
   

 

 
 

 

 

People, Planet & Profit 
 

DSM gedragscode 
voor leveranciers 

Missie en kernwaarde 
Bij DSM is onze missie om een beter leven te creëren 
voor mensen vandaag en voor toekomstige 
generaties. Onze missie wordt ondersteund door onze 
kernwaarde dat alles wat we doen dient bij te dragen 
aan een duurzamere wereld. Duurzaamheid betekent 
voor ons om op drie vlakken waarde te creëren: 
menselijk, milieutechnisch en economisch. Bij DSM 
noemen wij dit ons streven om te voldoen aan de drie 
dimensies van duurzaamheid: People, Planet en 
Profit. Duurzaamheid geeft ons richting bij al ons 
handelen en vormt tevens de basis voor onze 
gedragscode voor leveranciers waarin staat 
beschreven hoe wij zaken willen doen en hoe wij met 
onze leveranciers omgaan. 

 

Implementatie 
DSM is ervan overtuigd dat duurzaamheid betekent dat 
wij onze directe en indirecte (productiegerelateerde 
en niet-productiegerelateerde) leveranciers, 
aannemers en tussenpersonen betrekken bij ons 
streven naar economische prestaties, milieukwaliteit 
en sociale verantwoordelijkheid, zowel binnen ons 
eigen bedrijf als binnen onze waardeketens. Wij 
verwachten dan ook van onze leveranciers en 
aannemers dat zij, ook namens hun 
dochtermaatschappijen, uiting geven aan hun 
bereidheid en intentie om deze code internationaal 
en/of plaatselijk na te leven en om dit ook van hun 
eigen leveranciers te vragen. Via gesprekken met onze 
leveranciers, en training indien nodig, streven wij naar 
een adequate implementatie van de gedragscode voor 
leveranciers, een permanente verbetering van de 
bedrijfsactiviteiten en willen wij de unieke 
competenties van onze leveranciers ontdekken die een 
bijdrage leveren aan People, Planet & Profit. 

 

Naleving 
Wij verwachten van leveranciers een proactieve 
aanpak bij het vaststellen en handhaven van de 
standaarden van de gedragscode, waaronder de 
verzameling en evaluatie van adequate en nuttige 
informatie, de formulering van relevante, meetbare 
doelen en targets en de regelmatige controle en 
verificatie van de voortgang.  

Dit omvat de implementatie van de juiste resource- 
en organisatorische planning voor deze taak. Er wordt 
van DSM-medewerkers verwacht dat zij alle 
handelingen met zakenpartners waarbij deze code 
wordt overtreden aan hun management melden.  

 

Klokkenluidersregeling 

Wij moedigen onze leveranciers aan om hun 
belanghebbenden toegang te geven tot instrumenten 
om melding te doen van (vermoedelijke) 
overtredingen van deze gedragscode of richtlijnen. 
Medewerkers die te goeder trouw melding doen, 
zullen tegen represailles worden beschermd.  

 

Leveranciers of medewerkers van leveranciers die 
melding willen maken van een (vermoedelijke) 
overtreding door DSM of zijn medewerkers van wetten 
of richtlijnen of de gedragscode van DSM kunnen dit 
kenbaar maken via de Corporate Alert Officer van DSM. 
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In de volgende alinea's presenteren wij de 
gedragscode van DSM die is ingedeeld volgens de drie 
dimensies van duurzaamheid: People, Planet en 
Profit. 

 

People: de sociale dimensie 

• Non-discriminatie – leveranciers mogen niet 
discrimineren op basis van ras, etnische 
achtergrond, nationaliteit, leeftijd, religie, 
geslacht, seksuele geaardheid of handicap. 

• Dwangarbeid en kinderarbeid – leveranciers 
maken geen gebruik van dwangarbeid of 
kinderarbeid; leveranciers handelen conform 
conventie 138 (minimumleeftijd) en conventie 
182 (ergste vormen van kinderarbeid) van de 
Internationale Arbeidsorganisatie.  

• Gezondheid en veiligheid – op het gebied van 
gezondheid en veiligheid implementeren 
leveranciers een strikt beleid met als doel om 
een werkomgeving te scheppen die vrij is van 
incidenten en letsel en om beroepsziektes en 
gezondheidsproblemen die in verband staan met 
de betreffende activiteiten te voorkomen. Op 
alle niveaus spelen leveranciers een actieve rol 
bij het identificeren en verhelpen van onveilige 
situaties, en zij zetten zich permanent in voor de 
verbetering van de gezondheid van 
medewerkers. 

• Levensreddende regels – leveranciers gaan ermee 
akkoord om onze 12 levensreddende regels en 
gerelateerde procedures te volgen die een 
duidelijke en eenvoudige definitie van “do's and 
don’ts” met betrekking tot activiteiten met het 
hoogste potentiële veiligheidsrisico omvatten. Het 
is van essentieel belang dat deze regels worden 
opgevolgd en mensen worden beschermd.  
Wij zijn vast besloten om levens te redden. 

1. Werk of rijd niet als u alcohol of drugs hebt 
gebruikt.; roken is alleen toegestaan op de 
aangewezen plaatsen 

2. Werk indien nodig met een geldige vergunning  

3. Test vóór en tijdens het binnengaan altijd de 
kwaliteit van de lucht in een afgesloten ruimte 

4. Lock Out, Tag Out, Try Out (LOTOTO): 
blokkeren, markeren en controleren vóór 
aanvang van werkzaamheden aan machines of 
apparatuur 

5. Maak een leiding pas open als u hiervoor 
toestemming hebt gekregen  

6. Zorg voor de juiste toestemming voor het 
overbruggen van kritische veiligheidsapparatuur 
voordat u deze apparatuur daadwerkelijk buiten 
werking stelt of voor het werken met defecte 
veligheidsapparatuur  

7. Gebruik een geschikt vast of mobiel platform, 
een geschikte reling of de correcte 
valbescherming als u werkt op een hoogte van 
meer dan 1,80 m of als er sprake is van een 
valrisico binnen een afstand van 1,80 meter van 
de plaats waar u werkt 

8. Ga na welke risico’s er aan hijs- en takelwerk 
verbonden zijn en wat deze risico’s precies 

inhouden. Neem vervolgens passende 
maatregelen. Betreed de gevarenzone nooit, 
tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt 
gekregen 

9. Pas verandermanagement (Management of 
Change - MoC) toe op technische, procedurele of 
organisatorische veranderingen 

10. Pas het principe 'geen brandgevaarlijke 
werkzaamheden aan werkende apparatuur' toe. 
Begin pas met brandgevaarlijke werkzaamheden 
nadat u hiervoor de formele toestemming van de 
eigenaar hebt gekregen 

11. Gebruik alleen interne transportmiddelen die 
aan de DSM-normen voldoen. Draag een 
veiligheidsgordel. Zorg dat er geen mensen in de 
gevarenzone kunnen komen bij het openen van 
containers of trucks. Zet ladingen vast om 
ongewenste bewegingen te voorkomen. Ga veilig 
te werk bij het stapelen en het gebruik van 
stellingen tijdens opslag en transport. 

12. Rijd op een verantwoorde wijze en leef de 
lokale wetgeving na. Overschrijd niet de 
maximale snelheid en draag een 
veiligheidsgordel. Het is verboden om tijdens het 
rijden te bellen, ook handsfree, of om sms'jes te 
sturen of te lezen. Drink geen alcohol en gebruik 
geen geneesmiddelen als u daarna nog moet 
rijden. Plan uw reis vooraf, vooral als u naar 
landen met een hoog risico of onbekende 
gebieden reist 

• Vrijheid van vereniging – leveranciers 
respecteren het recht van hun medewerkers op 
vrijheid van vereniging en collectieve 
onderhandeling. 

• Eerlijke vergoeding – leveranciers houden zich 
aan een eerlijk beloningsbeleid waarbij naar 
behoren rekening wordt gehouden met 
prestaties. 

• Werktijden – leveranciers dwingen hun 
medewerkers niet tot lange werkuren. Als van 
medewerkers wordt gevraagd om over te 
werken, worden de extra uren gecompenseerd in 
overeenstemming met de lokale wetgeving. 

• Lokale gemeenschap – leveranciers garanderen 
een gezonde en veilige leefomgeving voor 
omwonenden, scheppen lokale werkgelegenheid, 
kiezen voor lokale inkoop, bieden 
scholingsmogelijkheden en ondersteunen 
infrastructurele ontwikkelingen. 
 



 

Planet: de milieudimensie 

• Ecologische voetafdruk – leveranciers garanderen 
en tonen permanente milieuverbeteringen, 
waaronder een verlaging van grondstofgebruik, 
energieverbruik, emissies, uitstoot, 
geluidsoverlast, afval en afhankelijkheid van 
natuurlijke hulpbronnen en schadelijke stoffen 
op basis van duidelijke doelstellingen en 
verbeterbeleid. 

• Productbeheer – in overeenstemming met de 
principes van productbeheer, identificeren 
leveranciers de risico’s en de milieu-impact van 
hun producten tijdens het productieproces, het 
distributie- en transportproces en hun hele 
levensduur, en zoeken naar mogelijkheden om 
deze te verminderen. Binnen deze context delen 
leveranciers relevante kennis, expertise en 
ervaring met hun eigen leveranciers, klanten en 
andere partijen. 

 

• Continue verbetering – leveranciers evalueren en 
verbeteren hun producten, werkmethoden, 
productieprocessen en dienstverlening 
permanent. Leveranciers zorgen ervoor dat deze 
veranderingen op een gecontroleerde manier 
worden uitgevoerd en acceptabel zijn voor hun 
klanten en aandeelhouders. 

• Afval – leveranciers beschikken over of 
implementeren een procedure voor een veilige 
verwerking, opslag, transport, gebruik en afvoer 
van afval in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving. 

• Informatie – leveranciers geven klanten en de 
bevolking duidelijke informatie over de milieu- 
en veiligheidsaspecten van hun producten en 
productieprocessen. 

• Veiligheids- en gezondheidsrisico's voor 
omwonenden – leveranciers zullen de impact van 
hun activiteiten voor omwonenden systematisch 
en regelmatig evalueren of hiervoor een externe 
partij in de hand nemen, bijvoorbeeld 
veiligheidsaspecten, emissies en afval die 
voortvloeien uit reguliere bedrijfsactiviteiten. 
De resultaten worden gedocumenteerd. 

• Rampenplan – leveranciers stellen alles 
redelĳkerwĳs mogelĳke in het werk om een 
rampenplan op te stellen waarin de meest 
waarschijnlijke noodgevallen staan beschreven. 

 

Winst: de economische dimensie 

• Wetgeving en voorschriften – leveranciers 
opereren in volledige overeenstemming met 
internationale, nationale en lokale wetgeving en 
voorschriften die van toepassing zijn op hun 
bedrijfsactiviteiten en verkrijgen alle vereiste 
vergunningen. Lokale industriestandaarden 
prevaleren in gevallen waarin deze strikter zijn 
dan de lokale wettelijke eisen. 

• Vrije en eerlijke concurrentie – leveranciers 
geloven in een vrije en eerlijke concurrentie over 
de hele wereld en voldoen daarom aan de 
mededingingswetten binnen alle sectoren waarin 
zij actief zijn en hebben een strikt beleid 
hiervoor ingevoerd. 

• Embargo’s en handelswetgeving – leveranciers 
respecteren de toepasselijke handelswetten en -
beperkingen zoals opgelegd door de Verenigde 
Naties of andere nationale of supranationale 
instanties of overheden, en hebben een strikt 
beleid ingevoerd om voor de naleving hiervan te 
zorgen. 

• Omkoping – leveranciers laten zich niet in met 
enige vorm van corruptie waaronder afpersing en 
actieve of passieve omkoping. 

• Giften – leveranciers respecteren het feit dat 
DSM medewerkers geen cadeaus of gunsten geven 
of aannemen die de objectiviteit van de door DSM 
of de leverancier genomen beslissingen in twijfel 
zouden kunnen trekken. Leveranciers kennen 
onze eisen en leven deze na. 

• Belangenconflict – leveranciers verstrekken aan 
DSM alle beschikbare informatie over 
belangenconflicten, waaronder financiële 
belangen van een DSM-medewerker in één van de 
bedrijven van de leverancier. 

• Vertrouwelijkheid – leveranciers beschermen alle 
vertrouwelijke informatie die door DSM en de 
betreffende zakenpartners werd verstrekt. 

• Transparante boekhouding – de boekhouding en 
ondersteunende documenten van leveranciers 
geven een waarheidsgetrouw, eerlijk en volledig 
beeld en geven de aard van de onderliggende 
transacties naar behoren weer.  

• Bedrijfscontinuïteit – leveranciers streven naar 
de handhaving van beleid en maatregelen om de 
blootstelling aan terrorisme, criminaliteit, 
dreigingen, pandemieën, natuurrampen en 
gerelateerde ernstige incidenten tot een 
minimum te beperken. 

 

 

 

 

 

 

Leverancier: 

Vertegenwoordiger van de leverancier:  

Datum:  

Handtekening: 

   

Datum:  

Handtekening: 

 


