TENNANT COMPANY
K e r n ve r w a c h t i n g e n v a n L e v e r a n c i e r s
Tennant Company verbindt zich ertoe om ethisch zaken te
doen door de lokale gebruiken en gewoontes van haar
leveranciers en klanten te respecteren, en door van haar eigen
werknemers,
vertegenwoordigers,
dienstverleners,
leveranciers en hun onderaannemers te vereisen dat ze zich
houden aan de toepasselijke wetten en industrienormen.
Deze Nalevingsnormen van Leveranciers (‘Normen’) zijn
gebaseerd op de verwachting van Tennant dat haar
Leveranciers en hun onderaannemers zich houden aan alle
toepasselijke wetten en voorschriften, ze verantwoorde en
degelijke werkomstandigheden handhaven, het respect voor
het
milieu
van
Tennant
delen,
en
degelijke
veiligheidsmaatregelen implementeren.
Leveranciers dienen Tennant en haar vertegenwoordigers
toestemming te verlenen om zich bezig te houden met
beoordelingsactiviteiten om naleving van deze Normen te
bevestigen. Dienovereenkomstig dienen de Leveranciers zorg
te dragen voor de evaluatie van hun eigen faciliteiten,
boekhouding en documenten en die van hun leveranciers en
dienstverleners.
Indien Tennant aan de hand van haar beoordelingsprocedure
bepaalt dat een Leverancier niet voldoet aan de vereisten en
verwachtingen welke zijn uiteengezet in deze Normen, dan zal
Tennant begeleiding bieden ten opzichte van de gebieden die
aanpassingen vereisen of verbeterd dienen te worden.
Tennant behoudt zich echter het recht voor om waar nodig
uitstaande orders te annuleren, toekomstige orders op te
schorten of haar relatie met de Leverancier te beëindigen.
1. NALEVING VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING.
Leveranciers dienen te voldoen aan alle toepasselijke wetten
en voorschriften van de rechtsgebieden waarin de
Leveranciers actief zijn, inclusief maar niet beperkt tot
arbeidswetten en wetten inzake productontwerp, productie,
verpakking, etikettering, import en export van die
rechtsgebieden van de landen waarin productie en distributie
plaatsvinden. Commerciële facturen en andere noodzakelijke
documentatie dienen te worden verstrekt overeenkomstig de
toepasselijke wetgeving. Alle producten, tenzij specifiek
vrijgesteld op grond van de toepasselijke douanewetten en voorschriften, worden gemarkeerd met het land van
herkomst.
2. GEDRAGSCODE. Van Leveranciers wordt verwacht dat
ze fundamentele arbeids- en mensenrechtennormen
handhaven zoals hieronder beschreven en dat ze van
bovenwaartse leveranciers vereisen dat ze ook voldoen aan
die normen. Alle verwijzingen naar het lokale recht hieronder
omvatten voorschriften uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke lokale wet.

a) Geen dwangarbeid/mensenhandel. Leveranciers
zullen niet gebruikmaken van dwangarbeid, hetzij in de
vorm van gevangenisarbeid, contractarbeid, horige
arbeid, slavernij of anderszins. Leveranciers zullen zich
niet bezighouden met mensenhandel. Het is het beleid
van Tennant dat wanneer dwangarbeid, waaronder
slavernij en mensenhandel wordt gevonden in haar
leveringsketen, zij zal overgaan op uitbanning in plaats
van het staken van de activiteiten in dat gebied.
b) Geen kinderarbeid. Het is het beleid van Tennant
dat zij niet bewust zaken zal doen met Leveranciers die
op onwettige of ondeugdelijke wijze werkers van
minderjarige
leeftijd
in
dienst
nemen.
Dienovereenkomstig verwacht Tennant dat haar
Leveranciers geen werkers in dienst zullen nemen die
jonger zijn dan de minimumleeftijd voorgeschreven door
de wet van het land van productie of jonger dan de leeftijd
voor het voltooien van de leerplicht in het land van
productie, indien deze hoger is. Echter in geen geval
zullen de Leveranciers werkers jonger dan 15 jaar inhuren
of in dienst nemen.
c) Geen intimidatie of mishandeling. Leveranciers
zullen iedere werknemer met respect en waardigheid
behandelen en zullen geen enkele werknemer
onderwerpen aan enige vorm van lichamelijke, seksuele,
psychologische, verbale of andere vorm van intimidatie of
mishandeling.
d) Geen discriminatie. Niemand zal onderworpen
worden aan onrechtmatige discriminatie ten opzichte van
het werk, waaronder rekrutering, salaris, bonussen,
promotie, discipline, ontslag of pensioen, op basis van
geslacht, ras, religie, leeftijd, beperking, seksuele
geaardheid, nationaliteit, politieke affiliatie, etnische
origine of enige andere toepasselijke verboden basis.
e) Gezondheid en veiligheid. Leveranciers zullen
zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving
vereist door de toepasselijke wetten om ongevallen en
letsel te voorkomen, welke voortvloeien uit, of verband
houden met, of plaatsvinden tijdens werk, of het gevolg
zijn van de bedrijfsvoering van de faciliteiten van de
Leveranciers.
f) Vrijheid
van
vereniging
en
collectieve
onderhandelingen.
Leveranciers
erkennen
en
respecteren het recht van werknemers op vrijheid van
vereniging en collectieve onderhandeling, waar ze recht
op hebben op grond van de toepasselijke wetgeving.
g) Lonen en uitkeringen. Leveranciers erkennen dat
lonen cruciaal zijn voor het voorzien in de basisbehoeften
van de werknemers. Leveranciers betalen werknemers
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op zijn minst het minimumloon zoals vereist door de lokale
wetgeving en bieden wettelijke verplichte uitkeringen.
h) Redelijke werktijden en overurenvergoeding.
Behalve in bijzondere omstandigheden wordt er van
Leveranciers verwacht dat ze voldoen aan de wettelijke
vereisten ten opzichte van de werktijden (waaronder
overuren) vastgesteld door de lokale wetgeving. Alle
werknemers krijgen minimaal in zeven dagen één dag vrij,
of de wettelijke vereiste, indien dit meer is. Naast de
vergoeding
voor
reguliere
werktijden,
worden
werknemers vergoed voor overuren, hetzij door
uitbetaling van overuren of extra verlof, zoals vereist door
de lokale wetgeving. Indien uitbetaling van overuren is
vereist, wordt dergelijke overurenbetaling berekend tegen
een premietarief zoals wettelijk vereist in het land van
productie of, in die landen waar dergelijke wetten niet
bestaan, tegen een tarief dat ten minste gelijk is aan hun
reguliere overurentarief. Onverminderd het voorgaande
mogen Leveranciers op andere wijze de werktijden
(waaronder overuren) voor hun werknemers vaststellen
en hun overurenbetaling regelen, mits de lokale
wetgeving die hierop betrekking heeft, wordt nageleefd en
de toestemming van bevoegde overheidsinstellingen
wordt verkregen door de Leveranciers.
3. MILIEU. Tennant verwacht dat haar Leveranciers
zakendoen op een manier die respect voor het milieu toont.
Leveranciers dienen bewust te zijn van milieukwesties en
dienen het streven om natuurlijke hulpbronnen te behouden,
te delen. Leveranciers worden aangemoedigd om waar
mogelijk een teveel aan verpakking te voorkomen en
gerecyclede en niet-giftig materiaal te gebruiken.
Leveranciers dienen maatregelen te nemen om de negatieve
invloed die hun bedrijf op het milieu zou kunnen hebben te
minimaliseren, met name wat betreft materiaalselectie en de
behandeling en verwijdering van gevaarlijke stoffen en ander
afval. Leveranciers leven in alle opzichten de lokale
milieuwetten en -voorschriften na.
4. ANTICORRUPTIE. Leveranciers dienen ervoor te zorgen
dat hun werknemers, functionarissen, bestuurders,
vertegenwoordigers, leveranciers en dienstverleners zich
houden aan alle toepasselijke anticorruptie- en antiomkopingswetten, waaronder de Amerikaanse Foreign
Corrupt Practices Act en de Britse Anti-Bribery Act, ongeacht
of dergelijke wetten anderszins van toepassing zouden zijn
op de Leveranciers. Leveranciers zullen geen voordelen of
waardevolle zaken geven, aanbieden of toezeggen met het
voornemen de prestatie van overheidsfunctionarissen te
beïnvloeden of zakelijke voordelen te verwerven.
Leveranciers mogen dergelijke betalingen niet toezeggen of
doen aan functionarissen die uit naam van een overheid,
instantie, afdeling of staatsbedrijf handelen, en ook niet aan

politieke partijen of kandidaten voor politieke functies, of de
functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers hiervan.
Deze betalingen zijn verboden, ongeacht of ze rechtstreeks
dan wel via derden worden verricht, dan wel via bedrijfs- of
persoonlijke activa.
5. PRODUCTNALEVING. Indien van toepassing dienen
Leveranciers
te
voldoen
aan
de
toepasselijke
productnalevingswetten en -voorschriften, waaronder maar
niet beperkt tot EU Richtlijn 2011/65/EU inzake het Verbod
op het gebruik van Gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische apparatuur (ROHS), EG verordening nr.
1907/2006 inzake de Registratie, Evaluatie en Autorisatie
van Chemische stoffen (REACH), de uitvoering van het
voorgaande door EU-lidstaten, Sectie 1502 van de
Amerikaanse Dodd Frank Act van 2010, en VRC wetten en
voorschriften met betrekking tot de productie, registratie,
opslag, gebruik, verkoop en transport van gevaarlijke
chemische stoffen. Leverancier verstrekt, op verzoek van
Tennant,
de
materiële
samenstellingsen
oorspronggegevens gerelateerd aan alle homogene
materialen die vervat zijn in het Product en biedt Tennant
bewijs waaruit blijkt dat alle dergelijke toepasselijke wetten
en voorschriften (inclusief maar niet beperkt tot die verband
houden met de vereiste licenties, registraties en
goedkeuringen en aanmeldingen) op toereikende wijze zijn
nageleefd, naar oordeel van Tennant. Leverancier zal geen
wijziging aanbrengen aan het ontwerp, de verpakking, het
materiaal of de specificatie, wat zou kunnen leiden tot nietnaleving van de toepasselijke wetten en voorschriften.
6. MELDINGSVEREISTEN. Tennant is een Amerikaanse
beursgenoteerde onderneming en is derhalve onderworpen
aan bepaalde verslaggeving van overheids- en particuliere
effectenhandel en nalevingsverplichtingen. Dergelijke
rapportageverplichtingen omvatten en zijn niet beperkt tot
Sectie 1502 van de Dodd Frank-wet (inzake de
openbaarmaking van het gebruik van conflictmineralen)
welke vereisen dat Tennant bepaalde niet-financiële
informatie verzamelt van de Leverancier. Tennant zal de
Leverancier
in
kennis
stellen
van
deze
informatieverplichtingen en Leverancier houdt nauwkeurige
en aparte documentatie en verslagen bij, waaronder
informatie van de bovenwaartse leveranciers van
Leverancier, genoeg om Tennant in staat te stellen om te
vertrouwen op dergelijke rapporten ten behoeve van de
naleving van haar rapportagevereisten. De Leverancier biedt
Tennant en haar vertegenwoordigers, na redelijke
kennisgeving, toegang tot haar gegevens ten behoeve van
het uitvoeren van audits om de verslagen van de Leverancier
die betrekking hebben op de rapportageverplichtingen van
Tennant te verifiëren.
7. BIJWERKINGEN.
Deze Nalevingsnormen voor de
Leveranciers kunnen van tijd tot tijd door Tennant worden
bijgewerkt. Een kopie van deze Normen zal in de lokale taal
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worden geplaatst op een locatie die zichtbaar is voor alle
werknemers in alle faciliteiten die producten voor Tennant
vervaardigen.
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