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Opmerking 
In geval een bepaling in dit beleid tegenstrijdig is met de lokale wet-, en regelgeving van enige entiteit,  

dan zal deze lokale wet-, en regelgeving gelden.                                                                             
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Gedragsregels voor Leveranciers 

Indorama Ventures Company Limited en haar dochterondernemingen/verbonden ondernemingen 

(hierna collectief “het Bedrijf” genoemd) heeft zich ertoe verbonden om zijn activiteiten te verrichten in 

overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de hoogste ethische normen 

en een strategische benadering van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om afstemming binnen 

de hele toeleveringsketen te waarborgen verwacht het Bedrijf van zijn leveranciers dat ze soortgelijke 

beginselen hanteren. 

Daarom wenst het bedrijf, in overeenstemming met de visie van het bedrijf op zijn toeleveringsketen, 

al zijn leveranciers actief te betrekken bij dit beleid door hen ertoe aan te zetten om de Gedragscode 

voor leveranciers van het Bedrijf (hierna “de Code” genoemd) in acht te nemen. 

Toepassingsgebied 

In deze Code wordt bepaald wat het Bedrijf verwacht van alle leveranciers met wie het Bedrijf 

zakendoet of samenwerkt, of aan wie het diensten levert. De Code is van toepassing op de 

werknemers, moeder-, dochter- en verbonden entiteiten en onderaannemers van onze leveranciers. 

Het toepassingsgebied van de Code strekt zich uit tot leveranciers, externe medewerkers, 

dienstverrichters en commerciële partners. 

Deze Gedragscode voor leveranciers is ook van toepassing op onderaannemers van de leverancier 

die goederen en/of diensten leveren aan de leverancier. De Code wordt toegepast op alle onder-

onderaannemers. De leverancier is volledig verantwoordelijk voor de naleving van de Code door zijn 

onderaannemers, alsof het naleving door de leverancier zelf betreft. Het bedrijf verwacht dat zijn 

leveranciers in verband met deze Code een passend managementsysteem instellen en in stand 

houden en dat ze hun managementprocessen en bedrijfsactiviteiten actief monitoren en evalueren 

om ervoor te zorgen dat ze aansluiten bij de in deze Code vastgelegde beginselen. 

Om de voortgang van leveranciers en onderaannemers bij de toepassing van deze Code te volgen, 

kan het Bedrijf verschillende ondersteunende initiatieven nemen, die bijvoorbeeld de vorm kunnen 

aannemen van een verzoek aan de desbetreffende ondernemingen om te verklaren dat ze de Code 

naleven of, in bepaalde gevallen, evaluaties en inspecties ter plaatse van installaties van de 

leverancier en diens onderaannemers. Als bij een controle een schending van deze Code wordt 

vastgesteld, dient de desbetreffende leverancier de situatie onverwijld te corrigeren naar 

tevredenheid van het Bedrijf. Verzuim om dat te doen kan gevolgen hebben voor het toekomstige 

vermogen van een leverancier om zaken te doen met het Bedrijf. 

Naleven wetgeving 

In de Code worden de normen voor het zakelijk gedrag van de leveranciers uiteengezet. Dit gedrag 

moet ethisch, maatschappelijk verantwoord en gericht op naleving van de toepasselijke wet- en 

regelgeving zijn. In geval van verschil tussen de normen van de Code en die van nationale wetgeving 

of andere toepasselijke regelgeving dienen leveranciers zich aan de meest strikte daarvan te houden. 
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Ethiek en juridische voorschriften 

Vermijdt belangenverstrengeling:  

Leveranciers dienen de toepasselijke wet- en regelgeving inzake omkoping, corruptie, fraude na te 

leven. Leveranciers mogen nooit, onder geen enkele omstandigheid, illegale betalingen aan enig 

persoon of entiteit doen of goedkeuren, ongeacht of het onbehoorlijk te verkrijgen voordeel 

rechtstreeks of via een tussenpersoon wordt aangeboden. 

Giften, Gastvriendelijkheid en onkosten:  

Leveranciers van het Bedrijf mogen geen giften of gunsten aanbieden aan de werknemers van het 

Bedrijf, direct of indirect, wat gezien kan worden als een poging een zakelijke beslissing te 

beïnvloeden. Gastvriendelijkheid, zoals evenementen, maaltijden of entertainment mag 

aangeboden worden als het een zakelijk doel heeft en de kosten binnen redelijke grenzen blijven 

(minder dan of gelijk aan €75,-). Reiskosten voor personen die het Bedrijf vertegenwoordigen 

worden betaald door het Bedrijf. Gastvriendelijkheid, onkosten of giften zullen niet aangeboden of 

ontvangen worden tijdens situaties als contractonderhandelingen, aanbestedingen of 

onderscheidingen. 

Nauwkeurige Boekhouding en Bedrijfsdocumenten: 

Leveranciers dienen nauwkeurige documentatie bij te houden van alle aangelegenheden die 

verband houden met de zakelijke relatie van de leverancier met het Bedrijf, en stellen deze 

documentatie op verzoek ter beschikking aan het Bedrijf. 

Concurrentie:  

Leveranciers dienen onder geen enkele omstandigheid enige inbreuk op algemene of specifieke 

mededingingswetgeving te veroorzaken of daaraan deel te nemen, zoals het maken van illegale 

prijsafspraken, illegale marktverdeling en ander gedrag dat in strijd is met de toepasselijke wet- en 

regelgeving. 

Mensenrechten normen 

Het Bedrijf is toegewijd aan zowel het beschermen als respecteren van de mensenrechten zoals 

beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de twee bijbehorende 

verdragen Het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en Het 

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten. Wij verwachten dat onze 

leveranciers dezelfde of gelijkwaardige normen hanteren als het gaat om de omgang met 

werknemers en de interactie met de samenleving. De minimale vereisten zijn: 

Verschil en Gelijkheid: 

Leveranciers dienen te streven naar gelijke kansen en gelijke behandeling, ongeacht ras, 

huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, oorspronkelijk afkomst, leeftijd, handicap of 

enig andere toestand welke benoemt wordt als een recht van de mens. Van leveranciers wordt 

verwacht dat ze het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk ondersteunen. Leveranciers 

moeten discriminatie of intimidatie, waaronder elke vorm van bedreiging of lichamelijk of psychisch 

misbruik, ten opzichte van werknemers tegengaan.  
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Passende Werktijden en lonen:  

Leveranciers moeten alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake arbeidstijden en overwerk 

naleven, evenals die inzake lonen en uitkeringen. 

 

Respecteer Vrijheid van Vereniging en Collectieve Onderhandelen: 

Leveranciers zullen het wettelijke recht van Vrijheid van Vereniging voor de werknemers 

respecteren, evenals het wettelijke recht wel/niet lid te worden van een vakbond of deze op te 

richten of op andere wijze deel te nemen aan Collectief Onderhandelen.  

 

Kinderarbeid: 

Leveranciers zullen zich naar hun beste weten niet schuldig maken aan kinderarbeid, hetzij direct, 

hetzij indirect. Dit geldt ook voor hun leveranciers, klanten of anderszins. Onder kind wordt 

verstaan: iedereen jonger dan 15 jaar, tenzij nationale of lokale wetgeving een hogere leerplichtige 

leeftijd of minimumwerkleeftijd voorschrijft, in welk  geval de hoogste leeftijd van toepassing is. 

Onder kinderarbeid wordt verstaan: al het werk dat door een kind of jongere wordt verricht, tenzij 

dit valt onder het IAO verdrag C138 betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot de 

arbeidsmarkt (1973). 

Dwangarbeid:  

Leveranciers zullen zich naar hun beste weten niet schuldig maken aan gedwongen of onvrijwillige 

arbeid, contractarbeid, dwangarbeid of slavenarbeid, hetzij direct, hetzij indirect. Dit geldt ook voor 

hun leveranciers, klanten of anderszins. 

Milieu, Gezondheid en Veiligheid 

Leveranciers moeten zich houden aan alle geldende milieuwetten, regelgevingen en normen inzake 

het milieu.  Leveranciers moeten uit voorzorg handelen als het gaat om uitdagingen op het gebied 

van milieu, initiatief nemen om een hogere mate van milieubewustzijn te creëren en de ontwikkeling 

en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën promoten. Leveranciers zullen er alles aan doen 

de impact van activiteiten en producten op het milieu en de werkomgeving te verminderen. 

 

Leveranciers zullen de nodige voorzorgsmaatregelen treffen voor de gezondheid, veiligheid en het 

welzijn van de werknemers, mensen, bezoekers, contractanten en iedereen binnen de gemeenschap 

die mogelijk effecten van hun activiteiten ondervindt. Leveranciers moeten zorgen voor een veilige en 

hygiënische werkomgeving en veilige praktijken bevorderen. Leveranciers worden aangespoord om 

een gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem toe te passen. 

 

Milieu-, gezondheids- en veiligheidsrisico’s moeten worden beoordeeld en er moeten passende 

controles worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de in de Code vermelde beginselen worden 

nageleefd. 
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Bedrijfseigen informatie 

Alle schriftelijke of mondelinge informatie die leveranciers in het kader van hun activiteiten met het 
Bedrijf ontvangen, moet vertrouwelijk worden behandeld en mogen nooit worden gebruikt voor eigen 
gewin of aan derden worden meegedeeld. 
 
Ingeval een bevoegde regelgevende autoriteit of toepasselijke wet- of regelgeving een leverancier 

verplicht om vertrouwelijke informatie te onthullen, dient de leverancier het Bedrijf daar zo spoedig als 

de omstandigheden toelaten, schriftelijk van in kennis te stellen, zodat het Bedrijf om een 

beschermingsmaatregel kan verzoeken, op passende wijze verhaal kan halen en/of een vrijstelling 

van de verplichting kan proberen te verkrijgen. Ingeval dergelijke beschermings- of andere maatregel 

niet wordt verkregen of indien het Bedrijf geen vrijstelling van de verplichting verkrijgt, mag de 

leverancier de vertrouwelijke informatie alleen openbaar maken voor zover zijn juridisch adviseur dit 

wettelijk verplicht acht en dient de leverancier een kopie van alle op die wijze openbaar gemaakte 

vertrouwelijke informatie te verstrekken aan het Bedrijf. In verband met een dergelijke 

openbaarmaking zal de leverancier zich tot het uiterste inspannen om te proberen de 

vertrouwelijkheid van de informatie te handhaven. Dit omvat zowel commerciële als technische 

informatie. Om het proces voor de bescherming van bedrijfseigen informatie te formaliseren wordt 

gebruikgemaakt, en zal gebruikgemaakt blijven worden, van geheimhoudings- en 

vertrouwelijkheidsovereenkomsten. 

Wederzijds vertrouwen en respect 

Het Bedrijf verwacht van zijn leveranciers dat ze deze Code respecteren en de naleving ervan 

bevorderen. Wij erkennen dat onze leveranciers onafhankelijke ondernemingen zijn. Acties van onze 

zakelijke partners kunnen  echter worden toegeschreven aan het Bedrijf en kunnen onze reputatie bij 

anderen aantasten. Daarom verlangen we dat alle leveranciers voldoen aan de normen en dat ze de 

in deze Code vermelde beginselen bevorderen en integreren in hun routinematige 

verbeteringsactiviteiten. 

Melding van Wangedrag 

Wanneer zich onethische praktijken of nalevingsaangelegenheden voordoen die vragen oproepen, 

hebben leveranciers de verantwoordelijkheid deze naar voren te brengen. Leveranciers kunnen deze 

zorgen melden bij: 

Indorama Ventures PCL. 

75/102 Ocean Tower 2, 37th Fl., 

Soi Sukhumvit 19, Asoke Road, 

Klongtoey Nua, Wattana, 

Bangkok 10110, Thailand 

Tel: +662 661-6661 Ext.556 

Email: independentdirectors@indorama.net  

De relatie tussen een leverancier en het Bedrijf zal niet worden beïnvloed door een eerlijk verslag van 

mogelijk wangedrag.  
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Bedrijfsnaam: 

Officiële Adres: 

Contactpersoon: 

 

Datum: 

Bevestigingsbrief - Aanvaarding van de naleving van de 

Gedragscode voor leveranciers van Indorama Ventures 

Indorama Ventures – inclusief en namens alle met Indorama Ventures verbonden ondernemingen en 

dochterondernemingen, samen “het Bedrijf” genoemd – heeft zich gecommitteerd aan duurzame 

ontwikkeling, met inbegrip van eerbiediging van erkende ethische, milieu-, mensenrechten- en 

arbeidsnormen. 

 

Daarom wil het Bedrijf ervoor zorgen dat alle leveranciers van het Bedrijf zich houden aan de normen 

van onze Gedragscode voor leveranciers (“de Code”), die bij deze brief is gevoegd. Voor meer 

informatie over de specifieke normen verwijzen wij u naar de Code. 

 

Wij verzoeken u deze brief te ondertekenen en op die manier de in de Code vastgelegde normen te 

erkennen en ermee in te stemmen, als blijk van uw verbintenis om de Code na te leven. 

 

Voorts zouden we graag zien dat u de in de Code vermelde informatie verspreidt onder uw 

onderaannemers die betrokken zijn bij de vervaardiging van het product dat (of de producten die) u 

levert aan het Bedrijf en dat u hen verzoekt om verificatie- en nalevingsformulieren in te vullen en aan 

u te retourneren. Deze documenten dienen te worden bewaard en op verzoek toegankelijk te zijn 

voor vertegenwoordigers van het Bedrijf. Ook dienen leveranciers ermee in te stemmen om het 

Bedrijf in kennis te stellen van veranderingen binnen de toeleveringsketen en ervoor te zorgen dat 

deze toeleveringsketen voldoet (of meer dan voldoet) aan de Code. 

 

Indien u vragen heeft over deze brief of de Code, kunt u contact opnemen met het Bedrijf via uw 

ondertekenende contactpersoon. 

 

 

Hoogachtend, 

Hierbij erkennen wij, de ondergetekende(n), de in de Code 

vastgelegde normen, stemmen wij daarmee in en  verklaren wij 

deze normen te zullen naleven. 

 

Plaats: 

Datum: 

 

 

………………………………………………… 

Handtekening 

Verduidelijking van de naam 

Functie  
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Formulier Verificatie van naleving Onderaannemer 

 

Directe leverancier 

bedrijfsnaam: 

 

Onderaannemer 
bedrijfsnaam: 

 

Adres:  

Contactpersoon:  

Email:  

Telefoonnummer:  

Faxnummer:  

 

 

 

Product Naam Aard van Niet-naleving 
Ondernomen stappen voor 

naleving 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Namens ...................................., de  voorwaarden  zoals  vermeld  in  de  Code  voorgelegd  door  
het  Bedrijf zijn doorgenomen en geaccepteerd. ................................. ziet, voor zover bekend, 
geen punten waarop de Code niet nageleefd wordt. ...................................... , gaat akkoord met 
het verzoek, binnen een korte termijn melding te doen indien er zaken veranderen waardoor het 
bedrijf op bepaald vlak de Code niet naleeft. 
 

 

Eigenaar/Operator Handtekening: ................................................................................................ 

Eigenaar/Operator Naam ( print A.u.b.): ............................................................................... 

Datum: ....................................................... 


