Verantwoord ketenbeheer en duurzame inkoop
Nuon en haar moederbedrijf Vattenfall erkent dat verantwoord ketenbeheer en duurzaam inkopen
betekent dat we niet alleen hoge eisen stellen aan ons eigen gedrag en onze eigen
duurzaamheidsprestaties, maar ook aan die van onze toeleveranciers. Wij erkennen de cruciale rol
die onze leveranciers spelen. Door nauwe samenwerking met onze leveranciers en door hen
structureel te beoordelen op hun duurzaamheidsprestaties, inclusief mensenrechten, vergroten we
onze invloed in de keten en versterken we de relaties met onze leveranciers. En dat nemen we zeer
serieus, zie onze commitment via
https://corporate.vattenfall.com/globalassets/corporate/sustainability/doc/2017.12.13_huri_statem
ent_pdf.pdf
Een aantal concrete voorbeelden:
•

Gedragscode voor Leveranciers: Een belangrijk instrument is onze Gedragscode voor
Leveranciers, waarin de eisen en verwachtingen zijn vastgesteld die voor leveranciers gelden op
gebied van verantwoord ketenbeer. Dit gaat over mensenrechten, werkomstandigheden, het
milieu en bestrijding van corruptie. De Gedragscode is onder meer gebaseerd op de tien
principes van het VN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen
en de VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten.

•

Partnerships: Partnerships en samenwerking met leveranciers en andere energiebedrijven op het
gebied van verantwoord ketenbeer bieden mogelijkheden voor risicobeheersing. Drie
voorbeelden waar we deze samenwerkingen aangaan zijn onze kolenketen (Bettercoal), onze
biomassaketen (Sustainable Biomass Program) en de windketen.
Ten aanzien van de windketen is Nuon/Vattenfall zowel Nederlands als op Europees niveau
actief. Op nationaal niveau neemt Nuon/Vattenfall, samen met andere partijen in Nederlandse
windsector, het ministerie van Buitenlandse Zaken en NGO’s, actief deel aan het IMVO proces
wat tot doel heeft om te komen tot afspraken rondom geïdentificeerde risico’s op gebied van
mensenrechten en milieu in de windketen. Op Europees niveau is Vattenfall binnen Wind Europe
actief in de ‘’TaskForce Sustainable Supply Chain’’. De TaskForce werkt aan het ontwerpen en
implementeren van industrie-brede ketenprincipes inzake o.a. mensenrechten en milieu. Deze
principes zijn een belangrijk startpunt om als industrie als geheel heldere eisen aan de keten te
stellen, potentiele leveranciers te beoordelen en op locatie audits ter verificatie van de principes
uit te voeren. Een dergelijke industrie-brede samenwerking vergroot eveneens de slagkracht om
de duurzaamheidsprestaties in de keten te verbeteren.

•

Audits en risicoscreenings: Audits en screenings van potentiele nieuwe leveranciers door Nuon
en haar moederbedrijf Vattenfall.

•

Bezoek aan Colombia: In het voorjaar van 2017 heeft moederbedrijf Vattenfall een bezoek
gebracht aan Colombia om zelf in gesprek te gaan met lokale betrokkenen over de situatie in en
rond de mijnen en een programma op te stellen voor structurele verbeteringen in samenwerking
met leveranciers. De bevindingen en aanbevelingen zijn vastgelegd in een uitgebreid rapport wat

Verantwoord ketenbeheer en duurzame inkoop Nuon

26-3-2018

gepubliceerd is op onze website (zie
https://corporate.vattenfall.com/globalassets/corporate/sustainability/doc/vattenfall_colombia_
coal_report_english.pdf) Na de publicatie zijn wij verder in gesprek gegaan met de
mijnbouwbedrijven om onze aanbevelingen te bespreken. Wij rapporteren halfjaarlijks over de
voortgang via onze website.
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