LUMINUS
GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS
De strijd tegen de klimaatverandering staat
bovenaan de agenda. Als energiebedrijf zijn wij
uitstekend gepositioneerd om bij te dragen tot
mogelijke oplossingen. Daarom streven wij ernaar
om de geprefereerde energiepartner van onze
klanten te worden door hen te helpen hun CO2
afdruk te verlagen door het aanbieden van energieefficiënte oplossingen en hernieuwbare energie.
Deze doelstelling kunnen we alleen behalen met de
medewerking van al onze leveranciers. Daarom
heeft Luminus deze Gedragscode voor leveranciers
opgemaakt. Aan de hand daarvan kunnen we met
onze leveranciers over duurzaamheid spreken.

Luminus verwacht van al haar leveranciers en
onderaannemers dat ze de principes in deze
Gedragscode naleven, aangezien ze een belangrijk
aspect zijn in de selectie en evaluatie van potentiële
leveranciers. Bovendien verwachten we van onze
leveranciers dat zij die normen verder in de supply chain
uitdragen.
We hebben deze Gedragscode dan ook beschikbaar
gesteld aan onze leveranciers om het wederzijds begrip
te versterken van hoe duurzaamheid in de dagelijkse
praktijk moet worden toegepast.

1.

ETHIEK

Om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, wordt
van leveranciers verwacht dat zij op een ethische manier
zaken doen en integer handelen. Ethische vereisten
omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende
aspecten:
Zakelijke integriteit
Leveranciers mogen geen enkele vorm van corruptie,
afpersing of verduistering aanwenden of tolereren.
Leveranciers mogen geen smeergeld of andere onwettige
toeslagen aan hun zakenpartners aanbieden of van hen
aannemen. Leveranciers mogen werknemers van
Luminus geen geschenken of andere persoonlijke
voordelen aanbieden die voortvloeien uit de relaties met
de leveranciers.
Eerlijke concurrentie
Leveranciers moeten zaken doen met respect voor
eerlijke concurrentie en voor alle toepasselijke
antitrustwetten.
Privacy en intellectueel eigendom
Leveranciers
zullen
vertrouwelijke
informatie
beschermen en slechts op gepaste wijze gebruiken en
ervoor zorgen dat de privacy en geldige intellectuele
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eigendomsrechten
van
alle
zakenpartners beschermd zijn.

2.

werknemers

en

MENSENRECHTEN EN
ARBEIDSVOORWAARDEN

Onze leveranciers erkennen de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens en handelen daarnaar. Ze
beschermen de mensenrechten van hun werknemers en
behandelen hen met waardigheid en respect. Dat omvat
de volgende aspecten:
Vermijden van kinderarbeid
Wij tolereren geen kinderarbeid in onze supply chain.
Leveranciers moeten elke vorm van kinderarbeid in hun
bedrijfspolitiek vermijden in overeenstemming met de
principes van de United Nations Global Compact.
Vrij gekozen werk
Wij tolereren geen slavernij, dwangarbeid, gedwongen of
verplicht werk en mensenhandel in onze supply chain.
Diversiteit en inclusie
Gelijke behandeling van alle werknemers is een
fundamenteel beginsel van het bedrijfsbeleid van de
leverancier. Er wordt niet gediscrimineerd op grond van
ras, afkomst, geslacht, leeftijd, uiterlijke kenmerken,
sociale afkomst, handicap, vakbondslidmaatschap,
religie, gezinsstatus, zwangerschap, seksuele geaardheid,
genderidentiteit, genderexpressie of eender welk
onwettelijk criterium onder de toepasselijke wetgeving.
Eerlijke behandeling
Leveranciers zullen hun werknemers een werkomgeving
aanbieden die vrij is van onmenselijke behandeling,
zonder seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
lijfstraffen of martelingen, mentale of fysieke dwang of
verbaal misbruik van werknemers, of de dreiging van een
dergelijke behandeling. Bovendien wordt van
leveranciers verwacht dat zij geen arbeidsovereenkomst
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beëindigen op oneerlijke wijze of zonder duidelijk bewijs
dat de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, in
verband met de werkprestaties van een werknemer,
wettelijk is toegestaan.
Werkuren, lonen en voordelen
De werkuren voor werknemers van de leverancier zullen
het maximum voorgeschreven door de toepasselijke
nationale wet niet overschrijden. De aan werknemers
betaalde vergoedingen zullen in overeenstemming zijn
met de toepasselijke nationale loonwetten en zullen een
adequate levensstandaard garanderen. Er wordt van de
leveranciers verwacht dat zij hun werknemers een
eerlijke en concurrentiële vergoeding en voordelen
bieden..
Vrijheid van vereniging
Leveranciers zullen streven naar een open en
constructieve dialoog met hun werknemers en
werknemersvertegenwoordigers. In overeenstemming
met de lokale wetgeving, zullen leveranciers de rechten
van hun werknemers respecteren om zich vrijelijk te
verenigen, lid te worden van een vakbond en een
ondernemingsraad en zich te laten vertegenwoordigen.

3.

MILIEU, GEZONDHEID,
KWALITEIT

VEILIGHEID

EN

Er wordt van de leveranciers van Luminus verwacht dat
ze engagement tonen, proactief handelen en de manier
van werken met betrekking tot milieubescherming
voortdurend verbeteren. Dat omvat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

energie besparen en de uitstoot van CO2 en andere
schadelijke broeikasgassen verminderen;
afvalsortering,
-verwerking
en
-recyclage
aanmoedigen;
waterverbruik verminderen en waterkwaliteit
verbeteren;
plaatselijke verontreiniging vermijden;
kunstmatige geluids- en lichtbronnen verminderen;
biodiversiteit behouden;
het gebruik van hulpbronnen waarvan de winning
schadelijk is voor het milieu vermijden;
de schadelijke impact van een product op het
milieu tijdens de levensduur van het product beperken;
een milieubeheersysteem invoeren dat overeenstemt
met of gelijk is aan ISO14001 of ernaar streven een
dergelijk systeem binnen een overeengekomen termijn
in te voeren.

Negatieve impact op het milieu en het klimaat wordt
geminimaliseerd of geëlimineerd bij de bron of door
praktijken zoals de aanpassing van de productie,
onderhouds- en facilitaire processen en vervanging,
behoud, recyclage en hergebruik van materiaal.
Er wordt van leveranciers verwacht dat ze een veilige en
gezonde werkomgeving bieden en dat ze op een
milieuvriendelijke manier werken. Leveranciers zullen
kwaliteit integreren in hun bedrijfsprocessen. Dat omvat
de volgende aspecten:
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Kwaliteitseisen
Leveranciers zullen voldoen aan algemeen erkende of
contractueel overeengekomen kwaliteitseisen om
goederen en diensten te leveren die consequent
beantwoorden aan de behoeften van Luminus, zoals
gegarandeerd presteren en veilig zijn voor het beoogde
gebruik.
Voorschriften voor gezondheid, veiligheid, milieu en
kwaliteit
Leveranciers zullen voldoen aan alle geldende
voorschriften voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en
milieu. Alle vereiste vergunningen, licenties en
registraties worden verkregen, onderhouden en
bijgewerkt. Leveranciers zullen voldoen aan hun
operationele en rapportageverplichtingen.
Gezondheid en veiligheid op het werk
Leveranciers zullen hun werknemers beschermen tegen
alle chemische, biologische en fysieke gevaren op de
werkplek en tegen risico’s die verband houden met de
infrastructuur die hun werknemers gebruiken.
Leveranciers zullen zorgen voor gepaste controles, veilige
werkprocedures, preventief onderhoud en de nodige
technische beschermingsmaatregelen om gezondheidsen veiligheidsrisico's op de werkplek te beperken. Als die
maatregelen de gevaren niet voldoende onder controle
kunnen houden, zullen de leveranciers de werknemers
voorzien
van
gepaste
persoonlijke
beschermingsmiddelen. Een veilige en gezonde
werkomgeving omvat minimaal ook drinkwater, gepaste
verlichting, temperatuur, ventilatie en sanitaire
voorzieningen en, indien van toepassing, veilige en
gezonde bedrijfswoningen.
Voorbereiding op noodsituaties, informatie over de
risico's en opleiding
Leveranciers zullen veiligheidsinformatie beschikbaar
stellen over vastgestelde risico's op de werkplek en
werknemers van de leveranciers zullen worden opgeleid
om zich voldoende te kunnen beschermen tegen die
risico’s. Leveranciers zullen potentiële noodsituaties op
de werkplek identificeren, beoordelen en de impact
ervan
minimaliseren
door
noodplannen
en
vervolgprocedures in te voeren.

4. CORPORATE GOVERNANCE
Er wordt van leveranciers verwacht dat zij
managementsystemen invoeren om de naleving van alle
toepasselijke wetten te vergemakkelijken en
voortdurende verbetering te bevorderen in verband met
de verwachtingen in deze Gedragscode voor
leveranciers. Dat omvat de volgende aspecten:
Wettelijke en andere vereisten
Leveranciers zullen voldoen aan alle nationale en
internationale toepasselijke wetten, voorschriften,
contractuele overeenkomsten en algemeen erkende
normen. Ze zullen ervoor zorgen dat ze over alle
noodzakelijke vergunningen beschikken en de
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beginselen van goede corporate governance in acht
nemen, met de nadruk op continuïteit en integriteit.
Communicatie over duurzaamheidscriteria in de supply
chain
De leveranciers zullen de principes in deze Gedragscode
voor leveranciers communiceren aan hun supply chain.
Risicobeheer
Er wordt van leveranciers verwacht dat zij mechanismes
invoeren om risico’s te identificeren, bepalen en
beheren in alle gebieden die aan bod komen in deze
Gedragscode voor leveranciers en in overeenstemming
met alle toepasselijke wettelijke vereisten.
Documentatie
Er wordt van leveranciers verwacht dat zij adequate
documentatie ontwikkelen om aan te tonen dat ze de
principes en waarden uit deze Gedragscode voor
leveranciers delen. Bij wederzijdse toestemming kan die
documentatie door Luminus worden herzien.
Opleiding en competentie
Leveranciers zullen gepaste opleidingsmaatregelen
doorvoeren opdat hun managers en werkgevers de
inhoud van deze Gedragscode voor leveranciers, de
toepasselijke wet- en regelgeving en de algemeen
erkende normen voldoende leren kennen en begrijpen.
Continue verbetering
Er wordt van leveranciers verwacht dat zij hun
duurzaamheidsprestaties voortdurend verbeteren door
gepaste maatregelen te treffen.

5. VARIA
Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de
gemeenschap
Onze leveranciers zijn betrokken bij de gemeenschap
waarin ze werkzaam zijn, lokale banen creëren en de
vaardigheden van hun (lokale) werknemers ontwikkelen.
Ze houden ook rekening met en nemen de
verantwoordelijkheid voor de effecten van hun
activiteiten op de gemeenschap als geheel en op de
gezondheid van de mensen en dieren in die
gemeenschap.
Deze Gedragscode voor leveranciers maakt integraal
deel uit van alle overeenkomsten tussen Luminus en
haar leveranciers. Als leveranciers een van de
onderdelen van de Gedragscode voor leveranciers niet
naleven, worden zij geacht onmiddellijk corrigerende
maatregelen te treffen
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