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INTRODUCTIE
Met elke uitgave bepalen wij gezamelijk hoe de wereld eruit komt te zien. Daarom gelooft
Secrid dat een betere wereld in je broekzak begint. Samen kunnen we het bedrijfsleven inzetten
om het goede te doen.

Secrid

Geachte Partner,
Bij Secrid begrijpen we heel goed dat ‘zaken doen’ zowel positieve als negatieve
effecten kan hebben op de samenleving en het milieu. Daarom werken we voortdurend aan de integratie van verantwoord en duurzaam ondernemen. Omdat
we de wereld niet alleen kunnen veranderen, willen we anderen inspireren om
ons te volgen. Van leveranciers en retailers tot consumenten en zelfs concurrenten. Daarom hebben we een B Corp-certificaat aangevraagd en deze gedragscode
maakt daar deel van uit.
De Secrid Gedragscode omschrijft wat wij zien als de correcte manier waarop wij
zaken willen doen met onze partners. Naast onze eigen waarden bevat dit document universeel erkende normen. De Secrid Gedragscode omvat de fundamentele
arbeidsconventies van de Internationale Arbeids Organisatie (IAO) en de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO), waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).
De Secrid Gedragscode is verplicht en niet onderhandelbaar en zal gelezen, begrepen, getekend en toegepast worden door al onze partners. In de gedragscode
wordt de term “partner” gebruikt, een universele term die staat voor onze leveranciers, onderaannemers en zakenpartners en hun omgevingen.
Secrid is trots en dankbaar voor wat wij tot nu toe samen met onze partners voor
elkaar hebben gekregen. Door middel van de Secrid Gedragscode zetten we onze
missie voort om de Industriële Evolutie te ondersteunen, door het creëren van
hoogwaardige en duurzame pocket-sized producten, die steeds beter worden gemaakt, generatie na generatie. Samen kan het bedrijfsleven zich inzetten om het
goede te doen.
Deze gedragscode vormt de basis voor onze zakelijke relaties en is daarom een
integraal onderdeel van onze overeenkomst met partners. Secrid streeft ernaar
deze gedragscode voortdurend te verbeteren om onze partners te ondersteunen
bij de naleving ervan.
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1 MENSENRECHTEN
1.1

Geen Kinderarbeid
Volgens IAO-conventies Nr. 138 en Nr. 182

Partners van Secrid mogen geen minderjarigen in dienst nemen. Zoals vastgesteld
door de IAO worden minderjarigen gedefinieerd als personen die jonger zijn dan
15 jaar. Werkomstandigheden die als “gevaarlijk werk” worden geclassificeerd,
zijn verboden voor personen onder de leeftijd van 18 jaar. Gevaarlijk werk wordt
gedefinieerd als werk dat door de aard of de omstandigheden waarin het wordt
uitgevoerd, de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid, veiligheid of integriteit
van kinderen in gevaar kan brengen. Dit omvat ook nachtelijk werk.

1.2

Geen Dwangarbeid
Volgens IAO-conventies Nr. 29, Nr. 105 en No. 182

In overeenstemming met de IAO-conventies 29 en 105 is er bij onze partners geen
sprake van slavernij, dwangarbeid en mensenhandel. Dit omvat ook geen onvrijwillige arbeid, zoals gevangenisarbeid, dwangarbeid of andere vormen van
dwangarbeid.
Partners die gebruik maken van derde partijen voor wervings- of wervingsdoeleinden, zijn verplicht deze te controleren, om ervoor te zorgen dat mensen die op
zoek zijn naar werk bij hun bedrijf niet gedwongen worden te werken door middel van geweld, bedrog, intimidatie, dwang of als straf voor het houden of uiten
van politieke opvattingen.
De partners erkennen het recht van werknemers om hun contract of overeenkomst met hun werkgever te beëindigen na een redelijke opzegtermijn.

1.3

Geen Discriminatie, Intimidatie of Misbruik
Volgens IAO-conventie No. 111

Niemand mag het slachtoffer worden van enige vorm van discriminatie, zoals onderscheid, uitsluiting of voorkeur op de werkplek. Dit omvat, maar is niet beperkt
tot, werving, vergoeding, toegang tot opleiding, promotie, beëindiging of pensionering op grond van ras, huidskleur, geslacht, godsdienst, politieke overtuiging,
nationale afkomst, seksuele voorkeur of sociale afkomst.
Geen enkele werknemer zal worden onderworpen aan fysieke mishandeling of
bestraffing, of bedreiging met fysieke mishandeling, seksuele of andere intimidatie en verbaal geweld, evenals andere vormen van intimidatie.
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Partners zullen maatregelen nemen om werknemers te beschermen tegen seksueel opdringerig, bedreigend, beledigend of uitbuitend gedrag en tegen discriminatie of beëindiging van het dienstverband op grond van ongerechtvaardigde
redenen, zoals huwelijk, zwangerschap, ouderschap of HIV-status.

1.4

 rijheid van Vereniging en het Recht op Collectieve
V
Onderhandelingen
Volgens IAO-conventies Nr. 87, Nr. 98 en Nr. 135

Werknemers en werkgevers hebben zonder onderscheid het recht om zich aan te
sluiten bij organisaties van hun eigen keuze, zolang deze organisaties niet onwettig zijn en/of criminele activiteiten ontplooien. De partners van Secrid erkennen
en respecteren het recht van de werknemers op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen. Voorts worden alle noodzakelijke en passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat werknemers en werkgevers het recht van
vrije organisatie kunnen uitoefenen en worden deze maatregelen geëerbiedigd.
Werknemers, werknemersvertegenwoordigers en werkgevers genieten bescherming tegen vakbondsdiscriminatie en inmenging door elkaar, elkaars vertegenwoordigers of leden tijdens de oprichting, functioneren of bestuur.
Wanneer het recht op vrijheid van vereniging en/of collectieve onderhandelingen bij wet is beperkt, wordt de ontwikkeling van alternatieve vormen van dergelijke rechten door de werkgever vergemakkelijkt en niet belemmerd.

1.5

Redelijke Werktijden
Volgens IAO-conventies Nr. 1, Nr. 30 en Nr. 14

De werktijden van werknemers moeten in overeenstemming zijn met de nationale wetgeving van het land waar de werknemers werken. De werkweek mag niet
meer dan 48 uur op regelmatige basis bedragen.
In elke periode van zeven dagen hebben de werknemers recht op ten minste 24
uur aaneengesloten rusttijd. Alle overuren zijn beperkt en vrijwillig. Werkgevers
vragen niet regelmatig om overuren. De som van de normale en de overuren mag
niet meer bedragen dan 60 uur per week, of het maximum (indien dit minder is)
dat is toegestaan door de wet van het land waar de arbeid wordt verricht.
Secrid is van mening dat structureel overwerk niet goed is voor de gezondheid
van werknemers en daarmee ook niet voor het bedrijf. Om deze reden wil Secrid
het aantal overuren tot een minimum beperken.
Indien voor Secrid, in verband met piekdrukte, structureel overgewerkt moet
worden, moet dit overlegd zijn met Secrid. Compensatie voor overwerk zal in
overeenstemming zijn met de Europese en nationale wetgeving.
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SECRID’S VISIE OP
Werk & Redelijke Werktijden
Bij Secrid hebben we allemaal de vrijheid
om de werktijden en de werklocatie naar
wens in te delen. Dit maakt het makkelijker
om te switchen tussen werk en privé verplichtingen. Soms is overwerk noodzakelijk voor een speciale gelegenheid, maar dit
mag nooit deel uitmaken van onze bedrijfscultuur. Als overwerk niet kan worden vermeden, wordt dit binnen dezelfde maand
met vrije tijd gecompenseerd.
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1.6

Redelijke Beloning
Volgens IAO-conventie Nr. 26 en Nr. 131

Lonen en uitkeringen die aan werknemers voor een reguliere werkweek worden betaald, moeten voldoen aan alle wettelijke vereisten inzake loon en moeten voorzien in eventuele bijkomende voordelen die wettelijk en/of contractueel
vereist zijn. Het loon van de werknemers voor een reguliere werkweek moet ten
minste het minimumloon zijn en moet alle wettelijk en/of contractueel vereiste
secundaire arbeidsvoorwaarden bieden.
Het is partners van Secrid verboden om zonder de uitdrukkelijke toestemming
van de werknemers, om andere redenen dan welke in de toepasselijke regelgeving zijn voorzien, inhoudingen op het loon te doen om disciplinaire redenen.
Alle werknemers dienen voor hun indiensttreding een schriftelijk en begrijpelijk
contract te ontvangen waarin hun loonvoorwaarden en de wijze van betaling zijn
vastgelegd en die door de werknemer is overeengekomen. Bovendien zorgen de
partners ervoor dat het salaris en eventuele andere voordelen op tijd en met volledige inachtneming van alle toepasselijke wetgeving worden uitbetaald.

1.7

Gezondheid en Veiligheid
Volgens IAO-conventie Nr. 155 en IAO-aanbeveling Nr. 164

Partners van Secrid zorgen voor een veilige en gezonde werkplek om ongelukken
en verwondingen (lichamelijk en geestelijk) te voorkomen, die voortvloeien uit,
verband houden met of geschieden tijdens het werk of als gevolg van het werk in
de faciliteiten van de partners.
Voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, moeten de partners ervoor zorgen dat
de werkomgeving veilig en hygiënisch is, rekening houdend met de kennis van de
sector en eventuele specifieke gevaren. Bovendien moeten de partners ervoor zorgen dat de accommodatie schoon, veilig en voldoende geventileerd is en moeten
de werknemers toegang hebben tot schone sanitaire voorzieningen en drinkbaar
water.
Partners zorgen ervoor dat de werkplekken, machines, apparatuur en processen
onder hun controle, zo goed als mogelijk, veilig zijn en zo weinig mogelijk risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen.
Partners moeten er zo goed mogelijk voor zorgen dat, wanneer de nodige beschermingsmaatregelen worden genomen, de chemische, fysische en biologische
stoffen en agentia waarover zij de controle hebben, zo veilig mogelijk zijn en zo
weinig mogelijk risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen.
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2 MILIEU
Duurzaamheid is belangrijk voor Secrid. Als commercieel opererend bedrijf is
het onze plicht om verantwoordelijkheid te nemen voor de impact die we hebben
op de planeet, waar we zo afhankelijk van zijn. Daarom is Secrid vastbesloten om
haar milieuvoetafdruk te beperken om ervoor te zorgen dat we het milieu zo min
mogelijk schade toebrengen.
Bij Secrid zoeken we graag naar nieuwe technologieën en processen die kunnen
bijdragen aan positieve verandering, zodat we de verandering die de wereld
nastreeft kunnen inspireren bij anderen. Secrid is ervan overtuigd dat we door
samen duurzame praktijken actief te bevorderen, aan te moedigen en aan te nemen, ervoor kunnen zorgen dat wat we doen, we voor altijd kunnen blijven doen.
De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties bestaan uit
17 doelstellingen die de wereldwijde uitdagingen aankaarten waarmee we geconfronteerd worden in termen van sociale, economische en milieukwesties. Bij
Secrid zien we deze agenda als een leidraad om samen met onze partners aan een
duurzamere toekomst te werken.

2.1

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Partners van Secrid houden zich aan alle toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van milieuwetgeving en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO). Meer informatie kunnen Partners vinden op
www.oesorichtlijnen.nl
Partners van Secrid zijn verplicht ervoor te zorgen dat zij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, bij de aanschaf, verwerking en verkoop van producten en/
of diensten op verantwoorde wijze werken met betrekking tot mens, milieu en
dierenwelzijn.
Secrid zal minstens eenmaal per jaar de Partner vragen informatie te verschaffen
over haar inspanningen op het gebied van MVO. Deze informatie kan vervolgens
worden gebruikt als input voor verbetering aan de kant van de partners en aan de
kant van Secrid. Secrid werkt graag samen aan de verbetering van onze gezamenlijke inspanningen op het gebied van MVO.

2.2

Impact
Samen met Secrid zetten de partners zich in voor het minimaliseren van vervuiling, de uitstoot van broeikasgassen en andere emissies bij productie en transport, alsmede het duurzaam gebruik van bronnen zoals grondstoffen, energie en
water. Het water- en energieverbruik moet worden bijgehouden, we raden aan
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om waar mogelijk gebruik te maken van gerecycled water en hernieuwbare energie. Het lokale milieu op de productielocatie mag niet worden geëxploiteerd of
gedegradeerd, en moet worden behouden.
Om Secrid in staat te stellen het bedrijfsleven voor goede doeleinden te gebruiken, moeten we manieren vinden om onze impact op het milieu te verbeteren.
Daarom wil Secrid samenwerken met haar partners. We vragen onze leveranciers
om, indien nodig samen met Secrid, jaarlijks de volgende informatie inzichtelijk
te maken:
- 	Broeikasgasuitstoot (Carbon footprint): de uitstoot van broeikasgassen in de
atmosfeer, veroorzaakt door de productie van de materialen, componenten en
producten van Secrid;
- 	Watergebruik: de hoeveelheid water dat gebruikt wordt voor de productie van
de materialen, componenten en producten van Secrid;
- 	Energieverbruik: de hoeveelheid energie dat gebruikt wordt voor de productie
van de materialen, componenten en producten van Secrid;
- 	Hoeveelheid afval: de verschillende soorten afval in kilogram afkomstig van
de productie van materialen, componenten en producten van Secrid.
Secrid ondersteunt partners graag bij het vinden, implementeren en continu verbeteren van de juiste manieren om de impact op het milieu te minimaliseren.
Ons doel is om onze werkelijke impact te kennen op basis van echte gegevens uit
onze eigen waardeketen in plaats van deze te baseren op generieke gegevens. Op
deze manier geloven we dat we de wereld kunnen laten zien hoe we samen met
onze partners de beste producten produceren.

2.3

Lokale Leveranciers
Net als Secrid nemen de partners een schriftelijk lokaal aankoopbeleid aan waarin de voorkeur wordt gegeven om voor elke locatie, voor zover dat redelijkerwijs
mogelijk is, bij lokale leveranciers in te kopen. Als zodanig kunnen partners dit
beleid gebruiken om formele doelen te stellen voor de hoeveelheid lokaal ingekochte producten of diensten.
In het kader van onze gedragscode wordt “Lokale leveranciers” gedefinieerd als
de ambitie om afstanden in waardeketens zo kort mogelijk te houden. Het beleid
van Secrid met betrekking tot leveranciers is erop gericht om de voorkeur te geven aan potentiële nieuwe zakelijke partners die het dichtst bij onze assemblagefaciliteiten staan, zolang die bedrijven voldoen aan al onze eisen met betrekking
tot kwaliteit en de Secrid Gedragscode.
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2.4

Productveiligheid
Alle partners in de toeleveringsketen van Secrid dienen te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de veiligheid van de door ons
vervaardigde producten. Bovendien zullen zij voldoen aan alle toepasselijke vrijwillige industrienormen voor onze producten en processen met betrekking tot
betrouwbaarheid, functionaliteit, afwerking, kwaliteit, veiligheid, gezondheid
en milieu.

2.5

Traceerbaarheid
Secrid neemt de verantwoordelijkheid voor al de producten die zij maakt en de
wijze waarop deze worden vervaardigd. Transparantie in de productieketen is
daarom essentieel, zodat alle grondstoffen en onderdelen kunnen worden getraceerd. Hiermee krijgen wij gezamelijk zicht op onverhoopte sociale- en milieutechnische misstanden die vervolgens kunnen worden opgelost.
Secrid vraagt leveranciers om desgevraagd informatie te verschaffen over
de eigen en/of uitbestede mijnen, boerderijen, molens, fabrieken en andere locaties die betrokken zijn bij de productie van producten voor Secrid.
Secrid begrijpt dat het bieden van transparantie op bepaalde niveaus van de toeleveringsketen soms praktisch niet haalbaar is. Om deze reden vraagt Secrid haar
partners om minimaal inzichtelijk te maken wie haar directe leveranciers/onderaannemers zijn, zodat wij vervolgens gezamelijk de volledige keten in kaart te
kunnen brengen.

2.6

Milieugevaarlijke Stoffen
Leveranciers die zich houden aan de Secrid Gedragscode worden geacht te weten
welke chemische ingrediënten opzettelijk toegevoegd worden aan de producten van Secrid, inclusief alle reststoffen van hoog belang die achterblijven in het
product.
Voor leveranciers voor wie registratieverplichtingen en -verantwoordelijkheden
op grond van REACH1 (en andere toepasselijke wetgevingen) verplicht zijn, is documentatie aan Secrid niet verplicht, maar kan deze door Secrid worden opgevraagd. Leveranciers die wel verplicht zijn, maar zich niet aan REACH (of andere
toepasselijke wetgevingen) houden, moeten dit schriftelijk aan Secrid melden.
Leveranciers dienen schriftelijk aan Secrid te rapporteren wanneer een te leveren product enige milieugevaarlijke stof(fen) bevat of verwerkt wordt die niet
beperkt is (zijn) in het kader van REACH of andere wetgeving.

1	REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. REACH is door de
Europese Unie aangenomen om de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico’s van
chemische stoffen te verbeteren.
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2.7

Waterbeheer en Afvalwaterzuivering
Partners van Secrid erkennen dat water een essentiële bron is voor al het leven
op de planeet Aarde. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we het verstandig
en efficiënt gebruiken. Alle partners, maar vooral partners met waterintensieve
processen, moeten doelen stellen om hun waterverbruik te minimaliseren voor
zover dat redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met het feit dat dit geen
negatieve invloed heeft op hun milieu-impact.
Partners zorgen ervoor dat al het uitgaande afvalwater van natte processen
wordt gezuiverd voordat het wordt geloosd. De kwaliteit van het gezuiverde afvalwater moet ten minste voldoen aan de normen die zijn vastgelegd in de lokale
wetgeving.

2.8

Afvalbeheer
Alle afvalstoffen, en in het bijzonder gevaarlijke afvalstoffen, moeten worden verwerkt op een verantwoordelijke manier en in overeenstemming met ten minste
de lokale wet- en regelgeving. Bij de verwerking en verwijdering van afval wordt
de volgende afvalhiërarchie gehanteerd, te beginnen met afvalpreventie, vervolgens hergebruik, recycling en als laatste redmiddel, maar niet bij voorkeur, terugwinning (bijv. energieproductie door verbranding).
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3 ETHIEK
3.1

Dierenwelzijn
Volgens het Europees Verdrag voor de Bescherming van Landbouwdieren, het Europees Verdrag
voor de Bescherming van Dieren tijdens Internationaal Transport en de Raadsverordening voor
de Bescherming van Dieren tijdens Transport.

Sommige materialen die Secrid gebruikt voor haar producten zijn van dierlijke
oorsprong, zoals leer en wol. Ten eerste eist Secrid dat alle huiden die gebruikt
worden voor ons leer alleen afkomstig zijn van Europese runderen. Ten tweede
eist Secrid dat dieren nooit worden onderworpen aan een harde of wrede behandeling. Ten derde moet de beëindiging van het leven van dieren te allen tijde worden uitgevoerd door middel van de minst pijnlijke, snelste en niet-traumatische
methode beschikbaar. Ten vierde mogen geen producten worden gebruikt die afkomstig zijn van dieren die zijn geslacht, maar niet voor menselijke consumptie
bestemd zijn. Ten slotte eist Secrid dat partners voortdurend streven naar verbeteringen die bijdragen tot het welzijn van dieren.
Dieren zullen worden behandeld in navolging van het meest recente Europees
Verdrag voor de Bescherming van Landbouwdieren. Dit betekent bijvoorbeeld
dat dieren moeten worden voorzien van:
-

voldoende goed voedsel en water;

-

voldoende onderdak en een comfortabele rustplaats;

-

minimalisering van pijn en leed (bijv. geestelijk lijden) tijdens de omgang;

-

bescherming tegen ziekte door preventie of snelle diagnose en behandeling.

Dieren die vervoerd moeten worden, worden behandeld overeenkomstig de
meest recente versie van het Europees Verdrag voor de Bescherming van Dieren
tijdens Internationaal Transport en de Raadsverordening voor de Bescherming
van Dieren tijdens Transport. Dit betekent bijvoorbeeld dat:
- 	het vervoer moet zorgvuldig worden gepland om de transporttijden zo kort
mogelijk te houden;
-

alleen gezonde en niet drachtige dieren mogen worden vervoerd;

- 	tijdens het vervoer moeten de dieren met passende tussenpozen water, voeder
en rust worden aangeboden in passende kwaliteit en kwantiteit met betrekking
tot de soort en de grootte van de dieren;
- 	om redenen van dierenwelzijn doen de partners hun best om ervoor te zorgen
dat voor de slacht bestemde levende dieren in het land van herkomst worden
geslacht. Indien de dieren in een ander land worden geslacht, moet het vervoer
van levende dieren worden vervangen door het vervoer van karkassen, vlees en
huiden.
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3.2

Privacy & Gegevensbescherming
Alle partners van Secrid voldoen ten minste aan de Europese wetgeving op het
gebied van privacy en gegevensbescherming.
Secrids partners zullen geen informatie verstrekken over Secrid, die niet bekend
is bij het grote publiek, voor persoonlijk gewin of het voordeel van iemand anders
dan het bedrijf. Dergelijke informatie omvat technische gegevens, financiële gegevens, bedrijfsgegevens, klanteninformatie, notulen of andere informatie over
de zakelijke en operationele activiteiten en toekomstige plannen van het bedrijf.

3.3

Intellectueel Eigendom
Intellectueel Eigendom (IE) wordt beschouwd als waardevolle vertrouwelijke informatie voor alle bedrijven. Daarom respecteert Secrid altijd het IE van anderen,
we verwachten dat onze partners dat andersom ook doen. IE omvat, maar is niet
beperkt tot, handelsmerken, auteursrechten, domeinnamen, industriële ontwerpen, patenten en handelsgeheimen.

3.4

Gemarginaliseerde Gemeenschappen
De partners in de toeleveringsketen dragen niet bij tot de vernietiging en/of aantasting van de bronnen en de inkomensbasis van mensen die in gemarginaliseerde gemeenschappen leven, zoals bij het claimen van grote landoppervlakken, het
gebruik van water of andere natuurlijke bronnen waarvan deze bevolkingen afhankelijk zijn.

3.5

Anti-corruptie
Corruptie in welke vorm dan ook is strikt verboden, dit omvat, maar is niet beperkt tot, omkoping, afpersing en ongepaste privé- of professionele voordelen
voor klanten, agenten, aannemers, leveranciers of werknemers van een dergelijke partij of overheidsfunctionarissen om enig ongepast zakelijk voordeel van
welke aard dan ook te behalen. Daarnaast mogen partners van Secrid geen enkele
vorm van omkoping vragen of accepteren van een persoon of zakenpartner om
enig ongepast zakelijk voordeel te behalen.
Secrid zal met al haar partners, klanten en overheidsinstellingen omgaan in overeenstemming met internationale anti-omkoopnormen en lokale anticorruptieen omkopingswetten.
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4 NALEVING
4.1

Algemene Naleving
Secrid verwacht van al haar partners dat zij de Secrid Gedragscode respecteren en
actief hun uiterste best doen om de normen te bereiken. Bij Secrid vertrouwen
we erop dat onze eigen medewerkers een hoge mate van verantwoordelijkheid
voor hun werk nemen, we verwachten van onze partners hetzelfde door van hun
medewerkers te verwachten dat ze een hoge mate van verantwoordelijkheid voor
hun werk nemen.
Naast de Secrid Gedragscode verwachten we van al onze partners dat zij alle toepasselijke wetten, voorschriften en geldende industrienormen respecteren en
naleven.
In het geval van een verschil tussen deze gedragscode en nationale/internationale wetten en/of andere van toepassing zijnde voorschriften of normen, zal de
meest beschermende daarvan prevaleren.
Partners worden verzocht eventuele conflicten tussen de Secrid Gedragscode en de
toepasselijke wet- en regelgeving aan ons voor te leggen, zodat we gezamenlijk de
meest relevante gedragscode kunnen opstellen.

4.2

Uitbesteding
Secrid staat niet toe dat partners werk uitbesteden2 zonder voorafgaande toestemming van Secrid. Dit betekent dat alle productieorders voor Secrid moeten worden vervuld binnen faciliteiten die vooraf door Secrid zijn goedgekeurd. Secrid
beoordeelt elke onderaannemer op dezelfde wijze als alle zakelijke partners. Het
doel is dat de partners samen met Secrid er zorg voor dragen dat desbetreffende
onderaannemer de Secrid Gedragscode ondertekend.

4.3

Whistle-Blowing Policy
Secrid’s Whistle-Blowing Policy (klokkenluiderbeleid) is in het leven geroepen om
Partners en haar werknemers aan te moedigen misstanden binnen de productieketen van Secrid kenbaar te maken, zodat Secrid gepaste actie kan ondernemen.
Het is de verantwoordelijkheid van iedereen die voor Secrid werkt, in welke rol
bij en bij welke partner dan ook, om overtredingen met betrekking tot de Secrid
2
Onder uitbesteding verstaat Secrid dat een Partner de uitvoering van het werk voor Secrid geheel of gedeeltelijk
uitbesteedt aan een ander (de onderaannemer) die dit (deel van het) werk buiten dienstbetrekking uitvoert en
oplevert tegen een te betalen prijs.
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Gedragscode of wet- en regelgeving te rapporteren.
Meldingen van klokkenluiders worden vertrouwelijk behandeld en de klokkenluider wordt beschermd tegen represailles. Secrid heeft een onafhankelijke werknemer aangewezen die vertrouwelijk en onder geheimhouding de aard van de
misstand(en) beoordeeld en behandeld. De Secrid Whistle-Blowing Policy kan
men benaderen via www.secrid.com/whistleblowingpolicy, waar men misstanden kan rapporteren middels een digitaal formulier. Indien gewenst kunnen
klokkenluiders anoniem blijven.
Secrid moedigt haar Partners aan om ook een dergelijk beleid te ontwikkelen en
te implementeren.

4.4

Controle
Secrid behoudt zich het recht voor om de naleving van de Secrid Gedragscode door
haar partners te controleren door middel van audits door haarzelf of door een
onafhankelijke derde partij. Deze onafhankelijke derde partij dient goedgekeurd
te worden door zowel Secrid als de desbetreffende Parner. Indien gewenst, tekent
deze onafhankelijke derde partij een Non Disclosure Agreement om vertrouwelijkheid te waarborgen. De controles vinden alleen plaats in overeenstemming
met de geldende wetgeving en zonder de zakelijke activiteiten van de partner te
ontregelen. Secrid zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens worden behandeld in
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke richtlijnen voor de bescherming van persoonlijke informatie en de antitrustwetgeving.

4.5

Niet-naleving
Van alle partners die voor Secrid werken wordt verwacht dat zij de Secrid
Gedragscode lezen, begrijpen en volledig naleven. In geval van niet-naleving van
onze gedragscode kunnen partners worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van onze zakelijke relatie als er geen corrigerende maatregelen worden getroffen binnen een termijn van 12 maanden.
In het geval dat partners de Secrid Gedragscode aanzienlijk overtreden (bijv. door
het inzetten van kinderarbeid of extreem gevaarlijke werkomgevingen) kan het
zijn dat hun contract direct wordt beëindigd of niet onmiddellijk wordt verlengd. Afhankelijk van de aard van de niet-naleving van de Secrid Gedragscode kan
Secrid de wettelijke verplichting hebben om de niet-naleving aan de bevoegde
autoriteiten te melden.
Gedragscode lezen, begrijpen en volledig naleven. In geval van niet-naleving van
onze gedragscode kunnen partners worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van onze zakelijke relatie als er geen corrigerende maatregelen worden getroffen binnen een termijn van 12 maanden.
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In het geval dat partners de Secrid Gedragscode aanzienlijk overtreden (bijv. door
het inzetten van kinderarbeid of extreem gevaarlijke werkomgevingen) kan het
zijn dat hun contract direct wordt beëindigd of niet onmiddellijk wordt verlengd. Afhankelijk van de aard van de niet-naleving van de Secrid Gedragscode kan
Secrid de wettelijke verplichting hebben om de niet-naleving aan de bevoegde
autoriteiten te melden.
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TOEZEGGING GEDRAGSCODE
1.

 ierbij bevestigen wij dat wij de Secrid Gedragscode hebben ontvangen, gelezen,
H
volledig begrepen, en dat wij ons commiteren aan de punten daarin beschreven.

2.

 ij bevestigen dat wij volledig zicht hebben op de geldende wet- en regelgeving
W
in de landen waar wij opereren.

3.

 ij bevestigen dat de eisen in de Secrid Gedragscode op geen enkele wijze in strijd
W
zijn met de nationale wetgeving van de landen waarin wij actief zijn.

4.

 ij accepteren dat Secrid zich het recht voorbehoudt om de code te allen tijde te
W
wijzigen, uit te breiden, of in te trekken. De gewijzigde Secrid Gedragscode wordt
van kracht na goedkeuring van desbetreffende partner.

5.

 ij committeren ons om alle incidenten en overtredingen van de Secrid
W
Gedragscode onmiddellijk te melden aan sustainability@secrid.com. Indien er
meer vragen en/of onduidelijkheden zijn over deze gedragscode, wordt de partners vriendelijk verzocht om gebruik te maken van hetzelfde aanspreekpunt.

Datum

Bedrijfsnaam

Locatie

Naam

Handtekening

Functie

René van Geer

René van Geer (Mar 16, 2021 17:56 GMT+1)

René van Geer
Oprichter, Secrid

M. v Sasse v. Ysselt

M. v Sasse v. Ysselt (Mar 19, 2021 18:04 GMT+1)

Marianne van Sasse van
Ysselt
Oprichter, Secrid

Robin Foolen (Mar 16, 2021 12:54 GMT+1)

Robin Foolen
Circle Lead
Sustainability, Secrid
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