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Gedragscode voor leveranciers, distributeurs en agenten
Ethisch en duurzaam ondernemen staat bij ons hoog in het vaandel
Wij bij Kemira hechten aan ethisch en duurzaam ondernemerschap. Binnen onze wereldwijde organisatie leven wij niet
alleen de toepasselijke wetgeving na, maar respecteren wij ook de internationaal erkende beginselen en normen van
bedrijfsethiek en integriteit. Kemira heeft een gedragscode ingevoerd die in overeenstemming is met de OESO-richtlijnen
voor multinationale ondernemingen. In een duurzame onderneming zijn economische prestaties, sociale
verantwoordelijkheid en milieueffecten met elkaar in evenwicht. Wij geloven dat maatschappelijk verantwoord
ondernemen onze concurrentiepositie verbetert.

De zorg voor mens en milieu vormt een belangrijk aspect in onze dagelijkse activiteiten
Bij Kemira doen wij in geen enkele omstandigheid concessies aan de veiligheid. Het welzijn van onze werknemers is
belangrijk voor ons. Wij doen ons best om het milieu en de mensen om ons heen te beschermen.

Wij verwachten hetzelfde van onze leveranciers en andere zakelijke partners
Kemira doet alleen zaken met betrouwbare leveranciers, distributeurs en agenten (“zakelijke partners”) die rekening
houden met mens en milieu. Wanneer we onze zakelijke partners selecteren, verwachten wij dat ook zij en hun zakelijke
partners invulling geven aan ethisch en duurzaam ondernemerschap en dat zij de invoering daarvan binnen de eigen
invloedssfeer actief ondersteunen.

Wij verwachten van onze zakelijke partners dat zij :

•

op een integere manier zakendoen;
o
o

o
o
o

o

voldoen aan alle toepasselijke wet- en
regelgeving;
zakendoen zonder ongepaste
geschenken, onwettige bonussen of
andere voordelen aan te bieden of in
ontvangst te nemen die beschouwd
kunnen worden als een poging om invloed
uit te oefenen op de besluitvormers;
alle vormen van corruptie, omkoperij,
fraude en afpersing zullen vermijden;
zich houden aan de wetgeving betreffende
eerlijke mededinging en antitrust;
de intellectuele eigendommen eerbiedigen
van anderen maar ook vertrouwelijke
gegevens, informatie inzake
eigendomsrechten en persoonsgegevens
beschermen;
systemen, controlemaatregelen en
beleidsregels invoeren die de naleving
bevorderen van de toepasselijke
wetgeving en deze
ondernemingsbeginselen, met inbegrip
van opleidings-, toezicht- en
auditmechanismen;

•

de mensenrechten eerbiedigen en
voorzien in passende
arbeidsomstandigheden;
o

o
o

o

o

o

werknemers eerlijk en met respect
behandelen en hun nooit onheus
bejegenen of geestelijke of lichamelijke
dwang op hen uitoefenen;
zich nooit bedienen van gedwongen of
niet-vrijwillige arbeid of kinderarbeid;
de internationaal erkende arbeidsrechten
respecteren, inclusief de vrijheid van
vereniging en
werknemersvertegenwoordiging;
werknemers zullen betalen met
inachtneming van de toepasselijke
loonwetten, inclusief de wetgeving
betreffende minimumloon, overuren en
wettelijk verplichte uitkeringen;
alle soorten discriminatie op grond van
ras, huidskleur, leeftijd, geslacht, seksuele
geaardheid, etnische afkomst, handicap,
zwangerschap, godsdienst, politieke
overtuiging, lidmaatschap van een
vakbond of burgerlijke staat zullen
vermijden;
een veilige en gezonde werkomgeving in
stand zullen houden en, indien van
toepassing, aan al het personeel toegang
bieden tot beschermingsmiddelen en
veiligheidstraining;
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•

•

het milieu beschermen;
o

o

te allen tijden de vereiste
milieuvergunningen en -registraties
verkrijgen, bewaren en bijhouden
alsmede voldoen aan alle wet- en
regelgeving voor de bescherming van
het milieu;
doeltreffende beleidsmaatregelen,
processen en procedures hebben
ingevoerd om milieueffecten te
beheersen en voortdurend terug te
dringen.
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Met betrekking tot onze zakelijke
partners zal Kemira:
o

o
o

o

o

hen te allen tijde op een eerlijke en
objectieve manier selecteren en
behandelen;
ethisch zakendoen;
zich houden aan de algemene
voorwaarden van onze
overeengekomen contractuele
verplichtingen en eventuele
uitzonderingen tijdig aan de orde stellen;
ervoor zorgen dat de staat van dienst
van onze leveranciers op het punt van
duurzaamheid onderdeel uitmaakt van
onze procedure voor de selectie van
leveranciers, en, indien van toepassing,
waarborgen dat duurzaamheidscriteria
worden toegepast bij de gunning van
contracten;
trachten te verzekeren dat onze
zakelijke partners onze gedragscode
voor leveranciers, distributeurs en
agenten begrijpen en naleven.

Meer informatie kunt u vinden op www.kemira.com/SCM en/of
www.kemira.com/en/corporate-responsibility.
Schroom niet contact met ons op te nemen via sustainability@kemira.com in geval van vragen of
wanneer u melding wilt maken van iets waarover u zich zorgen maakt of van mogelijk wangedrag met
betrekking tot Kemira of haar zakelijke partners
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