Leveranciersnormen

Als onderdeel van Arconics voortdurende toewijding aan duurzaam en ethisch ondernemerschap,
zetten we ons in voor samenwerking met onze leveranciers, aannemers, consultants en anderen
met wie wij zaken doen (gezamenlijk ‟Leveranciers”) om consistentie met deze beginselen te
garanderen.
Hoewel we erkennen dat er verschillende juridische en culturele omgevingen zijn waarin onze
Leveranciers actief zijn, denken we dat deze beginselen overal ter wereld gemeengoed zijn. We
hebben Leveranciersnormen ontwikkeld die deze beginselen belichamen om duidelijkheid te
verschaffen aan onze Leveranciers met betrekking tot onze verwachtingen op dit gebied, op
basis van onze Missie en Waarden:

We verwachten en vertrouwen erop dat onze Leveranciers deze Waarden en de bijbehorende
praktijken, die Arconics Leveranciersnormen vormen, zullen nakomen en ervoor zorgen dat hun
werknemers, vertegenwoordigers, subleveranciers en onderaannemers hetzelfde doen.
Deze waarden vormen de basis voor Arconics Gedragscode die te vinden is op:
http://www.arconic.com/global/en/who-we-are/code-of-conduct.asp.
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Onze Leveranciers zullen ethisch en integer handelen. Dit omvat:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

Het respecteren van lokale, nationale en internationale wetgeving, waaronder de geldende
normen, wetten, regels en regelgeving zoals die met betrekking tot het milieu, de
internationale handel, werkrelaties, mensenrechten, gezondheid en veiligheid en
mededinging.
Op ethische wijze en in overeenstemming met de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act
en alle andere anti-corruptierichtlijnen, anti-omkopingswetten, regels en voorschriften
zakendoen.
Het begrijpen en respecteren van de verplichtingen van Arconic en haar werknemers om
Arconics Anti-corruptiebeleid na te leven, waaronder de bepaling voor Gastvrijheid en
Geschenken, zoals gepubliceerd op http://www.arconic.com/global/en/investors/anticorruption-policy.asp.
Het verzamelen van concurrentie-informatie met legale middelen en het niet delen van
vertrouwelijke informatie van Arconic of anderen zonder daarvoor schriftelijke toestemming
te hebben.
Het bieden van transparantie in de toevoerketen, van de oorspronkelijke bron tot aan
Arconic, conform geldende wet- en regelgeving, waaronder de regel op conflictmineralen
onder de Dodd-Frank Act van de U.S. Securities and Exchange Commission.
Het openbaar maken van enige daadwerkelijke of potentiële gevallen van
belangenverstrengeling aan het management van Arconic voor passende evaluatie en
afhandeling. Voorbeelden zijn onder andere maar niet uitsluitend: een werknemer van
Arconic of diens familielid die een eigendoms- of zeggenschapsbelang heeft in uw bedrijf,
uw bedrijf dat een werknemer van Arconic of diens familielid in dienst neemt, of enige
andere relatie tussen werknemers van beide organisaties die een feitelijk of potentieel geval
van belangenverstrengeling kunnen vormen.
Het eerlijk en nauwgezet representeren van producten, diensten en prijzen.
Het handhaven van eerlijke zakelijke normen in reclame-, verkoop- en
concurrentieactiviteiten.
Zakendoen met een toewijding aan maximale transparantie, die consistent is met goed
bestuur en commerciële vertrouwelijkheid.
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Onze leveranciers zullen op milieuvriendelijke en efficiënte wijze
werken om negatieve effecten op het milieu te beperken.
Dit omvat:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Het voldoen aan alle geldende wetten, regels en regelgeving van de overheid met
betrekking tot het milieu, waaronder de omgang met afval uit de bedrijfsactiviteiten.
Het waar mogelijk kiezen van energiezuinige processen en producten.
Het implementeren van beschikbare systemen ter beperking of eliminatie van alle soorten,
waaronder behoudsmaatregelen en recycling, hergebruik of vervanging van materialen.
Het actief deelnemen aan het beheer van milieurisico's, de identificatie van gevaren, het
evalueren van daarbij behorende risico's en het implementeren van oplossingen.
Het aanmoedigen van betrokkenheid van de gemeenschap om te helpen bij de stimulering
van sociale en economische ontwikkeling en een bijdrage aan de duurzaamheid van de
gemeenschappen waarin ze actief zijn.
De toewijding aan werken in een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers,
waaronder een drugs- en wapenvrije werkplek.

Onze Leveranciers werken met ons samen aan het creëren van
efficiëntere processen, technologieën, ideeën en producten.
Dit omvat:
▪
▪
▪

Het stimuleren van baanbrekende innovaties die Arconic een concurrentievoordeel geven,
met behoud van de hoge normen van uitmuntendheid.
Met Arconic samenwerken aan manieren om de vraag naar en de verkoop van onze
producten te verhogen.
Het faciliteren van onze milieu- en duurzaamheidsdoelen terwijl grotere
kostenverbeteringen worden behaald.
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Onze Leveranciers zullen de mensenrechten respecteren van
iedereen die zich bezighoudt met hun activiteiten, waaronder
lokale gemeenschappen en werknemers. Dit omvat:
▪

▪
▪
▪

▪
▪

In geen geval deelnemen aan mensenhandel, gebruikmaken van kinderarbeid of
dwangarbeid, zoals gevangenisarbeid, met geweld afgedwongen arbeid, slavernij of
onderwerping.
Het respecteren van de menselijke waardigheid en de rechten van werknemers, personen en
gemeenschappen met betrekking tot hun activiteiten.
Het verbieden van elke vorm van lijfstraffen, intimidatie, discriminatie of misbruik van
sollicitanten of werknemers.
Ervoor zorgen dat de vergoeding van werknemers gelijk aan of hoger is dan de wettelijk
minimumnorm en volledig voldoet aan alle geldende wetten.
Het erkennen en respecteren van het recht van medewerkers om lid te worden van, of
lidmaatschap te weigeren van, wettelijk toegestane verenigingen of organisaties.
Het hebben van een EET-verklaring of Gedragscode die discriminatie verbiedt op basis van
ras, kleur, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit/expressie,
afkomst, veteranenstatus, geslacht of leeftijd (binnen wettelijke grenzen).

Onze Leveranciers zijn toegewijd aan voortdurende verbetering en
uitmuntendheid en zullen ethiek, veiligheid of wettelijke
verplichtingen niet in gevaar brengen ten gunste van de
winstgevendheid. Dit omvat:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Het handhaven van een omgeving met sterke financiële controle en het, waar mogelijk,
openbaar maken van financiële resultaten.
Het naleven van de normen van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act (SOX) of het geldende
equivalent op het gebied van financiële verslaggeving.
Het voorbereiden van financiële verklaringen conform algemeen aanvaarde
boekhoudprincipes.
Het bijhouden van goede en nauwkeurige administratie van alle bedrijfsactiviteiten en
transacties conform geldende retentievoorschriften en verjaringstermijnen.
Ervoor zorgen dat kwalitatieve materialen en diensten op tijd en volgens de specificaties van
Arconic worden geleverd.
Het onmiddellijk aan Arconic communiceren van alle conformiteitsgebreken met betrekking
tot de interne of waardeketen of andere ontwikkelingen die van invloed zijn op het
vermogen van de leverancier om conforme, tijdige prestaties te leveren.
Het respecteren van uitgevoerde overeenkomsten en contracten.
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▪
▪

Het direct aan Arconic communiceren van problemen met betrekking tot prestaties, het
onderzoeken van oorzaken en het implementeren van alle nodige corrigerende maatregelen.
Het op verzoek beschikbaar maken van alle relevante informatie aan diegenen die naleving
willen controleren.

AANVULLENDE INFORMATIE
Leveranciers zijn verantwoordelijk voor deze principes binnen hun toevoerketens.
Voor meer informatie over Arconics Missie en Waarden en programma's voor Duurzaamheid,
Duurzaamheid van leveranciers en Ethiek en naleving gaat u naar www.arconic.com.

PROBLEMEN MELDEN
Voor het melden van een activiteit of probleem (waaronder vermeende overtredingen van de
wet of deze normen) door middel van Arconics Integriteitslijn (24 uur per dag beschikbaar),
raadpleegt u: https://www.arconic.com/global/en/who-we-are/integrity-line.asp.
Voor andere zorgen of voor algemene vragen met betrekking tot Arconics Leveranciersnormen
neemt u contact op met ProcGlobalCompliance@arconic.com.
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