Eerste steen gelegd voor
Fonds Eerlijke Natuursteen
Reeds eind 2009 liet Febenat in dit vaktijdschrift
een artikel verschijnen over het project ‘Duurzame
Natuursteen’. Een gedragscode die de werkomstandigheden van iedereen die met natuursteen werkt, moet
verbeteren.
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is al minder interessant, want daar zitten
minder mensen in en vallen er potentieel minder doden. Cru gezegd, maar bittere realiteit. Met welke relevantie, vraagt
u zich af, wordt in het nieuws een busongeval gebracht vanuit Singapore. Het antwoord is simpel, omdat er beelden van
bestaan. Berichten met beelden halen het
meestal van berichten zonder visueel materiaal. Een publicatie van Febenat dat zij
werken aan een betere wereld is met andere woorden niet interessant genoeg.
TWEEMAAL EEN LEGE ZAAL
Onze berichtgeving in 2009 over
Duurzame Natuursteen kreeg in de
pers niet de minste aandacht, vanwege
het gebrek aan beelden en niet boei-
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BEWAARTIJD VAN EEN SCOOP
Het project ‘Duurzame Natuursteen’ is
niet voor niets ontstaan in Nederland
want in België leeft dit blijkbaar veel minder. En dan drukken we ons nog voorzichtig uit. Terwijl Nederland in één week
zonder heel veel moeite 8 miljoen euro
ophaalt na de aardbevind in Nepal, ruziet
men in België over wie wat krijgt van het
weinige geld dat is ingezameld.
Angst verkoopt. De kranten staan vol
met dat soort ‘nieuwsfeiten’. Ik noem het
al geen nieuws meer, want hetgeen we
te zien krijgen heeft een repetitief karakter. Stort er een vliegtuig neer, dan volgen
de berichten over ongelukken met vliegtuigen elkaar in sneltempo op. Na een
week waait het wel over. Een busongeval
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end genoeg. In 2012 stond het project
op de rails. Het werd omgedoopt tot
het Responsible Stone Programme, kortweg RSP. In de vakpers verscheen hier
en daar een korte artikel maar we wisten op voorhand dat dit niet door andere
media zou worden opgepikt. Dan maar
over een andere boeg gooien. Op 30 januari 2013 vond de beurs ‘Dag van de
Openbare Ruimte’ plaats. Ideaal om aannemers, steden en gemeenten uit te nodigen voor de lancering van het RSP door
de ngo ‘The Forest Trus’. Welgeteld 163
aannemers, 308 steden en gemeenten en
enkele verdelers werden aangeschreven.
Uiteindelijk kwam slechts 5 man opdagen.
Neen, dit is geen tikfout. Enkel de stad
Brussel toonde interesse. Voor het se-

baar gemaakt. De vorige Vlaamse regering had in 2013 geen interesse in een
ethische steen want onze vraag voor samenwerking bleef toen onbeantwoord.
Binnenkort zitten we samen met het kabinet Bourgeois. We vergeven hen dan ook
de uitspraak dat Febenat de schouders wil
zetten onder ‘hun’ engagement. Gelukkig
weet de Polycaro lezer wel beter.

minarie over ‘Verantwoord natuursteen’
tijdens het Stone & Tile Event in Gent
lag de opkomst al niet veel hoger. Op
een tiental stoeltjes na bleef de zaal leeg.
Eén van die weinige aanwezigen toen
was Yves Delepeleire, journalist bij De
Standaard. Hij is al sinds 2009 bezig met
een onderzoek over de Indische kasseien.
Er zat met andere woorden een artikel
aan te komen.

WAAR WAS U IN 2013?
In het weekend dat volgde op het verschijnen van het bewuste krantenartikel, lieten
de politici zich horen. Verontwaardiging
alom, de ene wat emotioneler dan de andere. Maar allemaal vooral om hun politieke vel te redden. Individueel werkten
onze leden al aan een vorm van controle
op kinderarbeid via externe organisaties.
Maar dat is niet voldoende. Febenat heeft
tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering
van 19 mei het initiatief genomen om een
‘Fonds Eerlijke Natuursteen’ op te richten. Diezelfde avond hebben we nog een
persbericht verstuurd. Een 100-tal mediakanalen werden aangeschreven. Via
een nieuwsbrief ging het bericht naar de
308 steden en gemeenten. Enkel Minister
President Geert Bourgeois heeft dit de
volgende dag via zijn Twitter kanaal ken-
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Toon Huijps zal samenwerkingsverbanden zoeken met bedrijven, overheden
en ngo’s. Nog voor het bouwverlof is er
overleg met de Vlaamse Overheid die dit
heeft opgepikt en met Belgische organisaties die werken rond ontwikkelingssamenwerking en kinderarbeid. Het zoeken
naar een organisatie die voor het Fonds
de juiste audits kan doen ter plaatse is
eveneens een werk dat hij dient te onderzoeken. We willen immers audits die
grondig gebeuren en waarmee we kunnen zeggen dat we kinderarbeid-arm werken. 100% vrij van kinderarbeid is moeilijk
te verwezenlijken, maar niets doen staat
niet in ons woordenboek.
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KINDERARBEID IS EEN NO-GO
Ik denk niet dat de commotie rond kinderarbeid in de Indische steengroeves
ook maar iemand is ontgaan. De artikels
in De Standaard volgden elkaar in sneltempo op, vaak paginabreed uitgesmeerd.
De VRT zou op vrijdag 15 mei het eerste
artikel aankondigen in het VRT-journaal
van 19 uur, in prime time. Febenat werd
op de Reyerslaan in Brussel uitgenodigd voor een interview. Ze wilden wel
eens de reactie van de beroepsfederatie
horen. Mijn reactie was alleszins duidelijk,
maar niet deze die ze verwacht hadden.
Tien seconden van een interview van een
uur, helaas geen woord over wat we al

gedaan hebben en hoe de media en de
overheid jaren lang geen oren hadden
naar onze werking. Ondanks de overwegend negatieve teneur van de artikels,
moet onze sector dit toch zien als een
wake-up call!

FONDS EERLIJKE NATUURSTEEN
De eerste steen is intussen gelegd. Toon
Huijps heeft toegezegd om bovengenoemd Fonds te leiden. Hij is voormalig
commercieel directeur van Michel Oprey
& Beisterveld, gepensioneerd maar nog
steeds zeer dynamisch, welbespraakt en
expert in de materie. Kortom, de geknipte man om zijn schouders te zetten
onder dit project. Zijn ervaring met de
werking rond het RSP kunnen we zeker
gebruiken. Momenteel is hij volop de
basis aan het leggen. Het Fonds is open
voor alle importeurs van natuursteen uit
de Benelux.

