Door leverancier te worden van Lotus Bakeries, verbindt u zich tot deze Gedragscode Leveranciers.

De Leverancier bevestigt dat hij alle wetten en regels naleeft die relevant zijn voor zijn bedrijf, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de United Nations Global Compact’s Ten Principles, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de
Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk. Dit omvat:
•
•
•
•
•

Respect voor de waardigheid en de mensenrechten
Mensen behandelen met waardigheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid en respect
Onthouding van elke vorm van discriminatie, intimidatie, verbaal of fysiek misbruik
Implementatie van grondige gezondheids- en veiligheidsprocedures
Naleving van de arbeidswet- en regelgeving op de werkplek, bv.:
o Er wordt op vrijwillige basis en volgens schriftelijk vastgelegde arbeidsvoorwaarden gewerkt
o Alle werknemers hebben een geschikte leeftijd. Het recht van kinderen op hun jeugd en onderwijs moet te allen
tijde worden gerespecteerd en kinderarbeid wordt niet aanvaard (zoals bepaald in de Internationale
Arbeidsnormen inzake kinderarbeid)
o Alle werknemers krijgen een eerlijk loon, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de geldende
sectornormen
o De werktijden zijn redelijk voor alle werknemers, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de
geldende sectornormen
o Alle werknemers hebben vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen
o Alle werknemers moeten toegang hebben tot eerlijke procedures en rechtsmiddelen om problemen op het werk
op te lossen

De Leverancier verbindt zich tot een eerlijke en integere bedrijfsvoering, waartoe onder meer, maar niet uitsluitend, het
volgende behoort:
• Naleving van de relevante mededingingswetten
• Gebruik van eerlijke en transparante prijsmechanismen en andere contractuele bepalingen ten aanzien van leveranciers
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•
•

•

Nultolerantie voor omkoping en corruptie: de Leverancier zal geen betalingen, geschenken of andere gunsten (bv. belofte
van een baan, liefdadigheidsbijdrage) aanbieden, betalen, nastreven of aanvaarden die een zakelijk resultaat op
ongepaste wijze beïnvloeden
Bescherming van de vertrouwelijke informatie van Lotus Bakeries (bv. handelsgeheimen, strategische en
marketingplannen, innovaties, recepten, niet-gepubliceerde financiële informatie, andere gegevens die geheim zijn en
commerciële waarde hebben) in overeenstemming met de wettelijke en contractuele bepalingen en met dezelfde zorg
als bij de behandeling van de eigen vertrouwelijke informatie
Geen vervalsing, smokkel of andere gerelateerde misdrijven, zoals het witwassen van geld bevorderen of ondersteunen

De Leverancier zorgt ervoor dat hij alle noodzakelijke milieuvergunningen, licenties en registraties verkrijgt en documenteert.
Voorts dient de leverancier een systeem in te voeren dat is afgestemd op zijn omvang en activiteiten om de milieuaspecten
van zijn activiteiten te beheren, meten, beoordelen en controleren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
• Processen die gericht zijn op afvalvermindering, een lager energieverbruik, minder uitstoot en het voorkomen van
vervuiling
• Behoud van de biodiversiteit, inclusief bedreigde flora en fauna (geen ontbossing) en aandacht voor bodembescherming
• Respect voor de waterbronnen en waarborging van een goed (afval)waterbeheer
• Geen gebruik van illegale producten en beperking van het gebruik van pesticiden en andere legale chemicaliën

De leverancier houdt een adequate administratie bij van diens rechtstreekse leveranciers en is in staat om de volumes terug
te traceren naar de toeleveringslocatie, en legt dezelfde verplichting op aan zijn eigen leveranciers, zodat de producten terug
te traceren zijn naar de bron.

Wij verwachten van al onze leveranciers dat zij de Gedragscode Leveranciers implementeren en hun werknemers,
vertegenwoordigers en onderaannemers op een zorgvuldige en transparante manier informeren, zij het met respect voor hun
eigen structuur en middelen. De leverancier zorgt voor de nodige documentatie, zodat Lotus Bakeries de naleving van deze
Gedragscode Leveranciers kan controleren. Lotus Bakeries verwacht van de leveranciers dat zij de nodige risicobeperkende
maatregelen nemen als gevolg van de vastgestelde tekortkomingen.
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Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen heeft of een bezorgdheid wilt melden over de Leveranciersprincipes! Neem
contact op met uw commerciële contactpersoon bij Lotus Bakeries en bespreek de kwestie op een open en transparante manier.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ondergetekende, die de Leverancier naar behoren vertegenwoordig, bevestig hierbij de Leveranciersprincipes te erkennen
en aanvaarden.
Handtekening _____________________________________________________
Naam _____________________________________________________
Titel _____________________________________________________
Bedrijfsnaam _____________________________________________________
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