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ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION® GEDRAGSCODE 
 
In de Electronic Industry Citizenship Coalition® (EICC®) Gedragscode worden normen vastgelegd 
die ervoor zorgen dat de arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen van de 
elektronicabranche veilig zijn, dat werknemers met respect worden behandeld en dat de 
bedrijfsvoering op ethische en voor het milieu verantwoorde wijze geschiedt. 
 
Voor het doel van deze Gedragscode gelden als onderdeel van de elektronicabranche alle 
organisaties die zich bezighouden met het ontwerp, de marketing, fabricage of levering van 
goederen en diensten die worden gebruikt om elektronische artikelen te produceren. De 
Gedragscode kan door elk bedrijf in de elektronicabranche vrijwillig worden aangenomen en 
vervolgens door dat bedrijf op zijn toeleveringsketen en onderaannemers, inclusief detacherings- 
en uitzendbureaus, worden toegepast. 
  
Als een bedrijf de Gedragscode wil aannemen en deelnemer (“Deelnemer”) daaraan wil worden, 
moet het zijn steun voor de Gedragscode uitspreken en actief de naleving van de Gedragscode 
en de daarin uiteengezette normen handhaven volgens een managementsysteem zoals hetgeen 
hierin wordt uiteengezet. 
 
Deelnemers moeten de Gedragscode beschouwen als een initiatief voor de gehele 
toeleveringsketen. Deelnemers moeten ten minste ook van de leveranciers van hun leveranciers 
verlangen dat deze de Gedragscode erkennen en doorvoeren. 
 
Voor aanname van de Gedragscode is het fundamenteel dat het bedrijf met al zijn activiteiten 
volledig opereert volgens de wet- en regelgeving van de landen waarin het actief is.1

 

 De 
Gedragscode moedigt Deelnemers aan om verder te gaan dan alleen de juridische naleving en 
put uit internationaal erkende standaarden, om verantwoordelijkheid op maatschappelijk gebied 
en milieugebied en de bedrijfsethiek te bevorderen. 

De EICC zal regelmatig om inbreng van stakeholders vragen bij de voortgaande ontwikkeling en 
doorvoering van de Gedragscode.  
 
De Gedragscode bestaat uit vijf onderdelen. In onderdeel A, B en C worden de normen voor 
respectievelijk Arbeid, Gezondheid en veiligheid en het Milieu uiteengezet. In onderdeel D 
worden de normen ten aanzien van bedrijfsethiek toegevoegd. In onderdeel E worden de 
aspecten van een aanvaardbaar systeem voor het beheren en bewaken van de naleving van 
deze Gedragscode behandeld.  
 
 

                                                           
1 De Gedragscode is niet bedoeld om nieuwe en aanvullende rechten van derden, waaronder werknemers, 
in te stellen. 
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A. ARBEID 
 
Deelnemers zetten zich ervoor in de mensenrechten van werknemers hoog te houden en hen te 
behandelen met waardigheid en respect zoals dit door de internationale gemeenschap wordt 
begrepen. Dit geldt voor alle werknemers, ook uitzendkrachten, gedetacheerden, migranten, 
studenten, stagiairs, directe werknemers en elk ander type werknemer. De erkende normen, 
zoals in het addendum vermeld, zijn bij het opstellen van de Gedragscode als referentie gebruikt 
en zijn wellicht een nuttige bron van aanvullende informatie. 
 
De arbeidsnormen zijn: 
 
1) Vrijwillig gekozen dienstverband 

Er mag geen gebruik worden gemaakt van dwangarbeid, gedwongen tewerkstelling 
(waaronder tewerkstelling om schulden af te betalen) of uitbuiting, onvrijwillige 
gevangenisarbeid, slavernij, mensenhandel of mensensmokkel. Dit omvat het transport, de 
opvang, rekrutering, het overdragen of ontvangen van kwetsbare personen door middel 
van dreiging, geweld, dwang, ontvoering of fraude voor exploitatiedoeleinden. Al het werk 
moet vrijwillig zijn en de werknemers moeten vrij zijn om het werk op elk moment te kunnen 
verlaten en hun dienstverband op elk moment te kunnen beëindigen. Van werknemers mag 
niet worden gevraagd om door de overheid verstrekte identiteitspapieren, paspoorten of 
werkvergunningen in te leveren als voorwaarde om aan het werk te mogen. Het rekenen 
van buitensporige kosten is onaanvaardbaar en alle kosten die bij werknemers in rekening 
worden gebracht, moeten openbaar worden gemaakt. 

 
2) Vermijding van kinderarbeid 

In geen enkel stadium van de productie mag er van kinderarbeid worden gebruikgemaakt. 
De term “kind” duidt op elke persoon jonger dan 15 jaar (of 14 jaar, indien de wetgeving 
van het desbetreffende land dit toestaat), of jonger dan de leeftijd waarvoor de leerplicht 
geldt, of onder de minimumleeftijd voor indienstneming in het desbetreffende land, welk 
van deze het hoogste is. Het gebruik van legitieme leerplaatsen die aan alle wet- en 
regelgeving voldoen, wordt ondersteund. Werknemers jonger dan 18 jaar mogen geen 
werk doen dat de gezondheid of veiligheid van jonge werknemers in gevaar kan brengen. 

 
3) Werktijden  

Onderzoeken naar bedrijfspraktijken laten een duidelijk verband zien tussen werkdruk bij 
werknemers en verminderde productiviteit, een groter verloop en toegenomen blessures, 
letsel en ziekte. Werkweken mogen het wettelijk vastgestelde maximum niet overschrijden. 
Tevens mag een werkweek niet meer dan 60 uur bedragen, inclusief overwerk, behalve in 
noodgevallen of uitzonderlijke situaties. Werknemers moeten ten minste een dag per 
zevendaagse week vrij hebben. 

 
4) Loon en secundaire arbeidsvoorwaarden 

Het loon dat aan werknemers wordt uitbetaald, moet aan alle geldende loonwetten voldoen, 
inclusief wetten met betrekking tot minimumloon, overuren en wettelijk verplichte 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Overeenkomstig plaatselijke wetgeving moeten 
werknemers voor overwerk worden gecompenseerd tegen een hoger tarief dan hetgeen 
voor reguliere werktijden geldt. Korting op het loon als disciplinaire maatregel is niet 
toegestaan. De basis waarop werknemers worden uitbetaald moet tijdig worden verstrekt in 
de vorm van een loonstrookje of soortgelijke documentatie. 

 
5) Humane behandeling 

Ruwe en inhumane behandeling van werknemers is niet toegestaan. Hieronder valt ook 
seksuele intimidatie, seksueel misbruik, aanranding, lijfstraffen, geestelijke of lichamelijke 
dwang en uitschelden van werknemers. Ook mag er geen dreiging van een dergelijke 
behandeling zijn. Disciplinair beleid en maatregelen ter ondersteuning van deze vereisten 
moeten helder worden uiteengezet en aan alle werknemers worden gecommuniceerd. 
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A. ARBEID (vervolg) 
 
6) Geen discriminatie 

Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers niet te maken hebben met 
pesterijen en discriminatie. Bedrijven mogen zich bij het in dienst nemen en bij 
werkaspecten zoals promoties, beloningen en opleidingsmogelijkheden niet inlaten met 
discriminatie op basis van ras, huidskleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, 
invaliditeit, zwangerschap, godsdienstige overtuiging, politieke voorkeur, lidmaatschap van 
een vakbond of burgerlijke staat. Tevens mogen werknemers en potentiële werknemers 
niet worden onderworpen aan medische tests die op discriminerende wijze zouden kunnen 
worden gebruikt.  

 
7) Vrijheid van vereniging 

Open communicatie en rechtstreeks contact tussen werknemers en management zijn de 
effectiefste manieren om problemen op de werkplek en met de beloning op te lossen. De 
rechten van werknemers om in alle vrijheid bij elkaar te komen, om zich wel of niet bij een 
vakbond aan te sluiten, om zich te laten vertegenwoordigen en om lid te worden van een 
ondernemingsraad in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving moet worden 
gerespecteerd. Werknemers moeten klachten met betrekking tot de werkomstandigheden 
en de praktijken van het management openlijk met het management kunnen bespreken 
zonder angst voor represailles, intimidatie of pesterijen. 
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B. GEZONDHEID en VEILIGHEID 
 
Deelnemers onderkennen dat naast het minimaliseren van werkgerelateerd letsel en ziekte een 
veilige en gezonde werkomgeving de kwaliteit van producten en diensten, de consistentie van de 
productie, het moreel van werknemers en het behoud van werknemers voor het bedrijf ten goede 
komt. Deelnemers onderkennen tevens dat voortdurende inspraak en educatie essentieel is voor 
het identificeren en oplossen van gezondheids- en veiligheidsproblemen op de werkplek. 
Erkende managementsystemen zoals OHSAS 18001 en de ILO Guidelines on Occupational 
Safety and Health zijn bij het opstellen van de Gedragscode als referentie gebruikt en zijn wellicht 
een nuttige bron van aanvullende informatie. 
 
De gezondheids- en veiligheidsnormen zijn: 
 
1) Veilige arbeidsomstandigheden 

Blootstelling van werknemers aan potentiële veiligheidsrisico's (bijvoorbeeld elektriciteit en 
andere energiebronnen, brand, voertuigen en valpartijen) moet in de hand worden 
gehouden door degelijke controlemiddelen ten aanzien van ontwerp en constructie en 
organisatorische controlemiddelen, preventief onderhoud en veilige werkprocedures 
(waaronder lockout/tagout), en voortdurende veiligheidstraining. Als risico's met deze 
middelen niet adequaat kunnen worden beheerst, moeten werknemers worden uitgerust 
met geschikt, goed onderhouden veiligheidsmateriaal. Werknemers mogen niet worden 
berispt voor het uiten van zorgen over de veiligheid.  

 
 2) Voorbereid zijn op noodsituaties 

Potentiële noodsituaties moeten worden geïdentificeerd en beoordeeld en hun impact moet 
worden geminimaliseerd door de invoering van noodplannen en reactieprocedures, 
waaronder: procedures voor melding van noodsituaties en het informeren en evacueren 
van werknemers, training van werknemers en oefening van procedures, geschikte 
branddetectie- en blusapparatuur, adequate uitgangsvoorzieningen en herstelplannen. 

 
3) Werkgerelateerd letsel en ziekte 

Er moeten procedures en systemen aanwezig zijn om werkgerelateerd letsel en ziekte te 
voorkomen, beheren, bijhouden en rapporteren, inclusief maatregelen om melding door 
medewerkers te stimuleren; gevallen van letsel en ziekte te classificeren en registreren; in 
de noodzakelijke medische behandeling te voorzien; onderzoek naar deze gevallen te doen 
en corrigerende maatregelen te nemen om de oorzaak weg te nemen; en terugkeer van de 
werknemers op de werkplek te faciliteren. 

 
4) Industriële hygiëne  

Blootstelling van werknemers aan chemische, biologische en natuurkundige stoffen moet 
worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst. Organisatorische en 
constructiecontrolemiddelen moeten aanwezig zijn om overmatige blootstelling te 
voorkomen. Als risico's met deze middelen niet adequaat kunnen worden beheerst, moet 
de gezondheid van de werknemers met geschikte programma's en passend en goed 
onderhouden veiligheidsmateriaal worden beschermd. 

 
5) Zwaar lichamelijk werk 

Blootstelling van werknemers aan de risico's van zwaar lichamelijk werk, waaronder 
handmatige hantering en verwerking van materiaal en zwaar of repetitief tilwerk, langdurig 
staan en uiterst repetitieve of inspannende assemblagewerkzaamheden, moeten worden 
geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst. 

 
6) Beveiliging van machines 

Productiematerieel, andere machines en ander materieel moeten op veiligheidsrisico's 
worden geëvalueerd. In gevallen waar machines en materieel gevaar op letsel voor 
werknemers vormt, moeten fysieke afschermingen, vergrendelingen en barrières worden 
geplaatst en naar behoren worden onderhouden. 
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B. GEZONDHEID en VEILIGHEID (vervolg) 
 
7) Hygiëne, voedsel en huisvesting 

Werknemers moeten onbelemmerde toegang hebben tot schone toiletvoorzieningen, 
drinkwater en faciliteiten voor hygiënische bereiding, opslag en nuttiging van voedsel. 
Slaapvertrekken voor werknemers waarin door de Deelnemer of een arbeidsagent wordt 
voorzien, moeten goed onderhouden, schoon en veilig zijn, en voorzien zijn van een 
geschikte nooduitgang, warm water voor wasgelegenheid en douche, adequate 
verwarming en ventilatie en redelijke persoonlijke ruimte hebben, en redelijke toegangs- en 
uitgangsrechten. 
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C. MILIEU 
 
Deelnemers onderkennen dat verantwoordelijk omgaan met het milieu essentieel is voor het 
produceren van producten van wereldklasse. Bij productieactiviteiten moeten negatieve effecten 
op de gemeenschap, het milieu en natuurlijke hulpbronnen worden geminimaliseerd, terwijl 
tegelijk de gezondheid en veiligheid van de gemeenschap wordt beschermd. 
Erkende managementsystemen zoals ISO 14001 en het Eco Management and Audit System 
(EMAS) zijn bij het opstellen van de Gedragscode als referentie gebruikt en zijn wellicht een 
nuttige bron van aanvullende informatie. 
 
De normen op milieugebied zijn: 
 
1) Milieuvergunningen en -rapportage 

Alle vereiste milieuvergunningen (bijvoorbeeld monitoring van uitstoot), goedkeuringen en 
registraties moeten worden verkregen, bewaard en actueel worden gehouden, en de 
operationele vereisten en rapportageplichten daarvan moeten worden gevolgd. 

 
2) Vervuilingspreventie en verminderd verbruik van hulpbronnen 

Alle soorten verspilling, inclusief van water en energie, moeten worden gereduceerd of 
geëlimineerd bij de bron of door aanpassing van productie- en onderhoudsprocessen en 
faciliterende processen, door gebruik van vervangend materiaal en door conservering, 
recycling en hergebruik van materiaal. 

 
3) Gevaarlijke stoffen  

Chemicaliën en andere stoffen die een gevaar vormen als zij in het milieu terechtkomen, 
moeten worden geïdentificeerd en beheerst om te zorgen voor een veilige hantering, 
verplaatsing, opslag, recycling of verwijdering of veilig gebruik of hergebruik. 

 
4) Afvalwater en afvalmateriaal 

Afvalwater en afvalmateriaal dat afkomstig is van bedrijfsactiviteiten, industriële processen 
en toilet- en wasvoorzieningen moet worden getypeerd, gecontroleerd, beheerst en 
behandeld alvorens het kan worden afgevoerd of verwijderd. 

 
5) Uitstoot in de lucht 

Uitstoot in de lucht van vluchtige organische chemicaliën, aerosolen, bijtende stoffen, 
deeltjes, ozonafbrekende chemicaliën en bijproducten van verbranding die afkomstig zijn 
van bedrijfsactiviteiten moeten worden getypeerd, gecontroleerd, beheerst en behandeld 
alvorens te kunnen worden afgevoerd of verwijderd. 

 
6) Restricties ten aanzien van productinhoud 

Deelnemers moeten zich houden aan alle geldende wetten, regelgeving en vereisten van 
klanten met betrekking tot een verbod op of beperking van het gebruik van bepaalde 
specifieke stoffen, inclusief correcte etikettering voor recycling en afval. 
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D. ETHIEK 
 
Om aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te voldoen en succes in de markt te hebben, 
moeten Deelnemers en hun agenten de hoogste ethische normen hanteren: 
 
1) Zakelijke integriteit 
 De hoogste normen ten aanzien van integriteit moeten bij alle zakelijke interacties 

worden gehanteerd. Deelnemers moeten een zerotolerancebeleid hanteren teneinde alle 
vormen van omkoping, corruptie, afpersing en verduistering te verbieden (waaronder het 
beloven, aanbieden, geven of aannemen van elke willekeurige vorm van smeergeld). Alle 
zakelijke transacties moeten transparant worden uitgevoerd en nauwkeurig in de boeken 
en administratie van de Deelnemer worden vastgelegd. Er moeten controle- en 
handhavingsprocedures worden doorgevoerd om naleving van anticorruptiewetgeving te 
verzekeren.  

 
2) Geen onoorbare voordelen 

Steekpenningen of andere manieren om onterecht of onoorbaar voordeel te behalen, 
mogen niet worden aangeboden of aanvaard. 
 

3) Openbaarmaking van informatie 
Informatie omtrent bedrijfsactiviteiten, bedrijfsstructuur, bedrijfsfinanciën en de 
bedrijfsprestaties moet worden openbaar gemaakt in overeenstemming met de geldende 
wet- en regelgeving en de geldende praktijk in de branche. Vervalsing van documenten 
en gegevens en een onjuiste voorstelling van omstandigheden en praktijken in de 
toeleveringsketen zijn onaanvaardbaar. 

 
4) Intellectueel eigendom 

Intellectueel-eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De overdracht van 
technologie en kennis moet geschieden op een manier waarbij intellectueel-
eigendomsrechten worden beschermd. 

 
5) Eerlijke bedrijfsvoering, reclame en concurrentie 

Normen ten aanzien van eerlijke bedrijfsvoering, eerlijke reclame en eerlijke concurrentie 
moeten worden nageleefd. Er moeten geschikte middelen aanwezig zijn om 
klantgegevens te beschermen. 

 
6) Identiteitsbescherming 

Er moeten programma's aanwezig zijn om de vertrouwelijkheid en bescherming van 
klokkenluiders2

 
 bij leveranciers en werknemers te verzekeren. 

7) Verantwoorde herkomst van mineralen  
 Deelnemers moeten een beleid hebben ingesteld waarmee zij verzekeren dat met het 

tantalium, tin, wolfraam en goud in de producten die zij produceren niet rechtstreeks of 
indirect gewapende groepen worden gefinancierd die zich schuldig maken aan ernstige 
schendingen van de mensenrechten in de Democratische Republiek Congo of een 
aangrenzend land. Deelnemers moeten duediligenceonderzoek doen naar de herkomst 
en verantwoordelijkheidsketen van deze mineralen en hun duediligencemaatregelen op 
verzoek aan klanten ter beschikking stellen.  

 
8) Privacy  
 Deelnemers moeten zich inzetten voor de bescherming van de privacy van persoonlijke 

gegevens van iedereen met wie zij zakelijk te maken hebben, onder meer van 
leveranciers, klanten, consumenten en medewerkers. Deelnemers moeten bij het 
verzamelen, opslaan, verwerken, verzenden en delen van persoonlijke gegevens de wet- 
en regelgeving ten aanzien van privacy en informatiebeveiliging naleven.  

                                                           
2 Definitie van klokkenluider: een persoon die ongepast gedrag door een werknemer of manager van een 
bedrijf, een overheidspersoon of overheidsinstantie in de openbaarheid brengt. 
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D. ETHIEK (vervolg) 
 

 9) Geen represailles  
  Deelnemers moeten beschikken over een gecommuniceerd proces waarmee hun  
  personeel alle mogelijke zorgen naar voren kan brengen zonder angst voor represailles. 
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E. MANAGEMENTSYSTEEM 
 
Deelnemers moeten een managementsysteem overnemen of opzetten waarvan de reikwijdte op de 
inhoud van deze Gedragscode is afgestemd. Het managementsysteem moet zodanig van opzet zijn 
dat het volgende wordt verzekerd: (a) naleving van alle geldende wetten, regelgeving en vereisten 
van klanten ten aanzien van de activiteiten en producten van de Deelnemer; (b) naleving van deze 
Gedragscode; en (c) identificatie en minimalisering van bedrijfsrisico's met betrekking tot deze 
Gedragscode. Tevens dient het systeem voortdurende verbetering te faciliteren. 
 
Het managementsysteem moet de volgende elementen bevatten: 
 
1) Inzet van het bedrijf 

Verklaringen over het bedrijfsbeleid ten aanzien van verantwoordelijkheid op maatschappelijk 
gebied en milieugebied die de inzet van de Deelnemer voor naleving van wet- en regelgeving 
en voortdurende verbetering, en met goedkeuring van de directie, bevestigen. 

 
2) Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van het management  

De Deelnemer geeft duidelijk aan bij welke bedrijfsvertegenwoordiger(s) de 
verantwoordelijkheid ligt voor de implementatie van de managementsystemen en de 
bijbehorende programma's. De directie bekijkt regelmatig de status van het 
managementsysteem. 

 
3) Juridische vereisten en vereisten van klanten 

Een proces om geldende wet- en regelgeving en vereisten van klanten, inclusief de 
vereisten van deze Gedragscode, te identificeren, controleren en helder te krijgen. 

 
4) Risicobeoordeling en risicobeheer 

Een proces om de risico's op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid,3

 

 arbeid en 
op ethisch gebied rond de activiteiten van de Deelnemer te identificeren. Vaststelling van 
de relatieve significantie van elk risico en implementatie van passende procedurele en 
fysieke controlemiddelen om de vastgestelde risico's te beheersen en naleving van wet- en 
regelgeving te verzekeren. 

5) Verbeteringsdoelen 
Schriftelijke prestatiedoelen en implementatieplannen om de prestaties van de Deelnemer 
op maatschappelijk en milieugebied te verbeteren, waaronder een periodieke beoordeling 
van de prestaties van de Deelnemer om deze doelen te bereiken. 

 
6) Training 

Programma's voor het trainen van managers en werknemers om het beleid, de procedures 
en verbeteringsdoelen van de Deelnemer te implementeren en aan de wettelijke vereisten 
en richtlijnen te voldoen. 

 
7) Communicatie 

Een proces voor het communiceren van heldere en nauwkeurige informatie over het beleid, 
de praktijken, verwachtingen en prestaties van de Deelnemer naar werknemers, 
leveranciers en klanten toe. 

 
8) Feedback en deelname van werknemers  

Doorlopende processen om het begrip van medewerkers over in deze Gedragscode 
behandelde praktijken en omstandigheden te beoordelen en daar feedback over te krijgen 
en om aan voortdurende verbetering te werken. 

                                                           
3 De volgende gebieden moeten in de risicobeoordeling voor milieu, gezondheid en veiligheid worden 
meegenomen: productiegebieden, magazijn- en opslagfaciliteiten, ondersteunend materieel voor fabrieken, 
laboratoria en testgebieden, reinigingsvoorzieningen (toiletten en badkamers), keuken/cafetaria en 
huisvesting/slaapvertrekken van werknemers. 
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E. MANAGEMENTSYSTEEM (vervolg) 
 
9) Audits en beoordelingen  

Periodieke zelfevaluaties om naleving van de wettelijke vereisten en richtlijnen, de inhoud 
van de Gedragscode en contractueel vastgelegde vereisten van klanten ten aanzien van 
verantwoordelijkheid op maatschappelijk gebied en milieugebied te verzekeren. 

 
10) Proces voor corrigerende actie 

Een proces voor het tijdig corrigeren van onvolkomenheden die bij interne of externe 
beoordelingen, inspecties en onderzoeken aan het licht komen. 

 
11) Documentatie en administratie 

Het opstellen en bijhouden van documenten en administratie om naleving van wet- en 
regelgeving en het voldoen aan de bedrijfsvereisten te verzekeren, samen met passende 
vertrouwelijkheid om privacy te beschermen. 

 
12) Verantwoordelijkheid van leveranciers 
 Een proces om de vereisten van de Gedragscode aan leveranciers te communiceren en 

naleving van de Gedragscode door leveranciers te bewaken. 
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REFERENTIES 
 
De volgende normen zijn bij het opstellen van deze Gedragscode gebruikt en zijn wellicht een 
nuttige bron van aanvullende informatie. De volgende normen worden wel of niet door elke 
Deelnemer onderschreven. 
 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 
http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf 
 
Eco Management & Audit System 
www.quality.co.uk/emas.htm 
 
Ethical Trading Initiative 
www.ethicaltrade.org/ 
 
ILO Code of Practice in Safety and Health 
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf 
 
ILO International Labor Standards 
www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm 
 
ISO 14001 
www.iso.org 
 
National Fire Protection Agency 
www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp 
 
OECD Due Diligence Guidance 
http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_2649_34889_44307940_1_1_1_1,00.html 
 
OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen 
www.oecd.org 
 
OHSAS 18001 
www.bsi-global.com/index.xalter 
 
Universele verklaring van de rechten van de mens 
www.un.org/Overview/rights.html 
 
Verdrag van de Verenigde Naties tegen Corruptie 
www.unodc.org/unodc/en/crime_convention_corruption.html 
 
United Nations Global Compact 
www.unglobalcompact.org 
 
SA 8000 
www.cepaa.org/ 
 
SAI 
www.sa-intl.org 
 
 
 

http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf�
http://www.quality.co.uk/emas.htm�
http://www.ethicaltrade.org/�
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf�
http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm�
http://www.iso.org/�
http://www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp�
http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_2649_34889_44307940_1_1_1_1,00.html�
http://www.oecd.org/�
http://www.bsi-global.com/index.xalter�
http://www.un.org/Overview/rights.html�
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_convention_corruption.html�
http://www.unglobalcompact.org/�
http://www.cepaa.org/�
http://www.sa-intl.org/�
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DOCUMENTGESCHIEDENIS 

 
Versie 1.0 - Publicatie oktober 2004. 
 
Versie 1.1 - Publicatie mei 2005. Document naar EICC-indeling omgezet, kleine wijzigingen in de 
paginaopmaak; geen wijzigingen in de inhoud. 
 
Versie 2.0 - Publicatie oktober 2005 waarbij meerdere artikelen zijn herzien. 
 
Versie 3.0 – Publicatie juni 2009 waarbij meerdere artikelen zijn herzien.  
 
Versie 4.0 – Publicatie april 2012 waarbij meerdere artikelen zijn herzien. 
 

       
 
De EICC-gedragscode is tussen juni en oktober 2004 door een aantal fabrikanten van 
elektronische producten ontwikkeld. Bedrijven worden uitgenodigd en aangemoedigd om deze 
Gedragscode aan te nemen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.eicc.info. 
 
 

http://www.eicc.info/�

