Gedragscode voor Cargill-leveranciers
Onze inzet om de wereld te helpen ontwikkelen en groeien.
Cargill heeft als doel de wereld op een veilige, verantwoorde en duurzame manier te voeden. We begrijpen dat productieketens die het
wereldvoedselsysteem ondersteunen duurzaam moeten zijn en dat we de hedendaagse behoeften moeten afwegen tegen de
behoeften van toekomstige generaties. We kunnen ons doel alleen bereiken door nauw samen te werken met onze leveranciers. In
onze Gedragscode voor leveranciers wordt uitgelegd hoe we verwachten dat boeren, producenten, fabrikanten en andere mensen met
ons samenwerken om dat doel te bereiken: op een ethische manier en door de toepasselijke wetten na te leven.

Onze leidende principes
De zeven leidende principes van Cargill zijn van toepassing op al onze werknemers. Ze zijn de steunpilaren waarop onze wereldwijde
werkzaamheden rusten. Met behulp van onze gedragscode voor leveranciers willen we onze leveranciers vragen om dezelfde
principes in stand te houden. Wij geloven dat deze toewijding voor ethisch gedrag en integriteit een sterke fundering legt voor
betrouwbare zakenrelaties die waarde toevoegen aan onze business en die van hen.

1. Leef de wet na
Als verantwoordelijk bedrijf verwachten we van onze
leveranciers dat ze dezelfde toewijding hanteren voor het
naleven van de wet.
We verwachten van onze leveranciers dat ze:

• de wetten kennen en ze toepassen op zichzelf en hun
business

• wettelijke vereisten als minimumnorm hanteren
• Cargill waarschuwen wanneer zich substantiële problemen

voordoen op het gebied van de goederen en services die ze
aanbieden, voornamelijk wanneer deze problemen betrekking
hebben op gezondheid en veiligheid. Wanneer zij deze
richtlijnen volgen, helpt dit Cargill om aan wereldwijde
voorschriften te voldoen

3. Houd de boekhouding nauwkeurig en
eerlijk bij
We verwachten van onze leveranciers dat ze de
boekhouding nauwkeurig en eerlijk bijhouden. Dit biedt ons
de mogelijkheid om verantwoordelijke zakelijke besluiten te
nemen en onze stakeholders van eerlijke en tijdige
informatie te voorzien.
We verwachten van onze leveranciers dat ze:

• alle transacties in hun boekhouding nauwkeurig, eerlijk en
tijdig vermelden

• de juiste kwaliteitscontrole- en complianceprocessen

hanteren voor zaken als de veiligheid van producten, voedsel
en dierenvoeding, de gezondheid en veiligheid van
werknemers en de arbeid en werkvoorziening

• de locatie van vestigingen en de oorsprong van materialen op
aanvraag vrijgeven om de traceerbaarheid te bevorderen

2. Doe zaken met integriteit
Wij kiezen onze zakenrelaties op basis van vertrouwen,
transparantie en wederzijdse verantwoordelijkheid.

4. Kom zakelijke verplichtingen na

• eerlijk en ethisch concurreren ten behoeve van Cargill

We werken samen met leveranciers die zich inzetten om
onze zakenrelaties te versterken. Hiervoor zijn eerlijke
communicatie, wederzijds respect en het nakomen van
beloften cruciaal.

• nooit steekpenningen, kickbacks, ongepaste geschenken of

We verwachten van onze leveranciers dat ze:

We verwachten van onze leveranciers dat ze:

ongepaste gastvrijheid aanbieden of accepteren, noch andere
ongepaste beloningen die in verband staan met de business
van Cargill

• belangenverstrengelingen vermijden die gerelateerd zijn aan

financiële belangen of andere afspraken met onze
werknemers en die als ongepast beschouwd kunnen worden

• samenwerken met hun eigen leveranciers om het handelsgedrag
af te stemmen op de principes in deze gedragscode

• onze toewijding delen om op een eerlijke en transparante
manier zaken te doen

• zakelijke beloften nakomen en onverwachte gebeurtenissen
op een proactieve, tijdige en open manier delen

5. Behandel mensen met waardigheid en
respect
We verwachten van onze leveranciers dat ze ons steunen
in het prioriteren van veiligheid, welzijn en waardigheid
van alle mensen, aangezien zij hun talent inzetten en hard
werken om ons te helpen onze producten en services aan
te bieden.
We verwachten van onze leveranciers dat ze:

• veilige en gezonde werkomstandigheden bieden bij al hun
werkzaamheden

• nooit gebruikmaken van of betrokken zijn bij mensenhandel,

• de eigendommen van Cargill beschermen terwijl deze aan
hun wordt toevertrouwd

• alle situaties vermijden die onze zakelijke belangen of
reputatie kunnen schaden

7. Wees een verantwoordelijke wereldburger
We rekenen erop dat onze leveranciers Cargill helpen om de
wereld op een veilige, verantwoordelijk en duurzame manier
te voeden.
We verwachten van onze leveranciers dat ze:

dwangarbeid of kinderarbeid, zoals vastgesteld door de
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

• strenge normen hanteren om de veiligheid van producten,

• een inclusieve werkomgeving stimuleren waarin pesterij en

• de milieuschade beperken door zich in te zetten voor het

discriminatie niet worden getolereerd

• de rechten van werknemers respecteren om zich te
organiseren en collectief te onderhandelen

• te voldoen aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot
compensatie en werkomstandigheden

6. Bescherm de informatie, bedrijfsmiddelen
en belangen van Cargill
We verwachten van onze leveranciers dat ze de reputatie
van Cargill, evenals alle informatie of eigendommen die we
aan ze toevertrouwen, beschermen.
We verwachten van onze leveranciers dat ze:

voedsel en dierenvoeding te bevorderen
beëindigen van de ontbossing, het minimaliseren van de
broeikasgasuitstoot en afval, en door bedrijfsmiddelen
efficiënt gebruiken

• watervoorraden beschermen door het gebruik van water
in hun organisatie te beperken, watervervuiling tijdens
hun werkzaamheden te voorkomen en de impact van
watervoorraden op de omliggende gemeenschappen te
verminderen

• het principe van vrije en geïnformeerde toestemming
vooraf volgen wat betreft de hulpbronnen en
eigendomsrechten van de inheemse gemeenschappen

• samenwerken met Cargill om duurzame processen te
implementeren en problemen te corrigeren om continue
verbeteringen en maatschappelijke waarden te stimuleren

• de vertrouwelijke informatie van Cargill waartoe ze toegang
hebben te beschermen, waaronder diens intellectuele
eigendommen, handelsgeheimen of financiële informatie

Ons doel betreffende betrouwbaar partnerschap
Ons doel is om een relatie, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, op te bouwen met ethische partners die deze zeven leidende
principes naleven. We verwachten van onze leveranciers dat ze onze redelijke verzoeken met betrekking tot het verkrijgen van
informatie, certificeringen en/of audits behartigen. Wanneer een probleem optreedt, werken wij samen met de leverancier om het
probleem aan te pakken. Samen kunnen we mogelijke verbeteringen bedenken. Wanneer een probleem echter niet kan worden
opgelost of de leverancier niet bereid is om samen te werken, behouden wij ons het recht voor om onze relatie te beëindigen.
Door nauw samen te werken met onze leveranciers kunnen we wederzijds succes bereiken, terwijl we gemeenschappen en de
wereld helpen ontwikkelen en groeien.

Ga voor meer informatie naar www.cargill.com/supplier-code. Als u opmerkt of vermoedt
dat een gedrag of zakelijke praktijk wordt gehanteerd die in strijd is met onze
gedragscode voor leveranciers, neem dan direct contact op met Cargill. U kunt een
probleem melden of hulp ontvangen door:

• contact op te nemen met uw Cargill-vertegenwoordiger; of
• naar onze veilige Cargill Ethics Open Line te bellen. De contactgegevens en verdere
informatie, die beschikbaar is in meer dan 20 talen, kunt u vinden op
https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en.
Indien u direct contact met ons opneemt, kunnen wij problemen helpen voorkomen en
problemen corrigeren die al hebben plaatsgevonden. Wij behandelen alle meldingen zo
snel, eerlijk en vertrouwelijk mogelijk.

