
 

 

 

 

CODE OF CONDUCT 

 

De Code of Conduct, of gedragscode, van Bunzl vormt voor alle werknemers een leidraad voor 

correct gedrag en handelen, en is leidend voor de samenwerking met onze leveranciers. Het staat 

voor ethisch, professioneel en legaal handelen. Onze medewerkers zijn daarin de belangrijkste 

schakel en daarom krijgen zij bij indiensttreding, maar ook regelmatig daarna, uitleg en training over 

onze gedragscode opdat zij met gezond verstand, logica en opgedane kennis ons gedachtengoed 

over eerlijk zaken doen kunnen uitdragen. 

 

Onder onze Code of Conduct vallen: 

• Werknemers vermijden belangenverstrengeling 

• Werknemers leven de richtlijnen in verband met het geven en krijgen van relatiegeschenken 

en evenementen na 

• Werknemers respecteren het verbod op illegale betalingen en steekpenningen 

• Werknemers zorgen voor gezondheid, veiligheid en milieu 

• Werknemers beschermen de vertrouwelijke informatie van het bedrijf 

• Werknemers houden zich aan de etiquette in de omgang met klanten en leveranciers 

• Werknemers beheer van de groepsactiva op goede wijze 

• Werknemers houden zich aan het anti-corruptiebeleid 

• Werknemers gaan concurrentiebelemmerend gedrag tegen 

• Werknemers zullen niet discrimineren 

  

• Leveranciers voldoen aan lokale wet- en regelgeving alsmede aan de eisen zoals opgesteld 

door de International Labour Organisation (ILO) en de Ethical Trading Institute (ETI). 

• Leveranciers zorgen dat geen van hun werknemers jonger is dan de lokaal wettelijk 

toegestane minimum leeftijd 

• Leveranciers onthouden zich van moderne slavernij en mensenhandel 

• Leveranciers zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving volgens lokale wetgeving 

• Leveranciers zorgen voor minimale lonen volgens lokale wetgeving 

• Leveranciers garanderen minimaal de lokaal wettelijk vastgelegde rusttijden voor hun 

werknemers 

• Leveranciers zullen niet discrimineren 

  

Bunzl heeft het recht om leveranciers te controleren op naleving van de gedragscode door audits en 

reviews uit te voeren. Deze audits en reviews vinden plaats binnen reguliere openingsuren en de 

leverancier verplicht zich om ons toegang te verlenen tot hun boekhouding en documentaties. 

Leveranciers die niet voldoen aan de voorwaarden, krijgen de mogelijkheid om binnen een redelijke 

termijn die aanpassingen te doen die nodig zijn om aan de voorwaarden te voldoen. Wanneer een 

leverancier vervolgens nog niet voldoet, of wanneer er onacceptabele praktijken worden vastgesteld 

gedurende een audit of review, zoals opgesteld in de werkomstandigheden en de mensenrechten 

sectie van de Code of Conduct, of wanneer we reden hebben te geloven dat de leverancier te weinig 



of niet voldoende moeite doet om correcties te realiseren, behouden wij het recht om gepaste 

maatregelen te nemen. Gepaste maatregelen kunnen zijn het stopzetten van orders, verminderen van 

orders, annuleren van orders of verbreken van de zakelijke relatie. 

 

De voledige Code of Conduct is (in het Engels) beschikbaar via 

https://www.bunzl.com/sustainability/policies.aspx 

Deze Code of Conduct voldoet tevens aan de Verklaring van de Rechten van de Mens (Verenigde 

Naties), en aan de lokale wet- en regelgeving. 

https://www.bunzl.com/sustainability/policies.aspx

