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GEDRAGSCODE VOOR ZAKENPARTNERS

Wij streven ernaar om op een ethische en 
duurzame manier zaken te doen
Bij Kemira is het onze visie om de eerste keuze te zijn 

voor waterintensieve industrieën in de chemische sector. 

Dit houdt in dat we onze activiteiten op een efficiënte, 

veilige en verantwoordelijke manier uitvoeren en altijd 

de hoogste normen ten aanzien van integriteit, wettelijke 

naleving en ethisch gedrag hanteren. Wij zijn ervan 

overtuigd dat de manier waarop we dingen doen zelfs 

belangrijker is dan wat we doen.

Wij verwachten hetzelfde van onze 
zakenpartners

Wij doen alleen zaken met zakenpartners (leveranciers, 

consultants, adviseurs, distributeurs en 

tussenpersonen) die op een ethische en 

verantwoordelijke manier hun activiteiten uitvoeren.

Bijgevolg verwachten wij dat u, als onze zakenpartner, 

alle toepasselijke wet- en regelgeving opvolgt en voldoet 

aan de normen die zijn vastgelegd in deze gedragscode 

voor zakenpartners van Kemira (de 'Code') in uw 

betrekkingen met of namens Kemira. Tevens verwachten 

wij van u de garantie dat uw betrokken werknemers en 

onderaannemers deze Code naleven.

Deze Code stelt de minimumnormen met betrekking tot 

het gedrag vast dat wij van u, als onze zakenpartner, 

verwachten. De Code weerspiegelt de waarden en 

beginselen van Kemira die uiteengezet zijn in de 

OESO-richtlijnen voor multinationals. Deze Code is geen 

vervanging voor en heeft geen prioriteit boven 

toepasselijke wet- en regelgeving.



Bedrijfsvoering  

Wij verwachten dat u:

•	 alle	toepasselijke	wet-	en	regelgeving	naleeft

•	 	op	een	eerlijke	en	ethische	manier	concurreert	en	

binnen het toelaatbare van toepasselijke 

mededingingswetten

•	 	ervoor	zorgt	dat	u	en	externe	partijen	die	namens	u	

handelen geen ongepaste of corrupte betalingen 

aanbieden, geven of accepteren, waaronder begrepen 

faciliterende betalingen, ongepaste geschenken, 

entertainment, giften, gunsten, donaties of enige 

andere ongepaste overdracht van waarde. U zult zich 

in het bijzonder niet schuldig maken aan enige vorm 

van omkoping of smeergeldregeling, of anderszins een 

stimulans aanbieden aan Kemira-werknemers om 

zakelijke activiteiten te verkrijgen of te behouden.

•	 	voldoet	aan	alle	wetgeving	die	het	witwassen	van	geld	

of het financieren van illegale of onrechtmatige doelen 

verbiedt

•	 	de	vertrouwelijke	informatie	en	informatie	met	

betrekking tot intellectueel eigendom van ons en 

externe	partijen	respecteert

•	 	uw	bedrijfsactiviteiten	uitvoert	in	overeenstemming	

met de toepasselijke handelsregels, met inbegrip van 

embargo’s en sancties, douanevoorschriften, import- 

en	exportregelingen,	exportcontroles,	douanewaarden,	

land van herkomst en preferentiële handel

•	 	systemen,	controles	en	beleidsregels	implementeert	

om naleving van toepasselijke wetgeving en deze Code 

te bevorderen, waaronder mechanismen voor training, 

bewaking en audit.

Mensenrechten

In overeenstemming met de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens en de kernverdragen van de 

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de Verenigde 

Naties, verwachten we dat u:

•	 de	fundamentele	mensenrechten	respecteert

•	 	mensen	behandelt	met	waardigheid,	fatsoen	en	

respect en elke vorm van discriminatie, pesterij, 

intimidatie, onderdrukking of uitbuiting van uw 

werknemers vermijdt

•	 nooit	enige	vorm	van	dwang-	of	kinderarbeid	gebruikt

•	 	de	vrijheid	van	vereniging	en	collectieve	

onderhandeling respecteert

•	 	de	privacy	van	persoonlijke	informatie	respecteert	die	

voor u toegankelijk is en deze persoonlijke informatie 

alleen verwerkt voor legitieme zakelijke doeleinden en 

met inachtneming van de toepasselijke wetgeving

•	 	een	vergoeding	betaalt	aan	uw	werknemers	die	

voldoet aan alle toepasselijke loonwetten, inclusief de 

wetgeving met betrekking tot minimumlonen, 

overuren en wettelijk verplichte voordelen.

Milieu en veiligheid

Wij verwachten dat u:

•	 ernaar	streeft	uw	ecologische	voetafdruk	te	reduceren

•	 	veilige	en	gezonde	arbeidsomstandigheden	biedt	aan	

uw werknemers en aannemers

•	 	voldoet	aan	de	veiligheidsvereisten	van	Kemira	

wanneer u werkt op een Kemira-locatie of deze 

bezoekt, en de noodzakelijke veiligheidstraining volgt.
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Productveiligheid, kwaliteit en 
duurzaamheid

Als u een leverancier van producten bent, verwachten we 

dat u:

•	 	op	zoek	gaat	naar	mogelijkheden	om	de	negatieve	

milieueffecten van uw fabricage en uw producten 

tijdens	hun	levenscyclus	te	verminderen	en	deze	

mogelijkheden ook identificeert

•	 	ervoor	zorgt	dat	uw	producten	worden	gemaakt	en	

ontwikkeld met inachtneming van de hoogste normen 

ten aanzien van ethiek en veiligheid

•	 	de	toepasselijke	wet-	en	regelgeving	volgt	inzake	

productveiligheid, met inbegrip van het communiceren 

over gevaren en informatie over het veilige gebruik van 

chemicaliën, indien van toepassing.

De verplichtingen van Kemira tegenover 
zijn zakenpartners

Met betrekking tot onze zakenpartners, zullen wij:

•	 	onze	zakenpartners	te	allen	tijde	op	een	eerlijke	en	

objectieve manier selecteren en behandelen

•	 	onze	activiteiten	op	ethische	wijze	uitvoeren

•	 	de	algemene	voorwaarden	van	de	overeengekomen	

contractuele verplichtingen naleven en eventuele 

uitzonderingen tijdig bespreken

•	 	ervoor	zorgen	dat	de	referenties	van	onze	leveranciers	

ten aanzien van duurzaamheid onderdeel vormen van 

het selectieproces en dat, in voorkomend geval, 

duurzaamheidscriteria worden gebruikt bij het 

toekennen van contracten

•	 	ervoor	zorgen	dat	onze	zakenpartners	deze	Code	

begrijpen en naleven.

Naleving van deze Code

We kunnen u vragen uw naleving van deze Code te 

controleren door middel van een 

zelfbeoordelingsvragenlijst,	certificering,	externe	

beoordeling of audit ter plaatse.

Niettegenstaande enige bepaling in een overeenkomst 

tussen u en ons zullen wij, als u de eisen die zijn 

uiteengezet in deze Code niet opvolgt, met u bespreken 

hoe u uw prestaties zou moeten verbeteren. Daarnaast 

behouden wij ons het recht voor, in het geval u deze Code 

wezenlijk heeft geschonden, deze overeenkomst(en) te 

beëindigen en/of eventuele uitstaande activiteiten en 

transacties met u op te schorten.

Wij moedigen u aan enige bezorgdheid of activiteit die 

deze Code schendt te rapporteren aan onze 

functionaris inzake Ethiek en Naleving (e-mail: 

compliance@kemira.com). Een dergelijke melding zal 

zo vertrouwelijk en anoniem mogelijk worden behandeld.
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