als daar, hun verantwoordelijkheid 
nemen. Samen moeten we de weg naar duurzame natuursteen inslaan.
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Is een boycot van natuursteen uit landen als China en India de oplossing? Nee, dat 
is niet wat de Werkgroep Duurzame Natuursteen bepleit. Een boycot gaat ten koste 
van de werkgelegenheid op lokaal niveau. Verder kan de groeiende vraag naar 
natuursteen landen in ontwikkeling juist een duwtje in de goede richting geven. 
Er komt bijvoorbeeld meer geld beschikbaar voor onderwijs en gezondheidszorg. 
De ervaring leert dat meer en meer leveranciers in productielanden best interesse 
hebben in duurzaamheidkwesties en goed reageren op aanvullende eisen. Zo wordt 
in nieuwe fabrieken dikwijls onder veel betere arbeidsomstandigheden gewerkt.

Met deze ideeën in het achterhoofd is de Werkgroep Duurzame Natuursteen aan 
de slag gegaan. Dat heeft geleid tot een gedragscode voor de natuursteensector. 
Deze gedragscode geeft invulling aan de begrippen ‘ketenverantwoordelijkheid’ en 
‘duurzaamheid’. Alle bedrijven in de keten kunnen de code hanteren en toepassen.

De aandachtspunten van de gedragscode worden toegelicht op de volgende 
pagina’s.

Wat is duurzaam geproduceerde natuursteen eigenlijk precies? Centraal staat 
respect voor mens en milieu bij de winning en verwerking van natuursteen. 
Naleving van (inter)nationale wetgeving en afspraken is hierbij essentieel. Zo 
worden arbeidsomstandigheden wereldwijd gereguleerd door de bindende 
eisen van de International Labour Organization (ILO). Deze schrijven onder meer 
voor op welke leeftijd kinderen mogen werken. Ze maken ook duidelijk dat een 
werkplaats veilig moet zijn. Verder is het economische aspect van belang. Een 
leverancier moet winst maken om zijn productie draaiende te houden. De groeiende 
markt en de toenemende concurrentie in productielanden voeren de druk op de 
productieomstandigheden nog verder op. Dat heeft te maken met de grote schaal 
waarop onderhandeling over de prijs plaatsvindt. Maar bedenk: een juiste prijs is 
belangrijk om goede productieomstandigheden te kunnen creëren.

Duurzame natuursteen: 

kinderkopjes zonder kinderhanden Gedragscode

De richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bieden 
meer informatie over duurzaam ondernemen. Ze maken duidelijk wat 
overheden verwachten van het gedrag van ondernemingen
[http://www.oesorichtlijnen.nl]. Deze richtlijnen zijn gebruikt als referentie 
bij de ontwikkeling van de gedragscode voor de Werkgroep Duurzame 
Natuursteen.
Meer informatie over de - eisen van de - International Labour 
Organization: http://www.ilo.org.
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• Regelgeving en vergunningen

De (inter)nationale wet- en regelgeving naleven die geldt in het land waar zij 

werkzaamheden verrichten. Dát is wat van bedrijven wordt verwacht. Verder moeten 

ondernemingen de benodigde vergunningen hebben verkregen voor winning en/of 

verwerking. Het is ook zaak dat zij belastingen en royalty’s afdragen. Uiteraard houden 

bedrijven zich verre van corruptie en omkoping.

• Relatie met de omgeving

De omgeving is belangrijk voor bedrijven. Dáár bevinden zich hun afnemers, werknemers, 

vergunningverleners, financiers, et cetera. Verantwoorde bedrijven besteden aandacht 

aan een goede relatie met hun belanghebbenden. Dat doen zij onder meer door de dialoog 

aan te gaan met vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen en maatschappelijke 

organisaties. Zij nemen ook ketenverantwoordelijkheid en betrachten openheid over hun 

activiteiten.

• Kinderarbeid

Bedrijven maken geen gebruik van kinderarbeid. Zo hebben zij geen kinderen in dienst 

die nog geen �� jaar zijn of die leerplichtig zijn. Kinderen onder de �� jaar mogen geen 

gevaarlijk werk verrichten. Bedrijven houden zich aan nationale wetgeving indien die 

verder reikt dan deze minimale normen. 

• Gedwongen arbeid

Alle werknemers zijn vrijwillig in dienst. Zij zijn altijd vrij van werkgever te veranderen 

wanneer zij dat willen. Dat een werknemer leningen moet terugbetalen, vormt dus geen 

reden hem of haar te verplichten in dienst te blijven.

• Discriminatie

Bedrijven discrimineren op geen enkele wijze. Afkomst, kleur, religie, kaste, sekse, politieke 

mening, vakbondlidmaatschap en lichamelijke dan wel geestelijke beperkingen vormen 

geen criterium. Voor alle werknemers gelden dus gelijke rechten bij aanname, beloning, 

training, promotie, pensioen, contractbeëindiging of andere aspecten van het werk.

• Vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen

Bedrijven belemmeren op geen enkele wijze dat werknemers lid zijn van een vakbond 

of een vakbond oprichten. Bedrijven staan open voor collectieve onderhandelingen met 

vakbonden of andere vormen van werknemersvertegenwoordiging.
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• Loon

Bedrijven betalen werknemers een loon dat minimaal overeenkomt met de wettelijke 

minimumnormen of met de normen die gebruikelijk zijn in de bedrijfstak. De lonen moeten 

hoog genoeg zijn om te voorzien in de basisbehoeften van de werknemers en hun gezin 

- inclusief een zeker vrij besteedbaar inkomen. Dit wordt ‘leefbaar loon’ genoemd en kan 

hoger zijn dan het wettelijk verplichte minimumloon.

• Arbeidsomstandigheden

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. Zo wordt een veilige 

en hygiënische werkomgeving voor werknemers gecreëerd. Dat gebeurt in de vorm van 

ef fectieve maatregelen die ongevallen en schade aan de gezondheid als gevolg van 

werkzaamheden voorkomen. Verder gaan bedrijven een schriftelijke overeenkomst aan met

iedere werknemer, vindt overwerk plaats op vrijwillige basis en tegen extra vergoeding

(maximaal �� uur per week) en worden werknemers getraind om hun werk goed te kunnen

uitoefenen en hun vaardigheden te vergroten. Als het nodig is, zorgen bedrijven voor

huisvesting van hun werknemers.

• Milieubeleid

Bedrijven maken met hun milieubeleid duidelijk welke maatregelen zij nemen om de 

milieu-impact van hun activiteiten te minimaliseren. Activiteiten zullen er in elk geval 

niet toe leiden dat de leefomgeving van de lokale bevolking erop achteruitgaat. Bedrijven 

tref fen bijvoorbeeld maatregelen om lawaaioverlast tegen te gaan en horizonvervuiling te 

voorkomen.

• Water

Tijdens winning en verwerking van natuursteen wordt water gebruikt. Bedrijven zien erop 

toe dat hun watergebruik geen negatieve impact heeft op grond- en oppervlaktewater 

(denk bijvoorbeeld aan ongewenste verlaging van het grondwaterpeil). Afvalwater wordt 

zoveel mogelijk gerecycled om de waterbehoefte te minimaliseren.

• Vervuiling

Bedrijven nemen maatregelen om de emissies naar water en lucht te minimaliseren. Als het 

mogelijk is wordt afval gerecycled. Het wordt in elk geval afgevoerd op een manier die het 

milieu en de lokale leefomgeving niet aantast. Ef ficiënte werkmethoden minimaliseren de 

hoeveelheid benodigde steen en dus ook het afval.

• Biodiversiteit

Bedrijven gaan zorgvuldig om met biodiversiteit, ofwel met alles wat leeft op aarde. Zij 

tasten zo weinig mogelijk de ecosystemen aan waarin zij werken. Bovendien voeren 

bedrijven geen activiteiten uit in gebieden waar de biodiversiteit is beschermd als 

gevolg van haar bijzondere kenmerken of waar zij van speciale waarde is voor de lokale 

bevolking. Bedrijven stellen een rehabilitatieplan op - en voeren dat ook uit - wanneer een 

groeve is uitgeput of om andere redenen niet meer wordt gebruikt.

geproduceerde natuursteen

Aandachtspunten duurzaam 
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De Werkgroep Duurzame Natuursteen wil graag samen met alle belanghebbenden in de 
natuursteensector aan de slag gaan met de gedragscode. Zo wordt het mogelijk verbeteringen te 
bereiken in natuursteenketens. Gemotiveerde bedrijven en organisaties kunnen contact opnemen met:

Landelijke India Werkgroep
Pauline Overeem
Mariaplaats �e
���� LH Utrecht
Tel 0�0-��� �� �0

2008 en 2009
De Werkgroep Duurzame Natuursteen wil in �00� en �00� binnen de 
Nederlandse natuursteensector een breder draagvlak scheppen voor 
duurzame natuursteen. Verder moet internationale samenwerking op gang 
komen. De Werkgroep streeft naar acceptatie en gebruik van de gedragscode 
in de natuursteenketens. Dat moet het geval zijn in zowel de inkopende 
landen (inkopers, handelaren en afnemers) als de productielanden (groeves 
en fabrieken). Daarom: gezamenlijk op pad voor duurzame natuursteen.

Focus Werkgroep Duurzame Natuursteen
Kan worden geëist dat vanaf nu alle natuursteen duurzaam wordt 
geproduceerd? Dat is niet realistisch. Maar met de gedragscode in de 
hand wil de Werkgroep Duurzame Natuursteen de ontwikkeling van 
duurzame natuursteen wèl stimuleren en vormgeven. Essentieel hiervoor is 
samenwerking met de partners in de productielanden. Zo kan gezamenlijk 
een realistisch tijdspad worden opgesteld om in elk geval de meest 
prangende zaken zo snel mogelijk op orde te krijgen. Verder is het dan 
mogelijk samen met lokale maatschappelijke organisaties en vakbonden een 
goed systeem op te zetten om verbeteringen te controleren.

De Werkgroep is zich ervan bewust dat de gedragscode niet van de ene 
op de andere dag kan worden ingevoerd. Het kost tijd om de gewenste 
verbeteringen te realiseren. Bovendien kunnen niet alle kwesties tegelijkertijd 
worden aangepakt. Tegen deze achtergrond heeft de Werkgroep ervoor 
gekozen prioriteiten te stellen. Aangaande de productielanden ligt de focus 
op opkomende markten als China en India. Zonder de overige criteria van de 
gedragscode uit het oog te verliezen, wordt bij leveranciers in deze landen in 
het bijzonder aandacht gevraagd voor:
•  tegengaan van kinderarbeid;
•  toezien op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden;
• betalen van voldoende loon, zodat werknemers in hun
 basisbehoeften kunnen voorzien;
•  milieuzorg: respect voor de leefomgeving en biodiversiteit.

Algemene Nederlandse Bond
van Natuursteenbedrijven

Gedrukt op FSC papier

Deze brochure is mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van

Fotobijdrage van Marjolein Stoop, Landelijke India Werkgroep en CREM BV.


