Gedragscode
Code of Conduct

Preambule

De wereldwijd bindende gedragscode van TEDi GmbH & Co. KG
(hierna TEDi) bevat de belangrijkste waarden zoals basisprincipes
van de onderneming en vormt het grondbeginsel om te werken
bij en met TEDi. Hij vormt het kader voor een verantwoordelijk
gedrag in de omgang met medewerkers, zakenpartners en andere
belanghebbenden bij de waardeketen. Van alle partijen wordt een
faire en gelijke behandeling onder elkaar vereist.
Alle betrokkenen worden verzocht om de gedragscode om te
zetten, inclusief alle wetten en ethische standaards. Zo creëert TEDi
de basis voor een partnerschap en neemt als onderneming zijn
verantwoordelijkheid.

www.tedi.com

In het middelpunt van de in deze gedragscode genoemde
grondbeginselen staan de principes van het fair handelen en de
waarden van de werknemer. De eisen, die in deze gedragscode worden
beschreven, berusten op de Universele verklaring van de rechten van
de mens van de Verenigde Naties (UN), de basiswerknormen van de
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de principes van de UN
Global Compact, alsook TEDi-interne voorschriften.
De combinatie van economische, ethische en ecologische waarden
mogen met elkaar niet in tegenspraak zijn. Het is de bedoeling om
de rationale economie in overeenstemming te brengen met de sociale
en ecologische ondernemingsstrategieën en deze te verbinden met de
waarden en daaruit afgeleide maatregelen.

Het afzien van genderspecifieke differentiatie in dit document verzekert een vlotte leesbaarheid. Betreffende begrippen gelden met het oog op gelijke behandeling voor beide geslachten.
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Toepassingsbereik

De gedragscode geldt voor de medewerkers van TEDi, hun
zakenpartners en lasthebbers. Voor zover gedragsregels voor
afzonderlijke activiteiten in aparte regelingen bepaald zijn, gelden
deze onbeperkt naast de gedragscode. Bij twijfel moet de telkens
strengere regel worden nagekomen.

Handhaving

Met de kennisname en bevestiging van de Algemene
Verkoopsvoorwaarden van TEDi en van de gedragscode binnen het
TEDi-levercanierportaal verzekert de zakenpartner, de gedragscode
te hebben begrepen en deze te respecteren. TEDi behoudt zich het
recht voor om de naleving van de in deze gedragscode geformuleerde
eisen te controleren. Als er een schending van de bepalingen van
de gedragscode bij zakenpartners wordt vastgesteld, kan TEDi de
zakelijke relatie stopzetten.

Klachten

Schendingen van deze gedragscode of van de toepasselijke wetgeving
moeten aan TEDi worden meegedeeld. De overhandigde informatie
wordt door de afdeling „Corporate Social Responsibility“ in vertrouwen
verwerkt.
Contact via de post:
TEDi GmbH & Co. KG
Afdeling „Corporate Social Responsibility“
Brackeler Hellweg 301
44309 Dortmund
Duitsland
Contact via e-mail:
nachhaltigkeit@tedi.com

Wetten

Als wereldwijde actieve onderneming is TEDi onderhevig aan
nationale en internationale rechtsvoorschriften. De naleving ervan
is een voorwaarde voor de dagelijkse bedrijvigheid. Ook van de
zakenpartners verlangt TEDi het naleven van de wetten van het land
waarin ze actief zijn. Dit vormt de basis voor een succesvolle zakelijke
relatie.
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Vrije concurrentie en trouw

TEDi volgt juridisch erkende bedrijfspraktijken en een faire concurrentie
volgens de grondbeginselen van het Duitse en Europese kartelrecht.
Corruptie wordt conform de VN-conventie tegen Corruptie (UNCAC)
geweigerd. Schenkingen, die in combinatie met reclamemaatregelen
of uitnodigingen ter ondersteuning van zakelijke relaties of presentatie
van producten of diensten worden gemaakt, zijn in het bedrijfskader
toegestaan als ze voor een gerechtvaardigd ondernemingsdoel dienen.
Schenkingen mogen geen ongepaste hoge waarde hebben en moeten
zich op de algemeen aanvaarde business praktijk, alsook de gebruiken
en tradities van het betreffende land richten. Er moet worden verzekerd
dat sponsoring- en donatiediensten geen corrupt karakter hebben.

Gegevensbescherming

TEDi neemt de nationale en internationale bepalingen inzake
gegevensbescherming in acht. De bescherming van persoonsgebonden
gegevens van medewerkers, klanten, alsook derden worden
gegarandeerd. Dit wordt ook van zakenpartners verlangt. TEDimedewerkers, die met persoonsgebonden gegevens werken, worden bij
TEDi door een interne verantwoordelijke inzake gegevensbescherming
begeleid.

Communicatie

De gedragscode moet voor alle personen toegankelijk worden gemaakt,
die voor of bij TEDi werken. De zakenpartner is erop aangewezen om
zijn medewerkers over de inhouden van de gedragscode te informeren.

Productkwaliteit

De bedrijfsactiviteit is erop gebaseerd om klantenrelaties op lange
termijn op te bouwen. De eis is om de klanten gezonde, onschadelijke
en veilige producten aan te bieden. Bij TEDi gekochte producten
mogen geen gebreken respectievelijk eigenschappen vertonen die
de gezondheid van de kopers beïnvloeden of hun eigendom kunnen
beschadigen. Juridisch vastgelegde grenswaarden moeten door de
leveranciers bij de productie worden nagekomen en indien mogelijk
eronder blijven.
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Werktijd

De werktijden moeten in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen van het betreffende land worden vastgelegd. Geen
medewerker mag meer dan gemiddeld 48 uur per week werken, er
mogen maximum twaalf overuren worden gepresteerd. De overuren
kunnen via extra vrije tijd of uitbetaling worden gecompenseerd,
naargelang de regeling van het bedrijf. Werkt een medewerker zes
dagen na elkaar, dan moet hij een dag vrij krijgen.

Aanstellingsvoorwaarden

Voor medewerkers moet een formeel document beschikbaar zijn waarin
de aanstellingsvoorwaarden beschreven staan, bijvoorbeeld in de
vorm van een werkovereenkomst of jobaanbieding. Het ondertekende
papier moet de wettelijke eisen vervullen en bijvoorbeeld gegevens
omtrent vergoeding, betalingsperiode, voorzorgsmaatregelen, recht
op vakantie en de opzeggingstermijn bevatten.

Kinderarbeid

Activiteiten, die door personen worden uitgevoerd die jonger zijn dan 15
jaar, gelden als kinderarbeid en worden niet geduld. In landen, waarin
tot een bepaalde leeftijd schoolplicht bestaat, is in principe de daar
vastgelegde leeftijdsgrens toonaangevend. Voor ontwikkelingslanden
gelden de in de ILO-conventue nr. 138 (minimum leeftijd) vastgelegde
uitzonderingen, waar onder bijzondere voorwaarden in uitzonderlijk
geval ook een aanstelling vanaf 14 jaar toegestaan wordt.

Discriminatie

Geen enkele medewerker mag worden gediscrimineerd, bijvoorbeeld
op basis van geslacht, ras, religie, sociale achtergrond, etnische of
culturele afkomst, lidmaatschap in een organisatie, een beperking,
seksuele geaardheid en politieke visie of andere persoonlijke
eigenschappen.
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Menings-, verenigings- en verzamelingsvrijheid

Het recht op meningsvrijheid moet conform de Algemene Verklaring van
de rechten van de mens van de Verenigde Naties worden beschermd.
Elke medewerker moet zijn mening vrij mogen uiten en verspreiden.
Bovendien moeten de volgens de ILO-conventie gegarandeerde
verenigings- en verzamelingsrechten van de werknemer worden
gerespecteerd.

Intactheid

De rechten van het individu bij medewerkers en derden mogen niet
worden geschonden. Ze moeten tegen fysiek en psychisch misbruik
door hun omgeving worden beschermd.

Gezondheid en veiligheid

Op elke werkplaats moet de werkgever ervoor zorgen dat gezond en
veilig werken mogelijk is. De medewerkers moeten overeenkomstig
worden opgeleid om het risico op ongevallen te verminderen.

Salaris

Elke medewerker moet voor het geleverde werk een loon ontvangen,
dat niet onder de wettelijke minimum loon van het betreffende land
ligt, voor zover beschikbaar. Is er geen minimum loon, dan moet
de vergoeding overeenkomen met het loonniveau dat gebruikelijk
is in het land. Looninhoudingen zijn, bijvoorbeeld als disciplinaire
maatregel, niet toegestaan.

Dwangarbeid

Dwangarbeid wordt niet getolereerd, medewerkers moeten vrijwillig
op het werk verschijnen.

Milieubescherming

Er wordt verwacht dat milieubelastingen binnen de waardeketen
worden geïdentificeerd en continu worden vermeden respectievelijk
worden verlaagd.

