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Gedragscode voor leveranciers 
Op een juiste, veilige en ethische manier ondernemen is essentieel voor de manier waarop wij zakendoen. Het is 
de belangrijkste prioriteit voor Morgan. Wij gedragen ons op een ethische manier tijdens de contactmomenten 
met onze leveranciers en zijn gericht op het opbouwen van langdurige relaties waarbij onderling vertrouwen 
centraal staat. We willen ervoor zorgen dat onze leveranciers hun werkzaamheden eveneens op een 
verantwoorde manier verrichten. 

 
Deze gedragscode voor leveranciers van Morgan definieert de minimale normen waaraan onze 
leveranciers, verkopers, onderaannemers en contractfabrikanten ("Leveranciers") moeten voldoen. 

Het eerlijk behandelen van mensen. Leveranciers moeten zich aan de volgende regels houden: 

• er mag op geen enkele wijze gebruik worden gemaakt van gedwongen of onvrijwillige arbeid, zoals 
gevangeniswerk, slavenarbeid, schuldslavernij, dwangarbeid of mensenhandel; 

• We verbieden de inzet van kinderarbeid in welke vorm dan ook. In overeenstemming met de kernverdragen van 
de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation, ILO) maken wij geen gebruik van de 
diensten van personen jonger dan 15 jaar, zelfs niet als dit door de lokale wetgeving is toegestaan. De enige 
uitzonderingen op de bovenstaande regel zijn door de overheid geautoriseerde praktijkopleidingen of 
stageprogramma's die een duidelijk voordeel opleveren voor de betrokken deelnemers. 

• Werknemers dienen uitsluitend op basis van persoonlijke verdiensten en bijdragen ingezet, 
gepromoveerd en gecompenseerd te worden en het discrimineren van welke persoon dan ook is niet 
toegestaan; 

• de persoonlijke waardigheid, privacy en rechten van elk individu dienen gerespecteerd te worden en 
een onaanvaardbare behandeling of pesterijen mogen niet getolereerd worden; 

• alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden dient opgevolgd te 
worden, waaronder het maximumaantal werkuren, overwerk, minimumloon en 
werknemersvoordelen; 

• er dient een redelijke klachtenprocedure geïmplementeerd te zijn, zodat werknemers in goed 
vertrouwen eventuele zorgen over het schenden van deze gedragscode, de interne gedragscode, of de 
wet zonder angst voor vergelding kunnen rapporteren. 

 
Gezondheid en veiligheid zijn van fundamenteel belang. Leveranciers moeten zich aan de volgende regels 
houden: 

• alle bepalingen van relevante wet- en regelgeving en andere toepasselijke wettelijke vereisten dienen 
als minimale norm nageleefd te worden; 

• de werkzaamheden dienen plaats te vinden in overeenstemming met de wettelijke vereisten die van 
toepassing zijn binnen de volledige toeleveringsketen (zoals REACH en RoHS in de landen waarin dit 
van toepassing is, de voorschriften van de California Proposition 65 en vergelijkbare wetten inzake de 
registratie van de productie en invoer van stoffen, het melden van de aanwezigheid van stoffen met 
een verhoogd risico in producten of het beperken van het gebruik van bepaalde stoffen); 

• er dient een veilige en gezonde werkplek geboden te worden met adequate procedures, trainingen 
en persoonlijke beschermingsmiddelen om gevaren te beheersen en ongelukken en letsel van 
werknemers te voorkomen; 
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Het beschermen van de omgeving waarin we leven. Leveranciers moeten zich aan de volgende regels houden: 

 
• alle toepasselijke wet- en regelgeving en internationale normen ten aanzien van milieubescherming dienen 

nageleefd te worden, zoals de vereisten met betrekking tot luchtemissies, afvoer van vaste stoffen en 
afvalwater en het juiste gebruik en de juiste afvoer van vaste en gevaarlijke afvalstoffen; 

• het minimaliseren van de negatieve invloed op het milieu en het klimaat dient nagestreefd te worden, 
evenals het beschermen van de natuurlijke grondstoffen waarvan we allemaal afhankelijk zijn door 
middel van een gereduceerd energieverbruik, het conserveren van de natuurlijke grondstoffen uit land 
en water, het minimaliseren van de vervuiling en het aanbrengen van voortdurende verbeteringen ten 
aanzien van milieubescherming; 

 
Inachtneming van de wet. Leveranciers dienen alle bepalingen van de toepasselijke wettelijke systemen te kennen 
en hieraan te voldoen; 

 
Een verbod op corruptie en omkoping. Leveranciers moeten zich aan de volgende regels houden: 

 
• leveranciers mogen zich niet bezighouden met enige vorm van corruptie of omkoping, zowel direct als 

indirect; 
• leveranciers dienen zich te onthouden van het toekennen, aanbieden of beloven van iets van 

waarde aan een overheidsfunctionaris of een tegenpartij in de privésector om een officiële handeling 
te beïnvloeden of een ongepast voordeel te verkrijgen; 

 
Vrije en eerlijke concurrentie. Leveranciers moeten zich aan de volgende regels houden: 

 
• onze leveranciers dienen te handelen in overeenstemming met alle nationale en internationale wetten ten 

aanzien van mededinging en antitrust; 

• het aangaan van overeenkomsten die de vrije handel en eerlijke concurrentie belemmeren, zoals 
prijsafspraken, toewijzing van markten of klanten, het delen van markten of het manipuleren van 
aanbestedingsprocedures met concurrenten, is niet toegestaan; 

 
Bedrijfseigen informatie. Leveranciers moeten zich aan de volgende regels houden: 

 
• de intellectuele eigendomsrechten van Morgan en anderen dienen gerespecteerd te worden; 

• de vertrouwelijke informatie die aan hen door Morgan en anderen is medegedeeld dient beschermd te 
worden; 

 
Conflictmineralen. Leveranciers moeten zich aan de volgende regels houden: 

 
• alle redelijke inspanningen dienen geleverd te worden om het gebruik van grondstoffen te vermijden 

die, direct of indirect, gewapende groepen financieren die de mensenrechten schenden; 

• alle bekendmakingen die zijn vereist onder de toepasselijke wet met betrekking tot het gebruik van 
conflictmineralen dienen nageleefd te worden; 

 
Naleving van belastingwetgeving. Leveranciers moeten zich aan de volgende regels houden: 

• adequate maatregelen dienen genomen te worden om illegale belastingontduiking door een 
belastingbetaler (een individu of een rechtspersoon) of opzettelijke en oneerlijke handelingen om de 
belastingontduiking op het niveau van een belastingbetaler te voorkomen; 

 
Bescherming van persoonsgegevens. Leveranciers moeten zich aan de volgende regels houden: 

• alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en informatiebeveiliging dienen nageleefd 
te worden om ervoor te zorgen dat de privacy wordt gewaarborgd, de persoonsgegevens 
beschermd zijn en alle bedrijfsinformatie veilig wordt bewaard; 

• onze leveranciers dienen ervoor te zorgen dat deze principes inzake gegevensprivacy en 
informatiebeveiliging worden doorvertaald naar eventuele onderaannemers. 
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Toeleveringsketen. Onze leveranciers dienen alle redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat 
alle deelnemers in hun toeleveringsketen voldoen aan deze gedragscode voor leveranciers van Morgan. 

 
Elke schending van de normen van de gedragscode voor leveranciers van Morgan door een leverancier of een 
lid van de toeleveringsketen van de leverancier kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de relatie van de 
leverancier met Morgan. Voor het melden van dergelijk wangedrag of voor algemene vragen over deze 
gedragscode kunt u contact opnemen met de commissie voor ethiek en naleving van Morgan via 
Supplier.Compliance@morganplc.com. Meldingen kunnen tevens online worden gedaan via het Speak Up-
programma van Morgan: https://morgan.integrityline.org/ 
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