
Mensen 
Synthomer zet zich volledig in om de eerlijke, beleefde 
en respectvolle behandeling van zijn werknemers en al 
zijn belanghebbenden te garanderen, en we verwachten 
hetzelfde van onze leveranciers.

Als leverancier van Synthomer moet u: 

   zich inzetten om een inclusieve werkplek die vrij is 
van intimidatie en discriminatie op basis van iemands 
status, zoals ras, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, 
handicap, religie of enige andere factor die door de wet 
wordt beschermd, te handhaven. 

   geen seksuele intimidatie, intimidatie, vijandig of 
aanstootgevend gedrag op de werkplek tolereren en 
vijandig of intimiderend gedrag voorkomen en alle 
gevallen van misbruik op de werkplek in de vestigingen 
van Synthomer melden. 

   garanderen dat elke werknemer op vrijwillige basis 
aanwezig is. Dit verbiedt specifiek alle vormen van 
gevangenisarbeid, contractarbeid, slavenarbeid of 
andere vormen van dwangarbeid of mensenhandel. 
De leverancier mag zich niet inlaten met onwettige 
tewerkstelling of uitbuiting van kinderen op de werkplek 
of dit goedkeuren. 

   de vrijheid van werknemers om een organisatie van hun 
eigen keuze op te richten of er lid van te worden, en 
werknemers er niet van weerhouden lid te worden van 
dergelijke organisaties en collectief te onderhandelen. 

   Werken aan het voldoen aan de verwachtingen die 
aan het bedrijfsleven worden gesteld om de Leidende 
beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten (UNPG’s) te respecteren.

Voorwoord
Deze gedragscode voor leveranciers is een onderdeel van 
de manier waarop The Synthomer zaken doet. Ze geeft 
weer hoe we samenwerken en met onze belanghebbenden 
werken. Ze is een voorbeeld van onze geloofsovertuigingen 
en waarden van een diverse en open cultuur en van 
werken op een verantwoorde en duurzame manier. Het is 
een beleidsdocument dat voor en vanuit het perspectief 
van onze leveranciers is geschreven en zich uitstrekt over 
onze gedragscode, onze kernwaarden en ons duurzaam 
aankoopbeleid en -strategie. Synthomer doet alleen zaken 
met verantwoordelijke leveranciers die deze gedragscode 
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Veiligheid, gezondheid en milieu  
Synthomer produceert gespecialiseerde chemische 
producten via grootschalige, complexe productieprocessen 
waarbij gevaarlijke grondstoffen worden verbruikt. Als gevolg 
hiervan nemen we de hoogste veiligheids-, gezondheids- en 
milieunormen in de hele branche in acht en we verwachten 
hetzelfde van onze leveranciers.

Als leverancier van Synthomer moet u: 

   altijd de SHE-principes van Synthomer en 10 gouden 
regels op de sites van Synthomer naleven en volgen. 

   de hoogste gezondheids- en veiligheidsnormen in  
acht nemen. 

   effectief met Synthomer en/of lokale regulatoren 
samenwerken om wettelijke naleving van alle 
gezondheids- en veiligheidsregels te garanderen. 

   Synthomer helpen de milieu-impact van onze  
activiteiten tot een minimum te beperken en het  
verbruik van hulpbronnen te verminderen.

voor leveranciers of hun eigen codes of beleid dat 
evenwaardige normen bepaalt, naleven.

Deze gedragscode voor leveranciers is ingevoerd als een 
praktische gids om onze leveranciers te informeren en te 
helpen onze reputatie te beschermen en onze waarden 
hoog te houden. Dit helpt op zijn beurt om de reputatie van 
onze leveranciers te beschermen. Als u twijfelt hoe een 
aspect op u van toepassing is, neem dan contact op met 
uw contactpersoon bij Synthomer.
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Bedrijf  
Synthomer eist van zijn leveranciers dat ze zich houden 
aan alle toepasselijke lokale, regionale en internationale 
wetten, voorschriften en normen in de markten waar ze 
actief zijn. Als gevolg hiervan moeten we leveranciers 
met wie we samenwerken, zeer zorgvuldig selecteren om 
ervoor te zorgen dat ze ons engagement om legaal en 
ethisch zaken te doen, delen.

Als leverancier van Synthomer moet u: 

   niet aan enige vorm van corruptie, belastingontduiking 
of omkoping deelnemen.

   niet aan concurrentiebeperkende praktijken zoals 
prijsafspraken, marktverdeling of misbruik van een 
machtspositie deelnemen.

   eigendommen en informatie van Synthomer 
alleen gebruiken voor zakelijke doeleinden en de 
geheimhouding van informatie van Synthomer 
die vertrouwelijk en/of commercieel gevoelig is 
beschermen en deze alleen op de juiste manier 
openbaar maken als hiervoor toestemming is gegeven.

   garanderen dat u geen zaken doet met organisaties, 
personen of landen die onderhevig zijn aan sancties.

Audit en beëindiging van 
overeenkomsten  
Van tijd tot tijd kan Synthomer toegang vragen tot de 
faciliteiten van onze leveranciers om de naleving van 
deze gedragscode voor leveranciers te controleren. 
Als leveranciers deze gedragscode voor leveranciers 
niet naleven, kan Synthomer van leveranciers eisen 
dat ze een actieplan met corrigerende maatregelen 
implementeren om eventuele niet-naleving te verhelpen. 
Als een dergelijke niet-naleving niet kan worden 
verholpen, of in gevallen van materiële of aanhoudende 
niet-naleving, kan Synthomer de zakelijke relatie 
beëindigen. 

Deze gedragscode voor leveranciers is een aanvulling 
op de verplichtingen van de leverancier zoals 
uiteengezet in alle schriftelijke overeenkomsten tussen 
Synthomer en de leverancier (inclusief die uiteengezet 
in de standaard inkoopvoorwaarden van Synthomer 
die beschikbaar zijn op www.synthomer.com/tc, voor 
zover deze van toepassing zijn). 
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