GEDRAGSCODE LEVERANCIERS
Enexis heeft als netbeheerder een centrale rol in de energievoorziening en een regionaal monopolie
op het aanleggen en beheren van energienetten. Klanten hebben geen keuze. Wij zien dit als een
uitdaging om zelf scherp te blijven en leggen de lat voor onszelf hoog. De maatschappelijke taak van
Enexis reflecteert zich in de kernwoorden betrouwbaar, betaalbaar, klantgericht en duurzaam. We
doen er alles aan om die belofte waar te maken. Onze klanten mogen erop rekenen dat ze altijd en
overal in ons voorzieningengebied kunnen beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare
aansluit- en transporttarieven. We zorgen ervoor dat stroom en gas veilig in huizen en bedrijven
komen, we hebben klantgerichte processen en we dragen onze verantwoordelijkheid voor een
duurzame energievoorziening.
In de bedrijfsvoering van Enexis weegt het maatschappelijk belang zwaar mee. Duurzaamheid is in
onze strategie verankerd. Zo werken we aan de reductie van onze eigen ecologische voetafdruk. We
hergebruiken zoveel mogelijk van onze eigen materialen en werken samen met partners die dat ook
doen. We werken emissieneutraal door reductie, gebruik van groene energie en compensatie van de
resterende uitstoot. We hebben volop aandacht voor energiebesparing in de gebouwen, duurzaam
vervoer van onze medewerkers en het energieverbruik in de keten. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen is uitgewerkt in onze MVO-verklaring en MVO-principes, die zijn gebaseerd op de richtlijn
ISO26000.
Om onze bedrijfsdoelen te realiseren werken we samen met leveranciers. Wij willen daarom zaken
doen met leveranciers die maatschappelijk verantwoord ondernemen net als wijzelf hoog in het
vaandel hebben staan.
In deze gedragscode wordt een aantal uitgangspunten over maatschappelijk verantwoord
ondernemen nader toegelicht. Door het aangaan van een opdracht met Enexis, committeert de
leverancier zich niet alleen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is, maar ook aan deze
uitgangspunten.

MENSEN
VN en ILO
De leverancier respecteert de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de
Verenigde Naties. Tevens respecteert de leverancier de internationale arbeidsvoorwaarden en omstandigheden, zoals deze zijn geformuleerd door de International Labour Organisation
(ILO).
KINDERARBEID
De leverancier respecteert alle (supra)nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op
kinderarbeid (in het bijzonder conventies 138 en 182 van ILO) en neemt adequaat actie om deze
conventies na te leven.
DISCRIMINATIE
De leverancier respecteert onverkort alle antidiscriminatie bepalingen zoals vastgelegd in
(supra)nationale wet- en regelgeving.
WERKCONDITIES
De leverancier heeft beleid ontwikkeld dat in ieder geval voldoet aan alle (supra)nationale wet- en
regelgeving met betrekking tot arbeid en arbeidsomstandigheden (waaronder gezondheid, veiligheid,
veilig werken en milieu) en leeft in ieder geval de op hem van toepassing zijnde CAO(‘s) na.

LEEFOMGEVING
De leverancier respecteert het milieu en voldoet aan alle van toepassing zijnde (supra)nationale
milieuwet- en regelgeving. Hij richt zijn bedrijfsprocessen zodanig in dat de naleving gewaarborgd is.
Net als Enexis streeft de leverancier naar maximale recycling van afvalstromen en wordt afval zoveel
als mogelijk voorkomen.

INTEGRITEIT
Leveranciers zijn integer: ze laten zich niet in met omkoping of smeergeld en zijn terughoudend in het
geven en ontvangen van relatiegeschenken. Wet en cultuur van landen waar zaken worden gedaan
worden gerespecteerd. Er worden maatregelen genomen om de risico’s van corruptie en/of
machtsmisbruik te minimaliseren, bij zowel de productie als de levering van goederen, producten en
diensten.

UITWERKING
IMPLEMENTATIE
De leverancier maakt deze gedragscode bekend aan het management en de werknemers in zijn
onderneming en ziet toe op naleving ervan.
VERIFICATIE
Enexis voert regelmatig overleg met haar leveranciers. In een dergelijk overleg zullen onderwerpen,
voortvloeiend uit deze gedragscode, onderwerp van gesprek zijn. Indien Enexis dit noodzakelijk acht,
kan door Enexis verzocht worden een audit te laten uitvoeren door een door Enexis aangewezen
derde. De leverancier verklaart aan deze audit zijn volledige medewerking te verlenen. Door het
aangaan van een opdracht met Enexis, verklaart de leverancier zich akkoord met alle uitgangspunten
in deze gedragscode. Daarnaast gaat de leverancier ermee akkoord dat onderwerpen voortvloeiend
uit deze code onderdeel kunnen zijn van gesprekken met Enexis en dat leverancier indien nodig
verbeterplannen opstelt.

