
GEDRAGSCODE 
VOOR LEVERANCIERS



VOORWOORD

INEOS verbindt zich ertoe om te handelen als een 
verantwoordelijke onderneming en om te voldoen aan 
alle relevante lokale, nationale en internationale wetten. 
Het is onze missie om een leider binnen onze sector te 
zijn en onze prestaties voortdurend te verbeteren. Daarbij 
brengen we echter om geen enkele reden onze milieu-, 
gezondheids- en veiligheidsnormen in gevaar.

INEOS verwacht van zijn leveranciers dat zij de 
toepasselijke wetten naleven en zich houden aan 
internationaal erkende normen op het gebied van milieu, 
maatschappij en bestuur, met inbegrip van de normen 
uiteengezet in onze gedragscode en ons SHE-beleid.

Om ons te helpen die belofte na te komen, definieert 
en bundelt deze gedragscode voor leveranciers 
wat wij verwachten van onze leveranciers, hun 
dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, hun 
onderaannemers of andere contractanten en agenten van 
zakelijke partners, ongeacht hun locatie of achtergrond met 
betrekking tot de volgende categorieën:

• Veiligheid en gezondheid
• Milieubescherming
• Arbeidspraktijken en mensenrechten
• Ethiek en eerlijke bedrijfspraktijken.

Als leverancier van INEOS, en als onderdeel van onze 
toeleveringsketen, verwachten wij dat u uw activiteiten 
uitvoert in overeenstemming met de waarden en principes 
uiteengezet in deze gedragscode, altijd met volledige 
inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving, 
en dat u uw eigen leveranciers en tegenpartijen 
dienovereenkomstig selecteert.

Door te aanvaarden om voor of met INEOS te werken, 
verbinden leveranciers zich ertoe om zich aan deze 
gedragscode te houden. INEOS behoudt zich het recht voor 
om audits en beoordelingen uit te voeren om uw naleving 
van deze gedragscode te controleren. 

Gedrag dat in strijd is met of een inbreuk vormt op deze 
gedragscode kan leiden tot opschorting of beëindiging 
van de samenwerking met INEOS. Elke inconsistentie met 
of schending van deze gedragscode kan rechtstreeks aan 
uw INEOS-contactpersoon worden gemeld of vertrouwelijk 
meegedeeld via: procurement.feedback@ineos.com

HET IS ONZE MISSIE OM 

EEN LEIDER BINNEN ONZE 

SECTOR TE ZIJN EN ONZE 

PRESTATIES VOORTDUREND 

TE VERBETEREN. DAARBIJ 

BRENGEN WE ECHTER OM 

GEEN ENKELE REDEN ONZE 

MILIEU-, GEZONDHEIDS- EN 

VEILIGHEIDSNORMEN IN 

GEVAAR.   

mailto:procurement.feedback%40ineos.com?subject=


VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Veiligheid en gezondheid staan bij INEOS voorop. 
Leveranciers zorgen voor en handhaven een veilige 
werkomgeving en moedigen solide gezondheids- en 
veiligheidspraktijken aan.

• Veiligheid, gezondheid en risicopreventie op  
het werk
Alle medewerkers en onsite aannemers moeten 
in een veilige, gezonde omgeving kunnen werken, 
in overeenstemming met de toepasselijke wet- en 
regelgeving, met als doel een incident- en letselvrije 
werkomgeving te creëren en beroepsziekten en 
gezondheidsproblemen in verband met hun activiteiten 
te voorkomen.

• Crisismanagement
Leveranciers identificeren en beoordelen potentiële 
noodsituaties. Voor elke situatie ontwikkelen en 
implementeren de leveranciers noodplannen en 
reactieprocedures, die lichamelijke, milieu- en 
eigendomsschade tot een minimum beperken.

• Sanitaire voorzieningen, voedsel en huisvesting
Leveranciers bieden medewerkers en onsite 
contractanten redelijk toegankelijke, sanitaire 
voorzieningen en, waar van toepassing, schone en 
veilige slaapzalen, alsook faciliteiten voor het nuttigen, 
bereiden en bewaren van voedsel. 

• Communicatie en training
Werknemers en onsite contractanten worden adequaat 
geïnformeerd over gezondheids- en veiligheidskwesties 
en krijgen een passende opleiding in hun lokale taal om 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s tot een minimum te 
beperken.

• Levensreddende regels
Leveranciers en anderen die namens hen  
werken, volgen de 7 Life Saving Rules van INEOS  
(www.ineos.com) wanneer ze op INEOS-terreinen 
werken.

http://www.ineos.com


MILIEUBESCHERMING

We verwachten van onze leveranciers dat zij alle 
toepasselijke milieuwetten en -regelgeving naleven en 
milieubewust zakendoen. Leveranciers identificeren 
de risico’s en milieu-impact van de levenscyclus van 
hun producten tijdens de productie-, distributie- en 
transportprocessen.

• Efficiënt gebruik van hulpbronnen
Leveranciers verminderen het verbruik van energie, 
water en natuurlijke hulpbronnen door conserverings- 
en vervangingsmaatregelen te implementeren.

• Beheer van afvalwater en luchtemissies
Leveranciers passen een systematische aanpak toe 
voor het identificeren, controleren en verminderen 
van afvalwater en emissies in de lucht, die door hun 
activiteiten worden geproduceerd.

• Verwijdering van afvalmateriaal
Leveranciers passen een systematische aanpak toe om 
gevaarlijk en niet-gevaarlijk materiaal te identificeren, te 
beheren, te verminderen en op verantwoorde wijze te 
verwijderen of te recycleren.

• Verontreinigingspreventie
Leveranciers beperken het verbruik van gevaarlijke 
stoffen tot een minimum door reductie-/
vervangingsmaatregelen te implementeren en 
vervuiling te voorkomen.

• Veilig omgaan met materialen
Leveranciers beschikken over systemen om de 
veiligheid te waarborgen bij het hanteren, gebruiken, 
opslaan, vervoeren en verwijderen van alle materialen. 

• Vergunningen
Leveranciers dienen alle vereiste milieuvergunningen te 
verkrijgen, actueel te houden en na te leven.

• Veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor 
omwonenden
Leveranciers evalueren systematisch en regelmatig de 
impact van hun activiteiten op de omwonenden, met 
inbegrip van het transport van goederen.



ARBEIDSPRAKTIJKEN EN MENSENRECHTEN

INEOS is van mening dat alle personeelsleden recht 
hebben op een eerlijke en ethische werkplek en met 
waardigheid en respect moeten worden behandeld. 
Leveranciers voldoen aan de hoogste normen op het 
gebied van mensenrechten.

• Anti-discriminatie, anti-intimidatie en anti-misbruik
Leveranciers discrimineren geen personeelsleden op 
basis van ras, huidskleur, religie, geslacht, leeftijd, 
nationaliteit of sociale afkomst, seksuele geaardheid, 
genderidentiteit, burgerlijke staat, handicap, politieke 
overtuiging of lidmaatschap van een vakbond, bij 
aanwerving en andere tewerkstellingspraktijken zoals 
salaris, promoties, beloningen, toegang tot opleiding, 
beëindiging van het dienstverband en pensionering. 
Leveranciers zorgen voor een werkplek die vrij is 
van pesterijen, lijfstraffen, dwang en misbruik. Elke 
bedreiging of andere vorm van intimidatie is verboden.

• Preventie van dwangarbeid en mensenhandel
Leveranciers zorgen ervoor dat al het werk vrijwillig 
is. Arbeidsovereenkomsten moeten voor werknemers 
gemakkelijk te begrijpen zijn en zij moeten vrij zijn om 
hun dienstverband met een redelijke opzegtermijn 
te beëindigen. Leveranciers mogen geen personen 
verhandelen of gebruik maken van enige vorm van 
dwang-, schuld-, slaven- of gevangenisarbeid. 
Werknemers mogen geen persoonlijke 
identificatiedocumenten inleveren als voorwaarde voor 
tewerkstelling.

Preventie van kinderarbeid / arbeid door 
minderjarigen
Leveranciers nemen alleen personeelsleden in dienst 
die ten minste 15 jaar oud zijn, of de toepasselijke 
wettelijke minimumleeftijd, afhankelijk van welke het 
hoogst is. Voor personen jonger dan 18 jaar stellen 
leveranciers hun aanwezigheid vast, en controleren 
ze de gezondheid, arbeidsomstandigheden en 
werkuren van deze werknemers. De leveranciers 
nemen deze personen niet in dienst voor gevaarlijk 
werk of op een manier die economisch uitbuitend 
is, het onderwijs verstoort of schadelijk is voor de 
gezondheid en de fysieke, mentale, spirituele, morele 
of sociale ontwikkeling van deze personen. Legitieme 
leerprogramma’s op de werkvloer ten behoeve van het 
onderwijs zijn aanvaardbaar, op voorwaarde dat deze 
in overeenstemming zijn met artikel 6 of 7 van het IAO-
verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd.

• Arbeidsomstandigheden
Leveranciers houden zich aan alle toepasselijke wet- 
en regelgeving en/of collectieve overeenkomsten met 
betrekking tot arbeidsomstandigheden, werktijden, 
rustdagen, lonen en salarissen.

• Vrijheid van vereniging en collectieve 
onderhandelingen
Voor zover wettelijk toegestaan, staan leveranciers hun 
werknemers toe om zich vrij te verenigen met anderen 
en organisaties van hun keuze en om zich te laten 
vertegenwoordigen in collectieve onderhandelingen. 
Leveranciers stellen hun werknemers in staat om hun 
bezorgdheid over arbeidsomstandigheden of potentieel 
onwettige praktijken te uiten zonder dreiging van 
represailles of intimidatie.



ETHIEK EN EERLIJKE 
BEDRIJFSPRAKTIJKEN 

Wij verwachten van onze leveranciers dat zij op een 
eerlijke en ethische manier zakendoen en handelen 
in volledige overeenstemming met de internationale, 
nationale en lokale wet- en regelgeving die van 
toepassing is op hun bedrijfsactiviteiten, en dat zij alle 
noodzakelijke vergunningen verkrijgen.

• Antitrust en concurrentie
Leveranciers houden zich aan de antitrust- en 
concurrentiewetten.

• Internationale handel
Leveranciers houden zich aan internationale handels- 
en exportcontroleregelingen, alsook aan embargo’s 
en sancties die zijn opgelegd door nationale of 
supranationale instanties of regeringen.

• Omkoping en corruptie
Leveranciers onthouden zich van alle vormen van 
corruptie, met inbegrip van afpersing en actieve of 
passieve omkoping, witwaspraktijken en handel met 
voorkennis.

• Geschenken en entertainment
Leveranciers respecteren dat INEOS-medewerkers 
geen geschenken of gunsten geven of aanvaarden, 
zodat geen twijfel kan ontstaan over de neutraliteit van 
de beslissingen en deze neutraliteit niet in gevaar wordt 
gebracht. Leveranciers zorgen ervoor dat betalingen, 
geschenken of andere toezeggingen aan klanten, 
overheidsfunctionarissen, onderaannemers of andere 
partijen die namens hen handelen, in overeenstemming 
zijn met de toepasselijke anti-omkopingswetten.

• Belangenconflicten
Leveranciers van INEOS verstrekken INEOS informatie 
over mogelijke of feitelijke belangenconflicten.

• Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid
Leveranciers zullen de intellectuele eigendom van 
INEOS niet gebruiken, zich toe-eigenen of verspreiden 
op een manier die niet strookt met de specifieke 
verbintenis als INEOS-leverancier.
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