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Natuursteen

Gezond zijn en blijven. Daar streven we ook naar in de afbouwsector. 
Om u hier zo goed mogelijk over te informeren komt er binnenkort één 
portaal waar u alle informatie kunt vinden over duurzame inzetbaar-
heid in onze sector.

Er zijn nu 3 kenniscentra in onze sector die u informeren over duur-
zame inzetbaarheid: Volandis, Savantis en Technisch Bureau Afbouw. 
Deze instanties gaan hun krachten bundelen om alle waardevolle in-
formatie en kennis over duurzame inzetbaarheid met u te delen op  
www.mijnafbouw.nl. Via het nieuwe portaal komt u uiteindelijk eenvou-
dig terecht bij de uitvoerende organisatie die u nodig heeft. 

Het vernieuwde portaal zal ook informatie bevatten over en toegang 
bieden tot alle instrumenten van duurzame inzetbaarheid. Eén van die 
instrumenten is de nieuwe quickscan. Dit is een middel waarmee u snel 
waardevolle informatie krijgt over de duurzame inzetbaarheid van uw 
werknemers.

Op dit moment zijn we druk bezig om het nieuwe portaal op te zetten. 
Zodra het gereed is, brengen we u hiervan op de hoogte. 



Laten zien wat u waard bent?
Kies voor Afbouwkeur!
Afbouwkeur is hét keurmerk voor afbouwbedrijven. Het keurmerk geeft aan dat u voldoet aan een aantal 
eisen op het gebied van vakbekwaamheid en ondernemersvaardigheden. Hiermee laat u aan potentiële 
opdrachtgevers zien dat u een betrouwbare partner bent.

Maar dat is niet het enige voordeel van Afbouw-
keur. Als u aan de deelnamevoorwaarden voldoet, 
dan:
- krijgt u van onafhankelijke deskundigen tips 

over wat er beter en veiliger kan in uw bedrijf;
- krijgt u advies over wettelijke regels;
- kunt u allemaal handige checklist, voorbeelden, 

garantieverklaringen en onderhoudsadviezen 
gebruiken;

- onderscheidt u zich met het Afbouwkeur-logo 
als kwalitatief en betrouwbaar afbouwbedrijf 
en;

- kunt u gratis en onbeperkt gebruikmaken van 
een eerstelijns juridisch adviesdesk van onze 
nieuwe partner DAS.

Juridisch adviesdesk
Als afbouwbedrijf hebt u van tijd tot tijd te maken 
met juridische vragen en uitdagingen. Bij de eer-

stelijns juridisch adviesdesk kunt u terecht voor 
alle juridische vraagstukken en uitdagingen. De 
adviesdesk is bemand door de ervaren juristen 
van onze partner DAS (gespecialiseerd in Con-
tractueel- en Bouwrecht, AVG, Bestuursrecht en 
Onroerend Goed) die u snel weer op weg kunnen 
helpen.

Ook als u meer hulp nodig hebt, kunnen de ex-
perts van DAS u verder helpen. Zij doen u dan 
een vrijblijvend aanbod voor een vervolgtraject. 
U kunt hierbij denken aan het bestuderen of op-
stellen van documenten, het beoordelen van uw 
rechtspositie, het onderhandelen met een weder-
partij of het procederen bij de rechter.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Afbouwkeur? Ga dan 
naar www.afbouwkeur.nl. 
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In de rubriek mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn we op zoek naar afbouwwerkgevers die 
iemand een kans willen geven in de afbouwsector. In deze versie van AfbouwPost gaat de aandacht uit 
naar de Nederlandse Afghaan Jawat. Hij woont samen met zijn vrouw en kinderen in Wijchen vlakbij 
Nijmegen en wil dolgraag aan de slag als stukadoor. Hieronder stelt hij zich aan u voor.

‘Hallo, ik ben Jawat. In het verleden heb ik ver-
schillende werkzaamheden gedaan: meubels 
gemaakt, deuren gespoten, gereden als 
chauffeur, geschilderd en vloeren ge-
legd. Ik ben een hardwerkende man 
die van aanpakken weet en mijn 
gezin is erg belangrijk voor me. In 
mijn vrije tijd sport ik graag.

Vorig jaar ben ik in gesprek geraakt 
met een stukadoor en zijn werkzaam-
heden spraken me zodanig aan dat ik 
graag aan de slag wil als stukadoor. Daarom ben 
ik op zoek naar een stukadoorsbedrijf die me een 
kans wil geven. Wilt u me verder helpen? Dan 
kom ik graag met u in contact.’
 

Denkt u dat het aannemen van Jawat een admi-
nistratieve rompslomp is? Nee. Pernu doet uw sa-

laris- en personeelsadministratie en regelt 
de subsidies. Ook zorgt Pernu voor een 

jobcoach en de begeleiding bij ziek-
te. Dit scheelt u een hoop tijd en 
energie. Pernu helpt maatschap-
pelijk betrokken ondernemers een 
positieve bijdrage te leveren door 

mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt deel te laten nemen in uw 

organisatie. 

Heeft u vragen of wilt u een gesprek met Jawat? 
Dan kunt u bellen naar 070 33 66 505 of mailen 
naar po@tbafbouw.nl.

Helpt u Jawat aan een baan 
als stukadoor?
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Wat zijn de gezondheidsrisico’s bij 
het aanbranden van vloeren voor het 
aanbrengen van een dekvloer?

Aanbranden is het aanbrengen van een mengsel van pure cement en water op een natgemaakte draag-
vloer met als doel om de hechting van de aan te brengen cementgebonden dekvloer te verbeteren. Nog 
steeds zijn er vloerenbedrijven die de ondervloer op de traditionele wijze aanbranden. Als dit gebeurt 
met verouderd cement kan dit grote gezondheidsrisico’s opleveren voor de vloerenlegger.
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1.  Wat is er aan de hand met oud/verouderd 
 cement? 

Cement wat over de houdbaarheidsdatum is kan 
chroom-6 bevatten. Deze stof komt vrij bij het 
aanbranden van een draagvloer. Dit is schadelijk 
voor de gezondheid van de vloerlegger. Volgens 
onderzoek* liggen met name in bouwmarkten 
oude voorraden cement. 

2. Wat zijn de gevolgen van chroom-6?
Chroom-6 veroorzaakt allergische reacties als ec-
zeem, jeuk, kloven en blaren. Op de lange termijn 
is er een grotere kans op longkanker. 

3. Wat kan je doen tegen het vrijkomen van 
chroom-6? 

Door de schadelijke gezondheidseffecten mag vol-
gens Europese richtlijnen het chroom-6 gehalte in 
cement niet hoger zijn dan 0,0002%. Chroom-6 
is namelijk niet uit cement te verwijderen. Dat 
komt omdat deze stof zit in de bouwstoffen van 
cement die bij productie ervan gebruikt worden. 
Oplosbaar chroom-6 kan wel worden omgezet in 
onoplosbaar chroom-3. Het reductiemiddel dat 
daarvoor aan het cement moet worden toege-
voegd is echter beperkt werkzaam. Het is dan zaak 
de houdbaarheidsdatum goed in de gaten te hou-

den, want na die datum mag gereduceerd cement 
onder geen beding worden gebruikt in niet-geslo-
ten en niet-geautomatiseerde systemen. Dat geldt 
niet wanneer cement wordt toegepast in gesloten, 
geautomatiseerde processen in machines- en er 
dus geen contact is met de huid- of wanneer het 
gaat om chroomarm cement. Dan zijn er geen be-
perkingen en is de reductie niet nodig.**

Werk je in niet-gesloten en niet-geautomatiseerde 
systemen? Dan is de oplossing om de ondervloer 
met een (acrylaat) primer/hechtbrug voor te be-
handelen. Deze voorbehandelingswijze heeft vele 
voordelen:

• het product is met een lage drukspuit verwerk-
baar (eenvoudig en snel) en dus ook gemakke-
lijk verwerkbaar op een ondergrond voorzien 
van bindnetten en vloerverwarmingsleidingen;

• het heft de zuiging op en zorgt voor een goede 
hechting op de (betonnen) draagvloer;

• er is geen cementstof in de ruimte aanwezig 
(geen inademing);

• de vloerenlegger hoeft niet met zakken cement 
te sjouwen tijdens het aanbranden en;

• het is zowel toepasbaar voor cementgebonden- 
als calciumsulfaatgebonden dekvloeren.

* Bron: ANP MediaWatch / Reporter Radio
** Bron: AGRAbeton nummer 2006
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Stukadoors

Beoordelen 
kwaliteit 
stukadoorswerk
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Eind vorig jaar waren in een vrijstaande woning uit de jaren 70 van vorige eeuw stukadoorswerkzaam-
heden uitgevoerd op de wanden en plafonds. De ondergronden van de wanden bestonden uit bestaand 
stucwerk en baksteen- en kalkzandsteenmetselwerk. De ondergrond van de plafonds bestond uit 
stucplaten. De wanden en plafonds moesten ‘saus- en schilderklaar’ worden opgeleverd. Na realisatie 
van het stukadoorswerk waren aan het oppervlak scheurtjes ontstaan. Ook waren de bewoners on-
tevreden over de vlakheid van het stukadoorswerk. Het Technisch Bureau Afbouw werd verzocht om de 
scheurtjes en vlakheid te onderzoeken.

Onnauwkeurigheden
“Eenmaal in de woning had ik in de woonkamer 
indicatieve vlakheidsmetingen uitgevoerd”, ver-
telt Ed van der Plas, onze stukadoorsexpert. “Dit 
deed ik met een waterpas/rei van 1 meter lengte. 
Hier kwamen aan het oppervlak korte bulten en 
gapingen voor die groter waren dan de maxima-
le vlakheidstolerantie van 1 mm op 40 cm en 2 
mm op 1 meter meetafstand (groep 1 voor stu-
kadoorswerk binnen). 

Ter hoogte van vrijwel alle neggekanten van 
raam- en deuropeningen in de woonkamer wa-
ren onvlakheden, ruwe plekken, bultjes en kras-
sen zichtbaar. Het oppervlak van deze gedeelten 
stucwerk was onvoldoende vlak en glad afge-
werkt. Aan de rechter zijwand van de haard liep 
het wandoppervlak sterk scheluw. Ook hier was 
de vlakheid onvoldoende.
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Bij verschillende raamkozijnen vertoonde het 
wandoppervlak beneden de vensterbank in ver-
ticale tot diagonale richting scheurvorming. Ter 
hoogte van de scheur klonk het stucwerk hol. Hier 
was onthechting van het oude- dan wel nieuwe 
stucwerk aanwezig. De scheur kwam zeer waar-
schijnlijk voort vanuit de metselwerkconstructie. 
Aan de onder-/of bovenzijde van de neggekanten 
kwamen ook te grote onvlakheden voor. 

Op de horizontale inwendige hoeken van schui-
ne- of verticale plafondvlakken naar het wand-
stucwerk kwam plaatselijk scheurvorming voor. 
De scheuren waren vrij rechtlijnig tot grillig van 
vorm. De scheuren waren ontstaan door of ten 
gevolge van het niet- of onvoldoende doorsnijden 
van het stukadoorswerk. Sommige gescheurde 
stucdelen klonken hol en waren dus ook hier ont-
hecht vanaf de ondergrond. 

Niet voldoen aan de eisen
Na mijn beoordeling kon ik niet anders conclude-
ren dat het oppervlak van de (deels geschilder-
de-) gestukadoorde wanden en plafonds niet vol-
deed aan de eisen van oppervlaktegroep 1 van de 
TBA-Tabelkaart 2, groep 1. Het oppervlak vertoon-
de te grote onvlak- en onregelmatigheden (ruwe 
plekken). Het oppervlak van het stukadoorswerk 
bevatte scheurtjes ter hoogte van inwendige hoe-
ken en in het wandvlak. De scheurtjes waren ont-
staan door krimpgedrag. Dit krimpgedrag had 
voorkomen kunnen worden door het stukadoors-
werk per vlak voldoende diep in te snijden (in dit 
geval los te snijden van elkaar). Dit was niet ge-
beurd, ofwel een tekortkoming in het stukadoors-
werk. De scheuren in het wandvlak kwamen voort 
vanuit enig werkingsgedrag in de wandconstruc-
tie. Dat hier het stucwerk ook hol klonk had te ma-
ken met onvoldoende aanhechting van het stu-
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kadoorswerk op de ondergrond. De schade moest 
hersteld worden door de stukadoor. 

Hersteladvies
Allereerst moest het stukadoorswerk in-/door-
gesneden worden op de inwendige hoeken. De 
holklinkende stucdelen moesten gerepareerd 
worden. Vervolgens moest het stukadoorswerk 
50 tot 100mm breed weg geschaafd worden op 
de scheuren bij de raamopeningen. Daarna moes-
ten de oppervlakken stofvrij worden gemaakt en 
voorzien worden van grondeer- of hechtprimer. 
Dan moest een voeggips worden aangebracht 
waarin een 50 tot 100 mm brede strook fijnma-
zig wapeningsweefsel moest worden ingebed. 
Tot slot moesten de wandgedeelten met een dun-
pleistermateriaal worden afgewerkt, de bulten ter 
hoogte van de neggekanten worden afgeschaafd 
en de neggekanten met een dunpleistermateriaal 
worden afgepleisterd.”

Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak ach-
terhalen? Bel dan 070 33 66 500 of mail naar  
info@tbafbouw.nl ■

Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.i
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plafond & wand

Bezwijken onder druk
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Eind 2021 was in een theater het plafond onder het balkon losgeraakt en verzakt. Dit plafond was 25 
jaar geleden tijdens de nieuwbouw aangebracht. De betrokken partijen wilden weten wat de oorzaak 
was van het bezwijken en wilden graag een hersteladvies. Het TBA werd ingeschakeld om een onder-
zoek uit te voeren.

Extra belasting
“Tijdens de inspectie van het plafond merkte ik op 
dat het plafond was afgehangen aan het balkon 
van de theaterzaal”, vertelt onze plafondexpert 
Hermen de Hek. “Het plafond was in de basis op-
gebouwd uit een dubbel regelwerk van metalen 
60X27mm profielen. De toegepaste afhangers 
waren van het type snelafhanger. De hier toege-
paste veerklemmen aan de snelafhanger lieten 
een lichte mate van corrosie zien. Daarbij waren 
de veerklemmen met popnagels aan de plafond-
drager verbonden. Dit gaf een zeer zwakke verbin-
ding. Ook zag ik gebroken veerklemmen en  los-
geraakte veerklemmen van de hanger. 

De hart op hart afstand van de hoofddrager was 
+/- 1050 mm. Deze hoofddragers waren zeer va-
riërend maar gemiddeld om de 1,200mm met de 
snelafhangers afgehangen aan de bovenliggen-
de constructie. Aan de hoofddragers waren de 
plaatdragende profielen gemonteerd +/- om de 
400mm. 
Tegen het ontstane plafondraster was een dub-
bele laag gipskartonplaten (2x12,5m dik) ge-
schroefd. En tegen de platen waren houten 
rachels geschroefd waarop de eikenhouten pla-
fonddelen (planken) waren bevestigd. Hier was 
dus sprake van extra belasting van het plafond. 

De nu toegepaste snelafhanger met veerklem……        …..vervangen door noniushangers.
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Het balkon bewoog onder invloed van publiek in 
meer of mindere mate (dynamische belasting). 
Deze belasting werd rechtstreeks aan het plafond 
doorgegeven. 

Beweging en corossie
Het plafond was losgeraakt doordat de afhangers 
waren bezweken. Dit was vooral het geval bij de 
licht gecorrodeerde veerklemmen van de snelaf-
hangers. Tijdens het verwijderen van een afhan-
ger brak de veerklem zeer eenvoudig af. Deze 
veerklemmen waren bros geworden. Het aantal 
afhangers was veel te weinig voor het hier ge-
monteerde plafond. Voor een extra belast plafond 
moesten de afhangers om de 700 x 700mm wor-
den afgehangen. 

Er was een duidelijk verschil in kwaliteit van veer-
klemmen die waren gebruikt in de afhangers. De 
aan de profielhanger gepopnagelde veerklem-
men waren verroest en bros. De hoger geplaatste 
veerklemmen die aan de draad van de hanger 

waren geplaatst waren nergens gecorrodeerd en 
ook niet bros. Beide soorten veerklemmen waren 
even oud. 

De afhangers waren bezweken door overbelas-
ting. De overbelasting was veroorzaakt door be-
wegingen (dynamische belasting) tijdens het 
gebruik van het balkon. De veerklemmen waren 
(licht) gecorrodeerd. Door de beweging en cor-
rosie was er metaalmoeheid opgetreden. Dit had 
als gevolg dat de veerklemmen ernstig waren ver-
zwakt.

Overzicht balkon Verzakte plafond onder balkon

Afgebroken veerklem van snelafhanger
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Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.i

Andere afhangers
Voor herstel moest het gehele plafond in eerste 
instantie worden onderstempeld. Op deze manier 
kon er veilig onder het plafond gelopen worden. 
Daarna moest het hele plafond worden gede-
monteerd en opnieuw worden opgebouwd. Voor 
de afhangers moesten noniushangers worden 
gebruikt. Vervolgens moest een constructeur be-
rekenen hoeveel dynamische belasting er op het 
plafond werd afgegeven om de hart op hart af-
stand van de afhangers te bepalen. De maximale 
hart op hart afstanden van de afhangers moest 
700 mm x 700 mm bedragen bij een extra belast 
plafond tot 20 kg/m2. In dit geval was er geen re-
kening gehouden met de dynamische belasting.” 

Wilt u schade aan voorkomen? Onze techni-
sche adviseurs komen langs en geven u advies.  
Kijk voor meer informatie op www.tbafbouw.nl/
diensten of bel naar 070 33 66 500 ■

Meerdere afgebroken ophangpunten…
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vloeren & terrazzo

Scheurvorming
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Begin vorig jaar werd het Technisch Bureau Afbouw gevraagd door een vloerenbedrijf om een aan-
gebrachte vloerafwerking te beoordelen. De dekvloer was, in opdracht van het vloerenbedrijf, door 
een derde partij geëgaliseerd en vervolgens door het vloerbedrijf voorzien van een vloerafwerking. De 
vloerafwerking vertoonde scheurvorming.

Onthechting
“Ter plaatse trof ik een nette, lichtgrijze vloerafwer-
king van in totaal 30m² aan in een woonkeuken”, 
vertelt Onno de Vries, onze vloerenspecialist. “In 
de vloerafwerking was zeer veel scheurvorming 
aanwezig. Ik beoordeelde de scheuren met een 
microscoop. Beelden lieten zien dat er een vrij be-
perkte scheurwijdte was van circa 0,1 á 0,3mm 
breed. De in de vloerafwerking aanwezige scheu-

ren liepen zowel in de breedte, lengte als diago-
nale richting (geen voorkeursrichting) door de 
gehele woonkeuken.

Kloppen
Door het bekloppen van het vloeroppervlak met 
een hamer was een holle klank hoorbaar die aan-
gaf dat er sprake was van onthechting in de on-
derliggende laag. Ik hoorde dat deze onthechting 
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in de bovenste laag van de vloerafwerking had 
plaatsgevonden tussen de bestaande (meer dan 
10 jaar oude cementgebonden dekvloer) en de 
aangebrachte 15 tot 20mm dikke egalinelaag. 
Duidelijk was dat de onthechting niet tussen de 2 
á 3mm dikke vloerafwerking en de onderliggen-
de egalinelaag had plaatsgevonden. Onthechting 
van een relatief dunne vloerafwerking zou tot veel 
grotere schade hebben geleid door de mechani-
sche belasting (loopverkeer).

Krimpspanning
In de woning was een 15 tot 20mm dikke cement-
gebonden egalisatie toegepast. Een eigenschap 
van cement is dat cement in zijn verhardings- of 
uitdrogingsfase altijd enige mate van krimp heeft. 
In het   productblad stond omschreven dat de mor-
tel krimp- en spanningsarm was en niet krimp- en 

spanningsvrij. De uitdrogingskrimp was ontstaan 
door het verdampen van niet gebonden water uit 
de 15 tot 20mm dikke egalinelaag. Hierdoor ont-
stond er krimpspanning in de 15 tot 20mm dikke 
egalinelaag. In dit geval leidde de krimpspanning 
tot scheurvorming die ook zichtbaar was gewor-
den in de relatief dunne vloerafwerkingen.
 
Acrylaatdispersie
Er was onvoldoende hechting gecreëerd tussen 
de bestaande cementgebonden dekvloer en de 
aangebrachte egalinelaag. Vooraf aan mijn onder-
zoek was ik medegedeeld dat er een epoxy gron-
deringslaag was toegepast tussen de bestaande 
cementgebonden dekvloer en de aangebracht 15 
tot 20mm dikke egalinelaag. Uit het productblad 
bleek dat het niet om een epoxy ging maar om 
een acrylaatdispersie. Een acrylaatdispersie is in 
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Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.i

principe een goede voorstrijk op een bestaande 
cementgebonden dekvloer. Als er een epoxy was 
toegepast dan was de onthechting te verklaren. 
Een minerale cementgebonden egalisatielaag 
hecht slecht op een epoxyprimer. Hiervoor moest 
de natte epoxylaag vol en zat afgezand te worden 
met vuurgedroogd zand. 

Na mijn onderzoek kon ik concluderen dat de 15 
tot 20mm dikke cementgebonden egalisatielaag 
scheurvorming was gaan vertonen. Het gevolg 
was dat de relatief dunne vloerafwerking ook was 
gaan scheuren. 

Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak ach-
terhalen? Bel dan 070 33 66 500 of mail naar  
info@tbafbouw.nl ■

Opname van de scheuren met een microscoop laat zien dat de scheurwijdte beperkt is.
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Krijg korting op lidmaatschap 
Initiatief TruStone!

Valt uw bedrijf onder de cao Afbouw? Dan krijgt u sinds 1 januari 2022 een korting van 400 euro per 
jaar als u lid wordt van het Initiatief TruStone. Als uw bedrijf natuursteen importeert die is gewonnen of 
verwerkt in risicolanden is dat een aantrekkelijke korting op de contributie. Importeert uw bedrijf niet 
zelf of alleen materialen die zijn gewonnen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte? Dat 
betekent zelfs dat het lidmaatschap gratis is. 

Waar staat het Initiatief TruStone voor?
TruStone is een Initiatief van Nederlandse en 
Vlaamse bedrijven, sectororganisaties, vakbon-
den, NGO’s en centrale en decentrale overheden. 
Zij bundelen hun krachten om binnen 3 tot 5 
jaar substantiële verbeteringen te bereiken in 
internationale ketens van natuursteen. Daarbij is 
bijzondere aandacht voor de volgende thema’s: 
discriminatie en gender; kinderarbeid; gedwon-

gen arbeid; leefbaar loon; vrijheid van vakvereni-
ging; gezondheid en veiligheid; landrechten en 
leefomgeving.

De ‘OESO-richtlijnen voor multinationale on-
dernemingen’ en de ‘VN-richtlijnen voor on-
dernemingen en mensenrechten’ vormen het 
uitgangspunt voor dit Initiatief. Deze richtlijnen 
omschrijven de verantwoordelijkheid die bedrij-
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ven hebben in internationale handel. De Neder-
landse en Vlaamse overheid verwachten van 
bedrijven dat zij die verantwoordelijkheid nemen.

Wat biedt TruStone u?
TruStone biedt u als lid algemene ondersteuning 
en advies op maat:
• Het TruStone logo om te gebruiken op uw 

website of in uw showroom;
• Voorbeeldbrieven om leveranciers te bevragen;
• Tools om consumentenbewustzijn te vergro-

ten: bijvoorbeeld brochures en films;
• Handreikingen en webinars over de aanpak 

van risico’s op specifieke thema’s;
• Risicoanalyses van belangrijke herkomstlan-

den;
• Collectieve projecten waarin bedrijven maat-

schappelijke organisaties en overheden krach-
ten bundelen om risico’s aan te pakken.  
Zie bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/
watch?v=3VENtbKH49s;

• Een-op-een adviesgesprekken.

Daarnaast adviseert TruStone aanbestedende 
diensten - onder meer Amsterdam, Den Haag en 
Eindhoven - over de wijze waarop zij in hun aan-
bestedingen due diligence kunnen betrekken. Als 
u als bedrijf deelneemt aan TruStone, maakt u 
meer kans in aanbestedingen.

Wat vraagt TruStone van bedrijven?
Voor verschillende typen bedrijven zijn er ver-
schillende verwachtingen:
• Importeurs van natuursteen dienen jaarlijks 

due diligence uit te voeren. Dat wil zeggen dat 
zij nagaan in hoeverre ze direct of indirect be-
trokken zijn bij misstanden op het gebied van 
mensenrechten en milieu in hun toeleverings-
keten. Zij kunnen vervolgens samenwerken 
met andere bedrijven of aangesloten partijen 
om gesignaleerde problemen aan te pakken.  

• Verwerkers van natuursteen die niet zelf im-
porteren, dienen de Nederlandse of Vlaamse 
importeurs waar zij afnemen te bevragen. Als 
de importeur geen invulling geeft aan de inter-
nationale richtlijnen, dan overweegt de ver-
werker om een andere leverancier te zoeken.
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