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Annex IV. Prénatal Minimale Monitoring Eisen Beleid (NL) – September 2020 

IV.I. Introductie 
Om het voor Nederlandse Business partners zo helder mogelijk te maken is Annex IV vertaald in het Nederlands.  Prénatal 

verwacht transparantie van alle leveranciers over hoe verantwoord ondernemen in de praktijk wordt gebracht. Deze 

beleidsannex gaat in op de minimale monitoring eisen binnen 5 monitoring gebieden, zowel vóór de business relatie kan 

starten als tijdens de business relatie: 

A. Ketentransparantie 

B. Verantwoord ondernemen 

C. Social auditing 

D. Safety auditing 

E. Milieu, materialen en dierenwelzijn 

Graag ontvangen wij alle Annexes die van toepassing zijn volgens paragraaf IV.III volledig ingevuld retour, samen met 

alle bijbehorende documenten waaronder social en safety auditrapporten. Dit kan gestuurd worden naar de 

duurzaamheidsafdeling van Prénatal: MVO@prenatal.nl. Gedurende de business relatie dienen wij op de hoogte te 

worden gehouden over updates binnen de vijf monitoring gebieden. Additionele eisen zijn van toepassing indien 

Prénatal dit noodzakelijk acht. 

IV.II. Scope 
Dit beleid is onderdeel van de Prénatal Code of Conduct for Commercial Business partners (hierna: ‘Code’). Het is 

geschreven voor ‘Business partners’, hetgeen refereert aan elke commerciële entiteit, zoals importeurs, agenten, 

leveranciers of producenten, waarmee Prénatal een commerciële business relatie onderhoudt en welke betrokken is bij 

de productie van artikelen verkocht door Prénatal. 

Prénatal onderscheidt drie typen Business partners, waarvoor de minimale monitoring eisen verschillen:  

Type 1 
First Case Supplier (FCS) 

Directe business relatie met Fabriek tier 1 (cq. ‘Finished good assembler’; hierna: 
‘Fabriek’) voor Prénatal label en private brand productie, of via een (Verre Oosten) 
agent of exporteur 

Type 2 
Second Case Supplier (SCS) 

Indirecte business relatie met Fabriek voor voor Prénatal label en private brand 
productie, via een (Europese) importeur 

Type 3 
A-brand Supplier  
(A-brand) 

Geen business relatie met Fabriek, productie van niet-Prénatal label en private brands 

 

Wanneer een Business partner en Fabriek dezelfde entiteit zijn, gelden de eisen onder Type 1. Wanneer een Business 

partner zowel gecategoriseerd kan worden als Type 1 en 2, gelden zowel de eisen onder Type 1 en 2. Wanneer een 

Business partner zowel gecategoriseerd kan worden als Type 2 en 3, gelden zowel de eisen onder Type 2 en 3.  
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IV.III. Overzicht van minimale monitoring eisen per type Business partner 
 

Monitoring gebied Business partner 

 Type 1: FCS Type 2: SCS Type 3: A-brand 

Eisen VOOR start business relatie 
Gebied A:  
Ketentransparantie 

Voor alle Fabrieken in risicolanden1: 
Vul Annex A1 volledig in.  
 
Voor alle Fabrieken in laag 
risicolanden6: 
Vul Annex A2 volledig in. 
 
De Business partner garandeert dat 
productie uitsluitend plaatsvindt op 
de productielocaties zoals 
aangegeven in Annex A1 of A2. 
 

Voor alle Fabrieken: 
Vul Annex A2 volledig in. 
 
De Business partner garandeert dat 
productie uitsluitend plaatsvindt op 
de productielocaties zoals 
aangegeven in Annex A2. 

- 

Gebied B: 
Verantwoord 
ondernemen 
 

- 
 

Vul Annex B volledig in. 
 

Vul Annex B volledig in. 
 

Gebied C: 
Social auditing 

Voor alle Fabrieken in risicolanden6: 
Onderdeel zijnde van een geldige 
social auditing cyclus, bij voorkeur 
half-/onaangekondigd (geaccepteerde 
audits zijn o.a. amfori-BSCI, SA8000, 
SEDEX, WRAP, ICTI CARE), met een 
voldoende prestatie volgens Prénatal. 
 
De audit rapporten dienen te worden 
gedeeld met Prénatal. 
 

Voor alle Fabrieken in risicolanden6: 
Onderdeel zijnde van een geldige 
social auditing cyclus, bij voorkeur 
half-/onaangekondigd 
(geaccepteerde audits zijn o.a. 
amfori-BSCI, SA8000, SEDEX, WRAP, 
ICTI CARE), met een voldoende 
prestatie volgens Prénatal. 
 
De audit rapporten dienen te 
worden gedeeld met Prénatal 

- 
 

Gebied D: 
Safety auditing 
(elektrisch, brand, 
constructie) 

Voor textiel-gerelateerde Fabrieken in 
Bangladesh: 
Reeds onderdeel zijnde van het 
Bangladesh Accord: o.a. onderdeel 
zijnde van een geldige 
fabrieksveiligheid auditing cyclus, een 
regelmatige geüpdatet verbeterplan 
en voldoende deelname aan het 
Safety Committee Training Program. 
 

Prénatal prefereert SCS leveranciers 
die het Bangladesh Accord hebben 
ondertekend, wanneer wordt 
ingekocht vanuit Bangladesh. 
  
Voor textiel-gerelateerde Fabrieken 
in Bangladesh: 
Reeds onderdeel zijnde van het 
Bangladesh Accord: o.a. onderdeel 
zijnde van een geldige 
fabrieksveiligheid auditing cyclus, 
een regelmatige geüpdatet 
verbeterplan en voldoende 
deelname aan het Safety 
Committee Training Program. 
 

- 

Eisen TIJDENS de business relatie 
Gebied A:  
Ketentransparantie 

De Fabriek moet vermeld staan op 
elke inkooporder. Het is de 
verantwoordelijkheid van de Business 
partner om Prénatal schriftelijk op de 
hoogte te brengen wanneer productie 
wordt verplaatst, voordat de wijziging 
wordt doorgevoerd, bijv. in het geval 
van subcontracting of repeat orders. 
 

De Fabriek moet vermeld staan op 
elke inkooporder. Het is de 
verantwoordelijkheid van de 
Business partner om Prénatal 
schriftelijk op de hoogte te brengen 
wanneer productie wordt 
verplaatst, voordat de wijziging 
wordt doorgevoerd, bijv. in het 

- 

                                                                 
1 Risicolanden zijn gedefinieerd volgens de laatste versie van “amfori Countries’ Risk Classification” 
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Elke wijziging in de informatie gedeeld 
in Annex A1 of A2 moet worden 
gecommuniceerd met en schriftelijk 
goedgekeurd door Prénatal, voordat 
Prénatal orders worden 
geproduceerd. 
 

geval van subcontracting of repeat 
orders. 
 
Elke wijziging in de informatie 
gedeeld in Annex A2 moet worden 
gecommuniceerd met en schriftelijk 
goedgekeurd door Prénatal, 
voordat Prénatal orders worden 
geproduceerd. 
 

Gebied B: 
Verantwoord 
ondernemen 

- Doorlopend inzicht in de mate van 
verantwoord ondernemen, door 
Annex B regelmatig te updaten op 
verzoek van Prénatal. 
 
Deelname aan een 
evaluatiegesprek, indien Prénatal 
dit nodig acht.  
 

Doorlopend inzicht in 
de mate van 
verantwoord 
ondernemen, door 
Annex B regelmatig te 
updaten op verzoek 
van Prénatal. 
 
Deelname aan een 
evaluatiegesprek, 
indien Prénatal dit 
nodig acht.  

Gebied C:  
Social auditing 

Voor alle Fabrieken in risicolanden6: 
De Business partner moet een nieuw 
geldig audit rapport delen zodra het 
vorige audit rapport is verlopen. 
 
Een degelijk2 verbeterplan moet 
binnen 2 maanden na de laatste audit 
datum worden gedeeld, indien non-
compliances zijn gevonden in de audit 
cyclus. Prénatal biedt support in het 
opstellen van de CAP indien nodig. 
 
Voldoende verbeteringen moeten 
doorlopend worden gemaakt – 
volgens Prénatal – in 
achtereenvolgende audit cycli. 
 

Voor alle Fabrieken in risicolanden6: 
De Business partner moet een 
nieuw geldig audit rapport delen 
zodra het vorige audit rapport is 
verlopen. 
 
Prénatal verwacht van SCS dat zij er 
op toezien dat voldoende 
verbeteringen doorlopend gemaakt 
worden, indien non-compliances 
gevonden zijn. Prénatal biedt 
support door (BSCI) verbeterplan- 
templates te delen en verbeterplan-
nen te beoordelen indien nodig. 
 
Informatie gerelateerd aan (de 
opvolging van) verbeterplannen 
wordt te allen tijde gedeeld, indien 
Prénatal dit nodig acht. 
 

- 

Gebied D: 
Safety auditing 
(elektrisch, brand, 
constructie) 

Voor textiel-gerelateerde fabrieken in 
Bangladesh: 
Opvolging o.b.v. de instructies en 
richtlijnen van het Bangladesh Accord. 
. 

Voor textiel-gerelateerde fabrieken 
in Bangladesh: 
Opvolging o.b.v. de instructies en 
richtlijnen van het Bangladesh 
Accord. 

 

Gebied E: Milieu, 
materialen en 
dierenwelzijn 

Deelname aan milieu auditing cycli 
middels bijv. het amfori BEPI 
platform, op verzoek van Prénatal. 

- - 

Aanleveren van het complete inzicht 
in de gebruikte productieprocessen. 
 

Aanleveren van het complete 
inzicht in de gebruikte 
productieprocessen. 
 

- 

Aanleveren van het complete inzicht 
in zowel water-, energie- en 
chemicaliëngebruik en 
afvalwaterlozing alsmede doelen voor 
het verbeteren van de milieu-impact. 

- 
 

- 

                                                                 
2 Degelijk houdt in: het analyseren van hoofdoorzaken waarom de non-compliance plaatsvindt, alsmede het 

opstellen en implementeren van een verbeterplan van de non-compliance(s), inclusief het beleggen van 

verantwoordelijkheden, het opstellen van een tijdlijn, en het inventariseren van benodigde middelen. 
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Aanleveren van het complete inzicht 
in materiaalsamenstelling, waaronder 
eventueel duurzaam 
materiaalgebruik, de regio’s van 
herkomst en chains of custody. 

Aanleveren van het complete 
inzicht in materiaalsamenstelling, 
waaronder eventueel duurzaam 
materiaalgebruik, de regio’s van 
herkomst en chains of custody. 

Aanleveren van het 
complete inzicht in 
materiaalsamen-
stelling, waaronder 
eventueel duurzaam 
materiaalgebruik. 
 

Voor orders die een duurzame 
materiaalcertificering bevatten, 
moeten geldige scope en 
transactiecertificaten alsmede alle 
andere relevante documentatie zoals 
labelling eisen, worden gedeeld. 
 

Voor orders die een duurzame 
materiaalcertificering bevatten, 
moeten geldige scope en 
transactiecertificaten alsmede alle 
andere relevante documentatie 
zoals labelling eisen, worden 
gedeeld. 
 

- 

 

 


