Supplier
Code of Conduct
Duurzame gedragscode
voor leveranciers van Eneco Groep

Duurzame energie voor iedereen
Eneco kiest sinds 2007 voor een duurzame strategische
koers. Dit ligt in onze missie ‘duurzame energie voor iedereen’
verankerd. Het is onze ambitie om het energieverbruik van
onszelf en onze klanten binnen de grenzen van een leefbare
planeet te brengen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor
de generaties na ons. We zoeken daarin de samenwerking
met onze klanten, overheden, leveranciers en andere partners
die onze ambitie delen.
Supplier Code of Conduct
De Supplier Code of Conduct is gebaseerd op de ISO
26000-richtlijn voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO). Van onze leveranciers verwachten wij
dat zij, net als wij, in de keten hun verantwoordelijkheid
nemen voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam
ondernemen. Wij beschouwen het als vanzelfsprekend dat
onze leveranciers hun toeleveranciers ook selecteren volgens
de richtlijnen van onze Supplier Code of Conduct.
Behoorlijk Bestuur
Onze leveranciers houden zich aan (inter)nationale wet- en
regelgeving, zorgen voor alle benodigde vergunningen en
hanteren een behoorlijk bestuur gericht op continuïteit
en gebaseerd op integriteit. Wij verwachten van onze
leveranciers dat zij onze Supplier Code of Conduct vertalen
naar hun eigen organisatie en toezien op naleving bij
medewerkers en leveranciers.
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Mensenrechten en arbeidsomstandigheden
Onze leveranciers:
• erkennen de Universele Verklaring voor de Rechten van de
Mens en handelen daarnaar;
• verzekeren zich van het feit dat kinderarbeid, dwangarbeid,
conflictmaterialen of discriminatie niet in hun ketens
voorkomt;
• erkennen en respecteren het recht van medewerkers zich
te organiseren en om zich aan te sluiten bij een vakbond;
• betalen hun medewerkers niet minder dan het wettelijk
minimumloon;
• houden zich aan behoorlijke werktijden en andere
arbeidsomstandigheden (zoals veiligheid, gezondheid
en sociale zekerheid) overeenkomend met de lokale
standaarden en (inter)nationale wetgeving;
• dragen zorg voor regelmatige evaluatiegesprekken met
hun medewerkers en bieden medewerkers mogelijkheden
tot het volgen van opleidingen;

Eerlijk zaken doen
Onze leveranciers:
• doen op eerlijke wijze zaken en nemen zuivere
beslissingen, waarbij zij corruptie, machtsmisbruik en
belangenverstrengeling vermijden;
• hebben respect voor (intellectuele) eigendomsrechten
en beschermen de persoonsgegevens van klanten,
medewerkers en andere relaties met passende
maatregelen; handhaven eerlijke zakelijke normen omtrent
marketing, sales en transparante en eerlijke concurrentie;
Consumentenaangelegenheden
Onze leveranciers:
• beschermen de gezondheid en veiligheid van de
consument o.a. door middel van betrouwbare,
milieuvriendelijke en veilige producten en diensten die
een duurzame consumptie mogelijk maken;
Milieu
Leveranciers van Eneco Groep tonen betrokkenheid, een
proactieve houding en een continue verbetering bij de
bescherming van het milieu door onder andere:
• energiebesparing en beperking van de uitstoot van CO2 en
andere schadelijke broeikasgassen;
• bet bevorderen van afvalscheiding, -verwerking en
recycling;
• het beperken van waterverbruik en het verbeteren van
waterkwaliteit;
• het voorkomen van lokale vervuiling, zoals luchtemissies,
geluid- en lichtvervuiling;
• het bevorderen van biodiversiteit.
• het voorkomen van de toepassing van grondstoffen die
bij winning schadelijk zijn voor het milieu.
• het beperken van de schadelijk impact van het product op
het milieu tijdens de totale levensduur;
• een milieumanagement-systeem conform ISO14001 of
vergelijkbaar in te richten of realiseren dit binnen een
afzienbare en nader overeen te komen periode.
Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap
Onze leveranciers zijn betrokken bij de gemeenschap
waarbinnen ze actief zijn, scheppen lokale werkgelegenheid
en ontwikkelen de vaardigheden van hun (lokale)
medewerkers. Ook houden zij rekening met en nemen
verantwoordelijkheid voor de effecten van hun activiteiten op
de gemeenschap en de gezondheid van de mensen en dieren
in die gemeenschap.

Audit
Eneco Groep heeft het recht om de naleving van deze Code
of Conduct bij leveranciers te controleren door middel van
een audit. Indien blijkt dat een leverancier niet blijvend deze
Supplier Code of Conduct naleeft kan dit consequenties
hebben voor de voortzetting van de relatie tussen leverancier
en Eneco Groep.

Ondertekening
Wij werken alleen samen met leveranciers die onze Supplier
Code of Conduct ondertekenen. Met de ondertekening gaat u
akkoord met de inhoud van deze Supplier Code of Conduct en
verplicht u zich tot naleving ervan.
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