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Gedragscode zakelijke partners Nouryon 
 
Ethisch zakelijk gedrag is een kernelement van Nouryon's strategie voor groei en succes en is 
opgenomen in onze bedrijfswaarden: 'We leggen de lat hoog, we nemen verantwoording en 
we doen het goed'.  Evenzo verwachten we van al onze zakelijke partners dat ze aan alle 
toepasselijke wet- en regelgeving voldoen en te allen tijde de leidende ethische principes 
naleven die in deze Gedragscode voor zakelijke partners staan. Specifiek verwachten we het 
volgende van onze zakelijke partners:  
 
1. Voldoe aan toepasselijke wetgeving. Zakelijke partners moeten zich bewust blijven van 

en voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van de landen waar zij actief zijn, 
waaronder, indien van toepassing, wetgeving inzake anticorruptie, douanevoorschriften, 
wetgeving inzake export- en handelscontrole, mededingings-, antitrust- en eerlijke 
handelswetgeving en privacywetgeving, lokale arbeids- en werkgelegenheidswetgeving 
en internationale eerlijke arbeidsnormen. 

 
2. Doe op een ethische manier zaken: Zakelijke partners mogen geen contant geld, 

geschenken of andere vormen van beloning gebruiken om zaken veilig te stellen of te 
behouden.  Het is voor zakelijke partners ook verboden om medewerkers van Nouryon 
iets van waarde te verstrekken (inclusief maaltijden, geschenken of entertainment) om 
zaken veilig te stellen of te behouden, of om een zakelijke beslissing te beïnvloeden. 
Zakelijke attenties met een nominale waarde (minder dan €50) kunnen worden 
geaccepteerd door medewerkers van Nouryon, maar alleen als die overeenkomen met 
het Beleid inzake Maaltijden, Geschenken en Zakelijk Vermaak van Nouryon. Zakelijke 
partners moeten nauwkeurige boekhouding en dossiers bijhouden van alle maaltijden, 
geschenken, entertainment en gerelateerde betalingen. 

 
3. Beperk concurrentiebeperkend gedrag: Zakelijke partners zullen te allen tijde voldoen 

aan de toepasselijke concurrentiebeperkende/anti-trustwetgeving van de zakenpartner of 
andere derde partijen van Nouryon. 

 
4. Respecteer mensenrechten: Zakelijke partners moeten een respectvolle en inclusieve 

werkomgeving cultiveren die vrij is van discriminatie en intimidatie. Ze moeten er ook voor 
zorgen dat ze voldoen aan alle toepasselijke lokale arbeids- en 
werkgelegenheidswetgeving en internationale eerlijke arbeidsnormen, en dat hun 
toeleveringsketens kinderarbeid, dwangarbeid of mensenhandel niet toestaan of 
faciliteren.  

 
5. Bied een veilige werkomgeving: Zakelijke partners moeten een veilige, schone en 

gezonde werkomgeving bieden waarin redelijke maatregelen worden genomen om 
arbeidsongevallen en veiligheidsincidenten te voorkomen. 
 

6. Bescherm het milieu: Zakelijke partners zullen aan alle toepasselijke milieuwetten- en 
regelgeving voldoen en hun uiterste best doen om de meest optimale praktijken en 
industrienormen voor milieubescherming te implementeren. Zakelijke partners zullen, 
voor zover mogelijk, ervoor zorgen dat de grondstoffen worden ingekocht op een manier 
die afval, ontbossing en andere negatieve effecten op het milieu en de lokale 
gemeenschappen tot een minimum beperkt. 
 

7. Voldoe aan normen voor verantwoorde inkoop:  Zakelijke partners zullen voldoen aan, 
en samenwerken met, Nouryon's behoefte om te voldoen aan wet- en regelgeving met 
betrekking tot conflictmineralen, moderne slavernij en andere initiatieven op het gebied 
van verantwoorde inkoop. Zakelijke partners zullen ook de meest optimale praktijken voor 
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onderzoek en ontwikkeling volgen, zoals het vermijden van dierproeven waar mogelijk, en 
bij het inkopen van risicovolle grondstoffen zoals palmolie. We zullen de duurzaamheid en 
ethische inkoopprestaties van onze leveranciers meten via hun EcoVadis-score. 
Resulaten worden bijgehouden in het EcoVadis-dashboard. Leveranciers die 45 of lager 
scoren of geen EcoVadis-score hebben, moeten mogelijk verbeteringsplannen indienen 
om verbetering van hun duurzaamheid en ethische inkooppraktijken aan te tonen. 
 

8. Bescherm en beheer informatie: Zakelijke partners zullen gepaste stappen 
ondernemen om de bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie van Nouryon te 
beschermen, inclusief werknemersinformatie, klantgegevens, intellectuele eigendom en 
handelsgeheimen. 
 

9. Meld zorgen: Zakelijke partners bieden werknemers en derden een anoniem kanaal om 
mogelijke schendingen van wet, regelgeving, beleid of deze Code te melden.  Zakelijke 
partners verbieden elke vorm van vergelding tegen werknemers of derden die te goeder 
trouw zorgen uiten. 

 
Alle zorgen over een zakelijke partner of de naleving van deze Code door Nouryon moeten worden 
gericht aan ons SpeakUp!-meldingssysteem. We bieden gratis telefoonnummers aan voor 36 
landen die in meerdere talen beschikbaar zijn. Bezoek de SpeakUp! website voor meer informatie.  
 
U kunt ook rechtstreeks een e-mail sturen naar het Compliance team van Nouryon op 
nouryoncompliance@nouryon.com of: 
 

Nouryon  
T.a.v.: Chief Compliance Officer 
100 Matsonford Road 
Building 5, Suite 550 
Radnor, PA 19087 
United States of America

https://www.nouryon.com/globalassets/nouryon/4.-company/4.-sustainability/downloads/nouryon---rspo-statement-2021.pdf
https://ecovadis.com/
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/74611/index.html
mailto:nouryoncompliance@nouryon.com


 

  

 

 


