
Vandix draagt zorg voor zaken als duurzaamheid & milieu, gezondheid & veiligheid en mens & 
ontwikkeling. Hieronder vindt u wat duidelijkheid over onze stappen in dit proces: 
  
Code of Conduct 
Vandix hanteert in haar inkooptraject een code of conduct 
In dit document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een 
aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden. Zeker 
bij granietsoorten uit niet-Westerse landen is dit een belangrijk aspect, evenals het uitvoeren 
van onafhankelijke audits.  
 
IMVO-initiatief TruStone 
Vandix is lid van BNSA. Alle leden hebben op vrijdag 10 mei 2019 het IMVO-initiatief TruStone 
ondertekend op het kabinet van ex-Minister-President Bourgeois. Afgelopen jaren is er door 
diverse partijen in de Nederlandse en Belgische natuursteenbranche hard gewerkt aan dit 
convenant. De sector brengt risico’s in de productieketen in kaart en werkt samen met alle 
partijen die het initiatief ondersteunen om problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, 
gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid in de keten aan te pakken. Het is 
voor het eerst dat partijen uit twee landen gezamenlijk tot afspraken komen. 
De doelstelling van het Initiatief TruStone is helder: de betrokken partijen willen transparantie 
creëren en een vuist vormen tegen schendingen van milieu en mensenrechten, die bij de 
winning van natuursteen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika mogelijk nog voorkomen. Als 
individueel bedrijf kun je daarop nauwelijks invloed uitoefenen; als branche in samenwerking 
met organisaties + overheid staan we een stuk sterker. 
 
Als deelnemer aan het Initiatief TruStone voeren wij een zogenoemd due diligence-proces uit. 
Dit betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf 
rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt 
toegebracht aan mens, dier, natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke 
schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we 
betrokken zijn bij schade, of het risico daarop, nemen we maatregelen om negatieve gevolgen 
te voorkomen, te beperken of te stoppen. 
 
Onze bijdrage aan verbetering van omstandigheden in de ketens 
Als eerste stap brengen we risico’s in kaart. Wij hebben ketens in India, China en Vietnam. In 
Rajasthan, India, weten we vanuit diverse rapporten dat kinderarbeid een risico is. We nemen 
deel aan de TruStone-stakeholderdialoog waar wij en andere TruStoneleden samen met lokale 
leveranciers bekijken welke risico’s prioriteit krijgen en hoe deze kunnen worden aangepakt.  
 
In Vietnam voeren TruStonepartijen een risico-analyse uit in 2022. Hieraan nemen we actief 
deel om er samen met de experten op vlak van arbeidsomstandigheden en mensenrechten, 
andere Nederlandse en Belgische importeurs, alsook lokale leveranciers achter te komen wat 
de belangrijkste risico’s in de natuursteensector in het land zijn. Op basis van deze kennis 
kunnen we het gesprek met onze leverancier aangaan en op termijn ook meewerken aan de 
aanpak van de risico’s in Vietnam.  
 
We weten wat de algemene risico’s zijn in de regio in China waar wij actief zijn door een 
analyse gedaan ter plaatse (erkend door het TruStone Initiatief). Met onze directe leverancier 
voor materialen uit China gaan we hierover continue in dialoog. Een toekomstige en meer 
diepgaande analyse over risico’s in China staat op de agenda van TruStonepartijen en Vandix 
zal op basis van het resultaat van dit onderzoek ook verder onderzoek doen naar risico’s 
binnen zijn eigen productieketen in China.  
 
Als tweede stap hebben wij een plan van aanpak ontwikkeld om bij te dragen aan 
Verbeteringen. Omdat het niet haalbaar is om alle risico’s tegelijkertijd aan 
te pakken, maken wij een overzicht van de ernst en waarschijnlijkheid van risico’s. 



We bespreken dat vervolgens met belanghebbenden of vertegenwoordigers daarvan, zoals 
vakbonden en ngo’s. Aan de hand daarvan bepalen we welke risico’s we 
als eerste aanpakken. 
 
 
Onafhankelijke Klachten en Geschillencommissie 
Via de onafhankelijke Klachten- en Geschillencommissie van het Initiatief TruStone kunnen 
alle belanghebbenden in de keten hun stem kunnen laten horen. Arbeiders op productie- of 
groevelocaties kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen bij de Klachten- en 
Geschillencommissie over kinderarbeid, of omdat ze denken gediscrimineerd te worden, of 
omdat hun fundamentele rechten als mens of als arbeider niet worden gerespecteerd. 
Omwonenden van groeves kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen over milieuschade of 
schendingen van landrechten. Vertegenwoordigers van werknemers of andere 
maatschappelijke organisaties die de belangen van mens en milieu behartigen, kunnen ook 
een klacht indienen bij de Commissie indien zich een schending voordoet van de 
internationale normen die het Initiatief TruStone onderschrijft. Als er een klacht is ingediend, 
is de eerste stap om via bemiddeling tussen de betrokken partijen een oplossing te vinden 
voor het probleem waarmee alle betrokkenen akkoord gaan. Als dit niet lukt, zal de 
Commissie een bindende uitspraak doen. De internationale richtlijnen van de OESO en de VN 
zijn daarvoor het uitgangspunt. Nadat de Commissie een uitspraak heeft gedaan, bekijken wij 
samen met de Trustone-partijen hoe wij onze invloed kunnen uitoefenen om de situatie in de 
fabrieken en groeves te verbeteren. 
Op deze pagina kunt u meer lezen over de Commissie. Daar staat ook uitgelegd hoe te 
handelen bij een klacht of een geschil. 
Uiteraard zijn niet alle arbeiders bij alle toeleveranciers op de hoogte van het 
klachtenmechanisme en als ze het wel zijn dan durven ze misschien niet altijd een melding te 
doen. Wij zijn daarom ook in gesprek met leveranciers en lokale organisaties om het belang 
van het klachtenmechanisme duidelijk te maken. 
 
 


