
Certificaten Koen Pack Global 

 

Europa: 

Het Ethical Trading Initiative (ETI) is een toonaangevende alliantie van 

bedrijven, vakbonden en NGO's dat de eerbiediging van de rechten van 

werknemers over de hele wereld bevordert. Onze visie is een wereld waar 

alle werknemers zijn vrij van uitbuiting en discriminatie, en genieten van de 

voorwaarden van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. 

http://www.ethicaltrade.org  

 

 

Sedex, de Supplier Ethical Data Exchange, is een non-profit organisatie die 

zich wijdt aan het verbeteren van verantwoordelijke en ethische 

handelspraktijken in wereldwijde toeleveringsketens. Sedex biedt een 

eenvoudige en effectieve manier van het beheren van ethische en 

verantwoorde praktijken. Het doel is een veilige, online database die de 

leden de mogelijkheid biedt om informatie op te slaan, te delen en te 

rapporteren op vier belangrijke gebieden: Arbeidsnormen, Gezondheid & 

Veiligheid, het milieu en Bedrijfsethiek. Koen Pack is sinds 2013 

aangesloten.  http://www.sedexglobal.com    

     

Sinds 1 januari 2017 is Koen Pack deelnemer aan het BSCI programma. BSCI 

is een initiatief van de Foreign Trade Association (FTA) en staat voor 

‘Business Social Compliance Initiative’. Het initiatief is in het leven geroepen 

om o.a. arbeidsomstandigheden in de productieketen wereldwijd te 

verbeteren. Wij vinden gelijke en goede arbeidsomstandigheden voor 

iedereen binnen onze productieketen belangrijk. In goed overleg met onze 

producenten in o.a. Kenia, China, Vietnam en Myanmar zorgen wij ervoor 

dat de omstandigheden waarin zij werken voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Colombia: 

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement die werd 

ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Met 

behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de 

milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk 

verminderd worden. ISO 14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar 

er zijn gemeenten die erom vragen bij het verstrekken van 

een milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO 

14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen.   

http://www.icontec.org/   
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Global: 

Koen Pack gelooft vast in het verlagen van de ecologische voetafdruk van al 
onze producten en daarmee de impact op het milieu. Al onze kunststoffen 
zijn volledig recyclebaar, en we zijn in staat om met de afbreekbare 
kunststoffen die momenteel beschikbaar zijn in de markt te produceren. 
Wij geven onze voorkeur echter sterk aan recycling, want het is altijd beter 
om te voorkomen dat plastic eindigt op stortplaatsen. De sleutel is om 
consumenten voor te lichten om daadwerkelijk alle kunststoffen te 
recyclen. Daarom tonen we waar mogelijk ook het recycle logo op onze 
producten. We gebruiken voor zover mogelijk inkten op waterbasis. 


