Pagina 1 van 8

Beleidsverklaring Duurzaam Inkopen: Janssens Field Services

“Janssens Field Services levert grote inspanningen om activiteiten te ontwikkelen die een
meerwaarde bieden voor onze klanten, met respect van de hoogste normen op het vlak van ethiek,
maximaal respect voor het milieu en levert grote inspanningen om het welzijn op het werk te
bevorderen. Omdat we meer en meer in een eco-systeem werken waar leveranciers partners
worden, is het belangrijk dat onze leveranciers hun bijdrage leveren aan de inspanningen van
Janssens Field Services op het vlak van ethiek, milieu en welzijn op het werk. Deze Code van
Duurzaam Aankopen is een leidraad die gebruikt wordt om onze leverancierskeuze mee te bepalen.”

Koen Verbergt

Christophe Vervroegen

CEO en aandeelhouder

COO en aandeelhouder

Steven Genné

Geert Van Baelen

HR Director,

Internal Operations Director,

Lid directiecomité

Lid directiecomité

Noot: Deze beleidsverklaring maakt deel uit van de beleidsverklaringen Janssens Group en dochtermaatschappijen, te
raadplegen op het Intranet van Janssens Group en haar dochtermaatschappijen. Iedere nieuwe medewerker of zelfstandige
partner zal deze beleidsverklaringen ontvangen in het kader van aanwerving of opstart samenwerking.
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Artikel 1.

Algemene Bepalingen

1.1 De Leverancier verplicht zich ertoe, te zorgen voor de naleving van alle Producten en/of

Diensten aan alle voorwaarden en specificaties in de overeenkomst, evenals de naleving van de
geldende normen, regionale, federale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot
bescherming van het milieu met inbegrip van maar niet beperkt tot het energieverbruik,
duurzame ontwikkeling, de volksgezondheid en de bescherming van hulpbronnen. De naleving
van het toepasselijke recht met betrekking tot de Producten en / of Diensten is de wetgeving van
de landen waar de Producten en / of Diensten zijn ontworpen zijn, ontwikkeld, geïntegreerd,
gevalideerd, vervaardigd, verkocht, besteld, geleverd, op de markt gebracht en waar de diensten
voor onderhoud, dienst na verkoop en technische ondersteuning zijn gebaseerd en geleverd. Bij
de eerste vraag van de Koper, zal de Leverancier, de naleving van alle relevante ethische,
veiligheid, gezondheid en milieu nationale, Europese en internationale regelgeving, wetten en /
of richtlijnen (hierna: het "Verslag") in een rapport aantonen, tot de redelijke tevredenheid van
de Koper.
1.2 De Leverancier zal, indien van toepassing, inspanningen leveren en de verbeteringen aantonen

die in de loop van het afgelopen jaar in verband met ethiek, gezondheid, veiligheid en
milieuaanpak werden gerealiseerd, met betrekking tot onderwerpen zoals, maar niet beperkt
tot: energie-efficiëntie, vermindering van verontreiniging, product recyclage, de bescherming
van lucht, water, land en andere natuurlijke hulpbronnen. De Leverancier zal tevens zijn
verbeterplan voor het volgende jaar voorleggen.
Artikel 2.

Ethiek

1.3 De ontwikkeling van de Koper is gebaseerd op een set van waarden en richtlijnen voor actie en

gedrag dat respect vertoond van mensen (met inbegrip van specifiek klanten, medewerkers en
aandeelhouders). Deze waarden en principes maken deel uit van een meer algemeen kader van
fundamentele principes die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de standaard
van de International Labour Organization, de OESO-richtlijnen (in het bijzondere met betrekking
tot inspanningen om corruptie te bestrijden) en verplichtingen die de Leverancier volgt.
1.4 In het bijzonder verplicht zich de Leverancier te voldoen aan en te zorgen dat zijn

onderaannemers en iedere persoon die onder zijn toezicht staat zich houden aan alle van
toepassing zijnde nationale, Europese en internationale regels, met betrekking tot ethische en
verantwoorde regels van gedrag, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die welke betrekking
hebben op mensenrechten, omkoperij en corruptie ("de Ethische Regels"). Deze ethische regels
omvatten zonder beperking, de principes, bepalingen en verbintenissen vervat in de
instrumenten die hierin zijn vermeld, alsmede de nationale wetgeving ter uitvoering van deze
instrumenten:
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(a) De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
(b) De OESO-Overeenkomst tegen Omkoperij
(c) The OECD Convention on Bribery;
(d) Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen door de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties op 11/20/1989 resolutie N. 44/25;
(e) De beginselen betreffende de internationale normen van de arbeid van de Internationale
Organisatie van de Arbeid (ILO)

1.5 De Leverancier zal passende en effectieve gedragslijnen en sancties definiëren en toepassen om

de naleving van deze ethische regels te verzekeren en zal de naleving van de ethische regels
regelmatig evalueren. De Leverancier zal dezelfde verplichtingen opleggen aan zijn
Onderaannemers en audits uitvoeren om de naleving door de onderaannemers te controleren.
De De Koper is gemachtigd om de conformiteit van de Leverancier en zijn onderaannemers op
de ethische regels te controleren.
1.6 In het geval dat een niet-naleving van de Ethische Regels wordt gedetecteerd, zal de Leverancier

na kennisgeving door de Koper, onmiddellijk het falen verhelpen, zodat het gedrag voldoet aan
de Ethische Regels. Indien een dergelijk verzuim niet kan verholpen worden of niet wordt
verholpen binnen een redelijke termijn, kan de Koper deze overeenkomst met onmiddellijke
ingang beëindigen.
Artikel 3.

Milieu

1.7 Algemene bepalingen

(a) In het bijzondere verplicht zich de Leverancier te voldoen aan en te zorgen dat zijn
onderaannemers en iedere persoon die onder zijn toezicht stat zich te houden aan alle van
toepassing zijnde lokale, nationale, Europese en internationale regelgeving met betrekking
tot milieu ("de Milieu Regels"). Deze Milieu Regels omvatten, niet limitatief, de principes,
bepalingen en verbintenissen vervat in de instrumenten die hier worden vermeld, evenals de
ter plaatse geldende reglementering voor de toepassing van deze instrumenten:
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(i) Het Verdrag van Stockholm van 1998 betreffende Verontreinigende Persistente Organische
Stoffen;
(ii) Het Montreal Protocol van september 1987 betreffende Stoffen die de Ozonlaag Afbreken;
(iii) Het Verdrag van Bazel van 1989 betreffende de Controle van Grensoverschrijdend
Transport van Gevaarlijke Afvalstoffen en de Verwijdering ervan ;
(iv) De Richtlijnen 2002/96/EG en 2012/19/EC WEEE over Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparatuur;
(v) De Richtlijn 2002/95/CE RoHS op de Reductie van Gevaarlijke Stoffen;
(vi) De Richtlijn 2006/121/CE en de EC-Verordening 1907/2006 betreffende de Registratie en
Evaluatie, de Vergunning en de Beperking ten aanzien van Chemische Stoffen;
(vii) De Richtlijn 2005/32/EG betreffende het Energieverbruik
(viii) De voorschriften van de plaatselijke, regionale, nationale, Europese en andere bevoegde
autoriteiten op het milieu, ruimtelijke ordening, afval, geluid, emissie, bodem, mobiliteit,
energie, elektromagnetische golven, locatie antennes en enige andere relevante milieu
reglementering van toepassing op de producten en/of Diensten die de Leverancier aan de
Koper levert.

1.8 Milieubepalingen voor het ontwerp, de productie, de installatie, de distributie en de reparatie

voor Producten
(a) Algemeen
De Leverancier zal de milieuaspecten en –effecten identificeren (bijvoorbeeld water, bodem,
lucht, geluid, geur, zicht en gezondheid) van
(i) de Producten gedurende de levenscyclus, met inbegrip van de reparatie-, onderhoudscycli
en de verwijdering bij end-of-life cyclus en
(ii) van hun productie, productie montage, reparatie- en onderliggende processen, en toont de
naleving van de geldende Milieu Regels in het Verslag aan. Dit Verslag wordt geactualiseerd
bij wijzigingen in het Product, Proces of Procedures en/of veranderingen in de Milieu
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Regels. Dit verslag wordt de Koper ter beschikking gesteld van voorafgaand de eerste
levering.

De Leverancier draagt er zorg voor dat de administratieve vergunningen en verklaringen in
zijn bezit, voldoende zijn voor de uitvoering van zijn eigen Diensten en die van zijn
onderaannemers of gekozen kanalen. De Leverancier stelt, bij de ondertekening van deze
overeenkomst, een lijst van al deze vergunningen/verklaringen, en milieuvergunning (en),
bevestigingen, overeenkomsten, goedkeuringen, of bekrachtigingen, en alle andere
documenten, die de conformiteit aantonen, ter beschikking van de Koper. In het geval van
wijzigingen, aanvulling, verwijdering of het verstrijken van deze vergunningen/verklaringen,
en
milieuvergunning(en),
bevestigingen,
overeenkomsten,
goedkeuringen,
of
bekrachtigingen, en alle andere conformiteitdocumenten, zal de Leverancier onmiddellijk de
Koper op de hoogte brengen en doen wat nodig is om de situatie recht te zetten. Zelfs
zonder verzoek van de Koper, zal de Leverancier de nodige bewijsstukken aanleveren.

(b) Afvalbeheer
(i) Elk afval of geschrapte materialen met de naam van de "Koper" (of een van de
geregistreerde namen of merken, logo's en ander teken met betrekking tot de Koper) of
Producten van de Leverancier zonder naam van de Koper wordt onderworpen aan een
afvalproces, conform de reglementeringen die van kracht zijn en zal, op verzoek van de
Koper het reglementaire bewijs geleverd wordt (bijvoorbeeld certificaat van verwijdering),
waarin duidelijk de handelsnaam van de Producten en de referentie, evenals de datum en
de plaats van verwijdering. Hiervan kan enkel afgeweken worden, mits een voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Koper, die een afwijking toelaat. Elk verlies of diefstal van
materialen van dit type moeten onmiddellijk worden gemeld aan de Koper.
(ii) Voor de software gegevens en alle andere tekens die de identificatie van de Koper of zijn
Eindgebruikers op het Product toelaten, zal de Leverancier vernietigen.
(iii) In het geval er een specifieke afval verwerkingsproces van toepassing zou zijn, zal de
Leverancier aan de relevante richtlijnen, die door de Koper gecommuniceerd worden,
voldoen, zonder enige extra kosten.
(iv) Grensoverschrijdende Overbrenging van Afvalstoffen (EG-verordening 1013/2006)
Alle vervoer van apparatuur, die in het buitenland getest en gerepareerd moet worden,
dienen te worden beschouwd als grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke
afvalstoffen volgens EG Verordening 1013/2006. De Koper draagt zijn taken als producent
van afvalstoffen volgens EG verordening 1013/2006 over aan de Leverancier, die dus moet
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voldoen aan alle relevante regelgeving.

De Leverancier zal de naleving ervan door de overdracht van de volgende documenten aan
de Koper bewijzen:
a.
b.
c.
d.

Toestemming als afvalinzamelaar in Vlaanderen
Toestemming als afvalinzamelaar in het land van bestemming
Goedkeuring voor de overbrenging door de bevoegde autoriteit
Lijst van de geaccrediteerde transportbedrijven die hiervoor gebruikt zullen worden.

Alle documenten (kennisgeving, instemming, verzending documenten, enz.) moeten
worden bewaard door alle betrokken partijen volgens de geldende plaatselijke
reglementeringen.
Indien de Leverancier zijn eigen taken wil overdragen aan een andere derde partij, zal hij
enkel een contract afsluiten met derde partijen die wettelijk conform zijn en hiervoor de
nodige bewijzen en -stukken aan de Koper overmaken.
De Leverancier zal alle aantallen elektronisch rapporteren aan de Koper, volgens een
vooraf, door de Koper overgemaakt sjabloon met instructies.
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Artikel 3.

Welzijn op het Werk

1.9 Algemene bepalingen

(a) In het bijzonder, neemt de Leverancier de nodige voorzorgen om te voldoen aan en te zorgen
dat zijn onderaannemers en elke persoon die onder zijn toezicht staat voldoen aan alle van
toepassing zijnde lokale, nationale, Europese en internationale reglementering met
betrekking tot Gezondheid en Veiligheid ("de Gezondheid en Veiligheidsregels "). Deze
Gezondheids-en Veiligheidsregels omvatten zonder beperking, de principes, bepalingen en
verbintenissen vervat in de instrumenten die hier worden vermeld, evenals de ter plaatse
geldende reglementering ter uitvoering van deze instrumenten:
(i) De Raad Richtlijn 89/391/EEG van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van
maatregelen ter verbetering van de veiligheid en de gezondheid van werknemers op het
werk, en de amendementen;
(ii) De Belgische Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers op het
werk;
(iii) De Belgische Code betreffende het welzijn op het werk (Codex dan Het Welzijn op Het
Werk);
(iv) De reglementeringen uitgevaardigd van de plaatselijke, regionale, nationale, Europese en
andere bevoegde autoriteiten op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn, van
toepassing op de producten en diensten van de Leverancier en zijn onderaannemers aan de
Koper;
(v) Standaarden en andere codes van goed praktijk, van toepassing op de producten en
diensten die door Leverancier en zijn onderaannemers aan de Koper worde geleverd, met
inachtneming van de andere relevante reglementeringen.
1.10 Management System en certificering

Voor de producten en diensten geleverd aan de Koper, zal de Leverancier:

(i) De risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk evalueren voor de
volledige levenscyclus van de producten en diensten, geleverd door Leverancier en zijn
onderaannemers aan de Koper;
(ii) De impact op de gezondheid en veiligheidsrisico's van de producten en diensten geleverd
door Leverancier en Leverancier en zijn onderaannemers aan de Koper te beheren en terug
te brengen tot een aanvaardbaar niveau;
(iii) Bescherming van mensen, bepaalde categorieën of bijzonder gevoelige mensen die een
bijzondere bedreiging zouden kunnen ondergaan;
Noot: Deze beleidsverklaring maakt deel uit van de beleidsverklaringen Janssens Group en dochtermaatschappijen, te
raadplegen op het Intranet van Janssens Group en haar dochtermaatschappijen. Iedere nieuwe medewerker of zelfstandige
partner zal deze beleidsverklaringen ontvangen in het kader van aanwerving of opstart samenwerking.

Pagina 8 van 8

(iv) De Koper aantonen en bewijzen dat de relevante voorschriften betreffende de gezondheid
en veiligheid worden nageleefd;
(v) De Koper tijdig, in elk geval voorafgaand de levering van de Producten en Diensten, op de
hoogte brengen van mogelijke risico's van producten en diensten van de Leverancier en zijn
onderaannemers voor de werknemers van de Koper en derden, de nodige
preventiemaatregelen en voorzien van de relevante opleidingen.
(vi) Ervoor zorgen en toezien dat de Leverancier, zijn onderaannemers en elke persoon die
onder zijn toezicht staat de reglementeringen en specifieke gezondheids- en
veiligheidsregels kennen en toepassen.
(vii) De Safety Data Sheets (SDS), vastgesteld in overeenstemming met de Verordening (EG) nr.
1907/2006, betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen
ten aanzien van chemische stoffen (REACH), met betrekking tot de Producten en de
onderdelen ervan, evenals de producten en stoffen die gebruikt worden door de
Leverancier, zijn onderaannemers en elke persoon die onder zijn toezicht staan, overmaken
aan de Koper, voorafgaand de eerste levering.
(viii) De relevante conformiteitverklaringen, attesten, certificaten, keuringen, indienststellingen
van de Producten, evenals de risicovolle installaties en gereedschappen en hun handleiding
(Engels, Nederlands en Frans) met inbegrip van gezondheid- en veiligheidsvoorschriften ter
beschikking houden van en op eenvoudig verzoek voorleggen en/of overmaken aan de
Koper;
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