
Alliander 
Gedragscode 
voor Leveranciers

De Alliander Gedragscode voor Leveranciers is gebaseerd 

op de richtlijnen van de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het stelt eisen 

aan het ethisch en eerlijk zakendoen en omschrijft hoe 

wij met onze mensen willen omgaan, hoe wij onze leef

om geving willen verbeteren, en hoe wij willen (samen)

werken. Alliander hecht veel waarde aan de naleving van 

deze Gedragscode en kan die ook toetsen. Bijvoorbeeld 

door middel van een bedrijfsbezoek, of door rapportages op 

te vragen. 

Hoe wij met onze mensen omgaan 
Werknemers dienen, waar ook ter wereld, onder mens

waardige, eerlijke en veilige omstandigheden te werken. 

Samen met onze leveranciers respecteren we daarom 

de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, 

de internationale arbeidsvoorwaarden en arbeids om

standighedenverdragen, zoals deze zijn geformuleerd door 

de International Labour Organisation (ILO). De volgende 

punten zijn hierbij met name van belang:

•	 Anti-discriminatie	

 Alle antidiscriminatiebepalingen zoals vastgelegd 

in (supra)nationale wet en regelgeving worden 

gerespecteerd en nageleefd. Er wordt niet 

gediscrimineerd op basis van leeftijd, nationaliteit, 

ras, ethische achtergrond, sekse, geaardheid of 

lichamelijke beperking.

•	 Verenigingen

  Werknemers hebben het recht zich aan te sluiten 

bij (vak)verenigingen. Zij hebben het recht te 

participeren in (collectieve) onderhandelingen 

gericht op het bereiken van overeenstemming over 

arbeidsvoorwaarden.

•	 Vrijwillige	arbeid

 Er wordt erkend dat arbeid berust op een vrijwillige 

afspraak. Er wordt in geen geval gebruik gemaakt van 

gedwongen arbeid zoals in het geval dat, in weerwil 

van mensenrechtenverdragen, druk op mensen wordt 

uitgeoefend om arbeid te verrichten.

•	 Kinderarbeid

  Leveranciers onthouden zich van kinderarbeid. 

Alle (supra)nationale wet en regelgeving die 

van toepassing is op kinderarbeid wordt hiertoe 

gerespecteerd. In het bijzonder zijn van belang de 

ILOconventies 138 en 182. Deze verklaren onder andere 

dat leerplichtige kinderen (in het algemeen tot en met 

de leeftijd van 15) niet behoren tot werknemers, en 

dat kinderen niet worden ingezet in gevaarlijk werk, 

vormen van slavernij en gewapende arbeid.

•	 Arbeidsomstandigheden

 Er worden maatregelen genomen ter bevordering 

en waarborging van arbeidsomstandigheden. 

Dit betreft in ieder geval werk en rusttijden, 

veiligheidsmaatregelen en voorzieningen, 

maatregelen voor specifieke risicogroepen en de 

omgang met gevaarlijke stoffen.

Alliander heeft een belangrijke maatschappelijke functie: een veilige, betrouwbare en schone energievoorziening. 

Bij het transporteren van gas en elektriciteit zijn we letterlijk verbonden met de maatschappij. We ondernemen dan 

ook op een verantwoorde manier. Hierbij investeren we in een verantwoord inkoopbeleid. Van onze leveranciers 

verwachten wij dat zij eveneens werk maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor hanteren we 

de Alliander Gedragscode voor Leveranciers. 



Hoe wij met onze leefomgeving omgaan 
Zorg voor de leefomgeving hoort bij een duurzame 

bedrijfsvoering. Maatregelen om de kwaliteit van 

milieu, volksgezondheid en veiligheid te beschermen 

en verbeteren zijn belangrijke aandachtspunten. 

Uitgangspunten bij de zorg voor de leefomgeving zijn:

•	 Levenscyclus-analyse

 Het is belangrijk dat de voetafdruk van producten 

en diensten zo laag mogelijk is. Negatieve impact op 

de leefomgeving dient te worden geminimaliseerd. 

Waardevolle	methoden	zijn	LCA	(lifecycle	analysis),	

MER (milieueffectrapportage) en TCO (total cost of 

ownership).	Er	wordt	een	analyse	gemaakt	van	het	

verbruik van grondstoffen en energie, en de uitstoot 

van emissies tijdens de productie en de gehele 

levensduur van het product.

•	 Productsamenstelling

 In de productsamenstelling wordt rekening gehouden 

met de grondstoffen die gebruikt worden, de risico’s 

van gevaarlijke stoffen, combinaties van grondstoffen 

en de mogelijkheden tot hergebruik van grondstoffen 

en/of onderdelen aan het einde van de levensduur van 

het product. 

•	 Afval	en	Recycling

 Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen. Mogelijkheden 

tot	recycling	worden	onderzocht	en	waar	mogelijk	in	

praktijk gebracht. Retourname van producten door de 

leverancier aan het einde van de levensduur (waarbij 

leveranciers verantwoordelijkheid nemen voor het 

product en de grondstoffen) is een gewaardeerde optie.

•	 Informatie

 Er wordt informatie verstrekt over milieu, 

gezondheids en veiligheidskwesties van activiteiten 

aan werknemers en lokale bevolking.

Hoe wij werken 
Alliander vindt het belangrijk dat een bedrijf op een open, 

eerlijke en onafhankelijke wijze onderneemt. Concreet 

betekent dit het volgende:   

•	 Wet-	en	regelgeving

 Alle (supra)nationale wet en regelgeving die 

betrekking heeft op bedrijfsactiviteiten dient te 

worden gerespecteerd. Waar plaatselijke (industrie)

standaarden stringenter zijn dan wetgeving worden 

deze (industrie)standaarden aangehouden.

•	 Transparantie

 Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk transparantie 

te bieden over bedrijfsvoering. Hiertoe worden 

maatregelen genomen zoals regelmatige openbare 

publicatie, informatievoorziening en verantwoording 

over de inspanningen zoals genoemd in deze 

gedragscode. Er wordt inzicht gegeven in prestaties, 

criteria, standpunten en keuzes die worden gemaakt.

•	 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 productie 

als levering van goederen, producten en diensten.

Ketenverantwoordelijkheid 
Alliander werkt samen met leveranciers aan verantwoord 

ketenmanagement. De leverancier zal de principes van 

de gedragscode toepassen en introduceren en bespreken 

bij medewerkers. Daarnaast zal de leverancier, waar 

redelijkerwijs mogelijk, haar toeleveranciers opwaarts 

in de keten bevragen om aantoonbaar te voldoen aan de 

gedragscode.


