
 

Supplier Code of Conduct 

Algemeen 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor DYKA een wijze van bedrijfsvoering 

waarbij de onderneming haar invloed op de maatschappij in het algemeen en op haar stakeholders in 

het bijzonder in haar belangenafweging betrekt. Ze maakt daarbij keuzes, die een bijdrage leveren 

aan de oplossing van een aantal maatschappelijke vraagstukken. DYKA stelt aan haar zakelijke 

relaties dezelfde eisen als aan zichzelf. In haar bedrijfsvoering committeert DYKA zich volledig aan 

van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

DYKA wil daarom zaken doen met leveranciers die zich verantwoordelijk en integer gedragen. De 

leverancier committeert zich aan de inhoud van deze Supplier Code of Conduct en aan alle van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving. Deze Supplier Code of Conduct maakt derhalve een 

onlosmakelijk deel uit van overeenkomsten tussen de leverancier en DYKA. DYKA legt de nadruk op 

de onderstaande aandachtsgebieden. 

People 
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- omstandig-

heden, zoals deze zijn geformuleerd door de International Labour Organisation (ILO).  

Kinderarbeid 
De leverancier respecteert alle (inter)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 

(inter)nationale wet- en regelgeving. 

Werkcondities 
De leverancier voldoet aan alle (inter)nationale wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid en 

arbeidsomstandigheden (waaronder gezondheid, veiligheid en milieu) en leeft de op hem van 

toepassing zijnde CAO(‘s) na. 

Planet 
De leverancier respecteert het milieu en voldoet aan alle van toepassing zijnde (inter)nationale 

milieuwet- en regelgeving. Hij richt zijn bedrijfsprocessen zodanig in dat die naleving gewaarborgd is. 

 

INK-F006 / 19022013 / 003 



 

Profit 
De leverancier hanteert een dusdanige bedrijfsvoering dat de continuïteit van het bedrijf 

gewaarborgd blijft. De leverancier houdt zich aan de van toepassing zijnde (inter)nationale 

mededingingswet- en regelgeving. 

Uitwerking 

Implementatie 
De leverancier maakt deze Supplier Code of Conduct bekend aan het management en medewerkers 

in zijn onderneming en ziet toe op naleving ervan. 

Verificatie 
Om naleving van de Supplier Code of Conduct te verifiëren voert DYKA periodiek overleg met de 

leverancier. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan door DYKA verzocht worden een audit te laten 

uitvoeren door een door DYKA aangewezen derde. De leverancier verklaart aan dit onderzoek zijn 

volledige medewerking te verlenen. 
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