“Commitment counts!”

Gedragscode voor leveranciers

Bij BASF creëren wij chemie voor een duurzame toekomst. Wij combineren in onze bedrijfsactiviteiten economisch
succes, sociale verantwoordelijkheid en milieubewustzijn. Daarnaast stellen we onze klanten in staat om te voldoen aan
de huidige en toekomstige eisen van de maatschappij.
Om de opportuniteiten op het vlak van duurzame ontwikkeling ten volle te benutten, streven wij ernaar onze troeven te
koppelen aan de deskundigheid van onze leveranciers . Bijgevolg verwachten we dat onze leveranciers, evenals hun
leveranciers en onderaannemers, de toe te passen wetten volledig naleven en aan de internationaal erkende milieu en
sociale normering en normen inzake goed bestuur tegemoetkomen. (De zogenaamde ESG-normen: ‘Environment,
Social and corporate Governance’).
Wij verwachten in het bijzonder dat u als onze leverancier de volgende ESG-normen steunt, aanvaardt en toepast. Ze
1
zijn gebaseerd op de tien principes van het ‘Global Compact initiative’ van de Verenigde Naties en het Responsible
2
Care programma van de chemische industrie :
Milieu (E.)
Sociaal (S.)
•

U voldoet aan alle toepasbare regulering op het
vlak van milieubescherming, veiligheid en
gezondheid.

•

U ondersteunt de bescherming van internationaal
uitgevaardigde mensenrechten, o.a. op het vlak van
minimumloon en arbeidstijd.

•

U stimuleert het veilige en milieuvriendelijke
ontwikkelen, vervaardigen, vervoeren, gebruiken en
verwijderen van uw producten.

•

U bestrijdt gedwongen arbeid, kinderarbeid en
discriminatie op de werkvloer.

•

•

U beschermt het leven en de gezondheid van uw
personeel en omgeving, evenals van de hele
bevolking, tegen gevaren die verband houden met
uw processen en producten.

U handhaaft de vrijheid van vereniging en het recht
op collectieve onderhandelingen.

Goed bestuur (G.)
•

U gebruikt grondstoffen efficiënt, past energieefficiënte en milieuvriendelijke technologieën toe en
beperkt het afval, evenals de lucht-, water- en
bodemverontreiniging.

U houdt zich aan alle toepasbare nationale en
internationale antitrustwetten en voorschriften ter
handelscontrole.

•

U beperkt uw impact op de biodiversiteit,
klimaatverandering en waterschaarste tot een
minimum.

U gaat corruptie tegen, inclusief omkoping, en
verzekert
dat
persoonlijke
relaties
de
bedrijfsactiviteiten niet beïnvloeden.

•

U onthoudt zich van witwaspraktijken.

•

•

Onze relatie met u is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. U kunt uw verbintenis tot deze principes ook
tonen door uw eigen gedragscode of bedrijfsbeleid na te leven waarin deze normen zijn opgenomen. BASF kan u echter
vragen om aan de hand van een van onderstaande methoden aan te tonen dat u deze ESG-normen naleeft en, zo niet,
om correctieve maatregelen te nemen:
•

Zelfbeoordeling: Wij kunnen u vragen om een
vragenlijst in te vullen over het naleven van de
ESG-normen.

•

Beoordeling door een derde: Wij kunnen aan
een derde partij (bv. een dataleverancier)
desktopinformatie vragen over hoe u de ESGnormen naleeft en toepast.

•

Certificaten / verklaringen: Wij kunnen u
vragen om een certificaat of verklaring voor te
leggen waarin wordt bevestigd dat u de ESGnormen naleeft.

•

Audits ter plaatse: Wij, of een erkende derde
partij die namens ons optreedt, kunnen (kan) u de
toestemming vragen om ter plaatse te komen
controleren of u de ESG-normen naleeft.

Wij hechten er veel belang aan dat de principes van duurzame ontwikkeling in onze Supply Chain worden verzekerd.
U maakt deel uit van onze Supply Chain. BASF rekent dan ook op uw medewerking!
Voor meer bijzonderheden en informatie: www.basf.com/supplier-code-of-conduct
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(www.globalcompact.org)
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(www.responsiblecare.org)

