
Duurzame energie van iedereen
Sinds 2007 is de strategie van Eneco gericht op 
verduurzaming. Onze missie komt voort uit de 
overtuiging dat we de aarde op een leefbare manier 
moeten doorgeven aan onze kinderen en de generaties 
die volgen. Leven binnen de natuurlijke grenzen van 
de planeet, dat is waar Eneco in gelooft. Eneco heeft 
haar duurzaamheidsdoelstellingen vastgelegd in het 
One Planet-plan. Het One Planet plan bevat concrete 
doelstellingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, 
circulariteit en samenleving.

Samen hebben we een belangrijke taak: voorkomen dat 
de aarde met meer dan 1,50o C opwarmt. De uitdaging 
waar we als samenleving voor staan is urgent en de 
omvang ervan is veel groter dan velen zich realiseren. 
De energiesector heeft een belangrijke voortrekkersrol 
in de energietransitie. Eneco heeft de ambitie om in 
2035 klimaatneutraal te zijn. Niet alleen in onze eigen 
activiteiten, maar ook in de energie die we leveren 
aan onze klanten. Daarbij gaan we sneller dan het 
wetenschappelijk onderbouwde 1,50o C pad voorschrijft. 
We geloven dat we moeten en we geloven dat we het 
kunnen. Hiervoor zoeken we de samenwerking met onze 
klanten, overheden, leveranciers en andere partners die 
deze ambitie delen.

Gedragscode voor leveranciers
De gedragscode voor leveranciers is gebaseerd 
op de UNDHR1, UNGP’s2, de ILO3-arbeidsnormen, 
de OESO4-richtlijnen en relevante wetten 
inzake milieubescherming. We verwachten ook 
van onze leveranciers dat ze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid met 
betrekking tot duurzaamheid integraal onderdeel 

maken van hun bedrijfsvoering.  Verder verwachten 
wij van onze leveranciers dat zij hun eigen leveranciers 
selecteren in overeenstemming met de richtlijnen van 
deze Gedragscode voor Leveranciers.

Behoorlijk Bestuur
In geen geval werken we samen met niet integere 
zakenpartners of (vermoedelijke) criminelen, of raken 
we betrokken bij transacties waarin de opbrengst van 
strafbare feiten een rol speelt. We gaan niet in zee 
met derden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de 
wapenindustrie, of met partijen en landen die op de VN-, 
EU-sanctielijst of op de lijst van politiek prominente 
personen staan. Van onze leveranciers wordt dan ook 
verwacht  dat zij in ieder geval voldoen aan nationale en 
internationale wet- en regelgeving, zorgen dat zij over 
alle benodigde vergunningen beschikken en de principes 
van goed ondernemingsbestuur in acht nemen met een 
focus op continuïteit en integriteit. Wij verwachten 
van onze leveranciers dat zij onze Supplier Code of 
Conduct vertalen naar hun eigen organisatie en toezien 
op naleving bij medewerkers en leveranciers. Onze 
leveranciers tolereren niet dat iemand die schendingen 
van deze principes meldt, wordt gediscrimineerd. Onze 
leveranciers hebben de plicht om transparant  te zijn 
tegenover Eneco over (mogelijke) ernstige schendingen 
van deze principes en deze te rapporteren.

Mensenrechten en arbeidsomstandigheden
Onze leveranciers:
• erkennen en handelen in overeenstemming met de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
en dragen er zorg voor dat mensenrechten in hun 
toeleverings- en waardeketen worden gewaarborgd,

• verzekeren zich van het feit dat kinderarbeid, 
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1  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties 
2  Verenigde Natiess Leidende principes over Zakelijk en Mensenrechten 
3  Internationale Arbeidsorganisatie 
4  Organiserenzatie voor economische samenwerking en ontwikkeling

Eneco
Supplier
Code of Conduct



dwangarbeid of (moderne) slavernij niet  in hun 
toeleverings- en waardeketen voorkomt,

• voorkomen dat discriminatie of uitsluiting op grond 
van seksualiteit, geslacht, religie, cultuur, land of 
regio van herkomst of leeftijd plaatsvindt;

• erkennen en respecteren het recht van werknemers 
om zich te organiseren en zich aan te sluiten bij 
vakbonden;

• betalen hun werknemers niet minder dan het 
wettelijke minimumloon of betalen dat wat verwacht 
mag worden zodat  werknemers een fatsoenlijke 
levensstandaard kunnen hebben,

• houden zich aan aanvaardbare werktijden en zorgen 
voor afdoende sociale zekerheid overeenkomend met 
de lokale standaarden en nationale en internationale 
wet- en regelgeving,

• zorgen voor adequate arbeidsomstandigheden op het 
gebied van gezondheid en veiligheid;

• zorgen ervoor dat er regelmatig 
beoordelingsgesprekken met hun werknemers 
worden gevoerd en trainingsmogelijkheden voor 
werknemers worden aangeboden.

Eerlijk zaken doen
Onze leveranciers:
• doen op eerlijke wijze zaken en nemen zuivere 

beslissingen, waarbij zij corruptie, machtsmisbruik en 
belangenverstrengeling vermijden,

• tolereren op geen enkele wijze en nemen derhalve 
passende maatregelen in hun toeleverings- en 
waardeketen, om te voorkomen dat legitieme 
financiële middelen gebruikt worden voor het 
financieren of camoufleren van criminele activiteiten, 
waaronder terrorisme en spionage;

• nemen passende maatregelen om te voorkomen dat 
ze de productie van wapens financiieren of anderszins 
mogelijk maken;

• beschouwen de beginselen van eerlijke concurrentie 
als een elementair onderdeel van hun handelen;

• zorgen ervoor dat de mededingingsregels worden 
nageleefd en nemen passende maatregelen om 
ervoor te zorgen dat zij en hun zakenpartners het 
mededingingsrecht naleven;

• sluiten geen overeenkomsten of stemmen onderling 
handelen af met andere ondernemingen die tot doel 
hebben de mededinging te verhinderen, te beperken 
of te vervalsen, en handelen in overeenstemming met 
de beginselen van eerlijke mededinging;

• houden zich aan de toepasselijke beveiligings- en 
privacynormen en respecteren intellectuele en andere 
eigendomsrechten,

• selecteren hun leveranciers, consultants, agenten en 
andere tussenpersonen zorgvuldig op basis van de 
juiste geschiktheidscriteria.

 Compensatie van leveranciers, consultants, agenten 
en andere tussenpersonen mag niet worden 
gebruikt om ongepaste voordelen te bieden aan 
zakenpartners, klanten of andere derden,

• zullen geen geschenk of entertainment beloven, 

geven of accepteren die ongepast zijn of die worden 
gegeven met de verwachting in ruil daarvoor een 
ongepaste gunst te ontvangen,

• tolereren geen enkele vorm van materiële en 
immateriële omkoping van overheidsfunctionarissen 
of met hen vergelijkbare personen (direct of indirect 
via derden),

• weigeren materiële en immateriële donaties van 
welke aard dan ook (bv. illegale donaties) aan 
politieke partijen, hun vertegenwoordigers, alsmede 
aan mandaathouders en kandidaten voor politieke 
ambten;

• doen donaties altijd op vrijwillige basis en zonder er 
gewin voor terug te verwachten;

• zullen individuen, groepen of organisaties niet 
sponsoren om daar onrechtmatig zakelijk voordeel 
mee te behalen.

Consumentenaangelegenheden
Onze leveranciers:
• beschermen de gezondheid en veiligheid van de  

consument en burger o.a. door middel van 
betrouwbare, milieuvriendelijke en veilige producten 
en diensten die een duurzame consumptie mogelijk 
maken;

• passen eerlijke bedrijfsnormen toe met betrekking tot 
marketing, verkoop en klantcommunicatie,

• voorkomen dat consumenten misleid worden in hun 
informatievoorziening

• respecteren intellectuele en andere eigendoms- 
rechten en nemen passende maatregelen om de 
persoonsgegevens van (Eneco)klanten, (Eneco)
medewerkers en andere (Eneco) zakelijke contacten 
te beschermen.

Milieu
Van onze leveranciers wordt verwacht dat ze zich 
proactief inzetten voor milieu- en klimaatbescherming 
en daarin te blijven verbeteren met maatregelen als.
• energiebesparing en vermindering van de uitstoot van 

kooldioxide en andere schadelijke broeikasgassen;
• verantwoorde en traceerbare inkoop van producten 

en hun componenten, vooral als deze ecologisch en/of 
maatschappijkritische grondstoffen bevatten;

• bevordering van afvalsortering, -verwerking, en 
-recycling en hergebruik;

• continue optimalisatie van de herbruikbaarheid en/of 
recycleerbaarheid van het product,

• het beperken van het waterverbruik en het 
verbeteren van de waterkwaliteit,

• vermijding van lokale vervuiling in de vorm van 
gemorste vloeistoffen, fijnstof, lawaai en licht,

• verbetering van de biodiversiteit,
• het voorkomen van het gebruik van hulpbronnen 

waarvan de winning schadelijk is voor het milieu;
• het beperken van de schadelijke effecten van een 

product op het milieu tijdens de levenscyclus van het 
product;

• beschikken over een  milieukwaliteits-



managementsysteem dat in overeenstemming 
is met of vergelijkbaar is met ISO14001 of zich 
ertoe verbinden een dergelijk systeem binnen een 
overeengekomen termijn te hebben ingevoerd.

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de 
gemeenschap
Onze leveranciers:
• zijn betrokken bij de gemeenschap waarin zij actief 

zijn,
• creëren lokale banen en ontwikkelen de vaardigheden 

van hun (lokale) werknemers,
• zoeken naar mogelijkheden om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen met 
fatsoenlijk werk binnen diens mogelijkheden,

• analyseren de impact van hun activiteiten op de 
gemeenschap als geheel en op de gezondheid van de 
mensen en dieren in die gemeenschap en gaan daar 
verantwoord mee om.

Audit
Eneco heeft het recht om er door middel van een audit 
op toe te zien dat leveranciers deze Gedragscode 
naleven. Bewijs van inconsistente naleving van deze 
Gedragscode kan gevolgen hebben voor de voortzetting 
van de relatie tussen de leverancier en Eneco. Ernstige 
schending zal resulteren in het beëindigen van de relatie.

Ondertekening
Alle leveranciers van Eneco zijn verplicht de Gedragscode 
leveranciers te ondertekenen. Door te tekenen verbinden 
leveranciers zich ertoe de inhoud van de Gedragscode na 
te leven.
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