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Gedragscode voor leveranciers 
 
Vynova is zich bewust van de sociale gevolgen van zijn activiteiten en werkt volgens de normen 
die van een verantwoordelijke onderneming worden verwacht. Dit doen we door correct zaken 
te doen, zowel intern als wanneer we met externe leveranciers samenwerken. 
 
Wanneer we als onderneming zaken doen, streven we de hoogste normen na inzake ethisch 
gedrag, gezondheid en veiligheid, en milieu- en sociale aspecten, en dat verwachten we ook 
van onze leveranciers. Vynova steunt de tien principes van het Global Compact van de 
Verenigde Naties en de acht fundamentele conventies van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (ILO). 
 
We verwachten van onze zakenpartners dat ze de tien principes van het Global Compact van 
de Verenigde Naties, de acht fundamentele conventies van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (ILO) en de Britse Modern Slavery Act 2015 naleven.  
 
In het bijzonder verwachten we van onze zakenpartners dat ze zich aan de volgende principes 
houden: 
 

  SOCIALE ASPECTEN 
 We laten ons niet in met of bieden geen steun aan kinderarbeid. 
 We laten ons niet in met of bieden geen steun aan dwangarbeid. 
 We bieden een veilige en gezonde werkomgeving. 
 We respecteren de rechten van werknemers om lid te worden van een vakbond naar 

keuze en om collectief te onderhandelen. 
 We laten ons niet in met of bieden geen steun aan discriminatie op basis van ras, 

afkomst, nationaliteit, godsdienst, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, 
lidmaatschap van een vakbond, politieke gezindheid of leeftijd. 

 We laten ons niet in met of bieden geen steun aan het gebruik van lijfstraffen, 
mentale of fysieke dwang en verbaal misbruik. 

 We leven de relevante wetten en industriële normen over werktijden na. 
 We betalen altijd lonen uit die voldoen aan de minimumnormen volgens de wet en in 

de sector. 
 We zullen ons niet bewust inlaten met zaken die verband houden met een activiteit 

die corrupt is of in strijd is met morele, wettelijke of sociale gedragscodes. 
 We werken volgens de hoogste ethische normen en respecteren de culturele 

diversiteit van de markten waarop we actief zijn. 
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  MILIEUASPECTEN 
 We zullen voldoen aan de milieuwetgeving en -regelgeving die van toepassing is in 

de gebieden waar u actief bent. 
 We zullen beschikken over alle nodige milieuvergunningen en -registraties. 
 We streven ernaar relevante milieueffecten tot een minimum te beperken. 
 We zullen een managementsysteem hanteren dat u in staat stelt uw milieuprestaties 

voortdurend te verbeteren. 
 We zullen procedures hanteren om incidenten te voorkomen; als er zich incidenten 

voordoen, zullen we procedures hanteren om de gevolgen te beperken die een 
impact kunnen hebben op het milieu. 

 We zullen de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën 
aanmoedigen. 

 

   ECONOMISCHE CRITERIA 
 We handelen op de markt als een integere partij die de regels volgt. 
 We leven alle antitrust- of concurrentiewetten na die vrije concurrentie garanderen.  
 We zetten ons in voor de bestrijding van elke vorm van corruptie, afpersing, fraude 

en omkoping. 
 


