TFT Responsible Stone Program

Verantwoord natuursteen

Missie
Natuursteen is een prachtig product dat wij met respect voor mensen
én milieu inkopen. Door mee te doen aan het TFT Responsible
Stone Program verbeteren wij de werk- en leefomstandigheden
van arbeiders in de groeven. Ook beperken wij op deze manier de
schadelijke gevolgen voor het milieu. Verantwoord en duurzaam.

Waarom?
Natuursteen is een uniek product. Een prachtige grondstof voor bijvoorbeeld vloeren,
keukenwerkbladen, monumenten, bestrating en gevels. Een deel van deze natuursteen
komt uit niet-Europese landen. Wij zien erop toe dat de groeves en fabrieken voldoen aan
internationale milieu- en arbeidsnormen. Zo verbeteren we de arbeidsomstandigheden
en bannen we kinder- en/of dwangarbeid uit. We voorkomen ontbossing en vervuiling van
grondwater door strenge milieueisen te stellen.

Wie?
Een groep van Nederlandse en Belgische importeurs, natuursteenbedrijven en
brancheorganisaties zet zich met de leveranciers in voor de productie van verantwoord
natuursteen. Dit doen zij door deel te nemen aan het TFT Responsible Stone Program. TFT
bundelt wereldwijd de krachten van aannemers, groothandel, steenhouwerijen, importeurs
en producenten om de productieomstandigheden in steengroeven en zagerijen te verbeteren.
Door samenwerking met vakbonden en maatschappelijke organisaties zoekt TFT per regio
naar de juiste aanpak van knelpunten in de aanvoerketen.

Waar?
TFT heeft vestigingen in meer dan 14 landen, waaronder India, Afrika en China, en werkt in
diverse sectoren. De Beneluxgroep werkt op Europees niveau actief samen met TFT-groepen
uit onder andere Engeland en Scandinavië.

Hoe?
De leden die meedoen aan het TFT Responsible Stone Program bereiken met de volgende activiteiten
hun doel:

•
•
•

Onderzoek naar de herkomst van natuursteen.
Stellen van duidelijke criteria voor de productie van verantwoord natuursteen.
Stapsgewijze verbetering van de productieomstandigheden en verwerking van natuursteen
onder begeleiding van TFT-experts.

•

Actieve samenwerking en overleg met vakbonden, maatschappelijke organisaties en lokale
experts om oplossingen te vinden voor knelpunten in de productieketen.

•

Praktische uitvoering van verbeteringen in de productielanden met en door de betrokken
producenten, bedrijven en leveranciers.

•

Gezamenlijke communicatie naar eindgebruikers over verantwoord natuursteen.

Gedragscode
Transparantie in de productieketen is belangrijk bij het veranderen van de omstandigheden in
de natuursteenindustrie. De TFT-gedragscode laat zien welke doelen steengroeven, zagerijen en
fabrieken dienen te behalen binnen het TFT Responsible Stone Program.

•
•
•

Goede, veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden.
Geen gebruik van kinderarbeid of gedwongen arbeid.
Uitbetaling van loon dat overeenkomt met de wettelijke minimumnormen of met normen die
gebruikelijk zijn in de bedrijfstak.

•
•
•
•
•
•

Naleving van de (inter)nationale wet- en regelgeving.
Maatregelen voor een beter milieubeleid.
Milieuvriendelijk watergebruik.
Emissies naar water en lucht minimaliseren.
Zorgvuldig omgaan met biodiversiteit.
Aandacht voor een goede relatie met belanghebbenden in
de omgeving.

Ga voor verantwoord natuursteen!
Natuursteen gaat door vele handen. De keten tussen groeve en eindproduct is vaak complex en lang. Veel
spelers in de markt, zoals overheden, maatschappelijke organisaties, vakbonden en ﬁnancieringsinstellingen,
missen kennis over mogelijke sociale en ecologische omstandigheden. Toch zijn er mogelijkheden om
invloed uit te oefenen op de keten door importeurs, gemeenten, architecten, aannemers, eigenaren van
tuincentra of consumenten. Laat u door ons informeren. Kies voor verantwoord natuursteen en draag zo uw
steentje bij aan een betere wereld!

Meer informatie:
Website: www.duurzamenatuursteen.nl
Email: info@duurzamenatuursteen.nl

