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Handelspartners en crediteuren beleid 

 
Indorama Ventures gelooft in het afnemen van diensten en producten van handelspartners en 

crediteuren die ethisch te werk gaan. Wij trachten te werken met organisaties die dezelfde waarden 

en idealen nastreven als wij. 

 

Principes en gebruik 

 

Bij Indorama Ventures geloven wij sterk in ethische principes en uitstekend rentmeesterschap. Wij 

vragen van onze belangrijkste handelspartners en crediteuren dat zij voldoen aan scherp omlijnde 

zakelijke criteria. Deze zijn; dat alle tewerkstellingen uit vrije wil zijn, dat de werkomstandigheden 

veilig en hygiënisch zijn, dat er geen sprake is van kinderarbeid, dat de lonen eerlijk en marktconform 

zijn en waar mogelijk boven het minimumloon liggen en dat de werkuren niet overmatig zijn maar 

volgens de lokaal geldende richtlijnen.  

 

Wij verlangen ook van onze grootste handelspartners en crediteuren de garantie dat er geen wrede, 

gemene of vernederende behandeling of praktijken toegestaan zijn; dat looninhouding als straffende 

maatregel niet is toegestaan; dat er geen discriminatie op de werkvloer plaatsvindt. 

 

Omdat Indorama Ventures een duidelijk beleid heeft als het gaat om corruptie, verlangen wij van 

onze belangrijkste handelspartners en crediteuren dat zij zich niet inlaten met omkoping, corruptie, 

chantage of intimidatie. 

 

Aangezien we ook een duidelijk beleid hebben aangaande milieubeheer; verlangen wij van onze 

belangrijkste handelspartners en crediteuren hetzelfde. Wij zouden graag zien dat onze voornaamste 

handelspartners en crediteuren rekening houden met het milieu bij alle zakelijke activiteiten. 

 

Verantwoordelijkheden 

 

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor invoering van dit beleid ligt bij de algemeen directeur. 

 

De afzonderlijke afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor het invoeren van dit beleid binnen hun 

gebied en voor het monitoren van de opvolging hiervan en zullen hierover verslag uitbrengen. 

 

Ethisch Aankoop en Krediet beleid 

 

Omdat Indorama Ventures een grote verscheidenheid aan goederen en diensten aankoopt die nodig 

zijn voor het functioneren van ons bedrijf, zijn we ook sterk afhankelijk van een aantal belangrijke 

handelspartners en crediteuren voor het reilen en zeilen van onze kernactiviteiten. Daarom is een 

goede werkrelatie met onze handelspartners en crediteuren van essentieel belang voor het succes 

van ons bedrijf. Om deze reden vermelden we duidelijk ons aankoop en krediet beleid om er zeker 

van te zijn dat onze bedrijfsnormen volledig geïntegreerd zijn. 

 

Ten eerste;  we zijn verheugd te melden dat ons uitgangspunt is solide relaties op te bouwen met 

onze handelspartners en crediteuren gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en begrip. 

 

We zien graag dat onze handelspartners en crediteuren bedrijfsprincipes aanhangen die 

samenhangen met onze principes en dat wij er van op aan kunnen dat hun producten en diensten 

gefabriceerd en geleverd worden volgens alle wetgeving die relevant is voor hun bedrijfstak in de 

gebieden waar zij werkzaam zijn. Om deze reden verzoeken wij dat zij aanvaardbare sociale en 

wettelijke principes aannemen en toepassen op het gebied van veiligheid, milieu, productkwaliteit, 



arbeid en mensenrechten in overeenstemming met ons beleid. Ze moeten ons kunnen garanderen 

dat deze zaken correct toegepast worden binnen het bedrijf bij alle goederen of services die aan ons 

geleverd worden. 

 

Wij stellen ons het doel scherp geprijsde goederen en diensten te verkrijgen en in te huren, waarbij 

we de zekerheid hebben dat deze van bronnen afkomstig zijn die de mensenrechten, veiligheid en 

het milieu niet op het spel zetten. Wij verwachten hetzelfde van onze handelspartners en 

crediteuren. 

 

Wij verwachten van onze handelspartners en crediteuren dat zij zich inzetten voor een continue 

verbetering in hun relatie met ons en alert blijven op zaken waarbij we samen zouden kunnen 

werken aan de verbetering van hun goederen en diensten en andere gebieden van 

gemeenschappelijk belang. 

 

Op onze beurt zullen wij nastreven samen te werken met onze handelspartners en crediteuren om 

een langdurige betekenisvolle relatie op te bouwen ten gunste van beide partijen en de kwaliteit, 

milieuprestaties en duurzaamheid van goederen en diensten, waar mogelijk, te verbeteren ten 

gunste van beide partijen. We staan ook voor eerlijke en rechtvaardige omgang met onze 

handelspartners en crediteuren en vragen om dezelfde toewijding van hun kant. 

 


