
 

 1 

 

 

 
 

Gedragscode voor leveranciers 
 

 
Het doel van onze Gedragscode voor leveranciers is ervoor te zorgen dat onze producten 
bijdragen aan een betere gezondheid van mensen, dieren en planten en dat onze normen 
voor zakelijk gedrag in ons hele toeleveringsnetwerk worden overgenomen. Onze 
Gedragscode voor leveranciers vormt de basis voor onze selectie en behoud van bedrijven 
waarmee we samenwerken en contracten afsluiten, en voor de keuze van de plaatsen waar 
we produceren en kopen. 

 
We verwachten van al onze leveranciers dat ze voldoen aan de volgende principes: 

 

1. Kwaliteit: Zorg voor hoogwaardige en effectieve producten 
2. Milieu: Werk op een milieuvriendelijke en hulpbronnenefficiënte manier 
3. Mensen en arbeid: Bescherm mensenrechten en behandel mensen met waardigheid en 

respect 
4. Ethiek en integriteit: Zaken doen op een ethische manier en integer handelen 

 

 

1. Kwaliteit 

 

Leveranciers zullen hoogwaardige en effectieve goederen leveren die volledig in 
overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 
a. Leveranciers moeten voldoen aan algemeen erkende kwaliteitsnormen of 

contractueel overeengekomen kwaliteitseisen en -normen om producten te leveren 
die consistent voldoen aan de behoeften van Runes Movement en haar klanten. 
 

b. Leveranciers zullen onmiddellijk alle kritieke problemen aanpakken die de kwaliteit 
van producten negatief kunnen beïnvloeden. 
 

c. Leveranciers moeten Runes Movement informeren over wijzigingen in het fabricage- 
of leveringsproces die de specificatie van de geleverde producten kunnen 
beïnvloeden. 
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2.  Omgeving 

 

Leveranciers moeten op een milieuvriendelijke en hulpbronnenefficiënte manier werken. 

 

a. Leveranciers zullen natuurlijke hulpbronnen (water, energie, grondstoffen, enz.) op 
een economische manier gebruiken. Negatieve effecten op het milieu en het klimaat 
veroorzaakt door de leveranciers of in hun toeleveringsketen moeten tot een minimum 
worden beperkt of bij de bron worden geëlimineerd. 
 

b. Leveranciers moeten geleidelijke verbeteringen aanbrengen in de milieuprestaties in 
hun eigen activiteiten en hetzelfde eisen van hun partners, leveranciers en 
onderaannemers. 
 

c. Praktijken worden aangemoedigd om in overeenstemming te zijn met de principes van 
de circulaire economie, zoals materiaalreductie, vervanging, hergebruik, 
herfabricage en recycling. 
 

d. Leveranciers zullen zich bezighouden met de ontwikkeling en het gebruik van milieu- 
en klimaatvriendelijke producten, processen en technologieën. 

 

 

3.  Mensen & Arbeid 

 

Leveranciers dienen de mensenrechten te beschermen en mensen met waardigheid en 
respect te behandelen. In het bijzonder tolereren we geen kinderarbeid en dwangarbeid. 

 

a. Leveranciers dienen elke vorm van kinderarbeid in hun bedrijfsvoering te vermijden. 
De fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
de Global Compact-principes van de Verenigde Naties zullen als uitgangspunt 
worden nageleefd. Waar lokale wetten een sterkere bescherming van werknemers 
voorschrijven, zijn de meer beschermende regels van toepassing. 
 

b. We tolereren geen slavernij, dienstbaarheid, gedwongen of verplichte arbeid en 
mensenhandel in onze toeleveringsketen. 
 

c. Leveranciers zullen zich verplichten tot een open en constructieve dialoog met hun 
werknemers en werknemersvertegenwoordigers en moeten de rechten van hun 
werknemers om zich vrij te associëren respecteren. 
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d. De werktijd van de werknemers van de leverancier mag het maximum dat is 
vastgesteld door de toepasselijke nationale wetgeving en door ILO-normen niet 
overschrijden. 
 

e. De beloning van werknemers moet competitief zijn. Het loon moet gelijk zijn aan of 
hoger zijn dan het wettelijk vereiste minimumloon of het geldende sectorloon, indien 
dit hoger is. De vergoeding voor een reguliere werkweek moet voldoende zijn om de 
werknemers een behoorlijke levensstandaard te bieden. De vergoeding moet tijdig 
worden betaald. 
 

f. Leveranciers mogen niet discrimineren bij wervings- en tewerkstellingspraktijken. 
Beslissingen over aanwerving, salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, 
opleidingsmogelijkheden, promotie, disciplinaire maatregelen en beëindiging mogen 
alleen worden gebaseerd op het vermogen om de functie uit te voeren, en niet op 
basis van persoonlijke kenmerken of overtuigingen, zoals geslacht, seksuele 
geaardheid, etniciteit, religie, enz. 
 

g. Werknemers moeten met respect en waardigheid worden behandeld. Geen enkele 
werknemer mag worden onderworpen aan fysieke, seksuele, psychologische of 
verbale intimidatie of misbruik, of de dreiging van een dergelijke behandeling, noch 
aan boetes of straffen als disciplinaire maatregel. 
 

h. Leveranciers moeten hun medewerkers een veilige en hygiënische werkomgeving 
bieden. Gezondheids- en veiligheidspraktijken op het werk die ongevallen en letsel 
voorkomen, moeten worden bevorderd. 

 

 

4.  Ethiek en integriteit 

 

Leveranciers dienen hun zaken op een ethische manier uit te voeren en integer te handelen. 

 

a. Leveranciers dienen alle toepasselijke nationale, internationale en lokale wet- en 
regelgeving, contractuele overeenkomsten en internationaal erkende normen na te 
leven en alle toepasselijke vergunningen, certificaten, licenties en registraties te 
verkrijgen en te behouden. 
 

b. Leveranciers zullen geen enkele vorm van corruptie, afpersing, verduistering of 
witwassen van geld toepassen of tolereren. 
 

c. Leveranciers zullen zaken doen in overeenstemming met eerlijke concurrentie en in 
overeenstemming met alle toepasselijke antitrustwetten. 
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d. Leveranciers zullen vertrouwelijke informatie beschermen en alleen op gepaste wijze 

gebruiken en ervoor zorgen dat de privacy en intellectuele eigendomsrechten van 
werknemers en zakenpartners worden beschermd. 
 

e. Het informatiesysteem van de leverancier dat de vertrouwelijke informatie en 
gegevens van Runes Movement bevat, wordt op passende wijze beheerd en 
beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of 
vernietiging. 
 

f. Leveranciers zullen hun werknemers aanmoedigen en middelen ter beschikking stellen 
om zorgen, klachten of mogelijk onwettige activiteiten op de werkplek te melden 
zonder dreiging van represailles, intimidatie of intimidatie. Leveranciers zullen 
dergelijke meldingen onderzoeken en indien nodig corrigerende maatregelen nemen.  

 

 

5. Beheer van deze Gedragscode voor leveranciers 

 

a. Leveranciers verlenen Runes Movement het recht om jaarlijks de naleving door 
leveranciers van de Gedragscode voor leveranciers te evalueren door middel van 
interviews en bezoeken ter plaatse. 
 

b. Leveranciers dienen de principes uiteengezet in deze Gedragscode voor leveranciers 
na te leven en deze in hun eigen toeleveringsketen te herhalen. 

 

 

 
 
Den Haag, 1. augustus 2022 
 
Susanne Marston 
Runes Movement 


