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Leveranciersgedragscode van Teknos 

Inleiding 

Teknos wil een leverancier van duurzame coatingoplossingen zijn die dicht bij zijn klanten staat. Onze 
waarden “Creatief, vasthoudend en eerlijk” leiden ons bij alles wat wij doen. Wij spannen ons zeer in om 
de planeet te beschermen en de wereld langer te laten meegaan. Wij willen met leveranciers 
samenwerken die bereid zijn om dit ook na te streven. Deze leveranciersgedragscode (LGC) legt de 
minimale standaarden vast die onze leveranciers moeten respecteren en waaraan zij moeten voldoen 
binnen hun eigen activiteiten en leveringsketen. Deze LGC is gebaseerd op de tien principes van de UN 
Global Compact op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. 

Milieu 

Wij verwachten van onze leveranciers dat zij voorzorgsmaatregelen nemen bij al hun activiteiten om de 
impact op het milieu te minimaliseren.  

Leveranciers moeten voldoen aan de eisen van de van toepassing zijnde milieuwetgeving en -regelgeving.  

Leveranciers moeten een managementsysteem hebben om negatieve milieu-effecten te identificeren, 
beheersen en mitigeren. Bij voorkeur is dit systeem gebaseerd op een internationale standaard, ISO 
14001 of soortgelijk, en door een externe partij gecertificeerd. 

Leveranciers moeten ambitieuze doelen stellen voor de vermindering van hun milieu-impact en streven 
naar doorlopende verbetering van hun milieuprestatie. 

Leveranciers moeten afval en uitstoot in de lucht, de grond en het water verminderen. Leveranciers 
moeten afvalwater ter plaatse identificeren en behandelen of een externe afvalwaterverwerkingsfaciliteit 
gebruiken. Emissies in de buitenlucht moeten worden bewaakt en behandeld in overeenstemming met 
van toepassing zijnde vergunningen en emissielimieten. Grondvervuiling moet worden voorkomen en er 
moet direct opgetreden worden bij eventuele vervuiling.  

Gevaarlijk afval moet op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt, opgeslagen en verwijderd. 

Leveranciers moeten chemicaliën veilig verwerken. 

Leveranciers moeten bijdragen aan recycling en hergebruik van materialen en producten, energieverbruik 
verminderen en streven naar efficiënter gebruik van hulpbronnen. 

Gezondheid en veiligheid  

Leveranciers moeten een gezonde en veilige werkomgeving voor alle werknemers bieden.  

Leveranciers moeten een systeem hebben om mogelijke risico's in hun activiteiten te herkennen en 
voorkomen. 

Leveranciers moeten noodzakelijke actie ondernemen om ongelukken en letsel bij alle activiteiten te 
voorkomen.  

Leveranciers moeten veiligheidstraining en toegang tot beschermende kleding bieden waar nodig. 

Indien huisvesting wordt verschaft, moeten leveranciers redelijke privacy, stilte en faciliteiten voor 
persoonlijke hygiëne verzekeren. 
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Arbeids- en mensenrechten 

Leveranciers moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde wetgeving en internationaal erkende 
mensenrechten respecteren, waar ze ook actief zijn. In de zeldzame situatie dat nationale wetgeving botst 
met internationale standaarden, moeten leveranciers manieren zoeken om de principes van internationaal 
erkende mensenrechten te respecteren. 

Het is leveranciers ten strengste verboden om kinderarbeid te gebruiken. Leveranciers mogen geen 
kinderen jonger dan 15 jaar (14 in bepaalde ontwikkelingslanden) in dienst nemen of, als deze 
leeftijdsgrens hoger is, die nog leerplichtig zijn in dat land of jonger zijn dan de minimale arbeidsleeftijd 
onder de van toepassing zijnde nationale wet- en regelgeving.   

Werknemers jonger dan 18 jaar mogen niet onder gevaarlijke omstandigheden werken.  

Leveranciers moeten een gedocumenteerd proces hebben om te verzekeren dat direct wordt opgetreden 
als kinderarbeid wordt geconstateerd. 

Leveranciers mogen geen dwang- of horige arbeid gebruiken. Dienstverband moet altijd vrijwillig zijn. 
Werknemers moeten recht hebben om hun dienstverband te beëindigen na een redelijke kennisgeving 
aan hun werkgever. Werknemers moeten vrij zijn om de gebouwen van de leverancier te verlaten buiten 
werktijd. 

Leveranciers mogen niet discrimineren. Alle werknemers moeten eerlijk en gelijkwaardig worden 
behandeld. Enige vorm van mentale en fysieke disciplinaire actie, intimidatie of misbruik wordt niet 
getolereerd.  

Leveranciers mogen niet illegaal laten overwerken. Werktijden mogen niet te lang zijn en niet langer dan 
de wettelijke grens. Voldoende pauzes moeten tussen de leverancier en zijn werknemers zijn 
overeengekomen. Overwerk moet vrijwillig zijn en altijd worden gecompenseerd.  

Leveranciers mogen voorkomen dat werknemers zich vrij aansluiten bij een arbeidersvereniging of -groep 
naar keuze of bij een collectieve onderhandelingsorganisatie. Werknemers moeten het recht hebben om 
vakbonden en andere werknemersorganisaties te vormen en eraan deel te nemen zonder intimidatie, 
interferentie of vergelding. 

Leveranciers moeten minimaal het wettelijke minimumloon en alle wettelijk verplichte voordelen betalen, 
zodat het loon voldoende is voor de basisbehoeften van werknemers en de rechthebbende personen die 
officieel van hen afhankelijk zijn.  

Leveranciers moeten compensatie betalen voor overwerk overeenkomstig de lokale wetgeving. 
Compensaties moeten altijd op tijd worden betaald. Disciplinaire kortingen van lonen zijn niet toegestaan. 

Bedrijfsethiek en -integriteit 

Leveranciers moeten alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving naleven en hun onderneming op een 
eerlijke en ethische manier drijven.  

Leveranciers moeten omkoping en corruptie tegengaan. Leveranciers mogen geen smeergeld of 
steekpenningen betalen of accepteren of ongeoorloofde voordelen bieden of beloven, hetzij direct of via 
een tussenpersoon.  

Leveranciers moeten wereldwijd vrije en eerlijke concurrentie waarderen en concurrentiewetgeving 
respecteren in alle gebieden waarin zij actief zijn.  

Leveranciers moeten in staat zijn om het land van herkomst bekend te maken voor alle producten die 
Teknos koopt.  
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Leveranciers moeten alle vertrouwelijke informatie die door Teknos en zijn zakenpartners worden 
verstrekt, beschermen en alle intellectuele eigendomsrechten respecteren. 

Chemische wetgeving (bijv. REACH) 

Leveranciers moeten alle nationale en regionale regelgevende eisen volgen. 

Leveranciers moeten de verhandelbaarheid van de producten die Teknos koopt, evalueren met oog op 
naleving van wereldwijde chemische regelgeving en assisteren bij het streven naar de naleving ervan. Dit 
omvat naleving van verboden, beperkingen, registraties en bedrijfsstandaarden. Leveranciers moeten 
vragen beantwoorden over chemische samenstelling en testresultaten verstrekken waar nodig. 
Leveranciers moeten Teknos informeren over eventuele aanzienlijke veranderingen in technische en 
chemische eigenschappen of regelgevende status van een product zodra deze informatie beschikbaar is.  

Managementsystemen en streven 

Management van de leveranciers moet het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
bedrijfsethiek begrijpen en respecteren en bereid zijn om zichzelf op deze gebieden te verbeteren.  

Leveranciers moeten alle van toepassing zijnde nationale wet- en regelgeving, minimumstandaarden voor 
de sector en internationale verdragen inzake sociale en arbeidsomstandigheden, kinderarbeid en 
milieubescherming identificeren, bewaken en naleven. 

Leveranciers moeten de LGC in hun onderneming implementeren en integreren en werknemers en 
onderaannemers trainen inzake hun rechten en plichten zoals vastgesteld door deze LGC en lokale 
wetgeving. 

Audits 

Teknos evalueert de naleving van de leverancier met deze LCG via zelfevaluatievragenlijsten en -
beoordelingen voor leveranciers en door audits ter plaatse in de gebouwen van de leverancier uit te 
voeren. Audits kunnen door Teknos of externe beoordelaars worden uitgevoerd. Wij streven ernaar om de 
ontvangen informatie in onze inkoopstrategieën en leverancierevaluaties gebruiken en om te bepalen met 
welke leveranciers Teknos zal blijven werken en onze bedrijven samen te laten groeien.  

Wij willen de samenwerking met onze leveranciers ontwikkelen en wij zijn bereid om samen te werken met 
leveranciers om aan deze eisen te voldoen en om meer verantwoordelijk te zijn tegenover de maatschappij 
en het milieu.  
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Referenties 

10 principes van de UN Global Compact 
Internationale arbeidsstandaarden van ILO 

 

 

De bedrijfsmanagementgroep van Teknos heeft deze leveranciersgedragscode in april 2018 
goedgekeurd.  

 

 

Wij (naam bedrijf leverancier) __________________________________________________ bevestigen 
dat wij de bovengenoemde eisen accepteren.  

Naam en functie geautoriseerde persoon:  
 
________________________________________________________  

 
 
Handtekening __________________________________________ Datum: ____________________ 

 

 

Als alternatief kan de naleving van de leverancier van deze principes worden aangetoond door te verwijzen 
naar hun eigen gedragscode of bedrijfsbeleid met vergelijkbare standaarden. Het is de 
verantwoordelijkheid van de leverancier om de naleving te vergelijken en te controleren. Indien een 
leverancier geen vergelijkbare standaarden heeft, wordt van de leverancier verwacht dat hij deze in 
overeenstemming met de leveranciersgedragscode van Teknos brengt.  


