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RECTICEL DUURZAAMHEIDSVEREISTEN LEVERANCIERS  
 
1.  Inleiding 
 
Dit document is bedoeld ter ondersteuning van de implementatie van de Recticel-visie wat 
betreft de sociale, ethische en milieuverantwoordelijkheden van leveranciers. In dit document 
worden de vereisten uiteengezet om ervoor te zorgen dat de werkomstandigheden in de 
productieketen veilig zijn, werknemers waardig en respectvol worden behandeld en 
bedrijsoperaties milieuvriendelijk zijn en op een ethische manier worden uitgevoerd. 
 
 
2.  Sociale verantwoordelijkheid 
 
• Verbod op kinderarbeid (GC 5) 
 
Leveranciers mogen zich niet bezighouden met kinderarbeid en geen kinderarbeid gebruiken of 
mensen aannemen die jonger zijn dan de minimale leeftijd om te mogen werken. Dit betekent 
dat er niemand aangenomen mag worden die jonger is dan de leerplichtige leeftijd of jonger 
dan 15, of een hogere leeftijd volgens de lokale wetgeving. De minimumleeftijd voor gevaarlijk 
werk is 18 jaar. 
 
• Verbod op dwangarbeid of verplichte arbeid (GC 4)  
Leveranciers mogen zich niet bezighouden met of het gebruik ondersteunen van iedere vorm 
van dwangarbeid of onvrijwillige arbeid. Werknemers mogen niet gedwongen worden om 
onvrijwillig te werken, noch onder druk van sancties of dergelijke, noch onder de verplichting om 
iets af te geven (geld of originele documenten zoals paspoorten of diploma's) vooraf aan de 
indiensttreding. 
 
• Gezondheid en veiligheid (SA 8000) 
 
Leveranciers moeten een veilige en gezonde werkomgeving bieden en adequate maatregelen 
nemen om ongelukken en ziekten te voorkomen als gevolg van de omstandigheden op de 
werkplek, door de oorzaken van gevaren die inherent zijn aan de werkomgeving te 
minimaliseren. Werknemers moeten regelmatig trainingen over veiligheid en gezondheid 
kunnen volgen. De faciliteiten voor werknemers moeten de waardigheid en hygiëne van 
individuen waarborgen. 
 
• Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen (GC 3) 
 
Leveranciers moeten het recht van hun werknemers respecteren om zich te verenigen en zich 
aan te sluiten bij vakbonden van hun keuze om collectief te kunnen onderhandelen. 
Vertegenwoordigers van de werknemers mogen niet gediscrimineerd worden en ze moeten 
hun leden op de werkplek kunnen bezoeken. 
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• Geen discriminatie (GC 6) 
 
Leveranciers mogen werknemers niet discrimineren op basis van ras, religie, geslacht, 
leeftijd, nationaliteit, beperking, persoonlijke relatie, lidmaatschap van een vakbond, seksuele 
geaardheid, burgerlijke staat en/of politieke standpunten, of op welke andere manier dan ook.  
Leveranciers moeten ervoor zorgen dat alle werknemers enkel op hun vaardigheden en 
kwalificaties worden beoordeeld bij elke beslissing omtrent in dienst nemen, salaris, promotie 
of beëindiging van een dienstverband. 
 
• Werktijden en beloning (SA 8000) 
 
Leveranciers moeten de toepasselijke wetgeving en industriestandaarden naleven in 
verband met werktijden. Werknemers hebben recht op ten minste één vrije dag per zeven 
dagen. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat het uitbetaalde loon ten minste zo hoog is 
als de wettelijke of minimale industriestandaarden en voldoende is om aan de 
basisbehoeften van werknemers te voldoen. 
 
 
3.  Ethische verantwoordelijkheid 
 
• Ondersteuning van en respect voor de bescherming van mensenrechten (GC 1)(GC2) 
 
Leveranciers moeten de bescherming van mensenrechten ondersteunen en respecteren. 
Ze mogen de mensenrechten niet schenden en moeten de belangrijkste internationale 
ethische richtlijnen volgen. 
 
• Anti-corruptie en anti-concurrentie gedrag (GC 10)  
 
Leveranciers moeten alle vormen van corruptie, inclusief afpersing en omkoping, afkeuren en 
afwijzen. Leveranciers moeten al hun zakelijke transacties uitvoeren in overeenstemming met 
alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van concurrentie. Leveranciers moeten 
eerlijke concurrentie nastreven en moeten ermee akkoord gaan dat ze niet in gesprek gaan 
met concurrenten of akkoorden afsluiten met concurrenten over prijzen, marktaandelen of 
vergelijkbare activiteiten. 
 
 
4.  Verantwoordelijkheid voor het milieu 
 
• Verantwoordelijkheid voor het milieu (GC 8) 
 
Leveranciers moeten een milieubeleid ontwikkelen waarbij idealiter een milieubeheersysteem 
wordt gebruikt dat ervoor zorgt dat (i) algemene en belangrijke indicatoren gemonitord worden 
en (ii) hun milieuprestaties voortdurend verbeteren. Leveranciers moeten in ieder geval 
voldoen aan de toepasselijke wetgeving, regelgeving en contractvoorwaarden. 
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• Milieuvriendelijke operationele en productprestaties (GC 7) (GC 9) 
 
Leveranciers moeten op een dusdanige manier produceren, dat hun gebruik van hulpbronnen 
(met name materialen, energie en water) en de invloed op het milieu (met name met betrekking 
tot afval, afvalwater, luchtvervuiling en geluid) voortdurend tot een minimum beperkt wordt. 
Leveranciers moeten tijdens het ontwikkelen van producten en diensten de negatieve invloed 
die deze producten en diensten op het milieu kunnen hebben bij de productie, distributie, het 
gebruik, inclusief het afdanken ervan, tot een minimum beperken. We stimuleren leveranciers 
om milieuvriendelijke ontwerp-, product- en verwerkingstechnieken te ontwikkelen en promoten. 
 
 
5.  Algemene voorwaarden 
 
Recticel verwacht van leveranciers dat ze akkoord gaan met de voorwaarden van de Recticel 
Duurzaamheidsvereisten Leveranciers. Als er toeleveranciers worden gebruikt voor de 
productie van producten of diensten van Recticel, is de leverancier ervoor verantwoordelijk dat 
alle toeleveranciers in de gehele productieketen aan deze voorwaarden voldoen. Op vraag van 
Recticel, moet de leverancier Recticel op de hoogte brengen van de gebruikte toeleveranciers. 
 
• Leveranciers moeten te allen tijde de nationale wet- en regelgeving naleven die van 

toepassing is op hun productie en tewerkstelling in de landen waarin ze opereren. 
• Naast bovenstaande voorwaarden kunnen er aanvullende gezondheids-, veiligheids-,  

milieu- en/of duurzaamheidsvereisten worden opgelegd voor specifieke projecten en/of 
zoals vereist door bepaalde klanten (zoals aangegeven in hun algemene 
aankoopvoorwaarden). Als dit het geval is, wordt dit bij aanvang van het project duidelijk 
aangegeven. 

 
 
6.  Naleving en follow-up 
 
• Leveranciers moeten duidelijke documenten bijhouden om te kunnen bewijzen dat ze aan 

bovengenoemde vereisten voldoen, of moeten aan kunnen tonen dat ze aan deze 
vereisten willen voldoen door een stapsgewijs actieplan op te stellen.  

• Recticel controleert aan de hand van vragenlijsten en audits of er aan deze vereisten wordt 
voldaan. Naleving of de aanwezigheid van een actieplan om aan deze vereisten te kunnen 
voldoen, is verplicht om een erkend leverancier van Recticel te worden.  

• Om zaken te doen met Recticel moeten Leveranciers en toeleveranciers Recticel en haar 
vertegenwoordigers (inclusief derden) toestemming geven om op locatie en elders audits 
uit te voeren. 
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We hebben bovenstaande tekst gelezen en gaan akkoord.  

Contactpersoon Leverancier: 

Bedrijf  

Naam  

Functie  

Tel.  

E-mail  

Datum  

Handtekening   

Internationale verwijzingen  
 
 
United Nations Global Compact (GC 1—10)  
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 
 
SA 8000 (Health and Safety, pagina 9 en 10)  
http://sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SA8000%20Standard%202014.pdf 
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