Supplier Code
Corbion heeft tot doel de kwaliteit van leven te verbeteren, voor de mensen
van nu en voor toekomstige generaties. Onze doelstelling maakt duidelijk
waarom Corbion bestaat, wat we willen bijdragen aan een voortdurend
veranderende wereld, en hoe we die wereld willen verbeteren. We doen dat
met behulp van onze biobased oplossingen, maar ook door onze
bedrijfsvoering.
Onze visie, die richting geeft aan onze doelstelling, is dat Corbion de leidende
innovator wil zijn voor duurzame ingrediëntenoplossingen, ontworpen door de
wetenschap, gevoed door de natuur en gerealiseerd met toewijding. Het is onze
missie deze visie te realiseren door waarde te creëren voor onze klanten. Dit doen
wij door onze klanten bewuste keuzes aan te bieden en collaboratieve innovatie.
We willen onze missie op ethische wijze realiseren, passend bij onze waarden:
Zorg, Moed, Samenwerking en Commitment.

Wij werken samen met onze stakeholders, waaronder onze leveranciers,
om onze visie te realiseren.
Als duurzaam bedrijf verwachten wij van onze leveranciers dat deze met
betrekking tot het milieu en sociale verantwoordelijkheid soortgelijke
waarden hebben en zich aan onze Leverancierscode houden. Onze
Leverancierscode is gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor Multinationale
Ondernemingen (Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) en de acht fundamentele IAO-conventies (Internationale
Arbeidsorganisatie).

Bevestiging van de Leverancier
U wordt verzocht dit document te ondertekenen en aan uw
contactpersoon bij Corbion Procurement te retourneren. U kunt uw
commitment aan onze Leverancierscode ook laten zien door naleving van uw
eigen gedragscode of bedrijfsbeleidsregels waarin deze normen in acht worden
genomen. Laat het ons weten indien u deze Leverancierscode niet kunt
ondertekenen.

Corbion kan uw naleving van de principes in onze Leverancierscode controleren door zelf
beoordelingen uit te voeren of beoordelingen, certificerings- of on-site-audits door derden te laten
uitvoeren en vervolgens corrigerende actie te ondernemen wanneer er redenen tot zorg zijn.
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1. Bedrijfsethiek
	Leverancier houdt zich aan alle toepasselijke
wet- en regelgevingen.
	Leverancier onthoudt zich van elke vorm van
corruptie. Alle zakelijke handelingen worden integer
uitgevoerd.
	Alle zakelijke transacties met Corbion worden
correct en volledig geregistreerd, zodanig dat aan
de wettelijke en fiscale regels wordt voldaan.
	Leverancier meldt mogelijke schendingen van de
Leverancierscode aan Corbion.
2. Mensenrechten en arbeidsomstandigheden
	Leverancier maakt geen gebruik van kinderarbeid of
dwangarbeid.
	Leverancier discrimineert niet op basis van
nationaliteit, ras, godsdienst, geslacht, leeftijd,
seksuele geaardheid, handicap, enzovoort.
	Leverancier respecteert het recht van zijn
medewerkers op vrijheid van vereniging en heeft
een klachtenregeling voor medewerkers.
	Leverancier voldoet aan de toepasselijke normen
van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
	Leverancier biedt al zijn medewerkers, aannemers
en bezoekers veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.
	Leverancier biedt al zijn medewerkers een passende
beloning en passende werkomstandigheden met
inachtneming van de toepasselijke wetgeving.
Leverancier zal erop toezien dat alle medewerkers
een ‘leefbaar loon’ ontvangen (d.w.z. de minimale
beloning om de basisbehoeften te kunnen
bekostigen in het gebied waarin Leverancier actief
is).
	Leverancier voorziet zijn medewerkers van duidelijke
schriftelijke richtlijnen, waarin de arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten van de medewerkers
worden uiteengezet.
	Leverancier voorkomt en mitigeert nadelige sociale
en milieu-gerelateerde effecten op de lokale
gemeenschappen.

3. Milieu
	Leverancier houdt zich aan alle relevante
milieuwetten en garandeert dat de benodigde
vergunningen zijn verkregen.
	Leverancier streeft naar voortdurende betere
milieuprestaties door het gebruik van grondstoffen,
energie en water en emissie naar lucht, water en
bodem tot een minimum te beperken, zo weinig
mogelijk afval, waaronder voedselafval, te
produceren, en het gebruik van stortplaatsen tot
een minimum te beperken. De emissie van
broeikasgassen en impact op de biodiversiteit
worden tot een minimum beperkt.
	Leverancier biedt transparantie over de milieu- en
veiligheidsaspecten van zijn producten en
productieprocessen aan klanten en andere
relevante stakeholders.
4. Productkwaliteit en -veiligheid
	Alle producten en diensten voldoen aan de eisen
voor kwaliteit en veiligheid die Corbion stelt aan
naleving door leveranciers.
5. Intellectuele eigendom
	Leverancier beschermt alle door Corbion en haar
respectieve zakenpartners geleverde vertrouwelijke
informatie.
6. Verantwoorde inkoop
	Leverancier zal erop toezien dat de waarden en
vereisten uit de Leverancierscode worden
gerespecteerd door zijn eigen leveranciers.
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Ondergetekende bevestigt hierbij aan de bovengenoemde normen te voldoen.
Bedrijf:
Naam:
Functie:
Datum:
Handtekening:

Referenties
OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen
http://www.oecd.org/corporate/mne/
Internationale arbeidsvoorwaarden en
-omstandigheden
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-tointernational-labour-standards/lang--en/index.htm

Eigenaar van de inhoud: Sustainability
Department
Contactpersoon: Senior Director Sustainability
Goedgekeurd door: VP Procurement
Van kracht met ingang van: December 2018
Versie: 3.0. Deze Code vervangt de Leverancierscode die in oktober 2015 van kracht werd.
Vertaling: Deze Code is gepubliceerd in het
Engels en in andere talen. De Engelse versie
prevaleert.
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