
  

 
 

Gedragscode voor leveranciers 
 
 
 

Onze doelstelling 
Onze doelstelling bij Corteva Agriscience™ is om de levens te verrijken van degenen die produceren en degenen die consumeren, 
zodat komende generaties van vooruitgang verzekerd zijn. 

In lijn met onze waarden 
We streven ernaar ethisch en transparant te zijn in al onze zakelijke transacties en onze klanten, collega's en leveranciers op 

een eerlijke wijze en met respect te behandelen. Onze waarden zijn levens te verrijken, op de bres staan, nieuwsgierig zijn, 

samen bouwen, fatsoenlijk handelen en veilig leven. We kiezen ervoor samen te werken met zakelijke partners die onze waarden 

en onze toewijding tot de hoogste ethische normen bij zakelijke transacties delen. 

In onze Gedragscode voor leveranciers wordt beschreven wat we verwachten van onze leveranciers. Dit document is niet bedoeld 
als een lijst van regels maar als een praktische bron van informatie die een duidelijk inzicht geeft in de wijze waarop onze leverancier 
moeten handelen als onze partners. 

We verzoeken u als leverancier aan Corteva Agriscience onze Gedragscode voor leveranciers te lezen en erop toe te zien dat 
uw organisatie deze begrijpt. Als u vragen hebt over de Gedragscode voor leveranciers en de impact ervan op uw relatie met Corteva 
Agriscience, kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie. 

Levens verrijken 

Corteva Agriscience streeft ernaar de brede uitdagingen in de landen waarin het bedrijf actief is aan te pakken. 

Milieupartners zijn 
We verwachten van onze leveranciers dat ze zich houden aan alle toepasselijke (lokale, regionale en landelijke) milieuwetten, 
en over een systeem beschikken om toe te zien op veilig afvalbeheer, uitstoot in de lucht en afvoer van afvalwater. 
We verwachten van onze leveranciers dat ze lekken of onbedoelde uitstoot melden aan de toepasselijke overheidsinstanties. 
We kiezen ervoor samen te werken met partners die ernaar streven duurzame productieprocessen te implementeren 
en die op proactieve wijze de impact van hun activiteiten op het milieu zoveel mogelijk proberen te beperken. 

Een bijdrage leveren aan de gemeenschap 

We verrijken levens door de gemeenschappen waar we werken en wonen te ondersteunen. De relaties van ons bedrijf 
gaan verder dan onze zakelijke relaties. We hechten waarde aan samenwerkingsverbanden die de diversiteit van onze 
klanten, onze leveranciers en hun gezinnen weerspiegelen. We hechten waarde aan leveranciers die zich bezighouden met 

liefdadigheids- en duurzaamheidsactiviteiten binnen hun gemeenschap en initiatieven ontplooien om inzicht te verkrijgen in en hulp 

te verlenen bij plaatselijke en regionale behoeften. 

Diversiteit en duurzaamheid 
We moedigen onze leveranciers aan om actieve diversiteits- en duurzaamheidsprogramma's te onderhouden en de 
bedrijvigheid en gemeenschappen waar Corteva Agriscience actief is te ondersteunen door zaken te doen met kleine 
ondernemingen en diverse categorieën. We hechten waarde aan inclusieve inkooppraktijken bij bedrijven met allerlei soorten 
eigendoms- en bestuursvormen. In alle landen binnen onze wereldwijde voetafdruk moedigen we externe diversiteitscertificering 
aan voor zakenpartners die eigendom zijn van of worden bestuurd door etnische minderheden, inheemse mensen, vrouwen, 
gehandicapten, LGBT+-personen en kleine ondernemingen. Als internationaal bedrijf hechten we waarde aan duurzaamheid 
en we moedigen onze leveranciers aan hun duurzaamheidspraktijken en -beleid te laten evalueren door een derde partij. 

Op de bres staan 

Corteva Agriscience vindt dat iedereen met waardigheid en respect moet worden behandeld, zonder intimidatie en aanstootgevend 
gedrag, om zodoende een behulpzame en open gemeenschap te bevorderen. 

Mensenrechten 

We maken ons sterk voor de bescherming en bevordering van mensenrechten en tolereren geen gedwongen arbeid, 
slavernij, mensenhandel, exploitatie van kinderen of gevaarlijke werkomstandigheden. Indien Corteva Agriscience dergelijke 
praktijken aantreft, wordt de zakelijke relatie beëindigd. 
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Collectieve onderhandelingen 

We verwachten van onze leveranciers dat ze hun werknemers toestaan om zich te verenigen, het recht op collectieve 
onderhandelingen voor het oplossen van geschillen erkennen, en alle wetten met betrekking tot deze rechten eerbiedigen. 

Zerotolerancebeleid met betrekking tot intimidatie 
We verwachten van onze leveranciers dat ze erop toezien dat hun werknemers niet worden onderworpen aan psychische 
intimidatie, mondelinge intimidatie, seksuele intimidatie, fysieke intimidatie, pesterijen, geweld, bedreigingen of andere vormen 
van intimidatie, of enige vorm van mishandeling op de werkvloer. We verwachten van onze leveranciers dat ze zich houden 
aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot intimidatie en mishandeling van werknemers. 

Redelijke beloning 

We verwachten van onze leveranciers dat ze zich houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot werktijden 
en overuren, met inbegrip van alle toepasselijke wetten met betrekking tot salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Een werkomgeving vrij van discriminatie 
We verwachten van onze leveranciers dat ze werknemers of sollicitanten nooit discrimineren op basis van leeftijd, ras, geloof, 
huidskleur, geslacht, handicap, nationale of etnische afkomst, afstamming, burgerlijke staat, gezinsstatus, seksuele oriëntatie, 
genderidentiteit of -expressie or veteranenstatus, en dat ze voldoen aan alle toepasselijke discriminatiewetgeving voor 
werkgevers. 

Nieuwsgierig zijn 

Corteva Agriscience™ gelooft in nimmer aflatende innovatie. 

Innoveren en initiatief nemen 
We streven er voortdurend naar ons innovatietempo te verhogen om oplossingen te creëren voor nu en in de toekomst. 
We moedigen onze leveranciers aan om nieuwsgierig te zijn, vragen te stellen, oplossingen te creëren en te innoveren 
terwijl we samen een weg banen naar de toekomst. We dagen onze leveranciers uit en verwachten van hen dat ze voortdurend 
mogelijkheden voor verbeteringen aandragen om onze voorsprong op de concurrentie te handhaven. 

Samen bouwen 

Corteva Agriscience gelooft dat eerlijke en tijdige communicatie, samenwerking en respect voor vertrouwelijkheid essentieel zijn 
voor het opbouwen van krachtige zakelijke samenwerkingsverbanden. 

Ethische inkooppraktijken 

We verwachten van onze leveranciers dat ze ethische inkooppraktijken erop nahouden die naar behoren zijn gedocumenteerd, 
met een duidelijke omschrijving van aard en doel, en in overeenstemming met standaard, schriftelijke handelsvoorwaarden. 

Nauwkeurige administratie, boekhouding en rapporten opstellen, onderhouden en beheren 
We verwachten van onze leveranciers dat ze een nauwkeurige administratie bijhouden van alle zaken die we doen met Corteva 
Agriscience en deze op verzoek overleggen. De leveranciers dienen hun diensten of producten nauwkeurig te representeren, 
tijdlijnen nauwkeurig te schatten, erop toe te zien dat alle contracten voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften, 
de benodigde toestemming te verkrijgen voor het sluiten van deals of het ondertekenen van contracten, en geen valse voorstelling 
te geven van concurrenten. 

Intellectueel eigendom en vertrouwelijke informatie beschermen 

We verwachten van onze leveranciers dat ze alle vertrouwelijke informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, beschermen om 
misbruik, diefstal, fraude of ongepaste bekendmaking te voorkomen en om te voldoen aan de geheimhoudingsovereenkomsten die 
zijn gesloten met Corteva Agriscience. Leveranciers moeten zorgvuldig te werk gaat bij het behandelen en bespreken van 
dergelijke informatie om erop toe te zien dat het intellectueel eigendom, de merken, de handelsmerken, het auteursrecht en 
eigendomsrechtelijk beschermde technologieën en processen van het bedrijf naar behoren worden beschermd. We verwachten 
van onze leveranciers dat ze de nodige administratieve, fysieke en technologische controles installeren om de confidentiële en 
persoonlijke informatie die ze verzamelen, stockeren, en verzenden te beveiligen. Bij om het even welk IT-incident met 
betrekking tot deze confidentiële of persoonlijke gegevens, moet Corteva hiervan onmiddellijk ingelicht worden. 

Niet handelen met voorkennis 
We verwachten van onze leveranciers dat ze zich niet schuldig maken aan handelen met voorkennis of het faciliteren 
daarvan op basis van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Corteva Agriscience. 

Fatsoenlijk handelen 

Corteva Agriscience doet zaken op ethische wijze en streeft naar het bevorderen van vertrouwen en een duurzame bedrijfsvoering. 

Omkoping 
We verwachten van onze leveranciers dat ze zakendoen volgens de hoogste ethische normen en in overeenstemming met 
alle toepasselijke wetten. Van leveranciers wordt verwacht dat ze zich houden aan alle wetten en voorschriften en handelen in 
overeenkomst met alle wetten met betrekking tot omkoping, met inbegrip van de US Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery 
Act en andere toepasselijke plaatselijke wetten. We verwachten van onze leveranciers dat ze zich niet schuldig maken aan 
enige vorm van omkoping, inclusief het betalen van onofficiële vergoedingen of betalingen om zaken te vergemakkelijken, 
om handel te bekomen of versnellen. 
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Antitrustwetten 

We verwachten van alle leveranciers dat ze zich volledig houden aan het mededingingsrecht en alle antitrustwetten. 

Ethisch en verantwoordelijk concurreren 
We verzamelen informatie over onze concurrenten op ethische en legale wijze en verwachten hetzelfde van onze leveranciers. 
We verwachten van onze leveranciers dat ze eerlijk handelen, valse of oneerlijke praktijken vermijden, en zich tijdens 
onderhandelingen professioneel en eerbiedig gedragen. 

Belangenverstrengeling 

We verwachten van onze leveranciers dat ze openheid geven over eventuele belangenverstrengeling of potentiële 
belangenverstrengeling en samenwerken met Corteva Agriscience™ om gevallen van daadwerkelijke of ogenschijnlijke 
belangenverstrengeling te vermijden, te beheren of op te lossen. We verwachten van onze leveranciers dat ze elke vorm 
van interactie met een werknemer van Corteva Agriscience vermijden waarbij de betreffende werknemer niet op de eerste 
plaats in belang van het bedrijf handelt of lijkt te handelen. 

Due diligence 
Onze leveranciers kunnen worden onderworpen aan due diligence controles aan de hand van openbare informatie in het 
kader van ons complianceprogramma met betrekking tot omkoping en corruptie. 

Beleid inzake geschenken en entertainment 

Hoewel het in sommige omstandigheden gepast kan zijn om geschenken aan te bieden of aan te nemen om een zakelijke 
relatie te versterken, moedigen we het aanbieden of aannemen van geschenken niet aan. Leveranciers dienen zich ervan 
bewust te zijn dat geschenken en/of entertainment, als deze worden aangeboden, in overeenstemming moeten zijn met de 
gebruikelijke regionale zakelijke praktijken, een duidelijk zakelijk doel moeten hebben en alleen zijn toegestaan als ze niet 
kunnen worden gezien als een omkoopmiddel of ongepaste vergoeding. De Gedragscode van Corteva Agriscience vindt u hier. 

Internationaal handelsrecht naleven 
We verwachten van onze leveranciers dat ze zich houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot internationale 
handel. Waar toepasselijk verwachten we van onze leveranciers om te voldoen aan programma’s over de veiligheid van 
leveringsketens die Corteva heeft onderschreven en we moedigen leveranciers aan om te partciperen in locale landspecfieike 
veiligheidsprogramma’s. Leveranciers worden aangemoedigd om hun certificaten ivm vrijhandelsverkeer of preferentieel 
handelsverkeer met ons te delen zodat Corteva er zich van kan vergewissen dat het product de juiste oorsprong heeft . Indien 
van toepassing, dienen leveranciers documentatie te verschaffen om aan te tonen dat hun product mag worden verhandeld 
op grond van een vrijhandelsovereenkomst. We verwachten tevens van onze leveranciers dat ze niet deelnemen aan 
boycots die onwettelijk zijn. 

Sancties en Embargo’s 
We verwachten van onze leveranciers dat ze nooit diensten aan ons aanbieden, verkopen of verlenen die op een embargo- 
of sanctielijst staan. We verwachten ook dat onze leveranciers nooit producten aankopen die uiteindelijk aan Corteva 
verkocht worden, van een land, persoon of entitiet die onder een embargo of sanctie valt, tenzij de verkoop uitdrukkelijk is 
goedgekeurd. Voor het vervoer van onze producten mogen geen containers of vrachtschepen gebruikt worden die 
gesanctioneerd zijn.   

Veilig leven 

Corteva Agriscience maakt zich sterk voor de veiligheid en gezondheid van haar werknemers. 

Een veilige en gezonde werkomgeving 

We verwachten van onze leveranciers dat ze zich houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot gezondheid en 
veiligheid op het werk. Van leveranciers wordt verwacht dat ze zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor hun 
werknemers. Dit behelst onder andere het proactief voorkomen van letsel, ziekte en incidenten op het werk door passende 
training, controlemechanismen en beschermende uitrusting te bieden. Waar dit passen en redelijk is, dienen leveranciers 
zich te onderwerpen aan kwaliteits- en/of veiligheidscontroles en eventuele stappen ter opvolging te nemen die worden verzocht 
door Corteva Agriscience. 

Huisvesting van werknemers 
Als huisvesting wordt geboden aan werknemers, moet deze voldoen aan internationaal erkende normen voor hygiëne, gezondheid 
en veiligheid. 

Voedselveiligheid 
We verwachten van onze leveranciers dat ze robuuste systemen voor voedselveiligheid implementeren en eventuele zorgen 
met betrekking tot de productveiligheid onmiddellijk melden. 
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Onjuist gedrag melden en hulp vragen 
 

Het fundament voor een ethische werkomgeving wordt gevormd door ethische werknemers die bereid zijn dubieus gedrag aan de 
orde te stellen en elkaar ter verantwoording te roepen. Fatsoenlijk gedrag is een teaminspanning. 

Onjuist gedrag altijd melden 
Een leverancier die gelooft dat een werknemer van Corteva Agriscience, of iemand die handelt namens Corteva Agriscience, 
zich schuldig heeft gemaakt aan illegaal of anderszins ongepast gedrag in hun aangelegenheden met de leverancier, moet 
de zaak melden. Leveranciers moeten ook potentiële schendingen van de Gedragscode melden. Een oprechte melding van 
mogelijke misdragingen heeft geen gevolgen voor de relatie tussen een leverancier en Corteva Agriscience. 

Vragen stellen en hulp verkrijgen 

Aarzel niet contact met ons op te nemen als u vragen of twijfels hebt op ethisch gebied. 
De Gedragscode van Corteva Agriscience: https://www.corteva.com/code-of-conduct.html 
De internationale hotline van Corteva Agriscience: +1-833-400-1141 
Het meldingenformulier van Corteva Agriscience: https://reportanissue.com/corteva 
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