
 
 

    
Waarom vraagt KRONOS u om de Code voor toeleveranciers van KRONOS te ondertekenen? 

KRONOS verbindt zich om het hoogste niveau van ethiek, integriteit en 
bedrijfsverantwoordelijkheid te handhaven en wij eisen van onze leveranciers dat zij 
dezelfde principes naleven. Recentelijk zijn er nieuwe wetten aangenomen op het gebied 
van de toeleveringsketen en zijn er andere wetsvoorstellen gedaan die leveranciers in de 
hele toeleveringsketen met betrekking tot milieu, mensenrechten, economische 
verantwoordelijkheden en naleving. Wij noemen deze belangrijke principes ‘ESG’, wat 
staat voor Environmental, Social en Governance (milieu, maatschappij en goed bestuur). 
Deze gedeelde verbintenissen vormen de basis van ons risicobeoordelingsproces voor 
leveranciers en ons programma voor de naleving van de regelgeving. Met uw 
handtekening laat u zien dat u op één lijn zit met ons en dat u de naleving van deze 
wettelijke eisen ondersteunt. 
 

Wat zijn de nieuwe en voorgestelde wetten inzake de toeleveringsketen? 

Noorwegen en Duitsland, twee landen waarin wij zaken doen, hebben wetten 
aangenomen die specifiek betrekking hebben op ESG in de toeleveringsketen. Op 1 juli 
2022 is in Noorwegen de Noorse transparantiewet van kracht geworden.1 In Duitsland 
gaat de wet inzake Corporate Due Diligence in Supply Chains in op 1 januari 2023.2 De 
Europese Commissie heeft een soortgelijke wet voorgesteld, de Corporate Sustainability 
Due Diligence Directive, die volgens ons aangenomen zal worden en van toepassing zal 
zijn op alle EU-landen.3  

Wat vereisen deze wetten inzake de toeleveringsketen? 
 
In het algemeen verplichten deze nieuwe en voorgestelde wetten inzake de 
toeleveringsketen KRONOS en andere bedrijven in de toeleveringsketen om een 
risicobeheersysteem op te zetten, een risicobeoordeling van leveranciers op het gebied 
van ESG uit te voeren, op basis van de vastgestelde risico’s preventieve maatregelen te 
treffen en indien nodig corrigerende acties jegens leveranciers uit te voeren.  
 

Waarom is het belangrijk dat de zakelijke partners van KRONOS de Code voor toeleveranciers 
van KRONOS ondertekenen? 

Wij zijn van mening dat de Code voor toeleveranciers van KRONOS de eerste 
noodzakelijke stap is in ons compliance programma. Ten eerste beschrijft de Code voor 
toeleveranciers de verbintenissen van KRONOS op deze ESG-gebieden. Ten tweede brengt 
de Code voor toeleveranciers in kaart wat wij van onze leveranciers verwachten. Uw 
handtekening geeft ons de schriftelijke verzekering dat u op één lijn met ons zit en de 
naleving van deze wettelijke eisen ondersteunt. Bij het nemen van inkoopbeslissingen 
wordt gekeken of de toeleverancier onze Code heeft ondertekend. 
 

Waarom vragen wij u om deze ESG-principes door te geven aan uw eigen leveranciers? 

De wetgeving inzake de toeleveringsketen lijkt alle leveranciers te verplichten de risico’s 
in hun eigen toeleveringsketen te begrijpen en ervoor te zorgen dat de ESG-beginselen 



 
 

consequent worden nageleefd. Daarom vragen we u deze normen toe te passen op uw 
eigen leveranciers, subcontractanten en dienstverleners. 
 

Waarom vereist de Code ESG-beoordelingsdocumentatie van derden? 

Volgens de wetgeving inzake de toeleveringsketen is de beoordeling van het ESG-risico 
van toeleveranciers een vereiste. Als uw ESG-performance al is beoordeeld door een 
derde partij die ESG-beoordelingen/ratings uitvoert, verzoeken wij u ons informatie over 
uw rating te verstrekken, waardoor wij uw bedrijf niet nogmaals hoeven te beoordelen.  

Gaat KRONOS mij om meer informatie vragen? 

In de loop der tijd kunnen wij aanvullende informatie opvragen om te voldoen aan onze 
wettelijke verplichtingen op grond van de huidige wetgeving inzake de toeleveringsketen. 
Naarmate ons compliance programma verder wordt ontwikkeld, willen wij samen met 
onze leveranciers op zoek gaan naar praktische en efficiënte manieren om de 
noodzakelijke informatie uit te wisselen. We verwachten dat uiteindelijk in de hele 
toeleveringsketen industriële normen (en instrumenten) ontwikkeld gaan worden om de 
naleving van de voorschriften in de hele keten efficiënter te maken.   

Wat als we een eigen ESG-programma of -beleid voor onze leveranciers hebben? 

Wij verzoeken u vriendelijk om ons te laten weten of u beschikt over een eigen 
Gedragscode voor toeleveranciers of andere schriftelijke ESG-verbintenissen en 
compliance programma's voor de wetgeving inzake de toeleveringsketen. 

Met wie kan ik contact opnemen voor vragen over de Code voor toeleveranciers? 

Voor vragen over de Code voor toeleveranciers kunt u contact opnemen met uw 
KRONOS-vertegenwoordiger. Als u geen specifieke vertegenwoordiger hebt, kunt een e-
mail sturen aan supplychain@kronosww.com. 

 
 
 
 

 
1 Act Relating to Enterprises’ Transparency and Work in Fundamental Human Rights and Decent Working 
Conditions, LOV-2021-06-18-99 (wet betreffende de transparantie en de werkzaamheden van 
ondernemingen op het gebied van de fundamentele mensenrechten en fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden), zie https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2021-06-18-99. 
 
2 Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (Duitse wet op de nationale 
toeleveringsketen, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG) van 16 juli 2021, zie 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/act-corporate-due-diligence-
obligations-supply-chains.pdf;jsessionid=B09AE4874EC5BE96BD2A4FAF759C2FB4.delivery1-
replication?__blob=publicationFile&v=3.  
  
3 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake passende zorgvuldigheid in het 
bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, zie https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0071&from=EN.  


