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ECC Couture BV is een dochteronderneming van ECC Beheer BV en is een onderneming die voor haar
merken en markten kwalitatief goed en duurzaam wil leveren. Gestart in 1980 zijn hiervoor 2 pijlers
ontwikkeld.
Culture, een fashion label voor de modische markt nationaal en internationaal. Het label wordt
verkocht in Multi brand stores in Europa en Canada. Door bezoek aan lokale modebeurzen en de
inzet van vertegenwoordigers en handelsagenten is het label uitgebreid.
Giovanni Capraro, een business wear label voor de nationale en internationale markt richt zich op
retailers met een goede kijk op de zakelijke markt.

Organigram ECC Couture
Het organigram van ECC Couture kan als volgt worden beschreven.
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Beleid verantwoord zakelijk gedrag
ECC Couture heeft een gedragscode (Code of Conduct) opgesteld voor al haar zakelijke partners en
verwacht dat zij deze gedragscode naleven. Bovendien moeten alle zakelijke partners die
gecontroleerd worden op de principes van de gedragscode aantonen dat ze (a) alle noodzakelijke
maatregelen nemen om hun eigen naleving van de ECC gedragscode waarborgen en (b) redelijke
maatregelen om er voor te zorgen dat al hun zakelijke partners betrokken bij het productieproces de
ECC gedragscode naleven.
De Code of Conduct is aan de site www.ecccouture.com toegevoegd.

Integratie van due diligence in het bedrijfsproces
Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan
belanghebbende gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen in het
bedrijfsproces aan belanghebbende. Een belanghebbende is een persoon of organisatie die invloed
ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie.
Gedurende het jaar wordt continu onderzocht of leveranciers de principes van de code of conduct
van ECC Couture respecteren en naleven. Dit gebeurt onder meer door continu te vragen en
onderzoeken of leveranciers ge-audit zijn. Gots en BCI gecertificeerde bedrijven dienen te voldoen
aan normen van de International Labour Organization (ILO).

Grootste risico’s in de textielketen
Bij het ondertekenen van het convenant duurzame kleding en textiel zijn meerdere risico’s
opgenomen en beschreven in de Code of Conduct. De grootste actuele risico’s die ECC Couture
onderkent zijn:


Bescherming van het milieu. Bij het telen van katoen wordt enorm veel water gebruikt.
Pesticiden worden ingezet die in het afvalwater komen waardoor mogelijke vervuiling
ontstaat in het drinkwater. Bij de verdere verwerking van katoen worden verf- en chemische
stoffen ingezet die ook in het afvalwater terecht kunnen komen.



Leefbaar loon. Werknemers moeten bij zakelijke relaties een billijke vergoeding ontvangen
die toereikend is voor henzelf en hun gezinnen. Ten minste moet voldaan worden aan het
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minimum loon opgelegd door de overheid of de norm goedgekeurd door collectieve
onderhandelingen, naargelang wat hoger is.


Gedwongen arbeid. Werknemers worden niet blootgesteld aan onmenselijke of
vernederende behadelingen, lijfstraffen, geestelijke of fysieke dwang en / of verbaal geweld.
Alle disciplinaire procedures moeten schriftelijk worden vastgelegd en moeten mondeling
worden uitgelegd aan de werknemers in duidelijke en begrijpelijke bewoording.

Elementen gericht op het voorkomen of verminderen van negatieve effecten in de textielketen


Inkopen bij stoffenleveranciers die Gots of BCI gecertificeerd zijn.



Productie bij Europese naaiateliers biedt hogere kans tot betaling van leefbaar loon dan in
verre- of midden Oosten.



Productie in Europa minimaliseert kansen op gedwongen arbeid.

Welk klachtenmechanisme wordt gebruikt
Het klachtenmechanisme dat gebruikt wordt is het ‘Grievance mechanism procedure’ en is
toegevoegd op www.ecccouture.com.

Welke belanghebbenden zijn betrokken bij de due diligence
Voor de berekening van een leefbaar loon in Macedonië is gebruik gemaakt van de publieke
gegevens van de Federatie van vakbonden, een organisatie waarvan de leden op democratische en
vrijwillige basis zijn aangesloten om de economische en sociale belangen van het lidmaatschap te
vertegenwoordigen (ssm.org.mk/en/ekonomija/sindikalna-minimalna-koshnica).
Voor het onderzoeken van het gemiddeld loon in Macedonië is gebruik gemaakt van informatie van
het State Statistical Office (stat.gov.mk).
Voor de vergelijking van de levensstardaad tussen de steden Skopje en Stip in Macedonië is gebruik
gemaakt de database van Numbeo (numbeo.com/cost-of-living).

Welke multi-stakeholdersinitiatieven worden ingezet bij de due diligence
ECC Couture is aangesloten bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.
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Doelen & prestaties


Een onafhankelijke audit uitvoeren bij Konfekcija Da te Stip in de Republiek van NoordMacedonië.



Stoffenleveranciers vragen en onderzoeken of en welke duurzame katoen ze leveren.



Eerstelijns leveranciers informeren over het convenant en wat de doelstellingen van het
convenant zijn.



De eerstelijns leveranciers de Code of Conduct van ECC Couture sturen

De audit bij Konfekcija Da werd afgerond in december 2018.
Bij deze audit zijn de volgende tekortkomingen geconstateerd:


Niet gecompleteerde vastlegging van een externe inspectie voor structurele integriteit.



Geen onderhouden documentatie loonverwerkingssysteem.



Geen verslaglegging van gebruik onderaannemers.



Geen schriftelijke vastlegging van disciplinaire acties.



Salarissen betaald zonder wettelijk bijdragen



Nooduitgangen onvoldoende belicht



Eerste hulp kist is niet draagbaar

De geconstateerde tekortkomingen zijn besproken met management en federatie van
vakbonden, de geconstateerde tekortkoming worden aangepakt.
Eerstelijns leveranciers zijn ingelicht over de doelstellingen van het convenant en aan hen zijn de
Code of Conduct toegestuurd.
Bij stoffenleveranciers is en wordt onderzocht welke duurzame katoen ze leveren.

Sourcing strategie en beprijzing
ECC Couture streeft langdurige relaties op te bouwen met al haar leveranciers. Dit zowel voor de
naaiateliers, de stoffen fabrikanten als ook de leveranciers van overige fournituren.
Begonnen met een naaiatelier in Oldenzaal en loonconfectie in Polen is snel besloten een eigen
naaiatelier te starten in Polen. Dit gebeurde in juli 1989 in Nowy Tomysl met het bedrijf Moda Nowy
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Tomysl, later gevolgd door een tweede vestiging van Moda Nowy Tomysl in Piekary (Gniezno) Moda
Gniezno.
Nadat Polen in mei 2004 lid van de Europese Unie werd, zijn de bedrijven langzaam afgebouwd en is
de productie naar naaiateliers in Servië verlegd en nu naar Macedonië.
De inkoop van stoffen heeft lang enkel in Europa plaats gevonden waarbij inspiratie gevonden werd
op Europese stoffenbeurzen. De laatste jaren wijzigt dit en zijn hier in eerste instantie leveranciers
uit het Midden-Oosten en later Verre-Oosten bijgekomen.
De inkoop van fournituren vindt plaats bij vaste nationale en internationale leveranciers in
voornamelijk Nederland en Duitsland

Productie cycli
Elk jaar brengt ECC Couture voor Culture twee hoofdcollecties, lente/zomer en herfst/winter, en
meerdere tussenprogramma’s. De hoofdcollecties bestaan uit ca. 130-150 verschillende artikelen
verdeeld over meerdere kleuren. De tussenprogramma’s hebben 10-15 artikelen met meerdere
kleuren.
De NOS collectie van Giovanni Capraro wordt gedurende het gehele jaar verkocht en geproduceerd.
Met deze twee collecties en toegevoegd met specials voor klanten kan ECC Couture gedurende het
gehele jaar continu gelijkmatig produceren bij naaiateliers.

Relaties met leveranciers
ECC Couture koopt bij al haar leveranciers direct in, al dan niet bemiddelt door een handelsagent.
Doel hierbij is altijd een langdurige relatie op te bouwen.

Grondstoffen
ECC Couture koopt haar stoffen bij verschillende leveranciers, leveranciers die verschillende
kwaliteiten op de markt brengen, zoals:
Organisch katoen (GOTS)
Global Organic Textile Standard, ecology & social responsibility
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De standaard omvat de verwerking, productie, verpakking, etikettering, handel en distributie van alle
textiel gemaakt van tenminste 70% gecertificeerde biologische natuurlijke vezels.
Bovendien dienen GOTS gecertificeerde bedrijven te voldoen aan de volgende normen van de
International Labour Organization (ILO):


Employment is freely chosen
C29 - Forced Labour Convention
C105 - Abolition of Forced Labour Convention



Freedom of association and the right to collective bargaining are respected
C87 - Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention
C98 - Right to Organise and Collective Bargaining Convention
C135 - Workers' Representatives Convention
C154 - Collective Bargaining Convention



Working conditions are safe and hygienic
C155 - Occupational Safety and Health Convention



Child labour must not be used
C138 - Minimum Age Convention
C182 - Worst Forms of Child Labour Convention



Living wages
C95 - Protection of Wages Convention
C131 - Minimum Wage Fixing Convention



Working hours are not excessive
C1 - Hours of Work (Industry) Convention
C14 - Weekly Rest (Industry) Convention
C30 - Hours of Work (Commerce and Offices) Convention
C106 - Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention



No discrimination is practised
C100 - Equal Remuneration Convention
C111 - Discrimination (Employment and Occupation) Convention



Regular employment is provided
C158: Termination of Employment Convention
C175: Part-time Work Convention
C177: Homework Convention
C181 Private Employment Agencies Convention
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Harsh or inhumane treatment is prohibited
C29 - Forced Labour Convention
C105 - Abolition of Forced Labour Convention

Over het verslagjaar 2017-2018 waren 19 leveranciers GOTS gecertificeerd.
Better Cotton Initiative (BCI)
Het Better Cotton Initiative bestaat om de wereldwijde katoenproductie beter te maken voor de
mensen die het produceren, beter voor het milieu waarin het groeit en beter voor de toekomst van
de sector, door BCI te ontwikkelen als een mainstream grondstof.

‘Principles and Criteria’: providing a global definition of Better Cotton through 7 key
principles.
The Better Cotton Principles and Criteria lay out the global definition of Better Cotton,
by upholding the following seven principles:








BCI Farmers minimise the harmful impact of crop protection practices
BCI Farmers promote water stewardship
BCI Farmers care for the health of the soil
BCI Farmers enhance biodiversity and use land responsibly
BCI Farmers care for and preserve fibre quality
BCI Farmers promote decent work
BCI Farmers operate an effective management system

In het principe ‘’BCI farmers promote decent work’’ zijn sociaal maatschappelijke thema’s
opgenomen zoals beloning, geen kinderarbeid, geen gedwongen werk, geen discriminatie en
gelijke beloning voor gelijk werk opgenomen
Over het verslagjaar 2017-2018 waren 15 leveranciers BCI gecertificeerd.
Bluesign
Het bluesign-systeem is de oplossing voor een duurzame textielproductie. Het elimineert schadelijke
stoffen vanaf het begin van het productieproces en stelt normen vast en controleert deze voor een
milieuvriendelijke en veilige productie. Dit zorgt er niet alleen voor dat het uiteindelijke
textielproduct wereldwijd voldoet aan zeer strenge eisen voor de veiligheid van de consument, maar
biedt ook vertrouwen aan de consument om een duurzaam product te verwerven.

Mei 2019

The 5 bluesign® principles
1.Resource Productivity
Resource productivity defines the ecological and economical priorities for meeting
the challenges in textile production, the added value of the bluesign® system.
2.Consumer Safety
Due to its holistic approach the bluesign® system meets highest requirements to
provide consumers both ecologically high-quality textiles and a clear conscience.
3.Water Emission
The bluesign® system aims at the reduction of water pollution by eliminating harmful
chemical substances and fostering the use of state-of-the-art waste water treatment
systems.
4.Air Emission
Active climate protection includes the use of low-emission components as well as
optimizing the energy consumption and strictly monitoring emission limits relevant to
the whole process chain.
5.Occupational Health & Safety
Strict guidelines concerning the use of more sustainable chemical products along the
entire supply chain have positive impacts on the working conditions of bluesign®
system partners.
Over het verslagjaar 2017-2018 was 1 leverancier Bluesign gecertificeerd.
SA8000 Standard
SA8000 meet sociale prestaties op acht gebieden die van belang zijn voor sociale
verantwoordelijkheid op het werk, verankerd door een managementsysteem dat voortdurende
verbeteringen op alle gebieden van de norm drijft. De standaard geeft de arbeidsbepalingen weer die
vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO). Het respecteert, completeert en ondersteunt nationale arbeidswetgeving
over de hele wereld en helpt ethische arbeidsomstandigheden te waarborgen voor werknemers.
Over het verslagjaar 2017-2018 was 1 leverancier SA8000 gecertificeerd
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Oeko-Tex Standard 100
Oeko-Tex is een test- en certificering systeem voor textiel, dat garandeert dat de chemicaliën die
worden gebruikt tijdens het gehele productieproces niet schadelijk of gevaarlijk voor de menselijke
gezondheid of het milieu zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vier productklassen:
Productklasse I:

Artikelen voor baby’s en peuters tot 3 jaar oud (ondergoed, rompertjes,
kleding, beddengoed, badstofproducten, enz.)

Productklasse II:

Artikelen die dicht bij de huid worden gedragen (ondergoed, beddengoed, Tshirts, sokken, enz.)

Productklasse III:

Artikelen die niet op de huid worden gedragen (jassen, enz.)

Productklasse IV:

Decoratie / stoffering (gordijnen, tafelkleden, stofferingshoezen, enz.)

Over het verslagjaar 2017-2018 waren 29 leveranciers Oeko-Tex Standard 100 gecertificeerd.
Oeko-Tex STeP
Sustainable Textile Production (STeP) van Oeko-Tex is een certificeringssysteem voor merken,
retailers en fabrikanten uit de textielketen die hun prestaties op het gebied van duurzame
productieprocessen openbaar willen maken op een transparante, geloofwaardige en duidelijke
manier.
Certificering is mogelijk voor productiefaciliteiten van alle verwerkingsfasen van vezelproductie,
spinnerijen, weverijen, breierijen tot finish afdelingen en voor gereed product artikelen.
Door middel van een modulaire analyse van alle relevante bedrijfsgebieden zoals het beheer van
chemicaliën, milieuprestaties, milieubeheer, gezondheid en veiligheid op het werk, sociale
verantwoordelijkheid en kwaliteitsbewaking, biedt de STeP-certificering een uitgebreide en
betrouwbare analyse van de mate van duurzaam beheer door een productiefaciliteit.
Over het verslagjaar 2017-2018 waren 2 leveranciers Oeko-Tex STeP gecertificeerd.

Mei 2019

ZDHC
Het ZDHC (zero discharge of hazardous chemicals) programma biedt een holistische benadering
om het probleem van gevaarlijke chemische stoffen in de mondiale textiel-, leer- en
schoenenwaardeketen aan te pakken. Het doel is het gebruik van geprioriteerde gevaarlijke
chemicaliën te elimineren en door te concentreren op de volgende gebieden: Manufactoring
Restricted Substances List (MRSL) & conformiteitsrichtlijn, afvalwaterkwaliteit, auditprotocol,
onderzoek, gegevens en openbaarmaking en training.
Over het verslagjaar 2017-2018 was 1 leveranciers ZDHC gecertificeerd.
Overige
2 stoffenleveranciers zijn niet gecertificeerd.
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