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Samenvatting
- Eenmalige opdracht voor het leveren van natuursteen zitelementen voor de Coolsingel
- Internationale Sociale Voorwaarden toegepast als uitvoeringsvoorwaarde
Doel van de aanbesteding
Deze aanbesteding heeft betrekking op het leveren van natuursteen zitelementen voor de
Coolsingel. De nieuwe Coolsingel wordt een groene stadsboulevard. Er komen pocketparkjes,
dat zijn verhoogde parkjes met beplanting en een natuurstenen rand waarop je kan zitten. Om
de bomen komen grote ronde granieten zitelementen met planten.
Duurzaamheidsaspecten
De gemeente Rotterdam wil met deze aanbesteding een concrete bijdrage leveren aan de
realisatie van het Rotterdamse duurzaamheidsbeleid. Onderdeel van dit beleid zijn de
Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) Zo wil de gemeente bijdragen aan het uitbannen van
sociale misstanden in de inkoopketen van natuursteen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en
onmenselijke werkomstandigheden. Deze aanbesteding is uitgevoerd in dit kader van de door
de SER georganiseerde pilots natuursteen waar Rotterdam samen met Nederlandse en
Vlaamse aanbestedende diensten en leveranciers aan deelneemt.
In deze aanbesteding zijn de internationale sociale voorwaarden als uitvoeringsvoorwaarde
opgenomen. De opdrachtnemer diende een bankgarantie in te leveren, die pas wordt
geretourneerd als aan deze uitvoeringsvoorwaarde is voldaan.
Uitvoeringsvoorwaarde

1. Risicoanalyse productieketen
Uiterlijk 3 maanden na de definitieve gunning van de opdracht wordt een
risicoanalyse door de opdrachtnemer aangeleverd ten aanzien van de gehele keten
van het productieproces (groeve, producent en bewerker) waarin het volgende is
opgenomen:
•

een beschrijving van het gehele productieproces (groeve, producent en
bewerker);
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•

een analyse van de risico’s op schending van arbeids- en mensenrechten in
de gehele keten van het productieproces (groeve, producent en bewerker)

Een handig hulpmiddel voor het uitvoeren en opstellen van een risicoanalyse is de MVO
Risico Checker voor ondernemers.
2.

Plan van aanpak mitigeren risico’s –
uiterlijk 6 maanden na definitieve gunning van de opdracht wordt een plan van
aanpak door de opdrachtnemer verstrekt om de risico’s, die in de risicoanalyse zijn
vermeld te mitigeren. In het plan van aanpak zijn opgenomen:
•
•
•

een overzicht en beschrijving van de inspanningen die de opdrachtnemer zal
leveren om de risico’s te mitigeren;.
een planning ten aanzien van de inspanningen die de opdrachtnemer zal
leveren;
(optioneel) een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak,
bijvoorbeeld informatie over de betrokkenheid van stakeholders.

Uitvoering
Na gunning zijn door de gemeente en de opdrachtnemer al een aantal gesprekken gevoerd in
het kader van het due dilligence traject. Due diligence op het vlak van maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO) is het proces waarin bedrijven de daadwerkelijke en mogelijke
negatieve impact van de eigen onderneming of zakelijke relaties in de productie- of
toeleveringsketen identificeren, voorkomen en verminderen en verantwoording afleggen over
hoe zij omgaan met de geïdentificeerde (risico’s op) negatieve impact. Met negatieve impact
wordt gedoeld op kwesties als kinderarbeid, uitbuiting van werknemers of schade aan het milieu
die via internationale toelevering in verband staat met afnemers in Nederland.
Resultaat
Samen met de opdrachtnemer wordt de hele natuursteenketen vanaf de groeve tot aan de
levering in Rotterdam in kaart gebracht en worden de maatschappelijke risico’s per ketenstap
benoemd. De nadruk ligt hierbij op openheid. De opzet is om inzicht te krijgen in de mogelijke
risico’s per ketenstap. En op de stappen, die genomen zijn en in de toekomst genomen
kunnen worden om deze risico’s te verminderen.

Due dilligence is geen makkelijk traject en vergt een lange adem. J. Visser klinkers &
kasseien, de leverancier van de gemeente Rotterdam, heeft zich aangesloten bij het TruStone
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