GEDRAGSCODE VOOR ONZE LEVERANCIERS

ALGEMEEN
Cabot Corporation is staat erop alleen zaken te doen in alle integriteit en in overeenstemming met de hoogst
mogelijke ethische normen.
Om dit engagement te ondersteunen heeft Cabot globale normen voor ethiek en gedrag ingevoerd en wij
verwachten van onze leveranciers dat ook zij zich daaraan houden.
De basisprincipes van de “Global Ethics and Compliance Standards” zijn de volgende:
 Geschenken en fooien
Cabot werknemers mogen nooit persoonlijke geschenken, voordelen, uitnodigingen of diensten vragen,
vooropstellen of aanvaarden van actieve of toekomstige leveranciers om dan aan deze leverancier een
voorkeursbehandeling te geven op gebied van prijzen, voorwaarden of leningen, om een bepaalde
transactie te verzekeren of om een voorkeursbehandeling te krijgen.
Nooit mag er cash of equivalenten van cash als geschenk gegeven of ontvangen worden.
 Ongepaste betalingen
Omkoperij, smeergeld, beloningen en alle andere illegale betalingen door een actieve of toekomstige
leverancier zijn ongepast en trouwens verboden in alle landen waar Cabot handel voert. Ongepaste
betalingen aan Cabot of zijn vennoten zijn verboden.
 Arbeidsvoorwaarden en discriminatie
Leveranciers dienen zich te houden aan alle lokale of nationale wetten betreffende arbeidsvoorwaarden,
verloning en werkuren.
Cabot waardeert diversiviteit en respecteert gelijke kansen bij tewerkstelling.
Leveranciers die op een onwettelijke manier personen tewerkstellen, die mensen discrimeneren, die
kinderarbeid gebruiken of met dwangarbeiders werken, zullen door Cabot niet aanvaard worden.
 Verantwoordelijkheid voor ons milieu
Cabot engageert zich om al zijn activiteiten te laten verlopen in volledige overeenstemming met alle
geldende wetten en met alle nodige toelatingen van hogerhand. Wij leiden onze bedrijven met een
onwrikbare zorg voor de gemeenschappen rondom ons en trachten steeds de impact op het milieu tot het
minimum te herleiden.
Cabot verwacht van zijn leveranciers dat ze deze waarden en normen met ons delen.
 Veiligheid
Bij al onze activiteten werkt Cabot verwoed aan het verzekeren van de veiligheid van ons personeel,
inclusief onze onderaannemers en bezoekers. Wij zijn ervan overtuigd dat alle verwondingen kunnen
worden voorkomen en besteden heel wat moeite en tijd om er ons van te vergewissen dat niemand bij
ons gewond geraakt.
Cabot verwacht van zijn leveranciers een robuust geleid programma voor veiligheid en een engagement
voor een doorlopende verbetering van de resultaten.
Cabot behoudt zich het recht voor om elke handelsrelatie met een leverancier meteen stop te zetten wanneer
hij zich niet aan een van de voornoemde principes houdt.
De volledige tekst is beschikbaar in het Engels op de website van Cabot:
www.cabotcorp.com onder het hoofdstuk “About Cabot – Governance - Code of Ethics.”
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