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Inleiding 

Bij Kellogg worden we gedreven door onze visie en ons doel.  

Onze visie is om de wereld te verrijken en te plezieren door middel van voedingsmiddelen en 
merken die er toe doen.  
Ons doel is om gezinnen te voeden, zodat ze kunnen floreren.   

In ons  streven hiernaar  zetten we ons  in om onze K Values,  integriteit,  verantwoordelijkheid, passie, 
bescheidenheid, eenvoud en resultaten in al onze acties na te leven en toe te passen.  Onze oprichter, W.K. 
Kellogg, bouwde ons bedrijf op deze  fundamenten, wat hij  illustreerde  in de manier waarop hij zaken 
deed, werknemers behandelde en de gemeenschap diende.  Onze visie en ons doel zorgen ervoor dat we 
ons concentreren op onze consumenten en klanten en onze K Values zorgen ervoor dat onze acties legaal, 
ethisch en verantwoordelijk zijn gedurende al onze activiteiten.  

Naarmate  ons  bedrijf  groeide,  is  ook  ons  wereldwijde  bereik  en,  in  het  verlengde  daarvan,  onze 
verantwoordelijkheid  ten  opzichte  van  de  mensen  die  we  bedienen  gegroeid,  waaronder  onze 
consumenten, werknemers, leveranciers en iedereen die betrokken is bij, en wordt beïnvloed door, onze 
activiteiten. Daarom verwachten we van al onze partners  in de toeleveringsketen hetzelfde als we van 
onszelf verwachten.  

Deze gedragscode voor wereldwijde  leveranciers schetst de normen en zakelijke praktijken waaraan al 
onze directe en indirecte leveranciers zich moeten houden.  De reikwijdte van deze vereiste omvat alle 
niveaus van leveranciers: fabrikanten, aannemers, joint venture‐partners, tussenpersonen, distributeurs 
en consultants (afzonderlijk aangeduid als "leverancier" en gezamenlijk als "leveranciers"). Het heeft ook 
betrekking  op moedermaatschappijen,  dochterondernemingen,  tussenpersonen,  onderaannemers  en 
gelieerde entiteiten en is van toepassing op alle werknemers, waaronder vaste, tijdelijke, contractuele, 
buitenlandse of migrerende werknemers  (afzonderlijk  aangeduid  als  "werknemer"  en  gezamenlijk  als 
"werknemers").   Het  is de verantwoordelijkheid van de  leverancier om te zorgen voor de naleving van 
zowel de intentie als de letter van deze code door alle werknemers, en in diens gehele toeleveringsketen, 
inclusief alle leveranciers/personen op subniveau, via publicatie, voorlichting en verificatie.  

Kellogg behoudt zich het recht voor om de naleving van deze code te controleren door middel van interne 
of  externe  beoordelingsmechanismen  zoals,  maar  niet  beperkt  tot,  zelfbeoordeling  vragenlijsten, 
onafhankelijke  beoordelingen,  onderzoeken  en  audits.  We  behouden  ons  het  recht  voor  om  elke 
overeenkomst of zakelijke relatie te beëindigen wanneer een leverancier deze code niet naleeft.1 2 

                                                            
1 Deze gedragscode voor leveranciers is van toepassing op alle leveranciers en wordt beschouwd als een minimale basis voor 

operationeel gedrag. Als een specifiek leverancierscontract strengere bepalingen of vereisten bevat, prevaleert dat directe 
contract in geval van strijdigheden met deze code. 
2 Ontvangstbevestiging van, en instemming met, de grondbeginselen van deze code zijn vereist in elk contract van Kellogg. Bij 

het ontbreken van een direct contract, verbindt de acceptatie van een Inkooporder en de bijbehorende standaard algemene 
voorwaarden de leverancier en al zijn activiteiten aan de naleving van deze code. 

GEDRAGSCODE VOOR WERELDWIJDE 
LEVERANCIERS 



Gepubliceerd: juni 2018                  Gedragscode voor wereldwijde leveranciers van Kellogg Company       

Pagina 2 van 10 

Zakelijke integriteit 

Wettelijke naleving  Leveranciers moeten  zich houden  aan  alle  toepasselijke wetgeving  en 
voorschriften  binnen  de  landen  waar  de  leverancier  actief  is.  Voor 
dienstverleners is de locatie van de levering van de dienst van toepassing. 
Leveranciers moeten ook voldoen aan alle verdragen en  internationale 
normen en voorschriften zoals die betrekking hebben op internationale 
handel  (waaronder  sancties,  exportcontroles  en 
rapportageverplichtingen),  regels  voor  gegevensbescherming  en 
gegevensoverdracht en wetgeving inzake mededinging.  

Anti‐corruptie  Leveranciers mogen niet, direct of via anderen, enige vorm van betaling 
aanbieden, beloven, geven of accepteren, of hiertoe aanzetten om een 
ongepast  zakelijk  voordeel  te  behalen.  Leveranciers mogen  zich  niet 
bezighouden met  fraude, omkoping  (inclusief  faciliterende betalingen), 
smeergelden, witwassen, verduistering, afpersing of enige andere vorm 
van corruptie. Leveranciers moeten, waar van toepassing, voldoen aan 
het Verdrag van de Verenigde Naties tegen Corruptie, de Amerikaanse 
Foreign Corrupt Practices Act en de UK Bribery Act en mogen geen actie 
ondernemen  om  toepasselijke  anti‐omkoping  of  anti‐corruptie 
wetgeving te schenden of zakelijke partners hiertoe aanzetten  

Belangenconflicten  Leveranciers moeten elke situatie bekendmaken die de schijn heeft van 
een  belangenconflict,  inclusief  economische  banden  of  persoonlijke 
relaties,  waaronder  familiaire,  romantische  of  hechte  persoonlijke 
vriendschap  tussen  hun  werknemers,  werknemers  van  Kellogg  of 
gekozen functionarissen in rechtsgebieden waarin we actief zijn.  

Zakelijke geschenken  Leveranciers  kunnen  onze  werknemers  bescheiden  verfrissingen, 
zakelijke  maaltijden  en  bescheiden  entertainment  en/of  zakelijke 
geschenken met een nominale waarde aanbieden, zoals baseball petten, 
pennen en notitieblokken met het bedrijfslogo.  Dergelijke aanbiedingen 
dienen  zeldzaam  te  zijn  en  mogen  niet  de  schijn  van  ongepastheid 
wekken. Geld en kasequivalenten zoals geschenkkaarten, cadeaubonnen 
en aandelen zijn nooit gepast. We verwachten van onze werknemers dat 
ze vergelijkbare richtlijnen volgen.    

Eerlijke concurrentie  Leveranciers  mogen  geen  illegale  samenwerking  aangaan  met 
concurrenten,  zoals  manipulatie  van  aanbestedingen,  prijsafspraken, 
markttoewijzingen  of  ander  verboden  gedrag  dat  vrije  en  eerlijke 
concurrentie beperkt. 

Vertrouwelijke informatie  Leveranciers moeten onze bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie die 
zij bezitten beveiligen, het alleen gebruiken volgens onze  instructies en 
het  beschermen  tegen  niet‐goedgekeurde  of  onbedoelde 
openbaarmaking.    Deze  verplichting  duurt  voort  nadat  onze  zakelijke 
relatie is beëindigd. 
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Kwaliteit, gezondheid en veiligheid 

Productkwaliteit en ‐veiligheid  Leveranciers moeten Kellogg voorzien  van producten,  ingrediënten en 
diensten van hoge kwaliteit die voldoen aan alle toepasselijke kwaliteit 
en  veiligheidsnormen  inzake  levensmiddelen.    Leveranciers  moeten 
aantonen  dat  ze  over  robuuste  systemen  voor  voedselveiligheid  en 
kwaliteitsbeheer  beschikken,  op  basis  van  de  grondbeginselen  voor 
risicoanalyse  en  kritische  controlepunten  (Hazard  Assessment  and 
Critical  Control  Points,  HACCP).    Leveranciers  moeten  Kellogg 
onmiddellijk  op  de  hoogte  stellen  over  alle  zorgen  inzake  de 
productveiligheid. 

Werkomgeving  Leveranciers  moeten  hun  werknemers  veilige  en  gezonde 
werkomstandigheden bieden, waaronder drinkwater, adequate sanitaire 
voorzieningen,  verlichting,  temperatuur,  ventilatie  en  geschikte 
voorzieningen  voor  de  gezondheidsbehoeften  van  vrouwen.  De 
faciliteiten  moeten  structureel  deugdelijk  zijn  en  goed  worden 
onderhouden  in  overeenstemming  met  alle  toepasselijke  wet‐  en 
regelgeving.  

Arbeidsveiligheid  Leveranciers moeten  adequate  en  passende  training  en  bescherming 
bieden aan werknemers tegen mogelijke veiligheidsrisico's, waaronder, 
maar  niet  beperkt  tot,  die  in  verband  met  elektriciteit,  structurele 
integriteit, machines, chemicaliën, giftige stoffen, voertuigen, valgevaren 
en indeling van de faciliteiten. Medewerkers zullen worden voorzien van 
geschikte  en  goed  onderhouden  persoonlijke  beschermingsmiddelen 
(PBM).  PBM  moeten  door  de  leverancier  gratis  aan  de  werknemer 
worden verstrekt. Leveranciers dienen ervoor te zorgen dat opleidings‐ 
en  trainingsmateriaal  in  verband met veiligheid en potentiële gevaren 
worden verspreid onder alle werknemers, naargelang hun rol en in hun 
moedertaal.  Aan  gezondheid  en  veiligheid  gerelateerde  protocollen 
moeten duidelijk worden weergegeven in de faciliteit of op de locatie van 
activiteiten.  Leveranciers  dienen  alle  incidenten  die  letsel  bij  een 
werknemer  veroorzaken, die  zorg behoeft die  verder  gaat dan die op 
basis  van  eerste  hulp,  te  documenteren,  onderzoeken  en  aan  de 
bevoegde autoriteiten te rapporteren.    

Huisvesting  Wanneer aan werknemers huisvesting wordt aangeboden, hetzij door de 
leverancier,  een  arbeidsbemiddelaar/‐bureau  of  een  ander  gelieerd 
bedrijf, moeten de faciliteiten schoon en veilig zijn en structureel worden 
onderhouden  in  overeenstemming  met  alle  toepasselijke  wet‐  en 
regelgeving.  Voorzieningen  moeten  de  menselijke  waardigheid 
bevorderen  door  toegang  tot  drinkwater,  sanitaire  ruimten  voor 
voedselbereiding,  redelijke persoonlijke  ruimte,  voldoende warmte  en 
ventilatie,  schone  en  goed  onderhouden  badkamers  en  douches. Alle 
faciliteiten moeten duidelijke en onbelemmerde uitgangen hebben voor 
in het geval van een mogelijke noodsituatie.  
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Voorbereiding op  
Noodsituaties  Leveranciers moeten mogelijke noodsituaties vaststellen en beoordelen 

en dienovereenkomstig noodprocedures ontwikkelen voor alle 
faciliteiten en gebieden waar activiteiten plaatsvinden. Deze moeten 
het volgende omvatten: noodrapportage, werknemersmeldingen en 
evacuatieprocedures, geschikte benodigdheden voor eerste hulp, 
branddetectie‐ en brandbestrijdingsapparatuur en duidelijke en 
onbelemmerde uitgangen. Er moeten regelmatig trainingen en 
oefeningen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat werknemers in 
geval van nood de noodprocedures kunnen uitvoeren. De routes naar 
nooduitgangen moeten duidelijk worden aangegeven, bij voorkeur met 
behulp van infographics. 

Arbeidsnormen 

Mensenrechten  Leveranciers moeten hun werknemers respecteren door hun, binnen de 
context van de bedrijfsactiviteiten van de leverancier, een recht op leven, 
persoonlijke  vrijheid  en  persoonlijke  veiligheid  te  garanderen. 
Leveranciers moeten voldoen aan alle toepasselijke wet‐ en regelgeving, 
waaronder  verdragen  en  internationale  normen  zoals  de  Tien 
grondbeginselen  van  het  Global  Compact  van  de  VN,  Leidende 
grondbeginselen van de VN, de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens, de Internationale wet van de rechten van de mens, de OESO‐
richtlijnen  voor  multinationale  ondernemingen  en  de  kern  van  de 
fundamentele  arbeidsnormen  van  de  IAO  zoals  gecodificeerd  in  de  8 
kernverdragen. Speciale aandacht voor het waarborgen van deze rechten 
moet  worden  geboden  aan  degenen  met  een  verhoogd  risico  op 
kwetsbaarheid  of marginalisering,  zoals  vrouwen,  jongeren,  inheemse 
volkeren, minderheden, mensen met  een  handicap  en migrerende  of 
buitenlandse werknemers. 

Geen dwangarbeid  In overeenstemming met de definitie van IAO inzake dwangarbeid, 
zullen leveranciers geen dwangarbeid in geen enkele van haar 
uitingsvormen gebruiken of faciliteren, inclusief onvrijwillige, verplichte, 
contractueel, gebonden, slavenarbeid of arbeid door mensenhandel. 
Werknemers mogen niet worden gedwongen om te werken middels het 
gebruik van geweld of intimidatie of door middel van gemanipuleerde 
schulden, het innemen van identiteitsbewijzen of dreigementen van 
aangifte bij immigratie‐autoriteiten. Leveranciers mogen werknemers 
aanstellen uit officiële en vrijwillige gevangenen 
reintegratieprogramma's van de overheid en moeten ervoor zorgen dat 
werknemers onderworpen zijn aan dezelfde bepalingen, voorwaarden 
en loontarieven als andere werknemers. 

Wervingskosten  Leveranciers moeten  zich houden aan het  "Principe dat de werkgever 
betaalt"  en  zich  houden  aan  het  grondbeginsel  van  de  Prioritaire 
industriële principes dat "Geen enkele werknemer voor een baan moet 
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betalen". Werknemers zullen geen kosten of vergoedingen betalen aan 
de  leverancier,  de  arbeidsbemiddelaar/het  arbeidsbureau  of  enige 
andere derde partij die betrokken  is bij de werving. Voorbeelden  van 
vergoedingen en kosten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, juridische 
kosten,  reiskosten, accommodatie, processen voor paspoort en visum, 
medische  onderzoeken,  ondersteunende  diensten  in  het  land, 
persoonlijke beschermingsmiddelen en training.3 

Bewegingsvrijheid  Leveranciers mogen de bewegingsvrijheid van werknemers niet limiteren 
door  opsluiting,  gevangenneming  of  detentie  tijdens  of  buiten  de 
werkuren  op  elke  locatie,  inclusief  werklocaties  of  woonruimtes  van 
werknemers,  in  overeenstemming  met  het  grondbeginsel  van  de 
Prioritaire  industriële  principes  dat  "Elke  werknemer  vrijheid  van 
beweging moet hebben". Leveranciers zullen geen documenten of items 
van  werknemers,  zoals  paspoorten,  identiteitspapieren,  juwelen, 
pinpassen of eigendomspapieren, achterhouden of in hun bezit houden. 
Alles moet in het werk worden gesteld om werknemers te voorzien van 
veilige  en  betrouwbare  locaties  om  dergelijke  items  te  behouden, 
waartoe ze op elk moment toegang kunnen hebben zonder kennisgeving 
aan, of inmenging van, andere personen.3  

Dwang  Leveranciers, arbeidsbemiddelaars/arbeidsbureaus of andere gelieerde 
ondernemingen mogen geen gebruik maken van dwangmiddelen zoals 
intimidatie, bedreigingen of pesterij, direct of indirect, om werknemers 
onder druk te zetten om een baan te accepteren of te behouden. Alle 
werknemers zijn vrij om hun baan te kiezen en moeten op de hoogte zijn 
van  alle  bepalingen  en  voorwaarden  die  verband  houden  met  hun 
dienstverband, functies, vergoeding en proces voor beëindiging van het 
dienstverband  door  de  leverancier  of  werknemer.  De  leverancier, 
bemiddelaar/bureau  of  een  andere  gelieerde  onderneming  zal  deze 
informatie  in  de  moedertaal  aan  de  werknemer  verstrekken  en  alle 
contractuele  elementen  moeten  worden  overeengekomen  vóór  de 
aanvang van de activiteiten van het dienstverband. Registraties van alle 
werknemerscontracten en  ‐overeenkomsten moeten worden bewaard 
en zijn beschikbaar voor controle‐ of verificatiedoeleinden door Kellogg 
of  een  aangestelde  derde  partij.  De  leverancier  handelt  in 
overeenstemming  met  het  principe  van  de  Prioritaire  industriële 
principes dat "Geen enkele werknemer verplicht of gedwongen is om te 
werken"4  

Kinderarbeid  Leveranciers mogen geen personen onder de 15  jaar  in dienst nemen, 
onder de minimumleeftijd van werk, of onder de minimumleeftijd voor 
het  voltooien  van  verplichte  scholing  zoals  bepaald  door  de  lokale 
wetgeving.  Leveranciers  moeten  de  hogere  wet/vereiste  naleven  in 
gevallen waarin er een sprake is van een tegenstrijdigheid.  Leveranciers 

                                                            
3 Aanvullende informatie over de Prioritaire industriële principes vindt u hier  
4 Aanvullende informatie over de Prioritaire industriële principes is te vinden op www.theconsumergoodsforum.com.    
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moeten  voldoen  aan  IAO–verdrag  138  over  de minimumleeftijd  voor 
toelating tot arbeid en werk en aan Verdrag 182 tot uitbanning van de 
ergste vormen van kinderarbeid. Uitzonderingen zijn van toepassing op 
diegenen die onder de nationale wetgeving zijn  toegestaan en die zijn 
uiteengezet door de IAO. Volgens de IAO mag elk vorm van werk die de 
veiligheid  of  fysieke, mentale  of morele  gezondheid  van  kinderen  in 
gevaar  kan  brengen,  niet  door  iemand  onder  de  18  jaar  worden 
uitgevoerd.  

Vergelding  Leveranciers  mogen  zich  niet  bezighouden  met  enige  vorm  van 
vergelding,  waaronder  bedreigingen,  intimidatie,  fysieke  of  juridische 
aanvallen  tegen  verdedigers  van mensenrechten  of milieurechten,  of 
degenen  die  hun  rechten  op  vrijheid  van  meningsuiting,  vereniging, 
vreedzame vergadering of protest tegen het bedrijf of haar activiteiten 
uitoefenen.  

Werktijden  Leveranciers moeten voldoen aan alle toepasselijke wet‐ en regelgeving 
of collectieve overeenkomsten met betrekking tot het maximale aantal 
werkuren,  overwerk,  vakantietijd,  verlofperiodes,  zwangerschaps‐
/vaderschapsverlof  en  officiële  feestdagen.  Alle  overuren  moeten 
vrijwillig  zijn  en  tegen  een  hoger  tarief  worden  vergoed. Werktijden 
mogen niet buitensporig zijn, waardoor de gezondheid of veiligheid van 
de  werknemer  negatief  zou  kunnen  worden  beïnvloed.  Passende 
rusttijden, maaltijden  en  vrije  dagen moeten worden  verstrekt  om  te 
zorgen voor een veilige werkomgeving en in overeenstemming met alle 
lokale wetten of collectieve overeenkomsten.  

Lonen en voordelen  Leveranciers moeten een billijke vergoeding bieden die minimaal voldoet 
aan  alle  toepasselijke  wetgeving  inzake  loon  en  uren,  regels  en 
regelgeving,  waaronder  wetten  die  verband  houden  met  wettelijk 
verplichte voordelen, overwerk en andere situaties waarvoor een hogere 
vergoeding geldt. De  lonen moeten worden toegepast tegen een tarief 
dat  vergelijkbaar  is met  de  relevante  standaardlonen  voor  de  sector. 
Leveranciers  moeten  werknemers  tijdig  betalen  en  transparante 
loonstroken verstrekken die kunnen worden gebruikt om de vergoeding 
te verifiëren.  Inhoudingen op  lonen voor disciplinaire maatregelen zijn 
verboden. Er worden geen inhoudingen op het loon van de werknemer 
toegepast anders dan wettelijk is vereist. Terugbetalingen van leningen 
van  werknemers  aan  leveranciers,  arbeidsbemiddelaars/‐bureaus  of 
andere  gelieerde  ondernemingen  mogen  geen  buitensporige 
rentetarieven bevatten of worden gedaan op een manier die een situatie 
van schuldenlast of contractarbeid creëert zoals gedefinieerd door het 
Consumer Goods Forum.5 

                                                            
5 De definities van het CGF vindt u hier  
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Geen intimidatie  Leveranciers  moeten  alle  werknemers  met  respect  en  waardigheid 
behandelen.   Leveranciers moeten zorgen voor een werkomgeving die 
vrij  is  van  pesten,  intimidatie,  dwang,  lijfstraffen  of  kwelling  in welke 
vorm  dan  ook,  waaronder  fysiek,  psychologisch,  seksueel  of  verbaal. 
Speciale  aandacht  moet  worden  geschonken  aan  degenen  met  een 
verhoogd  risico  op  kwetsbaarheid  of  marginalisatie  als  gevolg  van 
leeftijd, huidskleur, ras, etniciteit, handicap, familie of burgerlijke staat, 
gender, nationaliteit, religie, geslacht of seksuele geaardheid. 

Geen discriminatie  Leveranciers zullen handelen  in overeenstemming met  IAO‐verdrag nr. 
111  inzake  discriminatie  (dienstverband  en  beroep)  en  beslissingen 
nemen over het dienstverband, waaronder het in dienst nemen, betaling, 
voordelen,  promotie,  beëindiging  en  pensionering  op  basis  van 
bekwaamheid, kwalificaties en prestaties zonder voorkeur of uitsluiting 
op basis van leeftijd, kleur, ras, etniciteit, handicap, familie of burgerlijke 
staat,  gender,  nationaliteit,  religie,  geslacht,  seksuele  geaardheid, 
tijdelijk, gecontracteerd of vast werk, of een andere status. Leveranciers 
moeten  aantonen  dat  vrouwen  en  mannen  met  een  vergelijkbare 
bekwaamheid,  kwalificaties  en  prestaties  soortgelijke 
arbeidsmogelijkheden,  lonen,  voordelen,  contractvoorwaarden  en 
faciliteiten krijgen.  

Recht om te organiseren  Leveranciers moeten de  rechten van hun werknemers  respecteren om 
zich  vrij  te  verenigen,  organiseren  en  onderhandelen,  voor  zover  is 
toegestaan door de wet. Werknemers of hun vertegenwoordigers mogen 
open communiceren met het management over arbeidsomstandigheden 
of managementpraktijken zonder angst voor discriminatie, represailles, 
vergelding, intimidatie of pesterij.    

Werkdocumentatie  Leveranciers mogen alleen werknemers in dienst nemen met wettelijke 
autorisatie om  te werken  in overeenstemming met alle  lokale wet‐ en 
regelgeving.    Autorisatie  moet  worden  gevalideerd  door  middel  van 
geschikte juridische documentatie.  Leveranciers mogen geen wettelijke 
documentatie  van  werknemers  in  beslag  nemen  of  op  enige manier 
achterhouden. 

Ethisch dienstverband   Leveranciers zullen zich niet inspannen om verplichtingen van arbeids‐ of 
socialezekerheidswetgeving  of  ‐regelgeving  te  vermijden  door  het 
gebruik  van  contract  voor  alleen  werk,  onderaanneming, 
thuiswerkregelingen,  stageprogramma’s  of  het  overmatig  gebruik  van 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Alle arbeidsovereenkomsten 
van derden moeten voldoen aan IAO‐verdrag nr. 181 inzake particuliere 
arbeidsbureaus. 

 

 



Gepubliceerd: juni 2018                  Gedragscode voor wereldwijde leveranciers van Kellogg Company       

Pagina 8 van 10 

Duurzaamheid/landgebruik    

Milieu  Leveranciers  dienen  te  voldoen  aan  alle  geldende  milieuwetgeving, 
voorschriften en exploitatievergunningen, en te allen tijde een status van 
wettelijke  volledigheid  te  behouden.  Leveranciers  ondersteunen  onze 
verplichtingen  inzake  bedrijfsverantwoordelijkheid  door  voortdurende 
verbetering  en  performance  measurements  van  milieu‐  en  sociale 
indicatoren  binnen  de  eigen  activiteiten  en  door  hun  gehele 
toeleveringsketen. Activiteiten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt 
tot;  het  implementeren  van  beste  praktijken  of 
duurzaamheidsinitiatieven  met  betrekking  tot  productieactiviteiten, 
landbouwpraktijken  of  productiesystemen,  deelname  aan 
partnerschappen  voor  het  opbouwen  van  mogelijkheden,  of  het 
verschaffen  van  aanvullende  gegevens  en  informatie.  Leveranciers 
moeten ernaar streven het gebruik van energie, water en  landbouw te 
verminderen en/of te optimaliseren, de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen,  vervuiling  van water en  afval  te minimaliseren,  inclusief 
voedselverspilling en het gebruik van stortplaatsen. Leveranciers moeten 
ten minste één keer per jaar of op verzoek van Kellogg de voortgang over 
de belangrijkste prestatie‐indicatoren rapporteren. 

Ontbossing  Leveranciers  ondersteunen  verzoeken  van  Kellogg  om  samenwerking, 
informatie  of  actie  met  betrekking  tot  kwesties  gerelateerd  aan 
ontbossing,  waaronder  maar  niet  beperkt  tot,  traceerbaarheid, 
transparantie  en  capaciteit  over  opbouwende  activiteiten  ter 
ondersteuning  van  industrieverplichtingen  die  toewerken  naar  de 
doelstelling van nul netto ontbossing binnen toeleveringsketens in 2020. 
Leveranciers  zullen  hun  eigen  toezeggingen  en  beleid  aannemen  en 
uitvoeren om de nadelige milieu‐ en/of maatschappelijke gevolgen van 
ontbossing  als  gevolg  van  bevoorradingsactiviteiten  in  de  hele 
toeleveringsketen te bewaken en te verhelpen. Leveranciers zullen met 
hun toeleveringsketens samenwerken om een einde te maken aan elke 
nieuwe ontwikkeling  van  gebieden met Hoge  conserveringswaarde en 
Hoge koolstofvoorraad. Alle producten die afkomstig  zijn uit gebieden 
met  hoge  conserveringswaarde  of  hoge  koolstofvoorraad  die  zijn 
ontwikkeld  na  31  december  2015,  worden  beschouwd  als  een 
overtreding van deze code en Kellogg behoudt zich het  recht voor om 
actie te ondernemen om niet‐conforme entiteiten aan te pakken of uit 
de  toeleveringsketen  te  verwijderen.  Aanvullende  vereisten  met 
betrekking tot bescherming van bossen zijn te vinden in het Wereldwijde 
duurzaam palmbeleid van Kellogg.  

Eigendomsrechten van land  Leveranciers moeten de landrechten van vrouwen, inheemse mensen en 
lokale  gemeenschappen  die  getroffen  zijn  door  hun  activiteiten  en 
bevoorradingspraktijken respecteren. Leveranciers moeten zorgen voor 
een  transparante  rapportage  en  openbaarmaking  van 
concessieovereenkomsten  en/of  exploitatievergunningen.  Alle 



Gepubliceerd: juni 2018                  Gedragscode voor wereldwijde leveranciers van Kellogg Company       

Pagina 9 van 10 

documentatie  wordt  aan  alle  getroffen  gemeenschappen  in  hun 
moedertaal  verstrekt.    Leveranciers  moeten  zorgen  voor  eerlijke 
onderhandeling  over  landoverdrachten  en  zich  onthouden  van 
samenwerking met elke gastregering voor het onrechtmatige gebruik van 
onteigening  om  grond  te  verwerven  die  zal  worden  gebruikt  om 
producten en diensten aan Kellogg te leveren. Leveranciers moeten zich 
houden  aan  het  principe  van  vrije,  voorafgaande  en  geïnformeerde 
toestemming  van  inheemse  volkeren.    Leveranciers  moeten  kleine 
producenten  identificeren en zich  inzetten om ervoor te zorgen dat zij 
toegang  hebben  tot  een  eerlijke  marktwaarde  voor  hun  gewassen, 
goederen  of  diensten.  Leveranciers  zullen  zich  niet  bezighouden met 
enige vorm van landroof. 

Managementpraktijken 

Systematische aanpak  Leveranciers dienen een cultuur van integriteit en naleving te handhaven 
en  voldoende  toezicht  te  houden  om  naleving  van  alle  toepasselijke 
wetgeving en normen, waaronder deze leverancierscode, te waarborgen. 
Dit omvat het hebben van een persoon (personen) met voldoende gezag 
om de naleving en communicatie van dergelijke wetgeving en normen 
binnen de eigen activiteiten van de  leverancier en  in de bijbehorende 
toeleveringsketens te garanderen.  

Klachtenrapportage   Leveranciers  zullen  aan  alle  werknemers  middelen  bieden  voor 
vertrouwelijke rapportage van klachten/zorgen, rekening houdend met 
de richtlijnen voor beste praktijken die worden benadrukt in de Leidende 
grondbeginselen van de VN. Problemen moeten tijdig en op respectvolle 
wijze worden aangepakt en documentatie van corrigerende maatregelen 
bevatten.  Daarnaast  moedigen  we  leveranciers  aan  om  de 
beschikbaarheid  van de  ethics‐hotline  van Kellogg Company onder de 
aandacht  te brengen als een manier voor werknemers  in onze gehele 
collectieve toeleveringsketen om klachten te melden.  

Bedrijfscontinuïteit  De Leverancier zal een bedrijfscontinuïteitsplan en ‐proces ontwikkelen 

om het productieproces of de diensten te herstellen in het geval van 

een natuurramp of andere gebeurtenis die de productieprocessen, 

diensten of het vermogen van de leverancier om aan haar 

leveringsverplichtingen jegens Kellogg te voldoen, verstoort. Op verzoek 

van Kellogg zal de leverancier haar bedrijfscontinuïteitsplan herzien en 

wijzigingen aanbrengen zoals overeengekomen met Kellogg, met 

inachtneming van de vereisten voor vertrouwelijkheid. 

Diversiteit van leveranciers  Leveranciers moeten  zich  inspannen  om  bedrijven met  verschillende 
eigendommen  in  hun  toeleveringsketen  te  gebruiken,  waarbij  extra 
aandacht moet worden besteed aan kansarme groepen in een poging om 
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een  cultuur  van  diversiteit  in  onze  collectieve  toeleveringsketen  te 
ondersteunen en cultiveren. 

Boekhouding  Leveranciers  moeten  alle  financiële  boeken,  registers  en  rekeningen 
bijhouden in overeenstemming met toepasselijke wet‐ en regelgeving en 
algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes. Deze vereiste omvat 
gegevens  en  documentatie  met  betrekking  tot  alle  betalingen  aan 
overheidsfunctionarissen of ‐entiteiten, traceerbaarheid van producten, 
voedselveiligheid, veiligheid van medewerkers en eventuele aanvullende 
vereisten, documenten en gegevens die wettelijk vereist zijn of waar door 
Kellogg om wordt verzocht. 

Verificatie van naleving  Leveranciers moeten zowel eigen activiteiten als de activiteiten van die 
partners  in  de  toeleveringsketen  die  Kellogg  goederen  en  diensten 
leveren controleren om naleving van deze code te verifiëren. Dit houdt in 
dat ervoor moet worden gezorgd dat de code beschikbaar is en aan alle 
werknemers  in  hun moedertaal wordt  gecommuniceerd.  Leveranciers 
zullen samenwerken met, en staan toe dat, Kellogg of een geautoriseerde 
derde  partij  audits  uitvoert  (waaronder  audits  van  sociale 
aansprakelijkheid) om naleving  te verifiëren. Als Kellogg overtredingen 
van deze code vaststelt, zal Kellogg met de leverancier samenwerken om 
de problemen op  te  lossen. Als de problemen niet voldoende worden 
opgelost, behoudt Kellogg zich het recht voor om de  leverancier uit de 
toeleveringsketen te verwijderen.  

Bezorgdheden rapporteren  Elke leverancier die een bezorgdheid heeft over de productveiligheid, of 
die van mening is dat een werknemer van Kellogg, of iemand die namens 
Kellogg handelt,  zich  schuldig heeft gemaakt aan  illegaal, onethisch of 
anderszins ongepast gedrag, moet de kwestie onmiddellijk melden aan 
ons  Kantoor  voor  ethiek  en  naleving  op 
https://www.tnwgrc.com/Kellogg/ 

  

 


