Gedragscode van de Leveranciers
Tenzij anders vereist of bij wet verboden, garandeert en verklaart de Leverancier wat hierna volgt
betreffende de uitvoering van het Contract :

•

Dat hij geen kinderen voor kinderarbeid tewerkstelt, aanwerft of inhuurt;

•

Dat hij aan zijn onderaannemers of aan zijn personeel alcohol en alle illegale drugs verbiedt op in
de werksituatie en op de werven van PRAYON;

•

Dat hij verbiedt bedrijfsgeschenken te geven voor een waarde hoger dan € 50 (alcohol verboden)
aan alle personeelsleden van PRAYON, ongeacht of dit bedoeld is om een relatie te onderhouden
met de mensen van PRAYON of om hen te beïnvloeden met het oog op het verkrijgen van
opdrachten;

•

Dat hij voldoet aan de vereisten van alle toepasselijke regelgevingen op het gebied van leefmilieu,
veiligheid en hygiënische omstandigheden en dat hij een gezonde en veilige werksituatie ter
beschikking stelt die niet rechtstreeks gevaarlijk is voor zijn personeel. Dat elke vorm van wonen of
huisvesting die door de Leverancier aan zijn werknemers wordt gegeven, proper en gezond is. De
Leverancier staat in voor de terbeschikkingstelling van de toegangsmogelijkheden tot stromend water,
voedsel en dringende verzorging voor zijn werknemers, indien er ongevallen of incidenten op de werf
of op de arbeidsplaats van de Leverancier zouden gebeuren;

•

Dat hij geen enkele werknemer discrimineert, dat er geen enkele vorm van discriminatie plaatsvindt
voor geen enkele reden of volgens eender welk criterium (met inbegrip van ras, godsdienst,
handicaps of in het algemeen);

•

Dat hij niet deelneemt of geen ondersteuning geeft aan praktijken waarbij gebruik wordt gemaakt van
fysieke bestraffing, pesterijen en bedreigingen van psychologische, lichamelijke of seksuele aard,
of verbale mishandeling, en dat hij geen wreedaardige of onrechtmatige disciplinaire praktijken
toepast op de werf en op de arbeidsplaats;

•

Dat hij aan al zijn werknemers minstens het minimumloon of -salaris betaalt, of dat hij hen beloont
door middel van een salaris dat overeenstemt met de lonen en salarissen die er in het algemeen in
de industrie of de activiteitensector worden betaald en dat hij aan elke werknemer alle voordelen en
faciliteiten biedt die wettelijk voorzien en verplicht zijn;

•

Dat hij de Wetten betreffende de werkuren en de arbeidsrechten naleeft in de landen waar hij actief
is;

•

Dat hij alle wetten naleeft die er gelden voor het bevorderen van vrije en eerlijke concurrentie
(worden ook de Antitrust Wetten genoemd in de Verenigde Staten) en die van toepassing zijn voor
hun activiteit. De wetten over de concurrentie garanderen dat de Maatschappijen bij klanten mogen
concurreren door middel van het bieden van concurrerende prijzen, innoverende producten en
kwaliteitsvolle service, zonder daarbij in te gaan tegen de natuurlijke krachten van de markt van vraag
en aanbod;
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•

Dat hij de intellectuele en commerciële eigendomsrechten, evenals alle vertrouwelijke, exclusieve
of gevoelige informatie van PRAYON, respecteert. De Leverancier mag deze niet gebruiken, noch
verspreiden, behalve wanneer dit voorzien is in zijn Contract met PRAYON. Alle informatie of
gegevens betreffende de activiteiten van PRAYON moeten altijd als vertrouwelijk worden
behandeld, tenzij deze zonder dat de Leverancier hieraan schuld heeft, in het openbaar domein
terechtkomen.

De verplichtingen van de Leverancier betreffende vertrouwelijke of exclusieve

informatie van PRAYON omvatten het volgende :

o

deze informatie niet meedelen aan personen die tot de Leverancier behoren,
behalve wanneer dit absoluut noodzakelijk is (“nodig om te weten” of “nodig
om te gebruiken”);

o

deze informatie niet bekend maken aan personen die niet tot de organisatie
van de Leverancier behoren;

o

deze informatie niet gebruiken ten gunste van de Leverancier of eender welke
andere persoon.

De Leverancier gaat akkoord over het feit dat hij verantwoordelijk is voor de controle van zijn eigen
bevoorradingsketen, en dat hij eender welke onderaannemer of leverancier van goederen, materialen en
diensten waarvan hij als Leverancier gebruik maakt wanneer hij zijn prestaties levert en zijn verplichtingen
voor zijn prestaties vervult volgens het Contract, zal aanmoedigen om zich eveneens te houden aan de
vereisten van de normen op het gebied van de ethiek en de Mensenrechten.
De Leverancier zal ervoor zorgen dat hij in het bezit is van de procedures die bepaald zijn op het gebied
van de ethiek en de Mensenrechten, en dat hij beschikt over een passende procedure voor het indienen
van klachten op dit gebied, evenals voor het behandelen van eender welke schending of overtreding van
alle onder deze procedures vallende aangelegenheden.
PRAYON behoudt zich het recht voor om na kennisgeving binnen een redelijke termijn (behalve wanneer
het een inspectie betreft in welk geval geen voorafgaande kennisgeving vereist is), de installaties en de
gebouwen van de Leverancier te betreden om erover te waken en te controleren dat de Leverancier er
inderdaad voor zorgt dat de in de Gedragscode bepaalde garanties worden nageleefd en dat de
Leverancier die de Wet moet naleven, aan PRAYON alle relevante documenten zal bezorgen die door
PRAYON zouden worden opgeëist met betrekking tot deze aangelegenheden.

Datum : ……………………

Naam : …………….………… Functie : …………………….

Handtekening : ……………… Stempel van de Leverancier :
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