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Introductie
spot buy center is een “tail spend management dienstverlener” die in contact staat met
duizenden leveranciers, partners, producenten over de hele wereld.
We brengen duizenden gebruikers in contact met de wereldmarkt. We zijn één contact
persoon voor alle mogelijke c-leveranciers en/of éénmalige leveranciers waar deze
gebruikers, beroep op wensen te doen.
Gezien we over de gehele wereld aankopen, vinden we het belangrijk dat al onze
partners en leveranciers zich engageren om bij te dragen tot een propere, werknemervriendelijke en veilige manier van werken.
Daarom introduceren we onze “Sociaal Verantwoorde Aankoop Principes” aan onze
partners en leverancier. Verder nog, we verwachten van hen met deze Principes akkoord
te gaan en om een correcte manier van tewerkstelling te waarborgen.
well

Scope
deze Principes hebben betrekking op alle activiteiten die de leveranciers van spot buy
center uitvoeren in opdracht van spot buy center en haar klanten. Het aanvaarden van
deze Principes maakt integraal deel van de spot buy center’s algemene voorwaarden, die
we bij elke order meesturen naar onze business partners en leveranciers, die dan op hun
beurt verantwoordelijk zijn voor de implementatie van deze Principes in hun aankoop en
productie processen.

Sociaal Verantwoorde Aankoop Principes
spot buy center verwacht van haar leveranciers en hun toeleveranciers om volgens deze
“Sociaal Verantwoorde Aankoop Principes”, zoals hieronder beschreven, handel te
drijven en te produceren. We verwachten het implementeren, respecteren en opvolgen
van volgende Principes:
1. Internationale arbeidsstandaarden
De leveranciers dienen in orde te zijn met alle lokale en internationale wetten en de
regelgeving omtrent milieu, gezondheid en veiligheid van de werknemers. Tevens
verwachten we de “Kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie” en het
“VN verdrag inzake de Rechten van de Mens”, toe te passen, met aandacht voor:
• kinderarbeid
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•

•

•

•

•

o geen mensen tewerk te stellen onder de wettelijk bepaalde minimum leeftijd
voor arbeid.
o Wanneer mensen onder de 18 jaar wettelijk correct tewerk gesteld zijn, ze
niet in te zetten voor gevaarlijke activiteiten.
o De definitie van gevaarlijke activiteiten zou wettelijk bepaald moeten zijn en
aldus worden opgevolgd.
Dwangarbeid
o Elke vorm van dwangarbeid te verbieden en te weigeren.
o Werknemers de vrijheid geven om met een redelijke termijn, hun werk te
kunnen opzeggen.
Werk uren en lonen
o De verloning die aan de werknemers wordt betaald zal in alle opzichten
voldoen aan de wettelijke normen, inclusief minimum lonen, overuren en
wettelijke voordelen die van toepassing zijn op deze medewerkers, zowel
bedienden als arbeiders.
Vrijheid van vereniging
o Werknemers moeten vrij kunnen kiezen om zich aan te sluiten bij vakbonden
(of andere vertegenwoordigingsgroeperingen), en waar van toepassing zelf
vertegenwoordigingsfuncties kunnen uitoefen tijdens het werk, in lijn met de
relevante wetgeving.
o Mensen met een vakbonds- of vertegenwoordingsfunctie mogen niet
gediscrimineerd of oneerlijk behandeld worden omdat ze deze functie
uitoefenen.
Discriminatie
o Leveranciers zullen geen werknemers discrimineren tijdens
aanwervingsprocessen op basis van leeftijd, geslacht, godsdienst, etnische
afkomst, seksuele geaardheid, handicap of enige andere mogelijke vorm van
discriminatie.
Disciplinaire procedures
o Alle werknemers worden eerlijk en met respect behandeld.
o Verbaal, fysisch of psychisch misbruik worden niet getolereerd en zal worden
verholpen wanneer gedetecteerd.

2) Bedrijfsethiek
• Leveranciers dienen handel te drijven op een eerlijk manier met de nodige
integriteit, in lijn met alle relevante lokale regelgevingen
• Ze dienen het gebruik van oneerlijke praktijken en omkoping om business
doelstellingen te realiseren, te verbieden.
3) Gezondheid en veiligheid
• In lijn met de internationale standaarden en wetten zullen ze er voor zorgen dat
alle medewerkers in een veilige en gezonde werkomgeving kunnen werken.
Zowel werknemers als externen die voor de leveranciers en hun teoleveranciers
werken.
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•

De leveranciers zorgen er voor dat, wanneer nodig, de juiste gezondheids- en
veiligheidstrainingen worden voorzien.

4) Milieu
• De leveranciers moeten ten minste voldoen aan en rekening houden met, de
lokale en nationale milieuwetgeving en richtlijnen om het milieu en klimaat te
beschermen, te behouden en te verbeteren..
• Spot buy center raadt de leveranciers aan om plannen te maken om hun CO2
footprint in kaart te brengen en te verbeteren, om aan vermindering van energie
verbruik te doen en om hun afval berg te verminderen.

Implementatie
Het welzijn van de medewerkers, onze medeburgers en de toekomst van onze kinderen,
is iets waar spot buy center belang aan hecht en we wensen dit ook door te drukken in
ons aankoop management.
Daarom neemt het spot buy center deze Principes op, in de algemene voorwaarden, die
met elk order naar onze leveranciers worden verstuurd.
Het aanvaarden van het order gaat samen met het aanvaarden van de algemene
voorwaarden … en aldus het aanvaarden van deze Principes
Het aanvaarden van deze voorwaarden wil ook zeggen dat mogelijke controles, door
spot buy center of een door hen aangestelde derde partij, om te verifiëren of de
Principes wel degelijk worden nageleefd, worden aanvaard.

Corrigerende acties
Het aanvaarden van het order gaat samen met het aanvaarden van de algemene
voorwaarden
1) Wanneer een audit aantoont dat een bestaande of nieuwe leverancier deze Principes
niet naleeft, zal spot buy center haar uiterste best doen om met deze leverancier een
verbeteringsplan op te stellen.
2) Wanneer er niet in geslaagd wordt om een gezamelijk verbeteringsplan op te zetten
en na te leven, kan spot buy center de samenwerking met de leverancier stop zetten.
3) Leveranciers worden geacht om het naleven van de Principes te monitoren en om in
te grijpen wanneer nodig.
4) Een ernstige inbreuk op de Principes dienen onmiddellijk aan spot buy center gemeld
te worden opdat een verbeteringsplan kan opgesteld worden.

Ernstige inbreuken van deze Principes, die negatieve publiciteit, merkschade of
financiële schade berokkenen aan spot buy center of aan haar eindklant, zullen, zoals
beschreven in het artikel “verzekering en aansprakelijkheid” van de algemene
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voorwaarden, worden doorgerekend aan de leverancier, die deze inbreuken heeft
gepleegd of toegestaan.
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