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Voorwoord
Voor Essity is het van cruciaal belang om producten te leveren die aantrekkelijk zijn voor onze klanten. Als
geprefereerd handelspartner stellen wij hoge eisen aan kwaliteit, innovatie, productveiligheid en
duurzaamheid.
Wij streven naar een voortdurende verbetering van onze prestaties op de gebieden binnen de
wereldwijde leveranciersnormen (Global Supplier Standard). Bij de keuze van leveranciers kijken we naar
prestaties, eisen we naleving en werken we aan het bereiken van continue verbeteringen en
betrokkenheid. Als toonaangevende producent van hygiëne en gezondheidsproducten richten we ons niet
alleen op onze eigen prestaties, maar ook op die van onze leveranciers en indien nodig ook verderop in de
leveringsketen.
Hoewel de wereldwijde leveranciersnormen zijn gebaseerd op internationaal erkende standaarden en
managementsystemen, bevat het ook specifieke Essity vereisten. Verder kunnen bepaalde verzoeken van
klanten leiden tot extra vereisten voor
geselecteerde leveranciers.
Eisen vanuit de markt, van partners, consumenten, eindgebruikers, beleggers, NGO's, toezichthouders en
het publiek worden steeds strenger, evenals de eisen voor transparantie, het uitvoeren van due diligence
in de leveringsketen, de vastlegging en de opvolging. Wij zijn van mening dat de wereldwijde
leveranciersnormen de vereisten voor zowel Essity als voor onze leveranciers duidelijker maken, zodat
we samen kunnen voldoen aan deze veranderende eisen en producten kunnen aanbieden waar we
allemaal trots op kunnen zijn en die voldoen aan de verwachtingen van onze klanten of die zelfs
overtreffen.

Jessica Nordlinder
Vice President Global Sourcing
Global Hygiene Supply
Essity
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Inleiding
1.1 Achtergrond en definities

Bij Essity werken we er constant aan om boven de norm te presteren door onze organisatie, onze
processen en de vaardigheden van onze werknemers te verbeteren. Wij streven naar een klantgerichte
benadering en continue verbetering. Wij verwachten van- en stimuleren onze leveranciers om dezelfde
beginselen en praktijken te adopteren. Ter ondersteuning van de strategie van Essity zoeken we de
samenwerking op met onze leveranciers om de algehele prestaties te verbeteren.
Deze wereldwijde leveranciersnorm (de "leveranciersnorm") zijn van toepassing op leveranciers van
goederen en diensten aan leden van de Essity groep.
Deze leveranciersnormen omvatten de vereisten voor verantwoorde bedrijfsvoering, kwaliteit en
duurzame ontwikkeling waaraan leveranciers van Essity moeten voldoen. Het verwijst naar internationale
normen en definieert specifieke Essity-vereisten. Deze leveranciersnormen kunnen van tijd tot tijd
worden aangevuld met andere documenten met aanvullende eisen.
In dit document hebben de volgende termen de volgende betekenissen:
“goederen": alle soorten materialen die worden gebruikt in het productieproces van Essity (bijvoorbeeld
gebonden textielvlies, vezels, plastic folie), verpakkingsmaterialen, chemische stoffen en preparaten (bv.
industriële chemicaliën1, functionele additieven2 en hulpstoffen3), evenals merchandise (zoals hieronder
gedefinieerd).
“diensten": alle soorten dienstverlening door leveranciers, met inbegrip van diensten in verband met de
levering van goederen.
Als de productie van een leverancier wordt uitgevoerd op verschillende locaties of als een deel van het
productieproces wordt uitbesteed, blijven de vereisten in deze leveranciersnorm volledig van toepassing
en relevant voor alle onderaannemers die bij het productieproces van de goederen zijn betrokken.

1.2 Gedragscode voor leveranciers
De Gedragscode van Essity definieert de principes die Essity beschouwt als fundamenteel voor duurzame
ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord gedrag. Het vormt ook de basis voor de Gedragscode voor
leveranciers in deze leveranciersnorm waaraan leveranciers van Essity moeten voldoen op het gebied van
de mensenrechten, veiligheid en gezondheid, arbeidsverhoudingen, bedrijfspraktijken en
maatschappelijke betrokkenheid.

1.3 Kwaliteit

De leveranciersnorm is gebaseerd op de beginselen van ISO 9001, die met name van leveranciers een
sterke klantgerichtheid, continue verbetering, een risicogebaseerde benadering en procesoriëntatie in
kwaliteitsmanagementsystemen vereist.
Voor bepaalde productcategorieën, zoals medische hulpmiddelen, zijn aanvullende voorschriften en
vereisten van toepassing zoals uiteengezet in bijlage A3.
Essity verwacht van haar leveranciers bovendien dat ze proactief handelen om zowel een hoge kwaliteit te
leveren als uiterst betrouwbare, capabele en gecontroleerde processen op leverancierslocaties, zodat de
vereiste specificaties worden nageleefd en wordt voldaan aan de algemene leveranciersprestatie.

1.4 Productveiligheid

Productveiligheid is gedefinieerd als de veiligheid voor klanten, consumenten en anderen die in contact
komen met de producten van Essity. Essity werkt systematisch aan productveiligheid om ervoor te zorgen
dat de producten veilig zijn voor het beoogde gebruik. Cruciale aspecten van deze inspanning omvatten
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controle van de chemische samenstelling, b.v. chemische onzuiverheden en preventie van algemene en
microbiologische verontreiniging tijdens het productieproces.

1.5 Milieu

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de strategie van Essity, inclusief doelstellingen voor groei
en waardecreatie. Voor Essity is het essentieel om in de leveringsketen te werken aan efficiënt gebruik
van grondstoffen en milieuprestaties om duurzame producten en diensten te ondersteunen.
Met betrekking tot milieumanagementsystemen is deze leveranciersnorm gebaseerd op de beginselen
uiteengezet in ISO 14001. Milieuvereisten zijn gebaseerd op de duurzaamheidsstrategieën en
doelstellingen van Essity.

1.6 Leveranciersbeoordeling en naleving

De selectie van goederen en leveranciers bestaat bij Essity uit verschillende processen. Zowel goederen als
leveranciers worden beoordeeld voordat levering aan Essity wordt geautoriseerd. Een dergelijke
evaluatie kan plaatsvinden in de vorm van een vragenlijst, een bezoek of een audit bij de leverancier. De
beoordeling kan met periodieke tussenpozen ook weer plaatsvinden gedurende de leveranciersrelatie.
Essity of een door Essity geselecteerd extern auditbureau heeft het recht om de naleving door de
leverancier van de leveranciersnorm te beoordelen, mits ten minste dertig (30) dagen van tevoren
schriftelijk medegedeeld. De leverancier zal toegang verlenen tot zijn gebouwen en alle relevante
informatie. Voor elke geconstateerde afwijking zullen door Essity en de leverancier corrigerende
maatregelen worden overeengekomen en uitgevoerd zodat naleving wordt bereikt.
In afwijking van het voorgaande, indien Essity redenen heeft om aan te nemen dat de leverancier
aanhoudend afwijkt van of op substantiële wijze inbreuk maakt op de leveranciersnorm, heeft Essity of
een door Essity geselecteerd extern adviesbureau het recht onmiddellijk een audit uit te voeren en
onverwijld toegang te verkrijgen tot alle relevante documenten, voorzieningen en informatie.
De leverancier betaalt de redelijke honoraria en kosten van het externe auditbureau in verband met een
dergelijke audit, waarvan het geschatte bedrag vóór het begin van de audit door Essity of het auditbureau
zal worden meegedeeld.

1.7 Toeleveranciers

De leverancier moet passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zijn leveranciers zich houden
aan:



Alle wettelijke en contractuele vereisten met betrekking tot de productie en levering van
grondstoffen/componenten en/of diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot overeenstemming
met de vereiste specificaties, en
Soortgelijke vereisten die zijn uiteengezet in deze leveranciersnorm voor zover deze vereisten gelden
voor de toeleverancier, zijn grondstoffen/componenten en/of diensten, inclusief maar niet beperkt
tot de bepalingen in verband met de gedragscode voor leveranciers (hoofdstuk 2).

De leverancier draagt er tevens zorg voor dat de specificaties van grondstoffen/componenten en/of
dienstspecificaties overeengekomen met zijn leveranciers in overeenstemming zijn met de vereiste
specificaties van de geleverde goederen en/of diensten aan Essity, alsook met de vereisten zoals
beschreven in deze leveranciersnorm.

1.8 Vertrouwelijkheid
Essity kan bepaalde vertrouwelijke informatie in de loop van hun zakelijke relatie aan leveranciers
bekendmaken. In een dergelijk geval wordt de vertrouwelijke informatie uitsluitend verstrekt ter
ondersteuning van de verplichtingen van de leverancier aan Essity. Leveranciers mogen nooit, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van een door Essity geautoriseerd persoon, vertrouwelijke
informatie van Essity aan derden bekendmaken, noch dergelijke vertrouwelijke informatie gebruiken
voor enig ander doel dan de levering van goederen of diensten aan Essity.
De leverancier mag alleen vertrouwelijke informatie van Essity binnen de interne organisatie delen met
personen die het nodig hebben om te voldoen aan de verplichtingen jegens Essity en dan alleen als
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dergelijke personen gebonden zijn door geheimhoudingsplicht die niet minder stringent is dan die in deze
clausule wordt uiteengezet. In voorkomend geval kan leveranciers worden gevraagd om met Essity
afzonderlijke geheimhoudingsverklaringen aan te gaan.

1 Industriële

chemicaliën verwijzen naar alle chemicaliën, bijv. proceschemicaliën en technische hulpstoffen, behalve functionele additieven en
hulpmiddelen.
2 Functionele additieven verwijzen naar bijvoorbeeld superabsorberenden, parfum, lotions, kleefstoffen, kleurstoffen/drukinkten.
3 Hulpstoffen zijn chemicaliën die niet direct deel uitmaken van het productieproces, b.v. reinigingsmiddelen, onderhoudchemicaliën of verven.
4 Merchandise betekent producten, geheel of gedeeltelijk geassembleerd, inclusief, zonder beperking, hygiënische producten, cosmetische
producten, detergentia, biociden, dispensers, elektronische onderdelen en promotionele artikelen.
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Gedragscode voor leveranciers
2.1 Inleiding

Deze gedragscode voor leveranciers verklaart wat Essity van u verwacht als leverancier met betrekking
tot mensenrechten, bedrijfspraktijken, arbeidsverhoudingen, gezondheid en veiligheid en andere
onderwerpen die verband houden met duurzame en verantwoorde bedrijfspraktijken. Het vormt de basis
van het duurzame inkoopprogramma van Essity en definieert wat klanten, consumenten, investeerders en
andere belanghebbenden mogen verwachten van Essity. Het kiezen van verantwoordelijke zakenpartners
is belangrijk voor ons. Samen met onze leveranciers proberen wij verbeteringen aan te brengen met
respect voor sociale en ethische prestaties.

2.2 Achtergrond

Essity is lid van het Global Compact van de Verenigde Naties, dat bestaat uit 10 principes op het gebied
van mensenrechten, arbeidsnormen, het milieu en corruptiebestrijding. De eisen van Essity zijn
hoofdzakelijk gebaseerd op internationaal overeengekomen normen, zoals de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens en de kernverdragen van de IAO, maar ook op nationale wetgeving.

2.3 Verantwoordelijk gebruik van grondstoffen

Van al onze zakelijke partners, waaronder leveranciers, distributeurs, consultants en zelfstandige
opdrachtnemers wordt verwacht dat zij voldoen aan de ethische zakelijke normen en waarden
opgenomen in deze leveranciersnorm, en dat zij dergelijke normen actief communiceren in de omgang
met hun eigen (toe-)leveranciers.
Leveranciers moeten over ethische en verantwoordelijke inkoopmethoden beschikken en uitsluitend
inkopen van bedrijven die voldoen aan de vereisten van deze leveranciersnorm. Bij voorkeur zouden
leveranciers moeten werken met onderwerpen op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen in overeenstemming met de richtlijnen uiteengezet in ISO 26000.
Bovendien, moeten leveranciers op de hoogte zijn van alle locaties en bedrijven die betrokken zijn bij hun
productie- en leveringsketen en moeten op verzoek van Essity in staat zijn voldoende details aan te
leveren over de leveringsketen van de aan Essity geleverde goederen.

2.4 Ethische bedrijfspraktijken

2.4.1 Integriteit
Leveranciers van Essity verrichten hun zakelijke activiteiten op een professionele en onafhankelijke
manier en in overeenstemming met de normen die zijn vastgelegd in alle toepasselijke internationale en
nationale wet- en regelgeving en erkennen tegelijkertijd dat de vereisten van Essity soms deze normen
zullen overschrijden. Leveranciers moeten ten minste integer, eerlijk en rechtvaardig handelen in alle
aspecten van hun bedrijfsvoering.
2.4.2 Eerlijke concurrentie
Leveranciers en alle personen die namens hen handelen, moeten voldoen aan nationale en supranationale
antitrust- en mededingingswetten. Zij mogen niet rechtstreeks of indirect deelnemen aan onwettige
afspraken met hun concurrenten, noch gevoelige informatie uitwisselen, bijvoorbeeld met betrekking tot
markten, klanten, strategieën, prijzen en dergelijke. Alle leveranciers en personen die namens hen
handelen, dienen bij het deelnemen aan openbare aanbestedingen en aanbestedingsprocedures voor de
private sector volgens de toepasselijke wet en regelgeving te handelen.
2.4.3 Belangenconflicten
Leveranciers stellen Essity op de hoogte als een werknemer van Essity belang heeft bij de activiteiten van
de leverancier wat aanleiding zou kunnen geven tot een belangenconflict. Leveranciers en personen die
namens hen handelen moeten belangenconflicten voorkomen met betrekking tot hun privé-activiteiten,
entiteiten waarin hun naaste verwanten of relaties belangen hebben, hun zakelijke activiteiten met andere
partijen en hun rol in de zakelijke relatie met Essity. Leveranciers zullen Essity informeren over bestaande
belangenconflicten zodra zij kennis krijgen van dergelijke conflicten.
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2.4.4 Anti-corruptie en omkoping
Leveranciers en alle personen die namens hen handelen moeten zich houden aan alle van toepassing
zijnde anticorruptiewetgeving tijdens het zakendoen met Essity. Omkoping en andere vormen van
corrupte bedrijfspraktijken zijn ten strengste verboden. Het direct of indirect aanbieden, verlenen of
accepteren van onrechtmatige voordelen om activiteiten te genereren, te behouden of te versnellen is
onaanvaardbaar. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat dergelijke voordelen niet worden uitgewisseld
in het kader van hun bedrijfsactiviteiten.
Leveranciers zullen gepaste risicogebaseerde due diligence uitvoeren alvorens een toeleverancier in te
schakelen om ervoor te zorgen dat dergelijke derde partijen alle van toepassing zijnde
anticorruptiewetgeving naleven.
2.4.5 Geschenken en entertainment
De leverancier mag geen gift, maaltijd of entertainment aan een werknemer van Essity verstrekken dat
een besluit van de Essity-werknemer met betrekking tot de activiteiten van Essity met de leverancier kan
of zou kunnen beïnvloeden.
Vertegenwoordigers van Essity mogen geen geschenken of gastvrijheid accepteren als dit een zakelijke
beslissing kan beïnvloeden of lijkt te beïnvloeden. Werknemers van Essity betalen altijd hun eigen reis- en
verblijfkosten, bijvoorbeeld bij het bezoeken van leveranciers of het bijwonen van conferenties.
2.4.6 Accurate boekhouding en administratie en fiscale naleving
Het nauwkeurig bijhouden van de boekhouding en administratie en het naar waarheid verklaren van alle
vereiste belastingen en plichten is een onmisbaar onderdeel van het op een duurzame wijze uitvoeren van
een wettelijke en transparante bedrijfsvoering. Essity verwacht van zijn leveranciers dat zij in dit opzicht
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zullen handelen.
2.4.7 Gegevensbescherming
Leveranciers dienen te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming
bij het vergaren, verwerken, opslaan of anderszins bewerken van persoonsgegevens van alle personen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hun eigen medewerkers en medewerkers van hun klanten,
leveranciers en zakelijke partners.
2.4.8 Meldplicht
Leveranciers dienen elke verdenking van een ernstige schending uit hoofde van deze gedragscode voor
leveranciers te melden aan hun Essity-vertegenwoordigers inclusief eventuele schending door
toeleveranciers van de leverancier.

2.5 Gezondheid en veiligheid op het werk

Leveranciers dienen de nodige maatregelen te nemen om te zorgen voor een veilige en gezonde
werkomgeving voor alle werknemers.
12

Als onderdeel van deze inspanning moeten de leveranciers beschikken over een gedocumenteerd Arbomanagementsysteem voor continue bewaking en verbetering van de werkomgeving. OHSAS 18001 is de
gewenste norm. Leveranciers moeten binnen de organisatie ook beschikken over een senior-manager;
verantwoordelijk voor gezondheid en veiligheid. Alle leveranciers moeten relevante informatie
verstrekken om Essity in staat te stellen aan de verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid
op het werk te voldoen.

2.6 Eerlijke arbeidsomstandigheden en vrije associatie en collectieve onderhandelingen

Essity verwacht van leveranciers dat hun werknemers en alle personen die namens hen handelen met de
hoogste ethische normen worden behandeld. Leverancier moet zich houden aan nationale en
internationale verdragen en wetten op het gebied van de grondrechten, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, non-discriminatie, vrijheid van vereniging, het recht op collectieve onderhandelingen,
bescherming van kinderen en moeders en het recht op het vormen van ondernemingsraden. Bovendien
mogen leveranciers van Essity geen lijfstraffen of andere vormen van misbruik gebruiken of dreigen te
gebruiken.
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Indien vereist door de lokale wetgeving, moeten alle werknemers van een Essity-leverancier een
arbeidsovereenkomst hebben. De werktijden van leveranciers moeten in overeenstemming zijn met de
nationale wetgeving en lokale industrienormen en lonen en andere voordelen van de leverancier moeten
rechtvaardig zijn en ten minste gelijk aan de minimale relevante wettelijke en industriële normen.

2.7 Kinderarbeid en dwangarbeid

Leveranciers moeten maatregelen nemen waaruit blijkt dat zij het gebruik van dwangarbeid of slavernij
niet verrichten of ondersteunen. Dit omvat alle vormen van mensenhandel en werken tegen de eigen wil
of keuze. Van geen enkele medewerker zal bij indiensttreding worden gevraagd om een borg te betalen of
identiteitspapieren in te leveren. Indien een leverancier gebruik maakt van recruiters of een bureau, zal in
geen geval de werknemer kosten of honoraria in rekening worden gebracht in verband met de werving.
Leveranciers moeten binnen hun invloedssfeer ook actief werken aan het voorkomen van alle vormen van
kinderarbeid of uitbuiting. Zij voldoen altijd strikt aan de wettelijke eisen alsmede aan de IAO-conventie
nr. 138 over de minimumleeftijd voor werk.

2.8 Discriminatie

Van leveranciers van Essity wordt verwacht dat zij beleidsmaatregelen treffen die op doeltreffende wijze
discriminatie of intimidatie verbiedt op grond van geslacht, burgerlijke staat of ouderlijke status, etnische
of nationale afkomst, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging, politieke overtuiging, leeftijd, handicap
of lidmaatschap van een vakbond of werknemersorganisatie.

2.9 Klachtenprocedure

Essity verwacht van leveranciers dat zij een effectieve klachtenprocedure hebben ingericht waar
werknemers zich zonder angst voor represailles kunnen melden met klachten en problemen over hun
arbeidsomstandigheden.

2.10 Respect voor het milieu

Te allen tijde wordt van leveranciers van Essity verwacht dat zij op een milieuverantwoorde manier
handelen en de toepasselijke wetgeving respecteren. Essity eist van zijn leveranciers dat zij de
duurzaamheid voortdurend verbeteren en de milieu-impact en vervuiling die door hun activiteiten wordt
veroorzaakt, minimaliseren.

2.11 Relaties met de gemeenschap

Essity moedigt leveranciers aan om een positieve invloed te hebben en met respect te handelen binnen de
gemeenschappen waarin zij actief zijn.

2.12 Diversiteit van leveranciers
Essity hecht veel waarde aan diversiteit in haar leveranciersbestand en wil zijn Supplier Diversityprogramma regelmatig herzien en uitbreiden. Dit programma omvat groepen als gecertificeerde bedrijven
die in handen zijn van een minderheid, van vrouwen of veteranen en bedrijven in handen van veteranen
die in hun diensttijd gehandicapt zijn geraakt.

2.13 Sedex lidmaatschap

Op verzoek van Essity worden leveranciers op eigen kosten lid van en delen zij hun sociale en ethische
status via het online Sedex-platform (Supplier Ethical Data Exchange) of een ander dergelijk platform dat
Essity kan aanwijzen. Het Sedex-systeem omvat een vragenlijst voor zelfbeoordeling (Self Assessment
Questionnaire - SAQ) en een tool voor risicobeoordeling, die als input zal worden gebruikt voor de
beoordeling door Essity van de sociale en ethische status van de leverancier.

2.14 Afwijken van de gedragscode voor leveranciers
Indien een leverancier of een van zijn (toe-) leveranciers nalaat te voldoen aan de vereisten van deze
Gedragscode voor leveranciers, moet de leverancier passende maatregelen nemen om de schending
ongedaan te maken en om herhaling van een dergelijke schending in de toekomst te voorkomen. Essity
behoudt zich het recht voor om de zakelijke relatie met een leverancier te beëindigen bij aanhoudende
afwijkingen of schendingen van deze Gedragscode voor leveranciers.
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Kwaliteit
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem

Essity vereist dat leveranciers een kwaliteitsmanagementsysteem implementeren en naleven dat voldoet
aan alle vereisten van de huidige ISO 9001. In het algemeen is het gewenste niveau ISO 9001-certificering.
Voor bepaalde medische hulpmiddelen is de certificering volgens ISO 13485 vereist.

3.2 Risicomanagement

Telkens wanneer een verandering in het productieproces wordt aangebracht, zal de leverancier een
risicobeoordeling uitvoeren om het effect op de aan Essity geleverde goederen te evalueren, inclusief
maar niet beperkt tot een risicobeoordeling voor verontreiniging. Bij deze beoordeling houdt de
leverancier rekening met de factoren die zijn gespecificeerd in bijlage A1. Alle risicobeoordelingen
worden gedocumenteerd en bijgehouden.
De organisatie van de leverancier beschikt over een schriftelijk noodplan, inclusief back-up scenario’s
voor de productie, die indien nodig kunnen worden geïmplementeerd in geval van een beperkte aanvoer
van grondstoffen, productie-onderbrekingen enzovoort om nadelige gevolgen voor Essity te voorkomen of
te beperken.
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3.3 Locatie eisen (infrastructuur)
Essity verwacht dat leveringslocaties deugdelijk zijn ontworpen, geconstrueerd en onderhouden om het
risico van verontreiniging van goederen te minimaliseren, dat deze locaties in overeenstemming zijn met
alle relevante wetgeving en opereren in een veilige omgeving.
De procesflow van het productieproces is zo georganiseerd dat er voldoende werkruimte en
opslagcapaciteit is met adequate faciliteiten voor werknemers (inclusief rustruimtes, toiletten, kluisjes en
kleedruimtes) met schone en hygiënische condities.

3.4 Competentie

De organisatie van de leverancier heeft een goed beeld van het volgende:





Producten, diensten, processen en kwaliteitsbewaking op het werkterrein van de leverancier
De eigen markt van de leverancier
Patenten en andere intellectuele eigendomsrechten op het werkterrein van de leverancier
Producten, diensten en markten op het werkterrein waar Essity opereert

3.5 Documentatieverplichtingen
Relevante gedocumenteerde informatie is beschikbaar voor beoordeling door Essity voor een periode van
minstens vijf jaar of, indien langer, gedurende de periode die wordt vermeld in toepasselijke wetgeving
en/of regelgeving (bijv. voor bewakingsketen, medische hulpmiddelen, cosmeticaverordening, REACHverordening).
Deze informatie bevat minimaal:




Specificaties van de geleverde goederen
Gegevens van kwaliteitscontrole/certificaten of analyses die de conformiteit van de geleverde
goederen aantonen
Traceerbaarheidsdocumentatie van grondstoffen/componenten die gebruikt zijn voor de productie
van de geleverde goederen

3.6 Communicatie en interactie met Essity
Leveranciers leggen hun interactieprocessen met Essity vast.
Elke leverancier benoemt een gekwalificeerd persoon als coördinator voor Essity voor overeenkomsten,
bestellingen, klanttevredenheid en feedback, claims, kwaliteitsproblemen, vragen en corrigerende acties.
De leverancier wijst ook een technische contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor lopende
technische activiteiten en bevoegd is om rechtstreeks met zijn Essity-aanspreekpunt te communiceren en
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beslissingen te nemen. De rol van de technische contactpersoon en de coördinator voor Essity kan indien
gewenst door dezelfde persoon worden ingevuld. Hij of zij moet goed in de Engelse taal kunnen
communiceren en in staat zijn naar faciliteiten van Essity te reizen. Lokale communicatie tussen
leverancier en Essity kan plaatsvinden in de lokale taal.
Bovendien zal de leverancier een contactpersoon of -personen aanwijzen voor productveiligheid en
milieu-informatie.
De inhoud van de overeenkomsten met en feedback van Essity zal door de leverancier worden
bekendgemaakt aan relevante functies binnen de eigen organisatie.
Op verzoek zal de leverancier de plannen en status van activiteiten die in samenwerking met of namens
Essity worden uitgevoerd, meedelen.
Van leveranciers wordt verwacht dat ze proactief nieuwe ontwikkelingen delen.
Essity verwacht van leveranciers dat zij binnen een redelijke termijn reageren op eventuele vragen.
Leveranciers moeten ervoor zorgen dat relevante personen in hun organisatie informatie ontvangen over
en inzicht krijgen in de interacties tussen hun eigen ontwikkelingsactiviteiten en die van Essity.
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3.7 Specificaties

Alle goederen worden gedefinieerd door een overeengekomen reeks specificaties of technisch
gegevensblad en zijn tijdens de reguliere levering en in de ontwikkelingsfase voorzien van een unieke
identificatiecode. Tijdens de ontwikkelingsfase kan de identificatie van tijdelijke aard zijn.
De leverancier mag geen wijzigingen aan de goederen en/of het productieproces aanbrengen, inclusief
wijzigingen van de productielocatie, proces/apparatuur van de productie en/of
grondstoffen/componenten van de bekende of nieuwe/alternatieve toeleveranciers, tenzij dergelijke
wijzigingen zijn medegedeeld aan en schriftelijk overeengekomen door de erkende contactpersoon van
Essity. Dit is van toepassing op alle wijzigingen behalve kleine procesoptimalisaties en kleine
onderhoudswijzigingen die geen invloed hebben op de geleverde goederen en die de naleving van deze
leveranciersnorm en andere toepasselijke vereisten niet belemmeren. Het tijdsbestek voor communicatie
moet minimaal drie (3) maanden, liefst zes (6) maanden zijn voorafgaand aan commerciële leveringen,
behalve voor wijzigingen die te wijten zijn aan onvoorziene gebeurtenissen die buiten de controle van de
leverancier liggen en die daardoor onvermijdelijk zijn. Goedkeuring door Essity van een wijziging ontheft
de leverancier niet van zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden. Er wordt een nieuwe
identificatiecode voor goederen gebruikt als grondstoffen/componenten of procesvoorwaarden
beduidend wijzigen, vooral als de wijzigingen de chemische samenstelling van de goederen beïnvloeden.

3.8 Processen

De leverancier zorgt ervoor dat processen onder gecontroleerde omstandigheden worden uitgevoerd,
waaronder de volgende:





Het resultaat van het proces wordt continu gecontroleerd richting de streefwaarde (target) van de
relevante kenmerken.
Procescapaciteit (process capability) moet worden ingevuld en gedocumenteerd.
Statistische technieken worden gebruikt om aan te tonen dat een proces geschikt is en onder controle,
en indien van toepassing, inclusief het gebruik van Cpk/Ppk (process capability index) voor
capaciteitsonderzoek.
Beheersplannen worden gedocumenteerd en tonen aan dat deze voldoen aan de vereisten van Essity
en andere toepasselijke vereisten in het desbetreffende veld. De kenmerken van een beheersplan
worden vastgesteld aan de hand van risicobeoordelingen.

Voor productieprocessen gelden aanvullende eisen:


Waar van toepassing worden automatische feedback- en controlesystemen en/of SPC (Statistische
procesbeheersing) geïmplementeerd. Procesvariaties worden continu geëvalueerd en de oorzaken
van ongecontroleerde variaties worden geëlimineerd.
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Preventief onderhoud van apparatuur moet worden uitgevoerd om continue procescapaciteit te
waarborgen.
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3.9 Ontwerp en ontwikkeling
De ontwikkeling en introductie van nieuwe goederen dient een gedocumenteerde cross-functioneel
proces te volgen. De procesbeschrijving bevat:




Hoe er rekening wordt gehouden met de eisen en verwachtingen, inclusief tijdlijnen, van Essity
Hoe goederen in de ontwikkelingsfase worden overgedragen naar reguliere productie
Hoe parameters benodigd voor repetitieve productie van goederen in de ontwikkelingsfase zijn
gedocumenteerd, bijvoorbeeld de samenstelling goederen, procesparameters etc.

Op verzoek van Essity wordt tussen leverancier en Essity een formele overeenkomst opgesteld over de
omvang en de doelstellingen van een ontwikkelingsproject. Mogelijk wordt ook een afzonderlijke
vertrouwelijkheidsovereenkomst vereist.
De eerste fase van projecten voor de ontwikkeling van nieuwe goederen omvat de volgende aspecten:







Analyse van de procescapaciteit, ook geldig voor proefmachines, indien van toepassin g
Octrooien en andere intellectuele eigendommen
Kostenanalyse
Regelgevende en productveiligheid aspecten
Milieuaspecten inclusief energie
Bedrijfsgeneeskundige en veiligheidsaspecten

3.10 Productveiligheid en hygiënecontrole
Gedocumenteerde procedures worden vastgesteld voor de productveiligheid, hygiënecontrole en
gerelateerde processen (zie hoofdstuk over productveiligheid).

3.11 Identificatie en traceerbaarheid

De leverancier moet procedures vaststellen en onderhouden voor het traceren van goederen en
grondstoffen/componenten die worden gebruikt bij de productie van de goederen. Het
traceerbaarheidssysteem moet regelmatig worden getest.
Traceerbaarheidsgegevens die nodig zijn voor de identificatie van de geleverde goederen, met een risico
van non-conformiteit, worden op verzoek aan Essity ter beschikking gesteld en in kritieke situaties binnen
korte tijd. De identificatie van goederen moet op zodanige wijze plaatsvinden dat relevante
terugroepprocedures mogelijk zijn. Deze procedure moet zijn vastgelegd en getest.

3.12 Oorzaakanalyse en actieplan

Leverancier zal een oorzaakanalyse uitvoeren op alle gerapporteerde kwaliteitsaanspraken om gebreken
in toekomstige leveringen te voorkomen. Correctieve en preventieve acties worden aan Essity voorgelegd,
inclusief een actieplan voor de korte en lange termijn.
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3.13 Transport

Voertuigen moeten geschikt zijn voor het transport van de relevante goederen en moeten regelmatig
worden gereinigd en gecontroleerd om ervoor te zorgen dat deze vrij zijn van geuren en vervuiling. Alle
voertuigen, ongeacht de bron, worden vóór het laden gecontroleerd en het inspectierapport wordt
bewaard. Alle goederen worden zodanig voor verzending voorbereid dat schade, contaminatie of andere
verslechtering van de goederen wordt voorkomen.

3.14 Interne audits

Interne audits van leveranciers moeten de eisen van de leveranciersnorm bevatten, met speciale aandacht
voor het traceerbaarheidssysteem.
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3.15 Testen

Personeel dat testen uitvoert op de eigenschappen van grondstoffen/componenten en/of goederen moet
bekwaam zijn in het gebruik van testmethoden. De gebruikte testmethoden moeten goed gedefinieerd,
gevalideerd en gedocumenteerd zijn en bij voorkeur in overeenstemming zijn met een erkende norm voor
de specifieke branche. Alle meetinstrumenten moeten worden gekalibreerd en gecontroleerd met behulp
van een metrologisch systeem.
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Productveiligheid
4.1 Productveiligheidsbeoordeling

Essity heeft procedures gedefinieerd voor de beoordeling van de veiligheid van goederen en
eindproducten voor het beoogde gebruik.
Aan handelswaar geleverd aan Essity worden doorgaans dezelfde eisen en beoordelingen gesteld als aan
andere geleverde goederen. Deze moeten zijn voorzien van een duidelijke veiligheidsbeoordeling met
informatie over de handelswaar en/of de opgenomen materialen/componenten.
Alle beoordelingsprocedures volgen de beginselen van de algemene risicobeoordeling. Het gaat hierbij om
elementen zoals gevarenbeoordeling, een blootstellingsbeoordeling en een risicokarakterisering.
Veiligheidsbeoordelingen zijn gebaseerd op wetgeving en normen die relevant zijn voor het type
materiaal/component en de beoogde afzetmarkt. Wetgeving op de volgende gebieden (maar niet beperkt
tot deze gebieden) is relevant voor het productportfolio van Essity:








Algemene productveiligheid
Chemicaliën
Contact met voedingsmiddelen
Cosmetica
Medische hulpmiddelen
Biociden
Elektrische apparatuur

Afhankelijk van het type goederen wordt leveranciers gevraagd om de vereiste informatie te verstrekken,
waaronder:









SDS (veiligheidsinformatieblad) volgens toepasselijke wetgeving (bijv. REACH-verordening) of andere
relevante veiligheidsinformatie wanneer een SDS niet van toepassing is
Informatie over aan beperkingen onderworpen stoffen
Technische specificatie van het product
Complete lijst van samenstelling, waaronder de CAS-nummers (Chemical Abstracts Service) voor alle
grondstoffen, additieven en onzuiverheden, bijv. restmonomeren
Informatie over reeds uitgevoerde toxicologische proeven (bijvoorbeeld celtoxiciteit, huidirritatie of
sensibilisatietests)
Informatie over veiligheidsprestaties, met inbegrip van brandklasse en uitgevoerde
conformiteitstesten (bijv. voor speelgoed en dispensers)
Productinformatiedossier volgens de EU-wetgeving voor cosmetica

Als de leverancier daar de voorkeur aan geeft, kan een vertrouwelijkheidsovereenkomst worden
ondertekend die het gebruik van gedetailleerde informatie beperkt tot de personen die verantwoordelijk
zijn voor het uitvoeren van de beoordeling van de productveiligheid, en alleen voor het doel van de
beoordeling van de gezondheids- en veiligheidsaspecten van de goederen.
Essity heeft een restrictieve visie op het gebruik van dierproeven en streeft ernaar dierproeven tot het
absolute minimum te beperken. Wij testen onze producten of goederen niet op dieren tenzij wettelijk
vereist en verwachten van onze leveranciers dat zij een vergelijkbaar beleid hanteren. Leverancier moet
Essity informeren als er dierproeven worden uitgevoerd op aan ons geleverde goederen.

4.2 Beperkingen

Essity heeft chemische stoffen benoemd die speciale aandacht vereisen en die daarom onderhevig zijn aan
specifieke beperkingen. Een verwijzing naar de lijst met stoffen is te vinden in bijlage A2 en via de
volgende link www.essity.com/gss.
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De leverancier zal Essity informeren over alle wijzigingen in de samenstelling van goederen en
wijzigingen in de classificatie (volgens CLP/VN-GHS) van de componenten/stoffen in de goederen, daar dit
van invloed kan zijn op de relevante veiligheidsbeoordeling.
Naast de hierboven beschreven stoffen met bijzondere zorg onderhoudt Essity ook aanvullende specifieke
vereisten voor verschillende soorten goederen, b.v. goederen bestemd voor de vervaardiging van
hygiënische absorberende producten, parfums, handelswaar, enz. Deze eisen zullen in voorkomende
gevallen worden gecommuniceerd via de Essity-contacten van de leverancier.

4.3 Voorkomen van verontreiniging en hygiënecontrole

De productie van goederen voor Essity moet plaatsvinden onder gecontroleerde omstandigheden. Een
risicobeoordeling voor verontreiniging en de daarmee verband houdende besmettingspreventie moet
worden uitgevoerd in overeenstemming met methodieken die zijn vastgelegd in erkende
normen/richtlijnen. De risicobeoordeling zal worden herzien en bijgewerkt telkens wanneer er een
wijziging wordt aangebracht in het productieproces om risico's op besmetting van de geleverde goederen
zoveel mogelijk te voorkomen, te minimaliseren of te elimineren.
4.3.1 Alle goederen (met uitzondering van industriële chemicaliën en hulpstoffen 1, 3)
Voor alle goederen (met uitzondering van industriële chemicaliën en hulpstoffen) bevatten de
gecontroleerde condities, besmettingspreventie en gecontroleerde hygiënische condities tijdens de
productie van grondstoffen en bij de behandeling van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten.
De productie van goederen volgt het huidige GMP (goede manier van produceren) die van toepassing is op
het soort goederen. De leverancier moet in zijn productieprocessen en gebouwen beschikken over
erkende en geldende normen voor hygiënecontrole (met inbegrip van persoonlijke hygiëne en
hygiënecontrole van gebouwen en apparatuur).
4.3.2 Industriële chemicaliën en hulpstoffen 1, 3
Industriële chemicaliën en hulpstoffen moeten worden geproduceerd volgens gemeenschappelijke
normen voor de sector in overeenstemming met de eisen voor kwaliteit en traceerbaarheid die ten minste
even strikt zijn als die vastgelegd in ISO 9001.
Van de geleverde chemicaliën wordt geëist dat deze voldoen aan de zuiverheid en kwaliteit volgens de
relevante grondstofspecificatie (bijvoorbeeld voor contact met voedingsmiddelen of technische kwaliteit,
afhankelijk van het type chemische stof en
hoe het zal worden gebruikt).

1 Industriële

chemicaliën verwijzen naar alle chemicaliën, bijv. proceschemicaliën en technische hulpstoffen, behalve functionele additieven en
hulpmiddelen.
3 Hulpstoffen zijn chemicaliën die niet direct deel uitmaken van het productieproces, b.v. reinigingsmiddelen, onderhoudchemicaliën of verven.
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Milieu
Essity werkt voortdurend aan de verbetering van het duurzaamheidsprofiel van producten, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot inspanningen voor een efficiënter gebruik van hulpbronnen en de
milieuprestaties van producten van Essity gedurende hun levenscyclus. Dit vereist op zijn beurt
informatie, toewijding en transparantie van onze leveranciers.
Leveranciers moeten minimaal voldoen aan de geldende milieuwetgeving en industriële normen en
moeten op verzoek kunnen aantonen dat aan deze eisen wordt voldaan.

5.1 Milieumanagementsysteem
Essity onderhoudt een voortdurende focus op de huidige milieutoestand van en de toekomstige
verbeteringen die nodig zijn om de milieueffecten van zijn producten en activiteiten te verminderen.
Leveranciers moeten bereid zijn om blijk te geven van hun inzet en vermogen om dit initiatief te
ondersteunen.
Elke leverancier moet een gedocumenteerd milieumanagementsysteem (EMS) vaststellen en
implementeren, bij voorkeur op niveaus die specifiek zijn in de huidige ISO 14001-certificering,
waaronder minimaal:






Een milieu- en/of duurzaamheidsbeleid
Een gedocumenteerd onderzoek naar de huidige milieueffecten van de leverancier, inclusief analyses
en prioriteiten, die kunnen worden gebruikt als basis voor het plannen van acties om de
milieueffecten van alle van toepassing zijnde wettelijke eisen te verminderen
Vastgestelde en gedocumenteerde verantwoordelijkheden en beschikbare bronnen
Het stellen van doelen en acties voor continue verbetering
Periodieke evaluatie door het management van het EMS en de doeltreffendheid ervan

5.2 Klimaat en energie

Essity spant zich vanuit een holistisch perspectief in voor de vermindering van uitstoot van broeikasgas,
d.w.z. van de winning van grondstoffen, via productie, transport, gebruik en het einde van de levensduur
van het product.
Essity verwacht dat alle leveranciers zich actief inzetten om de uitstoot te verminderen, zowel op het vlak
van energie en elektriciteit bij de productie, als bij het transport en de inkoop van de geleverde goederen.
Leveranciers moeten beschikken over een energie- en elektriciteitsprogramma, inclusief gedefinieerde
activiteiten en doelen om de energie-efficiëntie te verbeteren.
Essity geeft de voorkeur aan leveranciers die hun evenredig gebruik van hernieuwbare energie en
elektriciteit verhogen en werken met alternatieve materialen/goederen die milieuvriendelijker zijn.
Essity promoot vervoerswijzen met lage emissies per tonkilometer en de optimalisatie van vracht en
transport tussen leveranciers en Essity.

5.3 Vragenlijsten over het milieu

Essity evalueert voortdurend de milieuprestaties van leveranciers. Als onderdeel van deze inspanning en
als input voor levenscyclusbeoordelingen en/of milieu-etikettering zijn updates en onderzoeken
noodzakelijk.
Leveranciers moeten van tijd tot tijd vragen beantwoorden die door Essity zijn gesteld over verschillende
onderwerpen op het niveau van afzonderlijke productielocaties, waaronder:





Het gebruik van energie (elektriciteit en brandstof)
Het waterverbruik
Bron en traceerbaarheid van grondstoffen en basismaterialen
Emissies in de lucht/water
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Afval
Transporten

Essity kan ook eisen dat leveranciers dergelijke milieu-informatie verstrekken over hun toeleveranciers
en de materialen/componenten die zij toevoegen aan de leveringsketen.
Op verzoek van een leverancier kan een vertrouwelijkheidsovereenkomst worden ondertekend om het
gebruik van de informatie te beperken tot een niveau waarbij alleen de milieutoestand van de leverancier
wordt beoordeeld.

5.4 Hout en van hout afgeleide vezels 5
FSC® en PEFC™ zijn internationale certificeringsregelingen erkend door Essity en al het primaire hout en
van hout afgeleide vezels moet afkomstig zijn van door FSC of PEFC bewaakte bronnen. Essity vereist dat
alle leveranciers van houtvezelmaterialen een FSC Chain-of-Custody (CoC) -certificering bezitten ongeacht
de naleving van andere boscertificeringsregelingen. Het gedeelte afkomstig van gecertificeerde bossen
wordt voortdurend beoordeeld en leveranciers worden verzocht plannen op te stellen om het gebruik van
gecertificeerde vezels te vergroten.
Essity erkent dat bepaalde leveranciers en verwerkers bezig zijn met het verkrijgen van hun FSC CoCcertificering. In die gevallen kan Essity houtvezelmaterialen van dergelijke leveranciers of verwerkers
blijven inkopen, op voorwaarde dat zij de bronnen van hun houtvezel en hun plan om de certificering te
verkrijgen bekendmaken, wat in beide gevallen voor Essity toereikend is. Op houtvezel gebaseerd
materiaal dat niet FSC-gecertificeerd is (inclusief PEFC-gecertificeerde vezels) moet altijd vergezeld zijn
van een FSC Controlled Wood-verklaring.
Hout van de volgende soorten bronnen wordt niet geaccepteerd5:
 Illegaal gekapt hout
 Hout gekapt in strijd met traditionele of mensenrechten
 Hout gekapt in bossen waarin hoge instandhoudingswaarden (HCV's) worden bedreigd door
bosbeheeractiviteiten
 Hout gekapt in bossen die worden omgezet in plantages of gebieden die niet langer dienst doen als
bos
 Hout uit bossen waarin genetisch gemodificeerde bomen worden aangeplant
Leveranciers van pulp ontvangen elke twee jaar een exemplaar van het Wereldwijd beleid op vezelinkoop
van Essity met een gedetailleerde vragenlijst. Naleving van het beleid is verplicht en elk probleem dat
ertoe kan leiden dat de leverancier niet-conform is, moet zo snel mogelijk aan Essity worden gemeld.
Pulpleveranciers zijn verplicht om documenten en ander bewijsmateriaal (zoals kapvergunningen enz.)
op verzoek van Essity binnen 48 uur aan te leveren om Essity te helpen bij het naleven van relevante
wetgeving zoals de houtverordening van de EU en de Amerikaanse Lacey Act.

5.5 Pulpproductie
De milieueffecten van pulpproductie, d.w.z. emissies in de lucht6 en emissies in het water7, dragen bij tot
de beoordeling van de milieuprestaties van leveranciers. De niveaus en technologie vergelijkbaar met die
van de Europese richtlijn voor industriële emissies en de bijbehorende BBT-niveaus (beste beschikbare
technieken) hebben de voorkeur.

5.6 Katoen

Katoen wordt door Essity beschouwd als een hoogrisicomateriaal in termen van de sociale- en
milieugevolgen. Het gewas wordt vaak geteeld in gebieden waar de fundamentele mensenrechten niet
worden gerespecteerd. Bovendien kan de katoenteelt, als deze niet goed wordt beheerd, leiden tot
onverantwoordelijke toepassing van insecticiden en pesticiden met negatieve gevolgen voor de
waterkwaliteit en de gezondheid van mens en dier.
Essity stimuleert de productie van duurzaam katoen, bijv. katoen dat is geproduceerd volgens een
erkende certificeringsregeling zoals BCI (Better Cotton Initiative), Fair Trade en GOTS waarvan BCI de
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voorkeur geniet. Leveranciers moeten transparant zijn en voldoen aan de vereisten van Essity voor
informatie over de traceerbaarheid en herkomst van katoen.

5.7 Andere hernieuwbare vezels

Andere hernieuwbare vezels kunnen worden afgeleid van planten zoals maïs, suikerriet of katoen.
Leveranciers van Essity van andere hernieuwbare vezels die bestemd zijn voor een deel van de goederen,
zullen worden gevraagd te voldoen aan vereisten die vergelijkbaar zijn met die voor onbewerkte
houtvezels, bijv. herkomst, traceerbaarheid en milieu- en maatschappelijke prestaties.

5.8 Teruggewonnen houtvezels

Teruggewonnen vezels voldoen qua milieu- en maatschappelijke prestaties aan dezelfde eisen als voor
onbewerkte houtvezels, waaronder de FSC Chain of Custody-certificering.

5.9 Hernieuwbare ingrediënten

Cosmetische producten of chemicaliën kunnen hernieuwbare ingrediënten bevatten, zoals palmolie of iets
dergelijks. Leveranciers van cosmetica of chemicaliën zullen worden verzocht aan te tonen dat hun
leveringsketen is gecertificeerd volgens een erkend systeem zoals RSPO (Roundtable of Sustainable Palm
Oil).

5.10 Genetisch gemodificeerde organismen (GGO)

Hernieuwbare vezels en ingrediënten bevatten vezels of ingrediënten uit beheerde bossen of andere
landbouwgewassen. De overgrote meerderheid van het productassortiment van Essity bevat geen
grondstoffen met een genetische gemodificeerde (GG) oorsprong. Vezels uit bossen dienen altijd vrij te
zijn van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's).
In die enkele gevallen waarin een grondstof van GG-oorsprong zou kunnen zijn, heeft het GGO-vrije
alternatief de voorkeur. Als een GGO-vrij alternatief niet beschikbaar is, zal Essity dit goed moeten keuren
en wordt vanuit veiligheid en milieuperspectief door Essity een beoordeling uitgevoerd voordat een
dergelijke goedkeuring wordt gegeven.

5.11 Elektronica

Componenten die deel uitmaken van aan Essity geleverde elektronica, zullen onderwerp zijn van een
gedocumenteerde, verantwoordelijke leveringsketen. Relevante informatie wordt aan Essity verstrekt in
de vorm van een ingevuld CMRT*-document. Opgenomen componenten bevatten mogelijk niet de
mineralen gedefinieerd als conflictmineralen (tantaal, tin, wolfraam en goud) of hun derivaten tenzij deze
worden ingekocht via erkende en verantwoorde certificeringsregelingen.

5 Hout

afgeleide vezels omvatten, maar zijn niet beperkt tot, pulp, moederspoelen, verpakking, halffabricaten en
eindproducten met vezels afkomstig van bosbouwactiviteiten.
6 Broeikasgassen (bijv. zwavel en stikstofoxide)
7 GZV (chemisch zuurstofverbruik) en/of BZV (biochemisch zuurstofverbruik),
TOC (totale organische koolstof), AOX (adsorbeerbare organische halogeniden) en fosfor
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Chemicaliën
6.1 Wetgeving inzake chemische stoffen

Alle geleverde goederen moeten voldoen aan de toepasselijke wetgeving voor chemische stoffen. Van
leveranciers kan worden geëist dat zij in delen van de wereld andere chemische wetgeving volgen dan
waar de goederen worden geleverd, aangezien het eindproduct van Essity wereldwijd kan worden
gedistribueerd.
Voorbeelden van wetgeving voor chemische stoffen:
 REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemicaliën). Essity verplicht leveranciers
die binnen en naar de EU leveren de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de pre-registratie,
het registreren, melden en/of autoriseren als en wanneer dit nodig is. Dit geldt ook wanneer
douanedocumenten Essity identificeren als de importeur
 Toxic Substances Control Act (Wet inzake het beheersen van giftige stoffen (TOSCA)(VS)
 Overeenkomstige wetgeving met REACH en TOSCA in andere regio's
 Wetgeving op biociden
 Wetgeving op voedselcontact
 Wetgeving op gezondheid en veiligheid op het werk (gevaarlijke stoffen)
 Voorschriften voor gevaarlijke goederen (voor transport)
Een niet-uitputtende lijst van wetgevingen en afkortingen relevant voor de bedrijven van Essity kan
worden gevonden in bijlage A3 via de volgende link www.essity.com/gss.

6.2 Chemische stoffen met bijzondere zorg voor Essity
Essity heeft chemische stoffen gedefinieerd die speciale aandacht vereisen en die daarom onderhevig zijn
aan specifieke beperkingen. Een verwijzing naar de lijst met stoffen is te vinden in bijlage A2 via de
volgende link www.essity.com/gss.
In de productieprocessen kunnen zich specifieke omstandigheden voordoen waardoor het noodzakelijk
wordt van deze lijst
af te wijken. Eventuele uitzonderingen worden door Essity gecommuniceerd en goedgekeurd.
De leverancier zal Essity informeren over alle wijzigingen in de samenstelling van goederen en van alle
wijzigingen in de classificatie (volgens CLP/VN-GHS).
33
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BIJLAGE A1: Hygiënecontrole
Voor alle goederen moet een risicobeoordeling van de verontreiniging worden uitgevoerd. Deze bijlage beschrijft
de vereisten met betrekking tot preventie van verontreiniging in de productieprocessen en gebouwen van de
leverancier. Voor zover relevant, zijn er schriftelijke instructies beschikbaar.

A1.1 Persoonlijke hygiëne
A. Persoonlijke hygiëne is primair de verantwoordelijkheid van de betrokken persoon, maar moet waar nodig door
het management worden afgedwongen, bijvoorbeeld in gevallen waarin een werknemer voortdurend de
vastgestelde procedures negeert.
B. In alle gebieden waar grondstoffen, halffabricaten en/of eindproducten worden blootgesteld wordt door alle
werknemers geschikte schone kleding (inclusief schone schoenen) gedragen. Dit geldt ook bij
onderhoudswerkzaamheden.
C. Waar nodig dient het haar van werknemers samengebonden en bedekt te worden.
D. Voorzieningen voor het wassen van de handen moeten op een redelijke afstand van productie- en
verpakkingsgebieden beschikbaar zijn.
E. Eten en drinken is verboden, behalve in aangewezen gebieden (met de mogelijke uitzondering van drinkwater
in plastic flessen). Er moeten geschikte afzonderlijke ruimtes zijn waar werknemers kunnen eten.
F. Het gebruik van tabak is verboden, behalve in een aangewezen gebied. Dergelijke gebieden moeten ver
verwijderd zijn van de productie-omgeving.
G. Zichtbare en/of detecteerbare pleisters of verbanden moeten snijwonden of huidaandoeningen op de
blootgestelde huid bedekken.
H. In voorkomend geval moeten de hygiënevoorschriften duidelijk worden weergegeven.

A1.2 Gebouwen en apparatuur
I. Gebouwen en apparatuur worden gereinigd volgens de schriftelijke instructies voor reiniging. Rapportages
dienen te worden bewaard.
J. Verlichting die voldoende intens is om de ontdekking van gebreken mogelijk te maken, is vereist in de
productie-, inspectie- en opslagruimtes.34
K. Tenzij de leverancier over gelijkwaardige expertise en middelen beschikt, moet een gerenommeerde
ongediertebestrijder worden geraadpleegd. Schriftelijke rapporten worden verstrekt na iedere inspectie van het
systeem voor ongediertebestrijding. Er worden passende maatregelen getroffen om te voorkomen dat insecten,
vogels en knaagdieren het pand binnenkomen, bijv. door het plaatsen van horren en routines voor het sluiten van
deuren.
L. Alle bronnen van glas en brosse kunststof in of boven het productieproces moeten worden geïdentificeerd. Er
worden passende maatregelen genomen om te voorkomen dat fragmenten na een breuk grondstoffen,
halffabricaten en/of eindproducten kunnen besmetten bijv. bij het vervangen van lampen of ramen van glas. In het
geval van een breuk zullen passende procedures in werking treden.
M. Oplosmiddelen en reinigingsmiddelen moeten worden opgeslagen in de daartoe aangewezen ruimtes.
Lekkage van oliën en smeermiddelen moet worden voorkomen door middel van een adequaat
onderhoudssysteem.
Procestoevoegingen zoals oliën, vetten, smeermiddelen en reinigingsmiddelen mogen niet in contact komen
met grondstoffen, halffabricaten en/of eindproducten.
Verontreiniging door waterdruppels, condensatie, enz. moet worden voorkomen.
N. Naalden, scheermesjes en soortgelijke items moeten worden bewaard in aangewezen gebieden en uit de
buurt van productieprocessen. Gebruikte mesjes enz., moeten worden verzameld in aangewezen dozen.
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O. Tijdens de productie moeten alle gereedschappen en ongebruikte reserveonderdelen uit de buurt van
machines worden gehouden.
P. Alle grondstoffen, halffabricaten en/of eindproducten moeten in alle stadia van het productieproces op
zodanige wijze worden opgeslagen, dat verontreiniging wordt voorkomen. Pallets moeten in goede staat zijn en
schoon en droog worden gehouden. Als er houten pallets worden gebruikt, moeten er maatregelen worden
genomen om verontreiniging van grondstoffen, halffabricaten en/of goederen te voorkomen (bijv. houtsplinters).
Indien van toepassing moeten tussenliggende platen worden gebruikt.
Q. Alle reparaties en onderhoud uitgevoerd tijdens de productie moet worden bewaakt om verontreiniging te
voorkomen.
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Essity
Essity is een vooraanstaand internationaal hygiëne- en gezondheidsbedrijf dat zich inzet voor het
verbeteren van welzijn met producten en oplossingen voor dagelijks gebruik. De naam Essity is een
combinatie van de woorden essentials en necessities. Ons duurzame businessmodel creëert waarde
voor mens en natuur. Verkoop vindt plaats in ca. 150 landen via de toonaangevende internationale
merken TENA en Tork, en andere sterke merken waaronder Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse,
Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda en Zewa. Essity heeft ca. 48.000 medewerkers en de nettoomzet in 2017 bedroeg ca. SEK 109 miljard (EUR 11,3 miljard). Het hoofdkantoor bevindt zich in
Stockholm, Zweden, en Essity staat genoteerd aan de Nasdaq Stockholm. Ga voor meer informatie
naar www.essity.com.
Essity Aktiebolag (publ).
PO Box 200, SE-101 23 Stockholm, Sweden
Bezoekadres: Klarabergsviadukten 63
Tel +46 8 788 51 00
Corp. Reg. No.: 556012-6293, www.essity.com
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