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1. Inleiding
1.1 Achtergrond
TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) die
werkzaam is in Nederland en Duitsland. We streven ernaar om via ons hoogspanningsnet te zorgen voor
een betrouwbare en ononderbroken elektriciteitsvoorziening aan ca. 41 miljoen eindgebruikers. Daarbij
spannen we ons in om te voldoen aan de behoeften van onze belanghebbenden door verantwoordelijk,
betrokken en verbonden te zijn. We voeren onze activiteiten uit in volledige overeenstemming met de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving en we verwachten dat onze leveranciers hetzelfde doen.
Deze Gedragscode voor Leveranciers ('SCC') legt de vereisten in de volgende gebieden vast:
mensenrechten, werkomstandigheden, milieu en bedrijfscompliance & integriteit, gebaseerd op de UN
Global Compact principes.

1

TenneT verwacht van al haar medewerkers, leveranciers en onafhankelijke (onder)aannemers de hoogste
normen op het gebied van bedrijfsintegriteit. In overeenstemming met de Gedragscode van TenneT is deze
SCC belangrijk en een onderdeel van de beleids- en richtlijnen om alle toepasselijke wetten en voorschriften
na te leveren in de jurisdicties waarin TenneT actief is.

1.2 Scope en doel
Deze SCC is van toepassing op TenneT Holding B.V., de met haar verbonden ondernemingen
(ondernemingen waarin TenneT Holding B.V. een direct of indirect belang van meer dan 50% heeft, dan wel
meer dan 50% van de stemrechten uitoefent of anderszins controleert ) (samen "TenneT"), en alle
Leveranciers van TenneT.
Deze SCC vormt een leidraad voor TenneT en haar Leveranciers bij hun samenwerking. Verder bepaalt
deze SCC de basisnormen van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ('CSR') die we van onze
Leveranciers verwachten. Deze SCC is een verplicht onderdeel van onze aanbestedingsprocedures. Wij
behouden ons het recht voor om onze Leveranciers te controleren op de naleving van deze Gedragscode
door middel van inspecties ter plaatse in hun kantoren en/of productiefaciliteiten.

1
De tien Global Compact-grondbeginselen van de VN zijn afgeleid van: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de
Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over fundamentele beginselen en rechten op het werk, de Verklaring van Rio over
milieu en ontwikkeling en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie. U kunt onze recente communicatie over de vooruitgang
vinden op onze website [https://www.tennet.eu/nl/bedrijf/mvo-en-duurzaamheid/download-reports//].
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TenneT heeft twee gebieden geïdentificeerd waarvan ze meent dat ze heel belangrijk zijn bij het verzekeren
van een hoog niveau van goed zakelijk gedrag binnen de toeleveringsketen. Deze zijn:
1. Compliance & integriteit.
2. Mensenrechten, werkomstandigheden en het milieu.

1.3 Verantwoordelijkheden
De TenneT afdelingen Corporate Social Responsibility, Corporate Safety & Security, Procurement,
Compliance & Integrity, en de Leverancier zullen samenwerken om deze SCC te implementeren. De TenneT
afdeling Procurement en de Leverancier zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de implementatie.
Corporate Social Responsibility, Corporate Safety & Security, Compliance & Integrity zullen de
implementatie van deze SCC ondersteunen.

1.4 Definities
Leverancier
Iedereen die met TenneT een contract aangaat, dan wel door de gecontracteerde partij wordt
gecontracteerd voor opdrachten voor TenneT.
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2. Compliance & integriteit
2.1 Verantwoord zakelijk gedrag
Leveranciers zullen hun bedrijven op verantwoorde wijze leiden. Dit betekent dat Leveranciers alle
toepasselijke wetten en regels (met inbegrip van deze SCC) zullen naleven.
Leveranciers zullen nooit onnodig iemand binnen TenneT of iemand van hun stakeholders beïnvloeden als
ze zaken doen. Leveranciers dragen er zorg voor dat de bepalingen van de Corporate Gifts & Hospitality
Policy van TenneT, bij het doen van geschenken aan of uitnodigingen van medewerkers van TenneT,
worden nageleefd.
Leveranciers vermijden elke vorm van fraude (bijvoorbeeld misleidende financiële rapportage), oneerlijke
concurrentie (kartels, prijsafspraken, misbruik van dominantie, uitwisseling van bedrijfsspecifieke
vertrouwelijke commercieel gevoelige informatie die de concurrentie vervalst of zou kunnen vervalsen),
steekpenningen of corruptie (voordelen voor werknemers of overheidsfunctionarissen om zakelijke
beslissingen te (proberen) te beïnvloeden), afpersing, witwaspraktijken, en hebben een compliance-systeem
dat ernaar streeft problemen die verband houden met het bovengenoemde te detecteren, te voorkomen en
te beantwoorden.
Leveranciers houden zich aan de internationale handelsvoorschriften en export regelgeving.

2.2 Belangenconflicten
Leveranciers verklaren dat ze te allen tijde zullen vermijden om bedrijfsbeslissingen aangaande TenneT te
beïnvloeden door het gebruik van persoonlijke of privébelangen, d.w.z. belangenconflicten die ze met
TenneT, haar werknemers kunnen hebben. Leveranciers verklaren dat ze aan de TenneT Compliance &
Integrity organisatie (in schriftelijke vorm, inclusief e-mail) alle mogelijke belangenconflicten met TenneT,
haar medewerkers of stakeholders pro-actief zullen melden.

2.3 TenneT middelen
Leveranciers zullen te allen tijde de faciliteiten, systemen, gebouwen, intellectuele eigendomsrechten en
goederen van TenneT respecteren en deze adequaat gebruiken. Bovendien zullen ze alle regels &
voorschriften respecteren die gelden bij het gebruik van de middelen van TenneT of bij het betreden van de
gebouwen en terreinen van TenneT.
Deze instructies voldoen aan principe 10 van UN Global Compact.
Principe 10: Bedrijven moeten ingaan tegen corruptie in al haar vormen, met inbegrip van afpersing en
steekpenningen.
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3. Veiligheid & Beveiliging
3.1 Veiligheids- & Beveiligingsregels en Instructies
Leveranciers zullen steeds de veiligheids- en beveiligingsregels en voorschriften van TenneT naleven en
toepassen. Dit betekent onder meer dat de omgeving waarin u werkt, veilig moet zijn voor elke vorm van
gevaar voor de fysieke of mentale gezondheid van uw werknemers of die van TenneT en dat uw betrokken
werknemers volledig op de hoogte zijn van alle van toepassing zijnde veiligheids- en beveiligingsregels en
instructies van TenneT.

3.2 Toezicht en controle
Leveranciers zullen steeds de risico's bewaken en controleren die samenhangen met bedrijfsactiviteiten die
ze voor ons verrichten. Dit betekent dat Leveranciers op de hoogte zijn van (potentiële) operationele risico's
en weten hoe ze ermee moeten omgaan. Leveranciers zullen ervoor zorgdragen dat alle veiligheidsrisico's
en voorvallen zo snel mogelijk worden gemeld aan TenneT. Leveranciers zullen steeds al het mogelijke
doen om een gevaarlijke situatie of de gevolgen ervan te verhelpen als ze voor TenneT werkzaam zijn.

4. Mensenrechten, werkomstandigheden en milieu
4.1 Mensenrechten
Leveranciers steunen en erkennen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en zorgen ervoor
niet betrokken te zijn in mensenrechtenschending.
Dit komt overeen met principe 1 van UN Global Compact.
Principe 1: Bedrijven dienen de internationaal aanvaarde mensenrechten te steunen en te respecteren;
Principe 2: en zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig zijn aan schending van
mensenrechten.

4.2 Werkomstandigheden
Leveranciers respecteren de vrijheid van vergadering en vereniging. Leveranciers respecteren de rechten
van werknemers om zich vrijelijk te verenigen, te organiseren en collectief te onderhandelen in
overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en de conventies van de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO). Leveranciers maken geen gebruik van kinderarbeid, gedwongen of verplichte
arbeid als bedoeld in het verdrag van de IAO. Leveranciers staan evenmin discriminatie of intimidatie toe.
Iedere werknemer wordt met respect en waardigheid behandeld. Geen enkele werknemer wordt fysiek,
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psychologisch, seksueel of mondeling geïntimideerd of misbruikt op grond van geslacht, ras, religie, leeftijd,
familie achtergrond of afkomst.

Dit komt overeen met principe 3, 4, 5 en 6 van UN Global Compact.
Principe 3: Bedrijven dienen de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op
collectieve onderhandelingen te steunen;
Principe 4: zich inspannend voor de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid;
Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid; en
Principe 6: en de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

4.3 Milieu
Leveranciers erkennen de milieu-impact van hun bedrijfsactiviteiten en dienen ervoor te zorgen dat zij
handelen op een verantwoorde manier en dat zij voortdurend werken om hun impact op het milieu te
verminderen. Ze zullen afval en emissies als gevolg van hun bedrijfsactiviteiten vermijden of verminderen.
Efficiënte technologieën die gericht zijn om de milieu-impact te verminderen moet zo veel mogelijk worden
toegepast.
Dit komt overeen met principe 7, 8 en 9 van UN Global Compact.
Principe 7: Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen;
Principe 8: initiatieven te ondernemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te
bevorderen; en
Principe 9: de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.

5. Verbintenis
Leveranciers zullen:
o

Adequate systemen en controles hebben opgezet om de naleving van deze normen of
gelijkwaardige normen te garanderen.

o

Schendingen van deze SCC die hen ter ore komen oplossen, TenneT meteen informeren en
aangewezen maatregelen nemen.

6. Schending van SCC
Leveranciers aanvaarden dat ze ernaar zullen streven elke schending van deze SCC naar de mening van
TenneT recht te zetten, als ze door TenneT worden gevraagd om dat te doen. Leveranciers aanvaarden ook
dat elke ernstige schending naar de mening van TenneT van deze SCC kan leiden tot de opschorting of
beëindiging van de zakenrelatie met TenneT en elk toegewezen contract voor goederen en/of diensten. Een
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dergelijke beslissing zal steeds door de Raad van Bestuur van TenneT worden genomen.
Als Leveranciers of een van hun werknemers van mening is dat de bepalingen van deze SCC niet worden
vervuld door TenneT of de Leverancier, zal TenneT de Leveranciers aanmoedigen om hun bezorgdheden te
uiten via het TenneT meldportaal:
Voor Nederland: https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=20tnnl12&language=dut

7. Bewustzijn
Leveranciers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid om hun werknemers te informeren over de
bepalingen van deze SCC.

8. Bevestiging
De Leverancier van TenneT stemt in met deze SCC tijdens zijn zakenrelatie met TenneT.

9. Varia
Deze versie van de Gedragscode voor leveranciers treedt in werking op 1 april 2019 en vervangt de
Gedragscode voor leveranciers van TenneT van 22 september 2015 voor contracten vanaf 1 april 2019.

