GEDRAGSCODE
VOOR LEVERANCIERS
Als onderdeel van de Sonepar Groep (“Sonepar”) streven wij ernaar om wereldwijd als
een maatschappelijk verantwoorde onderneming zaken te doen. Wij zijn van mening dat
een hoge standaard voor verantwoord ondernemen op het gebied van ethiek, milieu en
maatschappij zoals beschreven in deze Gedragscode essentieel is. Wij verwachten van
onze leveranciers dat zij deze Gedragscode richting haar eigen leveranciers hanteert en
zo de principes van deze Gedragscode door laat werken in de keten.
Leveranciers dienen, naast het bepaalde in deze Gedragscode voor Leveranciers, ook
Sonepars Gedragscode, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en eventuele
contractuele verplichtingen na te leven.

NALEVING VAN WETGEVING

WERKGEVERSCHAP

Leveranciers dienen ervoor te zorgen dat hun productie,
producten, diensten en de productielocatie in
overeenstemming zijn met alle geldende (lokale) wet- en
regelgeving.

Leveranciers dienen intimidatie te voorkomen en ervoor te
zorgen dan werknemers kunnen werken in een omgeving
die vrij is van fysieke, psychologische en andere vormen van
mishandeling. Leveranciers dienen de rechten van werknemers
te respecteren en alle geldende wet- en regelgeving in het land
of de landen waarin zij actief zijn na te leven. Dit omvat ook
alle rechten en minimumeisen in relatie tot lonen, beloningen
en arbeidsomstandigheden.

MENSENRECHTEN
Leveranciers dienen de mensenrechten en privacy van
iedereen te respecteren. Leveranciers worden geacht mensen
met respect en waardigheid te behandelen. Ook stimuleren
zij diversiteit en bevorderen gelijke kansen voor iedereen en
helpen zij een inclusieve, betrokken en ethische cultuur te
bevorderen.
Kinderarbeid
Het is leveranciers niet toegestaan zich in te laten met
kinderarbeid of zaken te doen met zakenpartners die zich
inlaten met kinderarbeid. Onder ‘kind’ wordt verstaan
een persoon die jonger is dan de lokale wettelijke
minimumleeftijd geldend voor werknemers door wie de
werkzaamheden worden verricht, mits die wettelijke leeftijd
in overeenstemming is met de minimumleeftijd om arbeid
te verrichten zoals gedefinieerd door de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO) onderdeel van de Verenigde Naties
(VN).
Mensenhandel
Leveranciers laten zich niet in met het werven, vervoeren,
overplaatsen, herbergen of ontvangen van personen door
middel van geweld, fraude of dwang, met het oogmerk op
uitbuiting. Leveranciers onthouden zich van het gebruik of
de levering van arbeid of diensten die illegaal zijn ingekocht
en met name door middel van migrantensmokkel of
mensenhandel.
Dwangarbeid
In geen geval is het leveranciers toegestaan mensen tegen
hun wil in dienst te nemen, te laten werken of zaken te
doen met zakenpartners die zulke praktijken hanteren en of
bevorderen.

Leveranciers dienen de geldende wettelijke voorschriften
met betrekking tot werknemersbeloningen en arbeidstijden
na te leven. Leveranciers dienen de vrijheid van vereniging
van medewerkerste respecteren en ook de rechten om hun
arbeidsomstandigheden openlijk met de leiding te bespreken
zonder dat zij bang hoeven te zijn voor intimidatie, boetes,
inmenging of sancties in welke vorm dan ook.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU
Leveranciers dienen de omgeving te respecteren en hun
productie, producten en diensten zodanig uit te voeren dat
de negatieve milieueffecten die in verband staan met hun
activiteiten tot een minimum worden beperkt. Zij dienen te
streven naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van energie en
het gebruik van duurzame energie te bevorderen. Leveranciers
dienen de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van
werknemers, bezoekers en andere betrokkenen bij de
bedrijfsvoering te garanderen. Ook dienen zij alle geldende
wet- en regelgeving na te leven en zich tot het uiterste in te
spannen om veiligheids- en gezondheidsprocedures na te
leven.

CORRUPTIE
Naleving van Anticorruptiewetgeving Het is leveranciers
niet toegestaan enige vorm van corruptie of beïnvloeding te
tolereren of zich daarmee bezig te houden. Noch om direct of
indirect iets van waarde te verstrekken, aan te bieden of toe te
zeggen aan of te vragen van een overheidsambtenaar of een
werknemer in de particuliere sector met als doel die ambtenaar
of werknemer te bewegen om handelingen te beïnvloeden
of een ongepast voordeel te verkrijgen, daaronder mede
begrepen faciliterende betalingen.

Leveranciers worden geacht een redelijk ‘due
diligence’ onderzoek uit te voeren om corruptie en
beïnvloeding te voorkomen en aan het licht te brengen
in alle zakelijkeovereenkomsten, waaronder begrepen
samenwerkingsverbanden, joint-ventures en bij het gebruik
maken van tussenpersonen zoals agenten of adviseurs.
Geschenken en vermaak
Uitwisseling van geschenken of vermaak met als doel een
oneerlijk concurrentievoordeel te behalen is niet toegestaan.
In alle zakelijke relaties dienen leveranciers zich ervan te
vergewissen dat het aanbieden of ontvangen van geschenken,
uitnodigingen, vermaak of zakelijke presentjes is toegestaan
op grond van wet- en regelgeving, voor een legitiem doel en
redelijk is en niet is bedoeld om invloed uit te oefenen, en dat
deze uitwisseling niet in strijd is met regels en standaarden
van de organisatie van de ontvanger en dat die uitwisseling
in overeenstemming is met redelijke marktgebruiken en
-praktijken.
Bij het verstrekken van geschenken of vermaak (Hieronder
vallen ook het verstrekken promotionele artikelen aan
medewerkers van Sonepar) dienen leveranciers het volgende in
acht te nemen:

INTELLECTUELE EIGENDOM
Leveranciers dienen intellectuele eigendomsrechten te
respecteren en zich te allen tijde te onthouden van het plegen
van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden
bij het ontwikkelen, vervaardigen of leveren van producten of
het verlenen van diensten aan Sonepar. Het is leveranciers
niet toegestaan op enigerlei wijze inbreuk te maken of
namaakproducten te leveren.

PERSOONSGEGEVENS
Leveranciers dienen alle wet- en regelgeving inzake de
bescherming van persoonsgegevens na te leven.

INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE
Export- en importcontrolemaatregelen
Leveranciers dienen ervoor te zorgen dat zij handelen in
overeenstemming met alle geldende wet- en regelgeving
die van toepassing zijn op de in- en export van de door of
via hen geleverde goederen of de door of via hen verleende
diensten. Leveranciers dienen met name maatregelen te treffen
om te voorkomen dat hun handelingen op enigerlei wijze
leiden tot schending van geldende sanctiewetgeving die door
enige nationale of internationale autoriteit wordt opgelegd of
gehandhaafd.

•

Geld of waardebonnen zijn niet toegestaan.

•

Geschenken met een waarde van >€50,- moeten worden
gemeld bij de leidinggevende van betreffende medewerker.

•

Uitnodigingen voor werk gerelateerde evenementen dienen
gemeld te worden bij de leidinggevende van betreffende
medewerker.

Leveranciers dienen alle geldende wet- en regelgeving op het
gebied van gevaarlijke stoffen en conflictmineralen na te leven.

•

Geschenken die te vaak, buiten proportioneel of in strijd
zijn met de lokale wet- en regelgeving zijn niet toegestaan.

CONFLICTMINERALEN

•

Geschenken of vermaak die de reputatie van Sonepar
kunnen schaden zijn niet toegestaan.

CONCURRENTIE
Leveranciers dienen alle geldende wetgeving op het gebied
van kartelvorming, mededinging en handelspraktijken na
te leven. Daarbij moeten zij zich onthouden van praktijken
zoals ongepaste uitwisseling van informatie en gegevens,
prijsafspraken met concurrenten, manipulatie van
aanbestedingsprocedures, onjuiste verdeling van klanten of
gebieden of andere praktijken waardoor de concurrentie op
niet toegestane wijze wordt beperkt.

BELANGENVERSTRENGELING
Leveranciers dienen alle vormen van belangenverstrengeling
en situaties die de schijn van belangenverstrengeling hebben in
hun (zakelijke) contacten met Sonepar te vermijden. Mogelijke
situaties die kunnen leiden tot belangenverstrengeling tussen
leveranciers en Sonepar zullen op voorhand met Sonepar
moeten worden besproken.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE
Leveranciers dienen alle nodige maatregelen te treffen ter
bescherming van alle gevoelige informatie en gegevens van
Sonepar, waaronder doch niet beperkt tot vertrouwelijke,
eigendomsrechtelijk beschermde, bedrijfsspecifieke en
persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Informatie
en gegevens mogen zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Sonepar niet worden gebruikt voor
doeleinden die buiten de gangbare reikwijdte van de zakelijke
overeenkomsten met Sonepar vallen.

Gevaarlijke stoffen

Leveranciers treffen maatregelen om vast te stellen of
hun producten al dan niet conflictmineralen bevatten.
Conflictmineralen zijn grondstoffen zoals tin, tantaal, goud
en wolfraam, die direct of indirect in conflictgebieden of
buurlanden door gewelddadige groepen op de internationale
markt worden verhandeld. Indien blijkt dat dit het geval
is, dienen leveranciers bij de toeleveringsketen een
nauwkeurig onderzoek uit te voeren naar de herkomst van de
desbetreffende mineralen en de nodige maatregelen te treffen
om ervoor te zorgen dat aan Sonepar geleverde producten vrij
zijn van dergelijke conflictmineralen.

NAUWKEURIGE ADMINISTRATIE
Leveranciers worden geacht een nauwkeurige administratie te
voeren. Het is leveranciers niet toegestaan de administratie te
wijzigen met als doel om zaken te verbergen of te verdraaien.
Alle documentatie die, ongeacht hun formaat, zijn opgesteld
of ontvangen als bewijs van een zakelijke transactie dienen
de transactie of gebeurtenis volledig en juist weer te geven.
De administratie moet in lijn met de geldende wettelijke en
contractuele voorschriften en termijnen worden bewaard.

MELDEN VAN MISSTANDEN/KLOKKENLUIDERSPROCEDURE
Leveranciers moeten hun werknemers passende middelen ter
beschikking stellen om te goeder trouw (dreigende) misstanden
aan de orde te stellen zonder dat zij zich zorgen hoeven te
maken over sancties in welke vorm dan ook. Medewerkers van
leveranciers kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken
van de Klokkenluidersprocedure van Sonepar die toegankelijk
is voor derden, zoals vermeld op de website van Sonepar.

