Verklaring bedrijven betreffende IMVO-initiatief TruStone
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de afspraken die in het Multistakeholder Initiatief TruStone, getekend op 10 mei 2019 te Brussel en op 13 mei te Den
Haag, zijn gemaakt, met de bedoeling hen te ondersteunen bij de invulling van hun
internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid, en de doelstelling en werkwijze van het
Initiatief te onderschrijven.
In het kader van dit Initiatief gaan de ondertekenende bedrijven akkoord met de gemaakte
afspraken in artikel 5 en nemen ze de volgende verplichtingen op zich:
Bedrijven die natuursteen importeren
1. Bedrijven zullen:
a) binnen een jaar na aansluiting bij het Initiatief een due diligence proces uitvoeren met
behulp van de handreiking uit bijlage 1 en een collectieve due diligence die door
Partijen binnen een half jaar na inwerkingtreding van het Initiatief wordt opgesteld (in
bijlage 2 is een voorbeelduitwerking opgenomen). Voor natuursteen waarvan de
winning en verwerking heeft plaatsgevonden in landen waar volgens de collectieve due
diligence geen risico’s voorkomen kunnen bedrijven volstaan met de stappen 1 en 2.1
van Bijlage 1. Voor natuursteen waarvan de winning en/of verwerking heeft
plaatsgevonden in landen waar wel risico’s voorkomen, moeten bedrijven alle stappen
van bijlage 1 doorlopen. Risicolanden worden gedefinieerd in de collectieve due
diligence (zie artikel 6). Tot die tijd ligt de focus op landen buiten de Europese
Economische Ruimte. Volgens de richtlijnen wordt er geprioriteerd op basis van risico;
b)jaarlijks een plan van aanpak presenteren als onderdeel van hun due diligence proces
en dat ter beoordeling voorleggen aan het secretariaat (zie artikel 6). De beoordeling
van het plan van aanpak gebeurt naar redelijkheid en billijkheid en hangt af van de
omvang van het bedrijf, de invloed op de waardeketen, mate van ervaring en de
omvang van IMVO-risico’s die worden gelopen. Zie bijlage 4 voor een uitwerking van
voorbeelden voor een aantal typen bedrijven. Het secretariaat zal een format voor
plannen van aanpak en een beoordelingskader uitwerken die door de stuurgroep
worden goedgekeurd en daarna publiek worden gemaakt;
c) in hun jaarlijkse plan van aanpak expliciet ingaan op:
• het inzicht dat zij door het due diligence proces hebben gekregen in hun
productie- of toeleveringsketen en de mogelijke impacts in hun keten;
• hoe het eigen inkoopproces (levertijden, prijsstelling, duur van contracten etc.)
bijdraagt aan mogelijke (risico’s op) negatieve gevolgen en te nemen
maatregelen om deze te verminderen;
• het beleid en de maatregelen die zij voeren op de thema’s die door Partijen als
prioritair zijn benoemd (zie hieronder) en deelname aan de door Partijen voor
die thema’s geformuleerde collectieve projecten die aansluiten bij gebleken
substantiële risico’s op die thema’s;
• het formuleren van kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen voor
verbetering voor de duur van het Initiatief, opgesplitst in doelstellingen te
realiseren na 3 en 5 jaar;
d)aan het secretariaat per steentype de volgende informatie te leveren, die door het
secretariaat strikt vertrouwelijk behandeld zal worden:
• Binnen 6 maanden na aansluiting bij het Initiatief
o 100% inzicht geven in de eerste schakel van de keten
(groothandels/agenten en soms fabrieken)
• Binnen 1 jaar na aansluiting bij het Initiatief
o 50% inzicht geven in fabrieken
o 50% inzicht in groevegebied (subdistrict)
o 25% inzicht geven in groeven

•

Binnen 2 jaar na aansluiting bij het Initiatief
o 100% inzicht geven in de eerste schakel van de keten
o 75% inzicht geven in fabrieken
o 75% inzicht in groevegebied (subdistrict)
o 50% inzicht geven in groeven
• Binnen 3 jaar na aansluiting bij het Initiatief
o 100% inzicht geven in de eerste schakel van de keten
o 100% inzicht geven in fabrieken
o 100% inzicht geven in groevegebied (subdistrict)
o 75% inzicht geven in groeven
2. Wanneer de onder 1 genoemde doelstellingen niet worden behaald, zullen deelnemende
bedrijven dit met een uitleg voorgeleggen aan het secretariaat. Het Secretariaat
oordeelt op basis van de uitleg voor het niet behalen van de doelstelling(en) en het
Plan van Aanpak of het bedrijf voldoet aan de verwachtingen van het Initiatief.
3. Informatie over de groevegebieden stelt het secretariaat in staat om te zien waar de
gezamenlijke leverage van partijen ligt en welke gebieden kansrijk zijn voor
gezamenlijke projecten. Voor het aanleveren van informatie aan het secretariaat over
waar de groeven zich bevinden, is het van belang zo specifiek mogelijk de locatie aan
te geven;
4. overwegen om een andere leverancier te zoeken indien een leverancier niet tot
medewerking te bewegen is en een eventuele gezamenlijke aanpak van bij het
Initiatief betrokken bedrijven en partijen niet tot een gewenst resultaat leidt;
5. in hun due diligence specifieke aandacht besteden aan de specifieke thema’s (zie artikel
6, lid 14 t/m 27), in alle stappen van het due diligence proces (lokale)
maatschappelijke organisaties betrekken waar mogelijk. Dat wil zeggen dat zij op deze
thema’s mogelijke negatieve impact in kaart brengen, concrete doelstellingen
formuleren en maatregelen zullen nemen die gepast zijn in het licht van de inzichten
die hun due diligence proces oplevert. Bijlage 3 geeft bedrijven
handelingsperspectieven die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Op basis van het
leerproces kunnen verschillende handelingsperspectieven verder worden ontwikkeld
voor verschillende typen bedrijven. Indien bedrijven kiezen voor andere maatregelen,
leggen zij dat uit in hun rapportage aan de stuurgroep. Naast
handelingsperspectieven geeft bijlage 3 ook een overzicht van collectieve projecten.
Van bedrijven wordt verwacht dat zij deelnemen aan projecten die op basis van hun
due diligence relevant zijn. Als een bedrijf besluit niet deel te nemen aan een voor
hem relevant project, dan zal het goed toelichten waarom deze keuze is gemaakt.
Deelname aan collectieve projecten neemt het secretariaat mee in de beoordeling van
het Plan van Aanpak. Per project zal worden gezocht naar financieringsmogelijkheden;
6. vanaf 1 jaar na aansluiting bij het Initiatief publiekelijk communiceren op basis van de
OESO-richtlijnen en de afspraken in het Initiatief. In de stuurgroep maken Partijen na
1 jaar nadere afspraken over welke inhoudelijke informatie bedrijven naar buiten gaan
brengen.
Bedrijven die uitsluitend afnemen van Nederlandse of Belgische importeurs
1. Bedrijven zullen:
• vragen wat hun beleid is ten aanzien van IMVO en nagaan in hoeverre de in dit
Initiatief genoemde thema’s hierin terugkomen;
• overwegen om een andere importeur te zoeken indien er geen bevredigend
antwoord komt binnen eerste jaar of als een importeur niet/nauwelijks beleid heeft
of wil ontwikkelen;
• Nederlandse en Belgische importeurs, waar bedrijven van afnemen, aansporen om
deel te nemen aan het Initiatief;
• rapporteren over zijn inkoop aan het secretariaat.

Bedrijven die natuursteen afnemen van Nederlandse of Belgische producenten
Voor natuursteen die is gewonnen en verwerkt in Nederland of België zal een bedrijf een
certificaat vragen. De aankoopfactuur kan als zodanig dienen.
Ondertekende bedrijven verklaren eveneens akkoord te gaan met de voor hen relevante
bepalingen in de overige artikelen en met de werkwijze van het klachten- en
geschillenmechanisme dat Partijen in het kader van dit Initiatief hebben ingesteld.
Deze Verklaring is geldig gedurende de looptijd van het Initiatief en kan vanaf 1 jaar na
ondertekening met redenen omkleed bij de stuurgroep van het Initiatief worden opgezegd. Na
de opzegging is het bedrijf nog een jaar gebonden aan de Verklaring. De stuurgroep maakt de
opzegging openbaar. Lopende een geschil kan een bedrijf zijn Verklaring niet opzeggen.
De Verklaring wordt als opgezegd beschouwd bij: faillissement, bedrijfsbeëindiging, overlijden
eigenaar. Dit kan ook gelden voor: een wijziging in het Initiatief die aantoonbaar
zwaarwegende negatieve gevolgen heeft voor het bedrijf of overname door een ander bedrijf,
indien opzegging van dit Initiatief een ontbindende voorwaarde bij verkoop vormt.
Wanneer een bedrijf dat de Verklaring heeft ondertekend zijn activiteiten in de
natuursteensector beëindigt gedurende de looptijd van het Initiatief, kan het zijn Verklaring
per die datum opzeggen waardoor alle verplichtingen samenhangend met die Verklaring per
datum opzegging voor hem eindigen.
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