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Geachte leverancier,
Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa’s waarden en onze
cultuur van duurzame ontwikkeling liggen diep verankerd in ons bedrijf. Onze activiteiten
zijn erop gericht een meerwaarde te bieden aan onze klanten en een bijdrage te leveren aan
een verdere duurzame ontwikkeling wereldwijd. Het is onze doelstelling om onze wereldwijde
reputatie voor ons handelen conform deze waarden en uitgangspunten verder uit te bouwen.
Zij vormen de basis van onze hoge verwachtingen ten opzichte van onze leveranciers en
zakenpartners.
De volgende Leveranciersverklaring geeft gestalte aan uw betrokkenheid bij het uitdragen
van Sapa's waarden en uitgangspunten en is een essentieel onderdeel bij onze keuze van
leveranciers. Wij verzoeken u vriendelijk deze Leveranciersverklaring te ondertekenen en te
retourneren aan een bevoegde vertegenwoordiger van Sapa. Met de ondertekening van deze
Leveranciersverklaring bevestigt u namens uw organisatie dat u de genoemde waarden en
uitgangspunten accepteert en is uw organisatie contractueel gebonden tot naleving van alle
vastgelegde regels en vereisten.
Strikte naleving van deze normen en waarden is van cruciaal belang voor het succes van onze
relatie. Wij kijken uit naar een voortzetting van onze prettige samenwerking met uw
organisatie.

Egil Hogna
President en CEO

All rights reserved © Sapa Group 2017

PUBLIC

LEVERANCIERSVERKLARING

2/4

21 March 2017, Version 3

Inleiding
Sapa AS’s richtlijn met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vraagt om
een voortdurende verbetering van leveranciersnormen ten opzichte van onze MVOuitgangspunten. Als onderdeel van deze bepaling, vereisen Sapa en zijn
dochterondernemingen (“Sapa”) dat u deze Leveranciersverklaring met onze MVOuitgangspunten ondertekent. De doelstelling met deze verklaring is het creëren van meer
bewustzijn en transparantie met betrekking tot MVO in onze supply chain.

Naleving van wetgeving
Als leverancier van Sapa zullen wij voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.
Verbod op corruptie, omkoping en ongepaste betalingen
Als leverancier van Sapa verklaren wij geen enkele vorm van corruptie te tolereren en
voldoen wij aan alle geldende anti-corruptiewetten, -verdragen en -regels.
Wij zullen, voor het verkrijgen of behouden van zakelijke of andere ongepaste voordelen bij
het uitvoeren van onze activiteiten, niets van oneerlijk voordeel aanbieden of beloven aan een
ambtenaar (of derde partij) om deze persoon te beïnvloeden te handelen of af te zien van
handelen met betrekking tot de uitvoering van zijn/haar taken. Dit is van toepassing ongeacht
het feit of het voordeel direct wordt aangeboden of via een tussenpersoon.
Geschenken en andere gunsten aan Sapa of onze medewerkers, vertegenwoordigers, partners
of andere relaties mogen alleen worden verstrekt als deze bescheiden zijn, zowel wat betreft
de waarde als de frequentie. Bovendien moeten tijdstip en locatie gepast zijn.
Er mogen geen geschenken of andere gunsten worden aangeboden of ontvangen m.b.t.
aanbestedingen, assessments of onderscheidingen.

Horeca en onkostenvergoedingen
Als leverancier van Sapa zullen wij de praktijken van Sapa met betrekking tot horeca en
onkostenvergoedingen respecteren en naleven voordat wij medewerkers of vertegenwoordigers
van Sapa een bezoek aan een horecagelegenheid of onkostenvergoeding aanbieden.
Er mogen geen bezoeken aan horecagelegenheden of onkostenvergoedingen worden
aangeboden of ontvangen m.b.t. aanbestedingen, assessments of onderscheidingen.

Belangenverstrengeling
Als leverancier van Sapa zullen wij en onze medewerkers niet deelnemen aan, of proberen
invloed uit te oefenen op, besluiten onder omstandigheden die een daadwerkelijke of als
zodanig te interpreteren belangenverstrengeling veroorzaken. Dergelijke omstandigheden
kunnen een zakelijk of een persoonlijk belang - economisch of anderszins - betreffen, direct of
via iemand die dicht bij u staat. Als wij ons bewust worden van een potentiële
belangenverstrengeling, maken wij hiervan direct melding bij Sapa.

Vrije concurrentie
Als leverancier van Sapa zullen wij altijd op een eerlijke manier concurreren en voldoen aan
alle geldende antitrustwet- en regelgeving. Wij sluiten geen overeenkomsten met
concurrenten die antitrust wet- en regelgeving zouden kunnen overtreden en maken geen
misbruik van dominante marktposities.

Witwaspraktijken
Als leverancier van Sapa zullen wij voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving m.b.t. tot
het voorkomen van witwaspraktijken en verklaren wij niet deel te nemen aan
witwasactiviteiten.
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Minimumleeftijd voor werknemers
Als leverancier van Sapa nemen wij alleen medewerkers in dienst die minimaal 15 jaar of
ouder zijn of de toegestane wettelijke leeftijd om te mogen werken hebben bereikt, indien deze
hoger is. Wij mogen rechtmatige stageprogramma's voor opleidingsdoeleinden aanbieden
overeenkomstig Artikel 6 van IAO-verdrag nr. 138 inzake de minimumleeftĳd voor toelating
tot arbeid of lichte werkzaamheden overeenkomstig Artikel 7 van IAO-verdrag nr. 138 inzake
de minimumleeftĳd voor toelating tot arbeid. Indien een kind jonger is dan de bovengenoemde
leeftijdsgrenzen en het kind wordt voorzien in het recht op onderwijs, vrije tijd, rust en
gezinsleven, mogen er beperkte uitzonderingen worden gemaakt als deze duidelijk in het
belang van het kind zijn.

Dwangarbeid
Als leverancier van Sapa zullen wij onder geen enkele omstandigheid gebruikmaken van
dwangarbeid, nemen wij alleen mensen in dienst die daarvoor vrijwillig gekozen hebben en
zullen wij medewerkers bij indiensttreding nooit vragen een borg te betalen of hun
identiteitsbewijs in te leveren.

Vrijheid van vereniging en recht op collectief onderhandelen
Als leverancier van Sapa respecteren wij de rechten van onze medewerkers, voor zover
toegestaan door de geldende wet- en regelgeving, op de vorming van een ondernemingsraad,
collectieve onderhandelingsgroep of andere werknemersvertegenwoordiging en deelname aan
collectieve onderhandelingen.

Werktijden
Als leverancier van Sapa zullen wij voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving mb.t.
werktijden.

Salarissen
Als leverancier van Sapa zullen wij waarborgen dat de salarissen die aan werknemers en
ingehuurd personeel worden betaald billijk zijn en voldoen aan alle geldende wet- en
regelgeving.

Arbeidsomstandigheden
Als leverancier van Sapa behandelen wij onze medewerkers gelijkwaardig en eerlijk. Wij
accepteren geen enkele vorm van intimidatie of discriminatie.

Milieu
Als leverancier van Sapa voeren wij onze activiteiten uit met respect voor het milieu. Wij
zullen voldoen aan de relevante milieuwet- en regelgeving en milieuvergunningen. Bij onze
werkzaamheden beperken wij schadelijke lozingen, uitstoot en afvalproductie tot een
minimum.

Gezondheid en veiligheid
Als leverancier van Sapa werken wij door voortdurende verbeteringen ambitieus aan een
gezonde en veilige werkomgeving, die minimaal voldoet aan de geldende wetgeving. Wij
zetten ons in onze medewerkers te trainen om bedrijfsongevallen en beroepsziekten zo veel
mogelijk te voorkomen.

Selectie van zakenpartners, agenten en andere tussenpersonen
Als leverancier van Sapa zullen wij de uitgangspunten in deze Leveranciersverklaring
overbrengen aan potentiële zakenpartners, agenten en tussenpersonen.
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Normen met betrekking tot eigen leveranciers
Als leverancier van Sapa zullen wij de implementatie van de uitgangspunten in de
Leveranciersverklaring overbrengen aan onze eigen leveranciers.

Naleving van de Sapa Leveranciersverklaring
Iedere schending van de waarden en uitgangspunten in deze verklaring door u of
dochterondernemingen in uw eigendom of beheer mogen worden beschouwd als een materiële
schending van uw contractuele verplichtingen ten opzichte van Sapa. Indien er het vermoeden
bestaat dat u de waarden of beginselen in deze verklaring schendt, stemt u ermee in om in
goed vertrouwen met Sapa samen te werken aan het opstellen van een self-assessment en
deze voor te leggen aan een gekwalificeerde derde partij voor een duurzaamheidsaudit op uw
bedrijfslocaties, waarna de resultaten van dit onderzoek met Sapa worden gedeeld. Sapa
behoudt zich het recht voor met onmiddellijke ingang de samenwerking te beëindigen met
leveranciers die de kernwaarden en uitgangspunten in deze verklaring duidelijk en
controleerbaar schenden.

Leveranciersverklaring:
Ondergetekenden verklaren hierbij namens ons bedrijf (de “Leverancier”) dat:
1.

We de kernwaarden en grondbeginselen in deze Leveranciersverklaring hebben
ontvangen en gelezen.

2.

We door de ondertekening van dit document verklaren ons volledig in te zetten om te
voldoen aan alle hierin beschreven vereisten en alle andere contractuele
verplichtingen die wij overeengekomen zijn met Sapa of zijn dochterondernemingen.

3.

Dit document uitsluitend valt onder dezelfde wetgeving die van toepassing is op de
commerciële relatie tussen de Leverancier en de dochterondernemingen van Sapa
waarmee wij zakendoen. Indien niet gespecificeerd, is de Noorse wetgeving van
toepassing.

_______________________
Naam bedrijf

_______________________

_______________________

Plaats/Datum

Plaats/Datum

_______________________

_______________________

Bevoegd ondertekenaar

Bevoegd ondertekenaar

_______________________

_______________________

Naam/Functie

Naam/Functie
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