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Bij het selecteren van leveranciers en het beoordelen van nieuwe en bestaande 

leveranciersrelaties nemen PP Groep Katwijk B.V. en haar 

dochtermaatschappijen (hierna te noemen: PP Groep) commerciële criteria, 

milieubescherming en behoud van natuurlijke hulpbronnen, naleving van 

mensenrechten, arbeids- en sociale normen en antidiscriminatie- en anti 

corruptievereisten in ogenschouw. 

In de Gedragscode van PP Groep voor Leveranciers omschrijft PP Groep precies 

wat er van de leveranciers wordt verwacht. Daarom is het belangrijk dat alle 

leveranciers met deze beginselen en vereisten bekend zijn en 

dienovereenkomstig handelen. 

Omgang met werknemers 

PP Groep verwacht van haar leveranciers dat zij de fundamentele rechten van 

werknemers krachtens de toepasselijke nationale wetgeving naleven. Voorts 

verwacht PP Groep erkenning van de fundamentele arbeidsnormen van de 

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), waarbij rekening wordt gehouden met 

de wetgeving en juridische vormen in verschillende landen en locaties. 

Discriminatie  

PP Groep verwacht van haar leveranciers dat zij gelijke kansen en gelijke 

behandeling promoten en discriminatie bij de werving van werknemers en bij 

de promotie dan wel toekenning van primaire en permanente professionele 

trainingsprogramma’s voorkomen. Een werknemer mag niet worden 

gediscrimineerd op grond van geslacht, leeftijd, huidskleur, cultuur, etnische 

oorsprong, seksuele identiteit, handicap, godsdienstige gezindheid of 

overtuigingen. 

Beloning en werktijden  

PP Groep verwacht van haar leveranciers dat zij toepasselijke nationale 

wetgeving op het gebied van werktijden naleven. Het wordt eveneens verwacht 

dat de werknemers van de leveranciers een beloning in overeenstemming met 

toepasselijke nationale wetgeving zullen ontvangen. 

Gezondheidsbescherming en Bedrijfsveiligheid  

PP Groep verwacht van haar leveranciers dat zij toepasselijke nationale 

gezondheids- en veiligheidswetgeving naleven. Het wordt eveneens verwacht 

dat de leveranciers behoorlijk bedrijfsveiligheidsmanagement opzetten en 

toepassen.  

Dit omvat, aan de ene kant, de matiging van daadwerkelijke en mogelijke 

bedrijfsveiligheidsrisico’s en, aan de andere kant, het trainen van werknemers 

om ongelukken en beroepsziektes op de best mogelijke manier te voorkomen. 

Kinderarbeid 

PP Groep verwacht van haar leveranciers dat zij geen gebruik van kinderarbeid 

binnen hun ondernemingen maken. 
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Dwangarbeid 

PP Groep verwacht van haar leveranciers dat zij dwangarbeid binnen hun 

ondernemingen verbieden. 

Vrijheid van Vereniging  

PP Groep verwacht van haar leveranciers dat zij de rechten van werknemers 

om werknemersvertegenwoordiging en collectieve onderhandelingen in 

overeenstemming met nationale wetgeving op te zetten respecteren. 

           Milieubescherming / Behoud van Natuurlijke Hulpbronnen 

PP Groep verwacht van haar leveranciers dat zij toepasselijke nationale 

milieuwetgeving, -regelgeving en -normen naleven. Met betrekking tot de 

natuurlijke hulpbron vis verwacht PP Groep van haar leveranciers dat zij 

absoluut afstand van goederen afkomstig van illegale visserij garanderen (IOO-

visserij: illegaal, ongemeld, ongereglementeerd). 

PP Groep verbindt zich tot het verantwoordelijk gebruik van energie en       

verwacht hetzelfde van haar leveranciers. 

            Gedrag in Zakelijke Context 

Verbod op corruptie en omkoping  

PP Groep verwacht van haar leveranciers dat corruptie niet wordt getolereerd 

en dat naleving van de Verdragen voor het Bestrijden van Corruptie van de 

Verenigde Naties (VN) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) en de relevante anti corruptiewetgeving binnen hun 

ondernemingen worden nageleefd. Zij garanderen in het bijzonder dat hun 

werknemers, onderaannemers en agenten geen voordelen aan werknemers 

van PP Groep of gelieerde partijen aanbieden, beloven of toekennen met het 

oog op het verkrijgen van een opdracht of andere voorkeursbehandeling 

binnen zakelijke handelingen. 

Uitnodigingen en Geschenken  

PP Groep verwacht van haar leveranciers dat zij geen misbruik van 

uitnodigingen en geschenken zullen maken om aldus invloed uit te oefenen. 

Uitnodigingen en geschenken worden uitsluitend aan werknemers van PP 

Groep of gelieerde personen toegekend als de gelegenheid en omvang 

passend zijn, d.w.z. zij zijn van geringe waarde en kunnen worden beschouwd 

als een uitdrukking van een lokaal aanvaard handelsgebruik. Leveranciers 

zullen evenzeer geen ongepaste voordelen van werknemers van PP Groep 

verzoeken. 

Voorkomen van Belangenverstrengeling  

PP Groep verwacht van haar leveranciers dat zij uitsluitend beslissingen met 

betrekking tot zaken met PP Groep op basis van objectieve criteria nemen. 

Deze benadering voorkomt belangenverstrengelingen vanwege privébelangen 

of commerciële werkzaamheden of overige werkzaamheden, ook van 

verwanten of overige gelieerde personen of organisaties. 
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Vrije Mededinging  

PP Groep verwacht van haar leveranciers dat zij eerlijk concurreren en de 

toepasselijke antitrustwetgeving naleven. Leveranciers nemen niet deel aan 

mededingingsbeperkende overeenkomsten met concurrenten en maken geen 

misbruik van een eventueel bestaande dominante marktpositie. 

Witwassen  

PP Groep verwacht van haar leveranciers dat zij de relevante juridische 

verplichtingen voor het voorkomen van witwassen naleven en niet aan 

witwashandelingen deelnemen. 

Leveranciersrelaties 

PP Groep verwacht van haar leveranciers dat zij alle beginsels en vereisten 

hierboven omschreven aan hun onderaannemers en leveranciers 

communiceren en deze in ogenschouw nemen bij het maken van de selectie. 

Leveranciers moedigen hun onderaannemers en leveranciers aan om de 

omschreven normen op het gebied van mensenrechten, 

arbeidsomstandigheden, preventie van corruptie en milieubescherming na te 

leven bij het voldoen aan hun contractuele verplichtingen. 

           Naleving van de Gedragscode voor Partners van PP Groep 

Naleving van de beginselen en vereisten van deze Gedragscode voor Partners 

van PP Groep moet in de bedrijfsprocessen van de leveranciers worden 

opgenomen. Voorts komen de leveranciers overeen om PP Groep of haar 

agenten toegang te verlenen tot alle noodzakelijke werkplaatsruimtes en 

documenten, als vereist voor het uitvoeren van audits. 

Een schending van de beginselen en vereisten opgenomen in de Gedragscode 

voor Partners van PP Groep wordt beschouwd als een wezenlijke aantasting 

van de contractuele relatie door de leveranciers. Als er sprake is van een 

vermoeden van niet-naleving van de beginselen en vereisten van de 

Gedragscode (bijv. negatieve mediaverslagen) dan behoudt PP Groep zich het 

recht voor om informatie omtrent de relevante feiten te verzoeken. Voorts 

heeft PP Groep het recht om alle contractuele relaties met leveranciers die 

aantoonbaar in verzuim zijn om de Gedragscode voor Partners van PPP Groep 

na te leven of die geen verbeteringsmaatregelen nastreven en invoeren na 

door PP Groep een redelijke deadline daarvoor te zijn gegeven. 

 

 


