
Signode Industrial Group, een verzameling rechtspersonen waaronder 
hun bedrijfseenheden die moedermaatschappijen, gelieerde bedrijven, 
zogeheten zusterondernemingen en gelieerde bedrijven of joint ventures 
van elkaar zijn en collectief optreden in het wereldwijze zakelijke segment 
van industriële verpakkingen onder de paraplu “Signode Industrial Group” 
of de “Transit Packaging Division” van Crown Holdings, Inc. (gezamenlijk, 
“Signode”), verplicht zich ertoe om in alle facetten van zijn activiteiten ethisch 
en verantwoord te handelen.  Met de Verklaring van Gedragsprincipes van 
Signode (de “Signode Code”), die geldt voor de directeuren, functionarissen 
en medewerkers van Signode, wordt het eigen gedrag geregeld.  In dat 
document verplicht Signode zich ertoe zowel de letter als de geest te volgen 
van de wetten van de landen waar het actief is, en verlangt het van al zijn 
medewerkers om tijdens de vervulling van hun taken de hoogste standaarden 
na te streven op het gebied van ethiek, moraliteit, eerlijkheid, en fatsoen.

Deze Gedragscode voor Leveranciers (de “Leverancierscode”), die gebaseerd 
is op de Signode-Code en andere belangrijke openbare beginselen zoals 
de Global Compact van de Verenigde Naties, is bedacht om de ethische 
doelstellingen en het gedrag van alle leveranciers van Signode’ wereldwijd in 
overeenstemming te brengen met de normen die Signode het eigen personeel 
oplegt.  Signode verwacht dat elke leverancier in al zijn bemoeienissen met 
Signode de hieronder beschreven beginselen naleeft, alsmede vergelijkbare 
bepalingen van zijn eigen gedragscode.

Duurzaamheid is een grondwaarde bij Signode.  Een belangrijke drijfveer 
achter deze Leverancierscode is ervoor zorgen dat onze leveranciers onze 
duurzaamheidswaarden begrijpen en ermee overeenstemmen.  Wij moedigen 
onze leveranciers aan om continu te werken aan de tenuitvoerlegging 
van duurzaamheidsbeginselen, zoals de beginselen zoals die in deze 
Leverancierscode, in hun eigen activiteiten en in hun toeleveringsketen zijn 
vervat.

Een Signode-leverancier is elke externe partij waarmee Signode actieve handelsbetrekkingen 
onderhoudt voor de levering van de goederen of diensten, zoals leveranciers van 
grondstoffen en machines, leveranciers van andere goederen en diensten, contractanten, 
consultants, bemiddelaars en agenten.

Signode behoudt zich het recht voor om aan deze Leverancierscode van tijd tot tijd het 
een en ander toe te voegen of te wijzigen.  Van Leveranciers wordt verwacht dat zij zich 
houden aan de laatste versie van deze Leverancierscode, die te lezen is op de website van 
Signode op www.signode.com/Suppliers of die hun anders rechtstreeks wordt geleverd.

VOOR WIE GELDT DEZE LEVERANCIERSCODE?

GEDRAGSCODE VOOR 
LEVERANCIERS

DE PRINCIPES VAN DE LEVERANCIERSCODE

Alle leveranciers moeten zich houden aan de volgende principes:

Naleving van de Wet
Bij de uitvoering van hun zakelijke activiteiten moeten leveranciers zich in de letter en de 
geest houden aan alle geldende wetten, regels en voorschriften van alle overheidsorganen.  

Mensenrechten/werkgeverschap/Gezondheid en Veiligheid
Signode verwacht dat zijn leveranciers de bescherming van de mensenrechten 
ondersteunen en eerbiedigen en ervoor zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan 
mensenrechtenschendingen.  Signode verwacht dat zijn leveranciers algemeen aanvaard 
werkgeverschap navolgen en voorrang geven aan gezondheid en veiligheid. 



bedrijfspraktijk is waarmee hulpbronnen worden behouden, en die de veiligheid van 
medewerkers, het algemene publiek en het milieu ten goede komt.  

Elke verantwoordelijke onderneming moet rekening houden met de mogelijke 
milieueffecten van de dagelijkse zakelijke besluitvorming, en nadenken over kansen voor 
het behoud van natuurlijke hulpbronnen, het sparen van hulpbronnen, het recycleren 
van materiaal, en het beheersen van milieuverontreiniging voor een schonere lucht en 
schoner water en minder afval.  Signode verlangt van zijn leveranciers een bedrijfsvoering 
die in overeenstemming is met alle geldende milieuwetten en beveelt ten stelligste aan 
dat zijn leveranciers er duurzame praktijken op na houden in hun bedrijfsvoering, voor het 
behoud van natuurlijke hulpbronnen en een uiterste beperking van schadelijke gevolgen 
voor het milieu. 

Zakelijke integriteit en anti-corruptie

Ter ondersteuning van de waarden van Signode op het gebied van ethiek, moraliteit, 
eerlijkheid en fatsoen in zijn werkzaamheden, verlangt Signode het volgende van zijn 
leveranciers:

Naleving Anti-trust/Concurrentiewetgeving  – Leveranciers houden zich volledig 
aan de anti-trust en concurrentiewetgeving van de landen waar zij zaken doen.  Zo 
onthouden leveranciers zich van geheime afspraken over inschrijvingen, prijsafspraken, 
prijsdiscriminatie of andere oneerlijke handelspraktijken die in strijd zijn met geldende 
anti-trust en concurrentiewetten.

Anti-omkoping/Anti-corruptie  – Medewerkers van Signode of externe partijen die 
namens Signode optreden mogen in geen enkel land publieke of private partijen betalen 
of aanbieden of beloven te betalen of toestemming geven om die partijen te betalen, 
teneinde een ongeoorloofd voordeel voor Signode te behalen.  Evenmin mogen zij 
dergelijke betalingen aanvaarden of erom verzoeken.  Leveranciers onthouden zich van 
alle ongeoorloofde betalingen, aanbiedingen of uitnodigingen aan medewerkers van 
Signode.  Redelijke, niet-geldelijke giften met een symbolische of (bescheiden) nominale 
waarde, alsmede redelijk te verantwoorden maaltijden en vermaak voor legitieme 
zakelijke doeleinden zijn aanvaardbaar mits zij niet als smeergeld, steekpenningen 
of andere vormen van compensatie ten gunste van de ontvanger van Signode kunnen 
worden opgevat.  Een geldelijke schenking aan Signode-personeel (waaronder geldelijke 
equivalenten als cadeaukaarten, aandelen of obligaties) of persoonlijke leningen is strikt 
verboden, ongeacht de waarde.

Signode eist het volgende: 

Leveranciers nemen niemand in dienst die volgens de wet nog te jong is om te werken.

Leveranciers staan praktijken als gedwongen arbeid, slavernij of mensenhandel niet toe in 
hun eigen faciliteiten of in hun toeleveringsketen.

Leveranciers zorgen voor een arbeidsomgeving die vrij is van intimidatie, waaronder 
seksueel, verbaal, fysiek of demonstratief gedrag dat een kwetsende, vijandige of 
bedreigende omgeving creëert.

Leveranciers onthouden zich van discriminatie van huidige of potentiële medewerkers op 
basis van ras, etniciteit, kleur, nationale herkomst, afkomst, nationaliteit, burgerschap, 
religie, leeftijd, geslacht (waaronder genderidentiteit of -expressie), seksuele geaardheid, 
handicap, genetische informatie, geüniformeerde dienst, veteranenstatus of enig ander 
kenmerk dat wordt beschermd door geldende wetgeving, verordeningen of regelgeving.

Leveranciers streven naar het scheppen van een veilige arbeidsomgeving die in 
overeenstemming is met alle geldende wetten of, bij ontstentenis van dergelijke wetten, 
beste bedrijfspraktijken.  Leveranciers nemen maatregelen om ongelukken, letsel en 
ziekte gedurende het werk te voorkomen.

Leveranciers erkennen de vrijheid van vergadering en van collectieve onderhandelingen 
onder geldende wetgeving.

Leveranciers houden zich aan alle geldende arbeidswetten, waaronder wetten die 
betrekking hebben op loon, overwerk, vakanties, afwezigheid, handicaps, maximale 
werktijden en het wettelijk recht op werk. 

Milieu

Het milieu is bij Signode een fundamenteel onderdeel van de bedrijfsfilosofie.  Signode 
erkent dat de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu een gezonde 



Belangenconflicten – Van medewerkers van Signode wordt verwacht dat zij altijd in het 
belang van Signode handelen en persoonlijke, zakelijke of andere belangenconflicten 
vermijden.  Signode verwacht dat zijn leveranciers deze eis ondersteunen door onmiddellijk 
bij Signode melding te maken van daadwerkelijke of potentiële belangenconflicten die uit 
onze relatie kunnen voortvloeien.

Vertrouwelijkheid – Leveranciers die vertrouwelijke informatie van of namens Signode 
ontvangen, houden deze vertrouwelijk, en gebruiken de informatie alleen met betrekking 
tot de uitoefening van hun verplichtingen jegens Signode.

Bescherming intellectuele eigendom – Leveranciers eerbiedigen de intellectuele 
eigendomsrechten van Signode en anderen en houden zich aan hun wettelijke contractuele 
verplichtingen jegens Signode met betrekking tot de bescherming van alle intellectuele 
eigendomsrechten die hun door of namens Signode zijn gegeven.  

Internationale Handel – Leveranciers staan Signode terzijde door zich bij de uitoefening 
van hun verplichtingen te houden aan alle handelswetten die gelden voor Signode.  Deze 
handelswetten omvatten Amerikaanse anti-boycottwetten alsmede Amerikaanse en EU-
wetten ten aanzien van handelssancties, van export- en importcontrole en wetten inzake 
de veiligheid van de toeleveringsketen.

Gegevensbeveiliging – Leveranciers eerbiedigen privacyrechten en houden zich aan alle 
geldende wetten inzake de bescherming en veiligheid van gegevens.

Herkomst in kaart brengen – Leveranciers moeten in staat zijn potentiële bronnen van 
primaire oorsprong vrij te geven die verband houden met de producten of diensten 
die Signode levert.  Indien Signode hiertoe een verzoek doet, brengen leveranciers de 
toeleveringsketen tot aan de oorsprong in kaart.  Deze verplichting geldt bijvoorbeeld voor 
conflictmineralen die vallen onder geldende Amerikaanse wetgeving. Signode verwacht 
dat leveranciers Signode melden of hun producten conflictmineralen bevatten, zoals 
omschreven in de Amerikaanse wetgeving.

Financiële controles – Leveranciers handhaven strenge financiële controles en houden 
een volledige en nauwkeurige administratie bij van alle bedrijfsactiviteiten en transacties 
die Signode betreffen, dit in overeenstemming met het beleid en de wetten die gelden voor 
het bewaren van gegevens.  Betrokkenheid bij het witwassen van geld of het financieren 
van terroristische of criminele activiteiten is in alle gevallen strikt 

CONTINUE VERBETERING

Streven naar uitmuntendheid en continue verbetering is een belangrijk aspect van de 
wijze waarop Signode zaken doet.  Signode spoort en beveelt leveranciers aan om:

hun producten en/of diensten voortdurend te verbeteren om de kwaliteit te verhogen, 
kosten terug te dringen het effect van hun producten op het milieu te verminderen.

een complete en nauwkeurige administratie bij te houden.

actieplannen en doelen dienaangaande vast te stellen en deze ten uitvoer te leggen, ter 
terugdringing van milieueffecten op het gebied van water, afvalwater, energie, uitstoot 
van broeikasgas, afval, stortplaatsen en verpakkingen.

te streven naar beperking van hun milieuafdruk, zich te verplichten tot voortdurende 
verbeteringen op het gebied van duurzaamheid, en bij te dragen aan de verwezenlijking 
van de doelen van het duurzaamheidsprogramma van Signode.

grondstoffen uit duurzame bonnen te putten indien dit overeenkomt met de behoeften 
van de productieprocessen van Signode.
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AANSPRAKELIJKHEID EN NALEVING

Signode beveelt aan dat leveranciers passend beleid, beheersystemen, procedures en 
personeelsbeleid ten uitvoer leggen om tegemoet te komen aan de verwachtingen van 
deze Leverancierscode.  Signode verwacht dat leveranciers hun personeel op doeltreffende 
wijze in kennis stellen van de normen waartoe de leverancier zich heeft verplicht, alsmede 
relevante wetten, regels en beschermende maatregelen.

Signode behoudt zich het recht voor bewijs te verlangen van naleving van deze 
Leverancierscode (of de gelijkluidende bepaling van de gedragscode van de leverancier), 
die Signode kan opeisen in de vorm van een nalevingscertificaat, een overzicht van de 
ondersteunende documentatie van de leverancier en een administratie of andere 
passende evaluaties.  Indien de leverancier de Code niet naleeft, behoudt Signode zich 
het recht voor de niet-naleving met de leverancier te evalueren en van de leverancier te 
verlangen dat deze correctieve maatregelen treft die naleving waarborgen.

Niets in deze Leverancierscode is bedoeld om andere specifieke bepalingen in een 
bepaald contract te overstijgen; voor zover er van enige inconsistentie sprake is tussen 
deze Leverancierscode en andere bepalingen van een bepaald contract, blijft de 
contractbepaling van kracht.

Leveranciers kunnen hun vragen over deze Gedragscode voor Leveranciers sturen naar de 
juridische afdeling van Signode via LegalNotices@signode.com en overtredingen te melden 
via email (LegalNotices@signode.com), via de website/portal over naleving en ethiek van 
Signode (www.SIGhelpline.ethicspoint.com) of per telefoon (1-855-866-2925 (in the US/
Canada) of naar www.signode.com/Suppliers te gaan voor een lijst van internationale 
telefoonnummer-opties.

Signode Industrial Group

Afdeling transportverpakking van
Crown Holdings, Inc.


