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Inleiding

Groep Gheys heeft een aantal richtlijnen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen aangenomen waarin
wij sterk geloven. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij handelen in overeenstemming met deze
richtlijnen.
In het verlengde hiervan willen wij dat onze leveranciers en onderaannemers zich engageren tot dezelfde
principes rond duurzaamheid en ethisch gedrag als wij. Om onze verwachtingen duidelijk te maken, hebben wij
deze "Gedragscode voor leveranciers en onderaannemers" opgesteld, in overeenstemming met ons charter over
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Naleving van de wet voor zakelijke integriteit

Leveranciers en onderaannemers (vanaf hier 'Leverancier' genoemd) zullen alle toepasselijke wet- en regelgeving
op ethische wijze naleven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het volgende:
• Leverancier zal een nultolerantie hebben ten aanzien van elke vorm van corruptie, omkoping, afpersing of
fraude;
• Leverancier zal geen geschenken of andere voordelen aanbieden aan personeelsleden van Gheys die de
integriteit van het benaderde personeelslid zouden kunnen beïnvloeden;
• Leverancier zal eerlijk concurreren in overeenstemming met alle toepasselijke mededingingswetten;
• Leverancier zal geen misbruik maken van enige vertrouwelijke informatie die door Gheys wordt overhandigd;
• Leverancier zal zonder schriftelijke toestemming van Gheys niet in direct contact treden met klanten van
Gheys over zaken waarbij de belangen van Gheys direct betrokken zijn.

Respectering van de rechten van de mens

Het respecteren van de mensenrechten is in ieders belang - individuen, bedrijven en uiteindelijk de samenleving
als geheel. Wij moedigen leveranciers aan om de hoogste normen in acht te nemen bij het respecteren van de
mensenrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende:
• Leverancier zal elke vorm van kinderarbeid vermijden;
• Leverancier dient elke vorm van dwangarbeid of verplichte arbeid te vermijden;
• Leverancier zal de persoonlijke waardigheid, privacy en rechten van alle werknemers respecteren;
• Leverancier ziet erop toe dat zijn werknemers op geen enkele wijze worden gediscrimineerd of
geïntimideerd;
• Werktijden dienen in overeenstemming te zijn met de geldende wetgeving;
• De beloning van werknemers voldoet ten minste aan de wettelijke minima, inclusief overwerk, en is in
overeenstemming met de industrienormen;
• Leverancier zal de lonen op gezette tijden uitbetalen en werknemers informeren over de wijze van
berekening ervan;
• Leverancier zal geen disciplinaire inhoudingen doen op verdiende lonen;
• Leverancier zal ervoor zorgen dat werknemers vrijelijk met hun superieuren kunnen communiceren over hun
arbeidsomstandigheden;
• Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving staat het werknemers vrij zich aan te sluiten bij een
vakbond van hun keuze.

Bescherming van gezondheid en veiligheid

Leveranciers moeten de gezondheid en veiligheid waarborgen van alle personen - hun eigen personeel,
personeel van onderaannemers en alle anderen die direct of indirect betrokken zijn bij hun activiteiten. Er moet
duidelijk worden gecommuniceerd over alle veiligheids- of gezondheidsrisico's op de werkplek en in de
werkomstandigheden. De leverancier moet zijn personeel voorzien van
• Passende persoonlijke beschermingsmiddelen;
• Passende veiligheidsvoorzieningen op machines, gereedschappen en apparatuur;
• Instructies en training over veiligheid op basis van gedrag (Behaviour Based Safety, BBS);
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Informatie over de Gheys Life Saving Rules;
Informatie over wettelijke voorschriften over rusttijden;
Toegang tot drinkwater, kantine en sanitaire voorzieningen;
Voldoende verlichting en ventilatie op de werkplekken;
Brandveiligheidsuitrusting en een noodplan;
Adequate reactie en bijstand bij verwondingen en ziekte.

Bescherming van het milieu

Wij verwachten van alle leveranciers dat zij bij al hun activiteiten en diensten de impact op het milieu
minimaliseren, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:
• Leverancier is verantwoordelijk voor het beheren, meten en minimaliseren van de milieu-impact van hun
faciliteiten en transporten, inclusief reducties op emissies, afval, energie- en waterverbruik;
• Leverancier zal voldoen aan alle lokale regelgeving of, bij afwezigheid daarvan, aan internationale normen;
• De leverancier wordt aangemoedigd om initiatieven te implementeren om het duurzame gebruik van
hernieuwbare hulpbronnen te verbeteren;
• Indien van toepassing wordt de leverancier aangemoedigd om de ‘OCS Pledge’ van Plastics Europe te
ondertekenen.

Duurzaamheid

Aangezien Groep Gheys verschillende initiatieven implementeert in het kader van een continue
verbeteringsaanpak van MVO, verwachten wij van onze leveranciers dat zij hetzelfde doen in hun eigen
organisatie. Gheys heeft de OCS-pledge ondertekend en steunt het 'Responsible Care' programma van de
chemische industrie, dat - naast naleving van wet- en regelgeving – bedrijven en nationale verenigingen van de
chemische industrie en hun partners ertoe verbindt:
• Voortdurend de kennis en prestaties op het gebied van milieu, gezondheid, veiligheid en beveiliging van de
gebruikte technologieën, processen en producten gedurende hun levenscyclus te verbeteren om mogelijke
schadelijke gevolgen voor mens en milieu te voorkomen;
• Hulpbronnen efficiënt te gebruiken en afval te minimaliseren;
• Openlijk rapporteren over prestaties, successen en tekortkomingen;
• Luisteren naar, deelnemen aan en samenwerken met mensen om hun zorgen en verwachtingen te begrijpen
en aan te pakken;
• Samenwerken met regeringen en organisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van doeltreffende
regelgeving en normen, en deze naleven of overtreffen;
• Hulp en advies bieden om een verantwoord beheer van chemische stoffen te bevorderen bij al diegenen die
deze stoffen in de productketen beheren en gebruiken;
Wij moedigen onze leveranciers en onderaannemers sterk aan om een soortgelijke MVO-aanpak in hun
managementsysteem op te nemen. Meer informatie kunt u vinden op onze website of u kunt contact opnemen
met 'quality@gheys.com'.
Ronny Joos
CEO Groep Gheys
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