Charles River wil ethisch,
verantwoord en integer
zakendoen. Van onze leveranciers
verwachten wij hetzelfde. In deze
gedragscode voor leveranciers
vindt u specifieke richtlijnen die u
en uw werknemers zullen helpen
om deze ethische normen te
handhaven.
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GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS
Alles draait om teamwork.

PROGRAMMAELEMENTEN IN DE GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

Bij Charles River weten wij dat

OVERZICHT
Van leveranciers wordt verwacht dat zij alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en de hier bepaalde normen
naleven. In deze gedragscode voor leveranciers worden bepaalde wettelijke, ethische en zakelijke vereisten besproken die van
bijzonder belang zijn voor Charles River. De code is echter niet bedoeld als een bespreking van alle wetten en normen die van
toepassing kunnen zijn op de activiteiten van leveranciers of hun relatie met Charles River.

wij niet alles zelf kunnen doen.
Daarom vertrouwen wij op u,
onze leveranciers, verkopers,
contractanten, consultants en
agenten, om ons te helpen onze
doelen te verwezenlijken. Wij

ETHIEK EN NALEVING

zien u als een onderdeel van het

Van leveranciers wordt verwacht dat zij zakendoen conform de hoogste ethische normen en dat zij integer handelen.

team Charles River en daarom
verwachten wij dat u de waarden
van Charles River naleeft.

Naleving van de wet. Leveranciers moeten alle toepasselijke wetten en voorschriften naleven van de landen waar zij
werkzaam zijn.
Anti-omkoping/anti-corruptie. Leveranciers mogen niet betrokken zijn bij omkoping, corruptie, afpersing of verduistering
in welke vorm dan ook. Leveranciers moeten alle toepasselijke corruptiewetten en -voorschriften naleven. Leveranciers
mogen geen smeergeld of steekpenningen aanbieden of accepteren. Zij mogen ook niet deelnemen aan andere illegale
stimuluspraktijken bij het zakendoen of hun relaties met de overheid.
Eerlijke zaken praktijken. Leveranciers moeten eerlijke zakelijke normen handhaven bij de verkoop en reclame. Leveranciers
moeten bij het zakendoen de toepasselijke wetten inzake eerlijke concurrentie en het toepasselijke mededingingsrecht naleven.
Informatieverstrekking. Leveranciers moeten informatie over hun zakelijke activiteiten, financiële situatie en resultaten
accuraat boeken en melden, conform de toepasselijke wetten en voorschriften. Leveranciers moeten financiële boeken en
bescheiden bijhouden conform toepasselijke wet- en regelgevende en fiscale vereisten. Zij moeten de aanvaarde praktijken
voor boekhoudkundige verslaglegging volgen.
Vertrouwelijke informatie. Leveranciers moeten alle toepasselijke wetten en contractbepalingen naleven bij het opslaan,
doorgeven, beschermen, vrijgeven en gebruiken van vertrouwelijke informatie. Dergelijke informatie omvat, zonder beperking,
persoonsgegeven van personen en onze vertrouwelijke informatie (bv. niet-publieke financiële plannen, bedrijfsplannen,
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standaardwerkwijzen, nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen, prijsstelling- en marketingstrategieën,
klantenlijsten), intellectuele eigendomsrechten (bv. octrooien, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen) en
vernieuwende ideeën.
Toevoerketen. Leveranciers moeten verantwoord kopen binnen hun logistiek. Zij moeten redelijk en praktisch handelen
conform de richtlijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling inzake multinationale bedrijven
op het gebied van due diligence voor verantwoord ketenbeheer van mineralen uit conflictzones en risicogebieden (http://
www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm), waar van toepassing. Zij moeten informatie verstrekken die door Charles River
wordt gevraagd, zodat Charles River, zoals vereist, accurate informatie kan verstrekken over de herkomst en beheerketen van
mineralen uit conflictzones.
Overheid. Leveranciers moeten alle sancties, exclusies en andere zaken bekendmaken waardoor de leverancier niet in
aanmerking komt voor een programma of contract dat door een overheid wordt gefinancierd.
Testen van voeding en geneesmiddelen. Als tot de activiteiten van een leverancier het testen van voeding en geneesmiddelen
behoort, moet deze leverancier alle toepasselijke wetten inzake voeding, geneesmiddelen en cosmetica naleven, waaronder,
zonder beperking, de Amerikaanse Food, Drug and Cosmetics Act en de richtlijnen van de Internationale Conferentie voor
Harmonisatie.
Welzijn van dieren. Als tot de activiteiten van een leverancier het gebruik van dieren behoort, moet deze leverancier een beleid
aannemen voor het welzijn en de humane behandeling van dieren, vergelijkbaar met het door Charles River aangenomen
beleid, dat vereist dat leveranciers dieren met respect behandelen en alle toepasselijke wetten inzake behandeling van dieren
strikt volgen.
Geschenken en entertainment. Leveranciers mogen geen geschenken geven of aanbieden aan onze directeuren, bestuurders
en werknemers als men zou kunnen aannemen dat ze een ongeoorloofde invloed hebben op onze zakelijke beslissingen of tot
een oneerlijk voordeel leiden.
Meldingsmechanismen. Leveranciers moeten methoden ter beschikking stellen voor het melden van problemen of illegale
activiteit zonder vergelding of represailles. Leveranciers moeten meldingen onderzoeken en de noodzakelijke corrigerende
actie ondernemen.
EERLIJKE BEHANDELING EN MENSENRECHTEN
Van leveranciers wordt verwacht dat zij hun werknemers behandelen met waardigheid en respect en dat zij de onderstaande
principes volgen:
Geen discriminatie. Leveranciers moeten diversiteit onder hun personeel bevorderen en moeten zorgen voor een
werkomgeving zonder discriminatie en intimidatie. Leveranciers moeten hun werknemers eerlijk en met respect behandelen,
ongeacht geslacht, ras, huidkleur, geboorteland, afstamming, nationaliteit, burgerschap, godsdienst, overtuiging, leeftijd,
burgerlijke staat of gezinsstatus, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of -uitdrukking, militaire of veteranenstatus,
geestelijke of lichamelijke handicap, genetische informatie, zwangerschap, geboorte of gerelateerde medische condities of een
ander door het toepasselijke recht beschermde kenmerk.
Salaris, secundaire voorwaarden en werkuren. Leveranciers moeten alle arbeidswetten inzake salaris en werkuren naleven.
Zij moeten hun werknemers tijdig en ten minste het minimumloon betalen, zoals bepaald in de toepasselijke wetten en
voorschriften. Zij moeten ook alle wettelijk verplichte secundaire voorwaarden geven. De werkuren van werknemers mogen de
maximumtijd bepaald in toepasselijke wetten en voorschriften niet overschrijden.
Vrijwillig gekozen werk. Conform de principes van Charles River in de verklaring over het verbod op mensenhandel, geplaatst
op http://www.criver.com/files/pdfs/legal/cr_human_trafficking_prohibition.aspx, en de vereisten in 48 CFR §52.222-50
(Amerikaans federaal recht inzake de strijd tegen de mensenhandel) en de Britse Modern Slavery Act moeten leveranciers een
werkomgeving onderhouden zonder mensen- of sekshandel, dwangarbeid, gedwongen contractarbeid of onvrijwillige arbeid
en/of onwettige kinderarbeid.
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Verbod op gebruik van kinderarbeid. Leveranciers moeten de minimumleeftijd voor het verrichten van arbeid naleven, zoals
gedefinieerd in de toepasselijke wetten en voorschriften, en ook de relevante normen van de Internationale Arbeidsorganisatie.
Leveranciers mogen niet toestaan dat kinderen arbeid verrichten die hen blootstelt aan gevaarlijke werkomgevingen of
onnodige lichamelijke risico’s.
Vrijheid van vereniging. Leveranciers moeten het recht op vrijheid van vereniging en cao’s van hun werknemers respecteren,
zoals bepaald in het lokale recht, waaronder het recht om lid te zijn van een vakbond of arbeidersorganisatie en betrokken te
zijn bij cao-onderhandelingen.
GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Leveranciers moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, ook als de leverancier voorziet in huisvesting.
Bescherming van arbeiders. Leveranciers moeten hun werknemers beschermen tegen chemische, biologische en fysieke
gevaren. Leveranciers moeten zorgen voor de aangewezen controles, procedures en beschermingsmaatregelen om
gezondheids- en veiligheidsrisico’s in de werkomgeving te beperken, waaronder regeling van de ventilatie, waar mogelijk, en
voor de aangewezen persoonlijke beschermingsmiddelen en training. De aangewezen persoonlijke beschermingsmiddelen
en training worden gratis verstrekt aan het personeel. Veiligheidsinformatie over gevaarlijke stoffen is beschikbaar voor de
voorlichting en bescherming van werknemers tegen deze gevaren in een voor de werknemer begrijpelijke taal.
Veiligheidsprocedures en -systemen. Leveranciers moeten procedures en systemen vaststellen voor beheer, opvolging en
melding van beroepsletsels en -ziekten, zoals vereist door de toepasselijke nationale wetgeving. Deze procedures en systemen
moeten bevorderen dat werknemers problemen melden, en moeten zorgen voor de noodzakelijke medische behandeling en
corrigerende actie om de oorzaak te elimineren. De noodzakelijke medische behandeling voor arbeidsgerelateerde letsels en
ziekten moet gratis verstrekt worden aan het personeel. Werknemers mogen niet gestraft of anders gediscrimineerd worden
voor het bekendmaken van een veiligheidsprobleem.
Rampenpreventie, -paraatheid en -bestrijding. Leveranciers moeten waarschijnlijke en mogelijke calamiteiten in de
werkomgeving identificeren en beoordelen. Zij moeten de gevolgen ervan zo klein mogelijk houden door toepassing van
rampenplannen en bestrijdingsprocedures. Deze procedures omvatten training en oefeningen voor het personeel, de
aangewezen SEH-producten, goede brandalarmen en blusapparaten en toereikende uitgangen in de gebouwen.
MILIEU
Leveranciers moeten op een milieuverantwoorde wijze werken. Zij moeten proberen om de gevolgen van hun werking voor het
milieu te verminderen.
Duurzaamheid. Leveranciers moeten maatregelen nemen voor de vaststelling van duurzame zakelijke praktijken, waaronder
het behoud van natuurlijke hulpbronnen, zoals water en grondstoffen, en verminderd energieverbruik. Leveranciers moeten
alles in het werk stellen om vast en gevaarlijk afval, afvalwater en uitstoot in de lucht te reduceren of te elimineren, zoals
van toepassing, door toepassing van de aangewezen methoden of technologieën in hun productie- en fabrieksprocessen.
Leveranciers moeten maatregelen nemen voor recycling of hergebruik van deze materialen. Leveranciers moeten
aangemoedigd worden om duurzame producten en processen te ontwikkelen die het energieverbruik en de uitstoot van
broeikasgassen verminderen.
Afvalbeheer. Leveranciers moeten systemen toepassen voor het veilig behandelen, verplaatsen, bewaren, verwijderen,
recyclen, hergebruik en beheer van afval, uitstoot in de lucht en lozing van afvalwater, indien van toepassing.
Risicobeheer. Leveranciers moeten systemen toepassen voor preventie en vermindering van onopzettelijke lozingen en
vrijkomen in het milieu.
Milieuvergunningen en -meldingen. Leveranciers moeten alle vereiste milieuvergunningen, -licenties en -registraties
verkrijgen, onderhouden en actueel houden. Zij moeten alle vereisten voor verplichte melding en werking voor deze
vergunningen volgen.
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BEHEERSSYSTEMEN
Van leveranciers wordt verwacht dat zij beheerssystemen toepassen die naleving van toepasselijke wetten en de principes van
deze gedragscode voor leveranciers mogelijk maken:
Inzet en voortdurende verbetering. Leveranciers moeten hun inzet voor de principes van deze code aantonen door het
aannemen van een verklaring of beleid voor maatschappelijk en milieuverantwoord ondernemerschap en door ervoor
te zorgen dat de aangewezen middelen beschikbaar zijn. Van leveranciers wordt verwacht dat zij voortdurend hun
duurzaamheidsprestaties verbeteren door gebruik van maatstaven, zoals vaststelling van prestatiedoelen en uitvoering van
implementatieplannen.
Risicobeperking. Leveranciers moeten methoden toepassen voor vaststelling en beheer van risico’s in de gebieden die in
deze code en de toepasselijke wettelijke vereisten worden behandeld. Leveranciers moeten een bedrijfscontinuïteitsplan
implementeren dat ervoor zorgt dat hun zaken blijven doorgaan met minimale onderbreking in het geval van een calamiteit.
Controles, beoordelingen en corrigerende en preventieve actie. Leveranciers moeten periodiek zelfevaluaties houden
om hun naleving van de toepasselijke wetten en voorschriften en de principes van deze code te verifiëren. Leveranciers
moeten een proces hebben voor het tijdig corrigeren van tekortkomingen vastgesteld tijdens een interne of externe
controle, beoordeling of inspectie. Leveranciers moeten preventieve actie vaststellen en een proces voor evaluatie van de
doeltreffendheid van de ondernomen corrigerende actie. Leveranciers moeten Charles River toegang verlenen voor controle
van hun werking en de aangewezen boeken en bescheiden, zodat wij kunnen oordelen of een leverancier in staat is om
adequaat van dienst te zijn voor de zakelijke vereisten van Charles River.
Documentatie. Leveranciers moeten adequate documentatie houden, om hun naleving van de toepasselijke wettelijke
vereisten en de principes van deze code aan te tonen.
Toevoerketen. Leveranciers moeten de principes van deze code doorgeven doorheen hun toevoerketen. Zij moeten periodiek
de naleving van toepasselijke wetten en deze principes door hun toevoerketen evalueren.
Training en communicatie. Leveranciers moeten programma’s opstellen die ervoor moeten zorgen dat hun werknemers
geïnformeerd zijn over de principes van deze code en ze begrijpen. Leveranciers worden aangemoedigd om duidelijke en
accurate informatie te communiceren over hun praktijken en prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Van leveranciers wordt verwacht dat zij de noodzakelijke corrigerende actie ondernemen om onmiddellijk een vastgesteld
geval van niet-naleving van deze code te verhelpen. Werknemers of contractanten van een leverancier kunnen vermoede
schendingen van deze code melden door te bellen naar onze Compliance & Ethics Helpline op 1-866-294-3699 of op de
website http://helpline.criver.com, die beschikbaar is in 10 talen en waar men, indien gewenst, een geval anoniem kan melden.
Wij behouden ons het recht voor om onze zakenrelatie te beëindigen met een leverancier die deze code niet wil of kan naleven.
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