
 

 

 
WERELDWIJDE GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS 

 

Inleiding 

Stericycle zet zich in voor de hoogste norm van integriteit in zijn zakelijke praktijken, zoals 

uiteengezet in de Gedragscode en ons Anticorruptiebeleid. Leveranciers spelen een belangrijke rol in 

het vermogen van Stericycle om kwaliteitsservice te leveren, en Stericycle zoekt leveranciers die onze 

kernwaarden en toewijding aan ethische zakelijke praktijken delen. Bij het uitvoeren van diensten 

voor het bedrijf verwacht Stericycle dat leveranciers de richtlijnen volgen die in deze wereldwijde 

gedragscode voor leveranciers worden vermeld, evenals de ethische principes die in de Gedragscode 

van Stericycle zijn uiteengezet. Deze richtlijnen zijn niet bedoeld als vervanging van toepasselijke 

wetten.  

 

Naleving van alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften  

Stericycle eist van zijn leveranciers dat ze alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften kennen en 

naleven in alle landen, staten, provincies en locaties waar onze leveranciers actief zijn en zaken doen.  

 

Anti-omkoping, anti-corruptie en belangenconflicten 

Leveranciers van Stericycle mogen niet proberen om anderen op ongepaste manier — direct of 

indirect — te beïnvloeden door het aanbieden of betalen van steekpenningen. De term 

“steekpenningen” wordt breed geïnterpreteerd en kan contante betalingen, geschenken, 

baanaanbiedingen of iets anders van waarde omvatten dat bedoeld is om op onethische manier een 

zakelijke beslissing, voordeel of kans te verkrijgen. Leveranciers moeten zorgvuldig zijn om zelfs de 

schijn van dergelijk gedrag te vermijden en moeten zich onthouden van handelingen die de 

reputatie van Stericycle zouden kunnen schaden. Stericycle moedigt onze leveranciers aan zich in te 

spannen om boekhoudkundige controles uit te voeren ter voorkoming van het witwassen van geld, 

met name het verbergen van illegale gelden in verband met corruptie, criminele activiteiten of 

terrorisme.  

 

Leveranciers moeten verder alle werkelijke of schijnbare belangenconflicten vermijden, waaronder 

het gebruik van informatie of middelen van Stericycle voor ongepast en persoonlijk gewin. 

Leveranciers mogen nooit toestaan dat persoonlijke zakelijke relaties zakelijke beslissingen 

beïnvloeden die namens of met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Stericycle worden 

genomen.   

 

Eerlijke concurrentie en handel 

Stericycle zal zich niet inlaten met leveranciersrelaties die de concurrentie op de markt op ongepaste 

manier beperken. Stericycle verwacht verder van alle leveranciers dat ze voldoen aan de toepasselijke 

antitrust- en concurrentiewetten en voorschriften in de landen waar ze zaken doen.  
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Internationale handelsnaleving 

Leveranciers moeten zich houden aan alle toepasselijke internationale handelswetten en 

voorschriften, inclusief import- en voorschriften voor exportcontrole, evenals aan sancties en 

antiboycotwetten. Leveranciers zijn verder verplicht om te voldoen aan alle toepasselijke lokale 

handelswetten en regelgeving.  

 

Gezondheid, veiligheid en het milieu 

Stericycle verwacht van leveranciers dat ze bij hun bedrijfsvoering prioriteit geven aan de 

gezondheid en veiligheid van iedereen die zich op hun terrein bevindt, de medewerkers en klanten 

van Stericycle, en de omringende gemeenschap. Bovendien moeten leveranciers voldoen aan alle 

toepasselijke wet- en regelgeving betreffende gezondheid, veiligheid en milieu. Stericycle moedigt 

leveranciers ook aan om bedrijfsprocessen toe te passen die de negatieve invloed van leveranciers 

op het milieu verminderen door afval tot een minimum te beperken en natuurlijke hulpbronnen te 

sparen. Deze en andere verwachtingen worden beschreven in de Verklaring betreffende milieu, 

gezondheid en veiligheid van Stericycle, beschikbaar op Stericycle.com.  

 

Diversiteit omarmen 

Stericycle omarmt de waarde die voortkomt uit een breed perspectief van vaardigheden, ervaringen, 

culturen en achtergronden, en wij streven ernaar een organisatie te bevorderen die de diversiteit 

weerspiegelt van onze klanten en de gemeenschappen die wij dienen. Stericycle gaat actief op zoek 

naar diverse leveranciers die concurrerende goederen en diensten van hoge kwaliteit kunnen leveren 

en moedigt leveranciers aan om de bevordering van diversiteit en inclusie in hun organisaties en bij 

het werk dat voor Stericycle wordt uitgevoerd, te ondersteunen. Stericycle verwacht op zijn minst van 

leveranciers dat ze beslissingen over aanname en contracten nemen op basis van de kwalificaties van 

een persoon en zonder te letten op ras, godsdienst, nationale afkomst, huidskleur, geslacht, 

genderidentiteit, seksuele geaardheid, leeftijd, of lichamelijke en/of geestelijke handicap. 

Leveranciers moeten alle wetten naleven die discriminatie verbieden in de gebieden waar ze zaken 

doen.  

 

Mensenrechten 

Stericycle zet zich in voor het respecteren van de mensenrechten en waardigheid van alle personen. 

Stericycle verwacht van leveranciers dat zij zich houden aan alle toepasselijke arbeidswetten en 

voorschriften, inclusief die met betrekking tot arbeidsomstandigheden, loon en compensatie, en 

collectieve onderhandelingen en vrije vereniging. Leveranciers moeten ook het gebruik van 

kinderarbeid of arbeid afkomstig van organisaties of personen geassocieerd met mensenhandel 

vermijden. Deze en andere verwachtingen worden beschreven in de Verklaring betreffende 

mensenrechten van Stericycle, beschikbaar op Stericycle.com.  

 

Bescherming van bedrijfsmiddelen en vertrouwelijke informatie 

Wanneer vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt, wordt het beschouwd als een 

bedrijfsmiddel van Stericycle en moeten leveranciers dergelijke informatie beschermen tegen 

onbevoegde toegang en openbaarmaking. Vertrouwelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, 

handelsgeheimen, niet-openbare financiële informatie, ontwikkelingsplannen voor producten of 

diensten of persoonlijke en/of bedrijfsinformatie. Indien het noodzakelijk wordt om informatie van 
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Stericycle te delen met onderleveranciers, verwacht Stericycle dat leveranciers adequate controles 

implementeren om de zakelijke belangen van Stericycle te beschermen.  

 

Laat van u horen 

Stericycle moedigt leveranciers aan om zich uit te spreken als ze zich bewust worden van een situatie 

die in strijd is of lijkt te zijn met de Gedragscode van Stericycle of met deze Gedragscode voor 

leveranciers. Leveranciers kunnen contact opnemen met een lid van het management van Stericycle 

of het Bureau voor Ethiek en Naleving van Stericycle op ethicsandcompliance@stericycle.com met 

vragen of zorgen en kunnen waar toegestaan door de wet ook anoniem meldingen doen bij de 

Ethics Line van Stericycle. Informatie over het doen van een melding via telefoon of online is te 

vinden op de EthicsPoint-website van Stericycle.   

mailto:ethicsandcompliance@stericycle.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/43922/index.html

