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ETHISCHE CODE 
LEVERANCIERS 



ONZE 
ENGAGEMENTEN 
—
Sinds de oprichting in 1926 wordt Lyreco bezield door de 
waarden Excellence, Respect, Passion en Agility. Ze worden 
door al onze medewerkers gedeeld, zijn onze kracht en ze maken 
van ons een betrouwbare partner. Het respect van deze waarden 
is voor ons evident, een plicht, een opdracht. 

De principes van integriteit, neutraliteit, fairplay, eerlijkheid en 
conformiteit leiden ons gedrag en onze beslissingen, altijd, met 
al onze medewerkers en partners, in al onze activiteiten en overal 
waar we actief zijn. 

In het kader van dat engagement willen we met deze Ethische 
Code herinneren aan de minimumeisen waaraan onze 
leveranciers in het kader van hun samenwerking met Lyreco 
moeten voldoen op gebied van ethiek en professioneel gedrag. 

We verwachten van onze leveranciers dat ze dezelfde ethische 
eisen respecteren en hun activiteiten conform deze Ethische 
Code voor leveranciers uitvoeren, dat ze een beleid en 
procedures instellen die nodig zijn om zich te conformeren aan 
de toepasselijke regels en wetten, en dat ze deze engagementen 
eveneens bij al hun partners opvolgen.  
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OUR  
VALUES

EXCELLENCEAGILITY

RESPECTPASSION



CONFORM WETTEN EN REGELS  
—
Onze leveranciers moeten met hun activiteiten, producten en diensten in alle 
omstandigheden en in alle landen waar ze actief zijn de wetten en geldende 
regelgeving naleven, ongeacht of ze internationaal, Europees en/of lokaal zijn. 
Lyreco tolereert geen tegengestelde praktijken. DOEL VAN 

DE ETHISCHE 
CODE VOOR 
LEVERANCIERS  
—
De ethische code voor leveranciers 
vormt de aanzet van iedere samenwer-
king met Lyreco. Het feit dat men ze 
respecteert is een van de evaluatie- en 
verwijzingscriteria van Lyreco. 

De code trekt de voorwaarden van 
eventuele bestaande contracten niet 
in twijfel en wijzigt ze op geen enkele 
manier. Het is bovendien geen ver-
vanging voor de wetten en regels die 
in de verschillende landen gelden. 

Als er tegenstrijdigheden zijn tussen 
de toepasselijke wetgeving en deze 
Ethische Code voor leveranciers is de 
meest strikte bepaling van toepassing. 

We vragen onze leveranciers om ze 
door te nemen en voor volledige nale-
ving te zorgen. Het is door het delen 
van dezelfde engagementen dat we, 
samen, de ethiek in z aken kunnen 
laten evolueren en iedereen ‘A great 
working day’ kunnen garanderen.

A 
GREAT 
WORKING 
DAY.
DELIVERED.
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN  
—
Onze leveranciers moeten een werkomgeving bieden die de toepasselijke 
wetgeving volgt, gezond en veilig, vrij van alle soorten intimidatie, pesterijen of 
discriminatie, waar de sociale dialoog bevorderd wordt. 

Naleving van sociale wetten en regels 
Onze leveranciers moeten de sociale wetten en regels eerbiedigen die gelden 
in alle landen waar ze actief zijn, met name wat betreft de maximale dagelijkse 
arbeidsduur, de salarissen en sociale voordelen, de minimumleeftijd, respect 
voor het privéleven. 

Gezondheid en veiligheid op het werk 
Onze leveranciers wordt gevraagd om een gezonde en veilige werkomgeving 
te voorzien op alle sites waar ze aanwezig zijn. Dit engagement verloopt via de 
meest strikte naleving van de wetten en regels en normen die op gebied van 
arbeidsveiligheid en -gezondheid gelden, via de opleiding en sensibilisering van 
alle medewerkers, en door de invoering van alle noodzakelijke maatregelen om 
arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen en te bestrijden. 

Pesterijen en discriminatie 
Onze leveranciers moeten iedereen toelaten om op een waardige, respectvolle 
en professionele manier te werken, zonder dat men moet vrezen voor pesterijen 
of pogingen tot intimidatie. Ze moeten eveneens waarborgen dat iedereen 
toegang krijgt tot arbeid, opleiding en promotie, zonder discriminatie. 

Sociale dialoog 
De leveranciers moeten het recht van werknemers op hun vrijheid van associatie 
erkennen en respecteren, inclusief het recht om al dan niet lid te worden van een 
vakbond van hun keuze, en om collectieve onderhandelingen te voeren.  

MENSENRECHTEN  
—
Als ondertekenaar van het UN Global Compact sinds 2004 verbindt Lyreco 
zich tot het ondersteunen van de mensenrechten en het promoten van een 
maatschappelijk verantwoorde houding, conform de principes van het Global 
Compact, maar ook de Internationale Arbeidsorganisatie, het UN internationale 
verdrag van de rechten van het kind en de belangrijkste principes van de OESO 
voor multinationals. 

Onze leveranciers moeten eveneens iedereen waardig en respectvol behandelen, 
diversiteit en gelijke kansen bevorderen en een ethische en inclusieve cultuur 
inrichten. Ze moeten zich met name verbinden tot het bestrijden alle vormen van 
dwangarbeid of verplichte arbeid, kinderarbeid, discriminatie op gebied van 
tewerkstelling of werk, en afzien van partners die dergelijke praktijken toepassen 
of aanmoedigen. 
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KWALITEIT VAN 
PRODUCTEN EN 
DIENSTEN  
—
Lyreco kijkt er zorgvuldig 
op toe dat alle producten en 
diensten die zij haar klanten 
biedt, voldoen aan de hoogste 
kwaliteits- en veiligheidsnormen. 

We eisen van onze leveranciers 
dat ze deze ambitie van 
uitstekende producten en 
diensten delen, dat ze zich 
strikt aan de geldende wetten 
en regels houden, onmiddellijk 
alle problemen in verband met 
de kwaliteit en de veiligheid 
van hun producten en diensten 
melden en dat ze, in overleg 
met Lyreco alle noodzakelijke 
corrigerende, palliatieve of 
alternatieve maatregelen nemen. 

MILIEU EN 
DUURZAME 
ONTWIKKELING  
—
Bij Lyreco is het de 
verantwoordelijkheid van iedere 
werknemer om in zijn dagelijkse 
activiteit rekening te houden met het 
milieu en duurzame ontwikkeling. 

We beseffen dat voor de 
bescherming van onze planeet en de 
verkleining van onze milieu-afdruk 
het engagement van iedereen nodig 
is. 

Daarom willen wij samenwerken 
met leveranciers die minimaal de 
milieuwetten en -regels naleven op 
alle plaatsen waar ze actief zijn, 
maar vooral met leveranciers die 
onze zorgen en engagementen 
delen ten voordele van praktijken, 
producten en oplossingen die steeds 
duurzamer en verantwoordelijker 
zijn en die programma’s voor 
voortdurende innovatie en 
verbetering voorstellen.    
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INTEGER 
ZAKENDOEN  
—
Onze leveranciers 
moeten elke dag weer 
integer handelen en 
de nodige maatregelen 
nemen om tegengesteld 
gedrag te elimineren, 
om transparantie en 
vertrouwen op te bouwen 
en te behouden in hun 
zakelijke relaties. 

Corruptie en omkoping 
Lyreco hanteert een zero 
tolerance beleid voor corruptie 
en omkoping en verwacht van 
haar leveranciers hetzelfde 
niveau. 

Het is hen verboden om 
direct of indirect een geldsom 
of waardevolle voorwerpen 
te verstrekken, te beloven 
of te vragen aan een 
overheidsambtenaar of een 
werknemer van een privébedrijf, 
inclusief medewerkers van 
Lyreco, met de bedoeling om 
ongepaste invloed uit te oefenen 
of onterecht een voordeel te 
behalen. Dit verbod betreft 
eveneens smeergeld. 

Onze leveranciers moeten 
zich strikt aan de toepasselijke 
anti-corruptieregels houden 
en alle redelijke inspanningen 
leveren om daden van corruptie 
en omkoping in hun zakelijke 
relaties op te sporen en te 
voorkomen. 

Fraude
Onze leveranciers moeten niet 
proberen om een voordeel te 
behalen door een beroep te 
doen op frauduleuze praktijken 
of iemand toe te laten om dat te 
doen. 

Onze leveranciers moeten 
een juiste boekhouding 
opstellen, nooit de ingevoerde 
gegevens veranderen met de 
bedoeling om het bedrag van 
de geregistreerde transacties te 
verbergen of te verdraaien.  

Eerlijke concurrentie 
Onze leveranciers moeten alle 
toepasselijke wetten en regels 
op gebied van concurrentierecht 
respecteren en geen praktijken 
uitoefenen die bedoeld zijn om 
de vrije concurrentie te beperken, 
verstoren of te schaden. 

Belangenconflicten 
(vermeende) belangenconflicten 
vermijden. 

We vragen hen ook om Lyreco 
op de hoogte te brengen als een 

toestand dreigt uit te monden in 
een belangenconflict tussen hen 
en Lyreco. 

Cadeaus en uitnodigingen 
Lyreco hanteert, gezien het 
risico op ongepaste invloed, een 
streng beleid ten aanzien van 
cadeaus en uitnodigingen. 

Wij vragen dus aan onze 
leveranciers dat ze zich, met 
name in het kader van hun 
zakelijke relatie met Lyreco, 
onthouden van het aanbieden 
of aanvaarden van alle vormen 
van verzoeken, cadeaus of 
uitnodigingen die bedoeld 
zijn om het gedrag of de 
beslissing van de ontvanger te 
beïnvloeden. 

Voor ieder aanbod of 
aanvaarding moeten onze 
leveranciers zich ervan 
vergewissen dat de cadeaus en 
uitnodigingen de interne regels 
en beleid van de ontvanger niet 
overtreden, noch de betreffende 
wetten en regels. 
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INTERNATIONALE UITWISSELINGEN  
—
Onze leveranciers moeten de geldende internationale beperkingen en 
sancties respecteren, en tevens de wetten en regels in verband met de 
import of export van producten of diensten die ze leveren. Ze moeten met 
name alle noodzakelijke voorzieningen treffen om zichzelf of Lyreco niet 
bloot te stellen aan sancties van een nationale of internationale overheid. 

VERTROUWELIJKHEID EN 
GEGEVENSBESCHERMING  
—
Lyreco verbindt zich tot het verwerken en beschermen van gevoelige informatie 
over haar zakenrelaties, ongeacht of het over vertrouwelijke informatie of 
persoonsgegevens gaat, conform de toepasselijke regelgeving, het interne beleid 
van Lyreco en eventuele contractuele verbintenissen. 

Onze leveranciers moeten alle noodzakelijke maatregelen nemen om een 
adequate verwerking en bescherming te garanderen van informatie en gegevens 
die in het kader van de zakelijke relatie met Lyreco verworven zijn, met name als 
het gaat om informatie en vertrouwelijke of persoonlijke gegevens. 

Onze leveranciers mogen dergelijke informatie en gegevens niet gebruiken 
buiten het kader waarvoor ze doorgegeven zijn, ze niet aan derden onthullen, 
zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben gekregen van de eigenaar van 
de informatie of het gegeven. 

De leveranciers moeten al deze informatie en gegevens beschermen tegen 
toegang door onbevoegden, vernietiging, misbruik, wijzigingen en onthulling, 
met geschikte fysieke en digitale veiligheidsprocedures, en de wetgeving 
betreffende gegevensbescherming naleven. 
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VERIFICATIE  
EN AUDIT  
— 
Lyreco behoudt zich het recht 
voor, direct via een externe firma 
of organisatie die van Lyreco 
opdracht heeft gekregen, om de 
naleving van de bepalingen van 
deze Ethische Code voor Leve-
ranciers na te gaan en confor-
miteitsaudits uit te voeren. Onze 
leveranciers zullen op aanvraag 
de noodzakelijke informatie en 
documentatie voorleggen. 

NIET-NALEVING 
VAN DE ETHISCHE 
CODE VOOR 
LEVERANCIERS  
—
Als Lyreco meent dat haar 
leveranciers de eisen van deze 
Ethische Code voor Leveranciers 
niet naleven, mag Lyreco de 
betrokken leveranciers vragen 
om, in overleg met Lyreco, 
onmiddellijk de noodzakelijke 
corrigerende, palliatieve of 
alternatieve maatregelen te 
nemen, en zelfs om de relatie 
met deze laatsten op te schorten 
of te beëindigen, zonder afbreuk 
te doen aan andere rechten of 
rechtsmiddelen die Lyreco zou 
hebben. 

Uit je bezorgdheid 
Het is onze bedoeling om inbreuken 
van ethische aard te voorkomen 
en op te sporen zodat Lyreco 
geschikte maatregelen kan nemen 
en de situatie kan oplossen. Als een 
leverancier in het kader van zijn 
zakelijke relatie met Lyreco gedrag 
of een situatie vaststelt dat strijdig 
is met de ethische principes die 
Lyreco heeft opgesteld, kan hij dat 
te goeder trouw melden aan een 
gesprekspartner bij Lyreco, of via de 
alarmprocedure ‘Raise your concern’ 
die bereikbaar is op de bedrijfssite 
van Lyreco. 

https://lyreco.whispli.com/pages/raiseyourconcern
https://lyreco.whispli.com/pages/raiseyourconcern


Versie bijgewerkt: oktober 2020 


