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Leveranciersverklaring met betrekking tot maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 
 
 

Algemene aspecten 
 
Voorschriften 
De leverancier verplicht zich om zich eerlijk en integer op te stellen ten opzichte van al haar 
stakeholders. De leverancier zal de internationale, nationale en plaatselijke wetten en voorschriften 
die van toepassing zijn op haar bedrijfsactiviteiten volledig naleven en zorgen voor alle noodzakelijke 
vergunningen.  
 

Menselijke aspecten  
 
Veiligheid en gezondheid  
De leverancier zorgt voor een veilige en gezonde werkomgeving voor haar werknemers en zal haar 
uiterste best doen om ongelukken te voorkomen. De leverancier zorgt ervoor dat voldaan wordt aan 
de meest recente veiligheidsvoorschriften en implementeert alle benodigde maatregelen om 
verwondingen, ziekte, beroepsgerelateerde aandoeningen en materiële schade te voorkomen. 
 
Goed werkgeverschap 
De leverancier gedraagt zich als een eerlijke en betrouwbare werkgever in overeenstemming met de 
plaatselijke geldende normen en relevante internationale conventies. 
 
Kinderarbeid 
De leverancier stelt geen kinderen te werk, in strijd met de conventies 138 en 182 van de 
Internationale Arbeidsorganisatie. Indien er wel sprake is van kinderarbeid zal de leverancier in 
overleg met Teijin Aramid onmiddellijk maatregelen treffen ter verbetering van de situatie. Daarbij 
dient opgetreden te worden in het belang van de kinderen. 
 
Vrije keuze van betrekking 
De leverancier mag werknemers niet tegen hun wil tewerkstellen of hen verplichten voor haar te 
blijven werken. Werknemers hebben het recht op vrije keuze van betrekking en zij hebben tevens de 
vrijheid om hun betrekking in overeenstemming met de geldende voorschriften op te zeggen. 
 
Discriminatie 
De leverancier maakt zich op geen enkele wijze schuldig aan discriminatie op grond van ras, sekse, 
etnische achtergrond, leeftijd, religie, geslacht, seksuele geaardheid of handicap. 
 
Vrijheid van vereniging 
De leverancier respecteert het recht van werknemers om zich te organiseren, lid te worden van 
werknemersorganisaties, een vertegenwoordiger aan te stellen en collectieve onderhandelingen te 
voeren zoals toegestaan door en in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.  
 
Werknemersgegevens 
De leverancier behandelt alle werknemersgegevens in overeenstemming met de internationale 
privacywetgeving vertrouwelijk.  
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Milieuaspecten  
 
Milieu  
De leverancier blijft zich inzetten om de negatieve gevolgen voor het milieu te minimaliseren of te 
elimineren. Teijin Aramid geeft de voorkeur aan leveranciers die zich actief opstellen met betrekking 
tot milieubehoud.  
 
EMS 
De leverancier kan schriftelijk aantonen dat zij beschikt over een operationeel milieubeheerssysteem 
(environmental management system, EMS) waarin sprake is van voortdurende verbeteringen op het 
gebied van het milieubehoud.  
 
Milieuvergunningen en -rapportages 
De leverancier dient alle noodzakelijke milieuvergunningen en –ontheffingen te verkrijgen, te 
behouden en up-to-date te houden. 
 
Afval 
De leverancier houdt toezicht op de verwerking, de opslag, het transport, het hergebruik en het 
afvoeren van afval en dit proces controleren en uitvoeren in overeenstemming met de geldende 
wetten en voorschriften. 
 
Voorkomen van milieuverontreiniging en sparen van natuurlijke grondstoffen 
De leverancier draagt er zorg voor en kan aantonen dat zij voortdurend verbeteringen doorvoert op 
verschillende gebieden, waaronder het terugdringen van schadelijke emissies, geluidshinder, 
energiegebruik en afval, en minder afhankelijk te zijn van natuurlijke grondstoffen en gevaarlijke 
stoffen, door middel van het recyclen, hergebruiken of vervangen van materialen. Zij dient een en 
ander met duidelijke doelstellingen en verbeteringsstrategieën te documenteren. 
 
Verboden en gevaarlijke stoffen  
De leverancier zal een proactieve aanpak ten toon spreiden met betrekking tot het weren van 
verboden en gevaarlijke stoffen. 

 
Bedrijfsethiek 
Openbaarheid van informatie 
De leverancier dient informatie te verstrekken met betrekking tot haar bedrijfsactiviteiten, structuur, 
financiële situatie en bedrijfsprestaties in overeenstemming met de geldende voorschriften en 
gebruikelijke gang van zaken in de branche. 
 
Bescherming van intellectueel eigendom 
De leverancier zal intellectuele eigendomsrechten respecteren en zich onthouden van industriële 
spionage. 
 
Corruptie, afpersing en verduistering  
De leverancier zal zich niet inlaten met enige vorm van corruptie, afpersing of verduistering. 
 
Bedrijfsnaam en adres : 
 
 
Naam en functie  :  
 
Handtekening   :      Datum: 


