GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS KONINKLIJKE A-WARE FOOD GROUP B.V.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor Koninklijke A-ware Food Group B.V. en haar
groepsvennootschappen een kwestie van ‘A-wareness’, ofwel ‘bewust ondernemen’. Daarbij proberen we met
ons handelen mens, aarde en dier positief te beïnvloeden. Wij willen MVO-kansen in onze omgeving
signaleren en hierop inspelen. Door deze kansen samen met leveranciers aan te grijpen, kunnen we duurzame
stappen voorwaarts zetten. Om dit te bewerkstelligen, verwachten wij van onze leveranciers dat zij zich
houden aan de principes zoals uiteengezet in deze Gedragscode.
(Inter)nationale wet- en regelgeving
Leveranciers voldoen aan alle toepasselijke
(inter)nationale wet- en regelgeving, respecteren
(inter)nationale gedragsnormen en beschikken
over alle benodigde vergunningen en certificaten
voor hun activiteiten.
Discriminatie
Leveranciers onthouden zich van discriminatie
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, geaardheid of op welke
grond dan ook.
Arbeidsklimaat en behandeling werknemers

Werkomgeving: Leveranciers dragen zorg voor
een veilige werkomgeving en treffen
adequate voorzorgsmaatregelen om
ongevallen en schade voor de gezondheid te
voorkomen.

Omgang: Leveranciers kwalificeren
discriminatie, intimidatie, agressie, fysiek en
psychisch geweld of gedrag dat gepaard gaat
met dwang of uitbuiting als ongewenst en
tolereren dit niet. Leveranciers hebben een
protocol ter voorkoming van ongewenst
gedrag inclusief een klachtenprocedure.

Beloning: Leveranciers voeren een
rechtvaardig beloningsbeleid, waarbij een
eerlijke beloning als uitgangspunt geldt.

Werktijden: Leveranciers voldoen aan de
wetgeving op het gebied van werktijden en
nemen het maximum aantal arbeidsuren in
acht. Werknemers worden gecompenseerd
voor hun overwerk.

Vrijheid van vereniging: Het recht op vrijheid
van vereniging en collectieve
arbeidsonderhandeling van werknemers wordt
door leveranciers gerespecteerd.
Kinderarbeid
Leveranciers maken geen gebruik van
kinderarbeid en leven alle wet- en regelgeving op
dit gebied na.

Milieu en veiligheid
Leveranciers hebben procedures voor het
beperken van de impact van hun activiteiten op
de aarde, waaronder het verminderen van de
hoeveelheid afval en het verkleinen van CO2footprints. Leveranciers zijn transparant over hun
producten en productieprocessen en trachten
deze voortdurend te verbeteren.
Eerlijke concurrentie
Leveranciers onthouden zich van het direct of
indirect inlaten met activiteiten die betrekking
hebben op concurrentiebeperkend gedrag of die
op welke manier dan ook de mededingingsregels
schenden.
Integriteit
Leveranciers voeren hun werkzaamheden op
integere wijze en met respect voor anderen uit.
Ketenverantwoordelijkheid
Leveranciers spannen zich tot het uiterste in om
hun eigen leveranciers te motiveren om deze
Gedragscode na te leveren.
Naleving
Leveranciers staan toe dat de naleving van de
Gedragscode kan worden getoetst door middel van
audits of het opvragen van rapportages.

