Gedragscode voor leveranciers
Ingersoll Rand Inc., haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk 'Ingersoll
Rand') zetten zich in voor bedrijfsvorming die voldoet aan de hoogste normen wat betreft maatschappelijk
verantwoord ondernemen. We werken binnen een raamwerk van principes, richtlijnen en beleidslijnen
die zijn afgestemd op onze ethische, sociale en ecologische verantwoordelijkheden. Wij zijn van mening
dat dit van cruciaal belang is voor het beschermen, beheren en versterken van ons merk en onze reputatie.
We geloven ook dat dit duurzame groei op lange termijn zal stimuleren voor Ingersoll Rand, onze
zakenpartners en de gemeenschappen waarbinnen we actief zijn.
We streven ernaar om zaken te doen met leveranciers die onze toewijding delen om op een
verantwoordelijke en ethische manier te werken. De Gedragscode voor leveranciers van Ingersoll Rand
beschrijft de principes van Ingersoll Rand voor verantwoord leveranciersbeheer voor ethiek, arbeid,
milieuduurzaamheid, gezondheid en veiligheid, kwaliteit en gerelateerde managementsystemen
('Principes').
De Principes zijn toepasbaar in de gehele toeleveringsketen. In sommige gevallen kunnen de Principes van
leveranciers verlangen dat ze verder gaan dan de lokaal geldende wet- en regelgeving. Leveranciers zijn
verplicht om ervoor te zorgen dat hun werknemers en alle directe of indirecte onderaannemers en
agenten de principes en verwachtingen die zijn gespecificeerd in de Gedragscode voor leveranciers
erkennen en naleven.
Ingersoll Rand verwacht van leveranciers dat ze:






De Principes integreren en toepassen op een manier die consistent is met hun eigen
leveranciersprogramma's;
Werken in volledige overeenstemming met alle toepasselijke nationale en internationale wetten,
regels en voorschriften;
Zich bewust zijn van culturele verschillen en uitdagingen die gepaard gaan met het interpreteren en
wereldwijd toepassen van deze Principes; begrijpen dat de methoden om aan deze verwachtingen te
voldoen kunnen variëren en in overeenstemming moeten zijn met de wetten, waarden en culturele
verwachtingen van de verschillende samenlevingen in de wereld; en
De Principes in een continue verbeteringsaanpak integreren die de prestaties van leveranciers in de
loop van de tijd verbetert.

Ethiek
We zijn toegewijd om onze wereldwijde activiteiten uit te voeren in overeenstemming met de hoogste
ethische normen en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en we verwachten
hetzelfde van onze zakenpartners. Leveranciers moeten zaken doen op een conforme en ethische manier,
met de grootst mogelijke integriteit.

De verwachtingen van Ingersoll Rand en zijn leveranciers omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
1. Omkoping en corruptie voorkomen
Leveranciers moeten zich volledig houden aan de Amerikaanse 'Foreign Corrupt Practices Act', de
Britse 'Bribery Act' en alle andere toepasselijke anticorruptiewetten in de landen waarin ze zaken
doen. Alle vormen van corruptie, omkoping, afpersing en fraude zijn verboden. Leveranciers mogen
nooit steekpenningen aanbieden, vragen of aanvaarden, of toeleveranciers of anderen toestaan dit
namens hen te doen. Leveranciers moeten passende, voortdurende controles op het gebied van
omkoping en corruptie implementeren binnen hun organisatie om het risico van niet-naleving te
elimineren.
2. Belangenconflicten vermijden
Leveranciers moeten elke situatie vermijden die de potentie heeft om hun onafhankelijkheid of
persoonlijk oordeel te beïnvloeden wanneer ze zaken doen met Ingersoll Rand. Leveranciers moeten
over passende controles en toezicht beschikken om te voorkomen dat belangenconflicten invloed
hebben op aanbestedingen en financiële besluitvorming.
3. Naleving van toepasselijke wetten
Leveranciers identificeren zich met en voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale
wetten, voorschriften, codes en normen, zowel in het land waarin de leverancier is gevestigd als in
het land waarin de dienst of producten zullen worden geleverd.
4. Dierenwelzijn
Dieren moeten humaan worden behandeld met zo min mogelijk pijn en stress. Dierproeven moeten
worden uitgevoerd nadat er overwogen is om dieren te vervangen, het aantal gebruikte dieren te
verminderen of om procedures te verfijnen om ongerief tot een minimum te beperken. Er moeten
alternatieven worden gebruikt waar deze wetenschappelijk valide zijn en aanvaardbaar voor
regelgevende instanties.
5. Communicatie en gegevens
Leveranciers moeten vertrouwelijke informatie beschermen en alleen correct gebruiken om ervoor
te zorgen dat de privacyrechten van het bedrijf, de werknemer en uit de persoonlijke levenssfeer
worden beschermd. Leveranciers moeten integer en in overeenstemming met alle
vertrouwelijkheidsovereenkomsten communiceren, informatie tijdig en op de juiste manier vrijgeven
en nauwkeurige bedrijfsboeken en -documenten bijhouden. Leveranciers moeten ook over passende
processen beschikken om documenten te archiveren en terug te vinden die relevant zijn voor
onderzoeken of geschillen.
6. Handelscontroles
Leveranciers moeten alle toepasselijke handels- en douanewetten, voorschriften, embargo's,
economische sancties en beperkingen naleven die worden beheerst door erkende nationale en
internationale autoriteiten.
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7. Conflictmineralen
Ingersoll Rand ondersteunt niet het gebruik van mineralen of hun derivaten, waaronder tantaal, tin,
wolfraam ('tungsten' in het Engels) en goud (samen '3TG' genoemd), die illegaal worden gewonnen,
vervoerd of verhandeld vanwege de rol die dergelijke mineralen spelen bij de financiering van
gewapende conflicten in de Democratische Republiek. van Congo en de aangrenzende landen, evenals
in andere risicovolle en door conflicten getroffen gebieden over de hele wereld. Het is ons beleid om
de nodige zorgvuldigheid te betrachten binnen onze toeleveringsketen op een manier die in
overeenstemming is met de OESO-richtlijnen 'Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains
of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas'. We vragen onze leveranciers van materiaal
en componenten die 3TG bevatten om het 'Conflict Minerals Reporting Template' van het Responsible
Minerals Initiative minimaal elk jaar in te vullen. Daarbij wordt van leveranciers verwacht dat ze
onmiddellijk op elk verzoek reageren en, indien van toepassing, de smelterijen of raffinaderijen
identificeren die de 3TG in hun geleverde producten hebben verwerkt, samen met het land van
oorsprong van dergelijke 3TG.

Arbeid
Leveranciers zullen zich inzetten om de mensenrechten van werknemers te eerbiedigen en hen met
waardigheid en respect te behandelen.
1. Dwangarbeid verbieden
Leveranciers mogen geen gebruik maken van dwangarbeid, noch in de vorm van onvrijwillige
gevangenisarbeid, contractarbeid, dwangarbeid of enige andere vorm van mensenhandel.
2. Kinderarbeid verbieden
Leveranciers maken geen gebruik van kinderarbeid. De tewerkstelling van jonge werknemers onder
de 18 jaar mag alleen plaatsvinden in ongevaarlijk werk en wanneer jonge werknemers ouder zijn dan
de wettelijke leeftijd om te werken in een land of de leeftijd die is vastgesteld voor het voltooien van
de leerplicht.
3. Non-discriminatie en intimidatie
Leveranciers mogen hun werknemers of sollicitanten niet discrimineren met betrekking tot beloning,
voorwaarden, voorwaarden of arbeidsvoorrechten, en zullen een werkplek bieden die vrij is van
intimidatie op basis van een beschermde categorie onder de toepasselijke wetgeving, zoals ras,
huidskleur, religie, nationale afkomst, geslacht, gender, leeftijd, seksuele geaardheid, evenals
lidmaatschap van een vakbond of politieke overtuiging.
4. Lonen, secundaire arbeidsvoorwaarden en werktijden
Leveranciers moeten de werktijden handhaven en werknemers betalen volgens de toepasselijke loonen uurwetten, inclusief minimumlonen, overuren en wettelijk verplichte vergoedingen.
5. Vrijheid van vereniging en werkomgeving
Open communicatie en directe betrokkenheid met werknemers om problemen op de werkplek en
met betrekking tot vergoedingen op te lossen, worden aangemoedigd. Leveranciers moeten de
rechten van werknemers respecteren, zoals uiteengezet in de lokale wetgeving, om zich vrij te
associëren, al dan niet lid te worden van vakbonden, vertegenwoordiging te zoeken en lid te worden
van ondernemingsraden. Leveranciers zullen werknemers een veilige en gezonde werkplek bieden en
zullen ernaar streven om aan de toepasselijke veiligheidsnormen te voldoen of deze te overtreffen.
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Werknemers moeten in staat zijn om openlijk met het management te communiceren over
arbeidsomstandigheden zonder dreiging van represailles, intimidatie of pesterijen.

Milieuduurzaamheid, gezondheid en veiligheid
In overeenstemming met de toewijding van Ingersoll Rand om de bedrijfsvoering te laten voldoen aan de
hoogste normen van milieuverantwoordelijkheid op de lange termijn, en duurzame groei voor
Ingersoll Rand, onze zakenpartners en de gemeenschappen waarin we actief zijn, te garanderen, eist
Ingersoll Rand van haar leveranciers dat ze voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten met
betrekking tot het milieu, gezondheid en veiligheid, en dat ze een milieu-, gezondheids- en
veiligheidsbeheersysteem hanteren dat de naleving van al deze wettelijke vereisten ondersteunt en
aantoont. Leveranciers zullen op een ecologisch verantwoorde en efficiënte manier werken om negatieve
effecten op het milieu te minimaliseren en een cultuur van voortdurende verbetering aan te tonen om
het verbruik van hulpbronnen verder te verminderen. Hierbij dienen leveranciers praktische en
aantoonbare inspanningen te leveren om het gebruik van energie, water en grondstoffen te
minimaliseren. Waar mogelijk moeten deze bronnen hernieuwbaar of duurzaam zijn. Leveranciers zullen
praktische inspanningen leveren om de hoeveelheid geproduceerd afval te elimineren of te verminderen
en moeten afvalmaterialen waar mogelijk hergebruiken en recyclen. Leveranciers moeten rekening
houden met de milieuprestaties en prestaties van leveranciers binnen hun eigen toeleveringsketen en
moeten een duurzaam inkoopbeleid hebben voor hun eigen leveranciers.

Kwaliteit
Ingersoll Rand streeft naar het bouwen van producten van hoge kwaliteit. Om ervoor te zorgen dat we
onze klanten veilige en innovatieve producten bieden, vervaardigen we onze producten in
overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast doen we uitgebreide
producttesten en kwaliteitsborging.
Evenzo verwacht Ingersoll Rand van onze leveranciers dat ze de kwaliteit, veiligheid en prestaties van de
producten en diensten die ze ons leveren, garanderen. Op deze manier kunnen we de kwaliteit en
veiligheid van de producten en diensten die we onze klanten bieden ook garanderen.

Managementsystemen
Leveranciers zullen managementsystemen gebruiken om voortdurende verbetering en naleving van de
verwachtingen van deze principes mogelijk te maken. De managementsystemen moeten gemakkelijk
terug te vinden zijn en duidelijk aantonen dat ze voldoen aan alle wettelijke eisen en eisen van de klant.
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