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Op te nemen in contractuele bepalingen en voorwaarden. Gelijkwaardige bewoordingen kunnen worden gebruikt
zolang de geest van de code niet wordt afgezwakt.

3

GEDRAGSCODE VAN DANONE VOOR ZAKEN PARTNERS

01

AKENPARTNERSZAKENPARTNERS

Artikel 1: Toepassingsgebied en
doelstelling
1.1
Danone streeft ernaar eerlijke en ethische relaties aan te gaan met onze zakenpartners, inclusief leveranciers,
distributeurs en alle andere derde partijen. Voor de doeleinden van dit document worden zij g ezamenlijk
"zakenpartners" genoemd.

1.2
Deze code geldt voor alle zakenpartners van Danone.

1.3
Deze code omschrijft onze verwachtingen inzake ethisch gedrag van onze zakenpartners. Wij verbinden ons
ertoe deze partijen eerlijk en ethisch te behandelen, zoals uiteengezet is in onze bedrijfsgedragscode.

1.4
Al onze zakenpartners moeten deze code (of het verschaffen van gelijk waardige beginselen) aanvaarden
en naleven.

1.5
Instemming van de zakenpartner om handel te drijven met Danone impliceert dat hij deze code aanvaardt
en naleeft (tenzij gelijkwaardige principes worden verschaft).
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Artikel 2: Selectieprocedure van
zakenpartners en
belangenconflicten

AKENPARTNERSZAKENPARTNERS

2.1
Als onderdeel van de selectieprocedure behoudt Danone zich het recht voor om zijn zakenpartners te
screenen op integriteit.

2.2
Zakenpartners moeten mogelijke belangenconflicten melden vooraleer de selectieprocedure wordt
gestart.
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Artikel 3: Anti-omkoping en corruptie, witwassen,
mededingingsrecht en
internationale handelssancties
3.1
Zakenpartners moeten zich aan elke toepasselijke wetgeving inzake anticorruptie -, witwassen en mededinging
houden.

3.2
Zakenpartners mogen zich niet bezighouden met enige vorm van omkoping of corruptie om een oneerlijk
of ongepast, hetzij feitelijk of vermeend, voordeel te verkrijgen.
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3.3

Zakenpartners mogen niet deelnemen aan activiteiten die de concurrentie zouden kunnen belemmeren.
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3.4
Zakenpartners mogen geen zaken doen met beperkte partijen en moeten alle toepasselijke internationale
wetten inzake handelssancties naleven.

04

Artikel 4: Geschenken en
gastvrijheid
4.1
Zakenpartners die namens

Danone werken, mogen werknemers, klanten of andere relevante

belanghebbenden van Danone (zoals overheidsfunctionarissen) geen geschenken of gastvrijheid boven
een nominale waarde aanbieden. Alle aangeboden geschenken moeten een louter nominale waarde
hebben en mogen niet bedoeld zijn (of als zodanig kunnen worden be schouwd) om een zakelijke
beslissing te beïnvloeden. De geboden gastvrijheid moet verband houden met zakelijke doeleinden, moet
een passende waarde hebben en mag niet bedoeld zijn (of als zodanig kunnen worden beschouwd) om
een zakelijke beslissing te beïnvloeden. Tijdens aanbestedingen of contractuele onderhandelingen mogen
geen geschenken of gastvrijheid worden aangeboden.

Artikel 5: Mensenrechten
5.1
Van zakenpartners wordt verwacht dat ze de mensenrechten van hun werknemers beschermen en
bevorderen. Wij verwachten van hen dat ze eerlijke werkgevers zijn en dat ze de internationale
arbeidsnormen respecteren, inclusief de kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie en de
wetgeving die slavernij en mensenhandel verbiedt.
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Artikel 6: Gezondheid,
veiligheid en milieu
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6.1
Zakenpartners moeten in hun werk voor Danone alle toepasselijke wetten met betrekking tot gezondheid,
veiligheid en milieu respecteren. Wij verwachten van hen dat ze adequate maatregelen nemen om de
gezondheid en veiligheid van hun werknemers te beschermen en om de milieueffecten van hun
bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 7: Audit
7.1
Danone behoudt zich het recht voor om via audits ter plaatse of op afstand te controleren of
zakenpartners de principes van deze gedragscode naleven. Als er audits ter plaatse vereist zijn, moet de
zakenpartner daarvan voldoende worden gewaarschuwd en mag de audit zijn activiteiten niet onnodig
verstoren.

Artikel 8: Melden van twijfels
8.1
Hebt u twijfels over deze gedragscode of de toepassing ervan, neem dan rechtstreeks contact op met uw
contactpersoon bij Danone. Als u om welke reden ook twijfels liever vertrouwelijk meldt via een ander kanaal,
kunt u terecht op onze speciale meldingstool, nl. DANONE ETHICS LINE ( www.danoneethicsline.com). Indien
nodig kunt u deze tool anoniem gebruiken.

8.2
Tegenover personen die te goeder trouw een oprechte twijfel melden, mogen geen represailles worden
genomen. Alle gevallen zullen naar behoren worden ond erzocht en wanneer er overtredingen worden
vastgesteld, zullen de gepaste maatregelen worden genomen.
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