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Gedragscode zakelijke partners Nouryon
Nouryon streeft ernaar om ethisch en verantwoord zaken te doen en verwacht hetzelfde van
haar zakelijke partners zoals leveranciers, distributeurs, agenten en consultants. Ter
ondersteuning van deze toewijding heeft Nouryon deze Gedragscode voor zakelijke partners
ontwikkeld om haar verwachtingen van haar zakelijke partners met betrekking tot de naleving
van wetgeving, zakelijke praktijken en de behandeling van mensen kenbaar te maken. De
zakelijke partners van Nouryon moeten de onderstaande lijst van verwachtingen en de
Zakelijke Gedragscode en Ethiek van Nouryon (bijgevoegd) doornemen en passende
maatregelen nemen om de naleving ervan te waarborgen. Nouryon kan de naleving van deze
Code door haar zakenpartners verifiëren, onder andere via audits. Schendingen kunnen een
reden zijn om de zakelijke relatie met de zakelijke partner te beëindigen.
1.

Voldoe aan de 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.

2.

Doe op een ethische manier zaken. Zakelijke partners betalen geen steekpenningen,
doen geen faciliterende betalingen en geven geen smeergeld of iets van waarde om op
ongepaste wijze zaken veilig te stellen of enig zakelijk voordeel te behalen.

3.

Vermijd ongepaste geschenken, maaltijden en entertainment. Zakelijke partners mogen
geen geschenken, maaltijden of entertainment (waaronder contanten of equivalenten van
contanten) verstrekken of aanbieden aan een werknemer van Nouryon die een zakelijke
beslissing op een ongepaste manier zou of zou kunnen beïnvloeden. Zakelijke gunsten
van een nominale waarde (minder dan € 50) kunnen alleen door werknemers van
Nouryon worden geaccepteerd op een manier die overeenkomt met het Beleid inzake
Geschenken en Zakelijk Vermaak van Nouryon en alle van toepassing zijnde wetgeving.

4.

Toon respect voor mensen. Zakelijke partners streven ernaar om een werkplek vrij van
discriminatie en intimidatie te bieden en werknemers en sollicitanten rechtvaardig te
behandelen.

5.

Respecteer fundamentele mensenrechten. Zakelijke partners garanderen dat de
producten en materialen die zij verkopen aan Nouryon niet worden gecreëerd met behulp
van kinderarbeid, dwangarbeid of door de slachtoffers van mensenhandel en zullen
redelijke stappen ondernemen om dergelijke praktijken in hun toeleveringsketens te
elimineren.

6.

Bied een veilige werkomgeving. Zakelijke partners bieden een veilige, schone en gezonde
werkomgeving die voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving en voorschriften en
spannen zich in om arbeidsgerelateerd letsel en veiligheidsincidenten te voorkomen.

7.

Voldoe aan milieuvoorschriften. Zakelijke partners dienen hun activiteiten uit te voeren op
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een manier die voldoet aan de toepasselijke milieuwet- en regelgeving en branchenormen
en ondersteunen de inspanningen van Nouryon om duurzaam te opereren.
8.

Houd een nauwkeurige boekhouding en dossiers bij. Zakelijke partners zullen een
nauwkeurige boekhouding en nauwkeurige zakelijke dossiers bijhouden zoals is vereist
door van toepassing zijnde wettelijke en regelgevende vereisten en geaccepteerde
boekhoudpraktijken.

9.

Werk mee tegen conflictmineralen. Zakelijke partners zorgen ervoor dat alle grondstoffen
die worden verkocht aan Nouryon vrij zijn van conflictmineralen die afkomstig zijn van
omstandigheden
die
bijdragen
aan
mensenrechtenschendingen
of
deze
ondersteunen. Zakelijke partners zullen Nouryon ondersteunen met betrekking tot de
meldingsvereisten voor conflictmineralen van Nouryon (of klanten van Nouryon).

10.

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

11.

Voorkom fraude. De zakelijke partners van Nouryon beschikken over interne controles om
fraude, het witwassen van geld en financiering van terrorisme op te sporen, te voorkomen
en erop te reageren.

Waar dit wettelijk is toegestaan, kunnen zakelijke partners vermoedelijke schendingen van
deze Gedragscode voor zakelijke partners melden bij de SpeakUp!-meldingswebsite of -hotline
van Nouryon of door contact op te nemen met de Chief Compliance Officer van Nouryon:
Gratis telefoonnummer:
Er zijn gratis telefoonnummers voor 40 landen beschikbaar op de SpeakUp!website van Nouryon. Er is ondersteuning in lokale talen beschikbaar. De
SpeakUp!-hotline is 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar.
Er zijn vertalers beschikbaar om uw zorgen in uw lokale taal te documenteren.
SpeakUp!-website:
http://www.nouryon.ethicspoint.com
Nouryon
T.a.v.: Chief Compliance Officer
Postbus 75730
1070 AS Amsterdam
Nederland
E-mail: nouryoncompliance@nouryon.com
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