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Gedragscode voor Feilo Sylvania-leveranciers      juli 2022 

Deze gedragscode definieert de basisvereisten en verwachtingen die worden gesteld aan leveranciers van goederen en diensten aan Feilo 
Sylvania International Group Kft. (22 Népfürdő utca, H-1138 Boedapest) en haar gelieerde ondernemingen (hierna "FSIG" of "Feilo 
Sylvania" genoemd) betreffende hun verantwoordelijkheden jegens hun belanghebbenden, getroffen groepen en het milieu. Deze 
gedragscode is gebaseerd op de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties1, de RBA2 (Responsible Business Alliance) 
gedragscode en op de relevante normen van UN3/ILO4 en OESO voor de afzonderlijke onderwerpen. Leverancier stemt ermee in dat hij 
als volgt aan deze eisen zal voldoen. 

Wettelijke naleving 

De Leverancier zal de wetten en wettelijke vereisten naleven die van toepassing zijn op het bedrijf van de Leverancier, en de 
samenwerkingsgebieden van FSIG en Leverancier. 

Leverancier zal er altijd voor zorgen dat hij alle licenties, toestemmingen, autorisaties, toestemmingen en vergunningen heeft en 
onderhoudt die hij nodig heeft om zijn verplichtingen uit te voeren en zal op zijn kosten zijn faciliteiten in stand houden om de goederen 
of diensten te leveren met alle toepasselijke staats- en regionale regels en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot alle toepasselijke 
milieu-, chemische controle- en gezondheids- en veiligheidswetten. 

Ethisch gedrag in de werkorganisatie van de leverancier en in zijn toeleveringsketen 

De Leverancier zal ervoor zorgen dat zijn te leveren Goederen en te leveren Diensten ethisch en legaal zijn verkregen. 

Leverancier erkent op de hoogte te zijn van de internationale verdragen die kinderarbeid verbieden. Leverancier verbindt zich ertoe geen 
enkele vorm van moderne slavernij, dwangarbeid en mensenhandel te tolereren. Leverancier garandeert, verklaart en verbindt zich met 
FSIG dat zijn activiteiten - en de activiteiten van zijn toeleveringsketen - worden uitgevoerd met volledige naleving en eerbiediging van de 
mensenrechten, met name de Britse Modern Slavery Act 2015. 

Leverancier zal ervoor zorgen dat geen van zijn werknemers of werknemers van zijn onderaannemers (hierna gezamenlijk aangeduid als 
"werknemers") wordt onderworpen aan onethische wervingspraktijken, en Leverancier zal ervoor zorgen dat werknemers gelijke kansen 
krijgen, ongeacht huidskleur, ras, nationaliteit, sociale achtergrond, handicap, seksuele geaardheid, politieke of religieuze overtuiging, 
geslacht of leeftijd en dat zij de waardigheid, privacy en rechten van elk individu zal respecteren. De Leverancier tolereert geen 
onaanvaardbare behandeling van werknemers, zoals mentale wreedheid, seksuele of andere intimidatie of discriminatie. Leverancier zal 
zijn werkorganisatie handhaven met inachtneming van het concept van eerlijke behandeling. 

Anti-omkoping 

Leverancier verklaart, garandeert en verbindt zich jegens FSIG, dat bij het uitvoeren van zijn verantwoordelijkheden noch de Leverancier, 
noch een van zijn aandeelhouders, uiteindelijke begunstigden, partners, functionarissen, directeuren, werknemers of agenten, direct of 
indirect, aanbiedingen, betalingen, beloften het betalen of machtigen van de betaling van geld of het aanbieden, geven, beloven te geven 
of het geven van iets van waarde autoriseren aan een ambtenaar of werknemer van een regering of een afdeling, agentschap of 
instrument daarvan, een politieke partij of functionaris daarvan, of aan een kandidaat voor een politiek ambt, of een functionaris of 
werknemer van een openbare internationale organisatie, in elk geval met het doel om op illegale wijze een handeling of beslissing van een 
dergelijke functionaris, werknemer, partij of kandidaat te beïnvloeden of een dergelijke functionaris, werknemer, partij of kandidaat om 
een handeling te doen of na te laten die in strijd is met de wettelijke plicht van een dergelijke functionaris, werknemer, partij of kandidaat 
of om een ongepast voordeel voor de Leverancier of FSIG te verkrijgen. De Leverancier garandeert, verklaart en verbindt zich er verder toe 
dat hij bij het plaatsen van bestellingen of contracten met zijn eigen leveranciers geen onwettige financiële prikkels of ander onwettig 
voordeel van zijn leveranciers of een derde partij zal ontvangen, vragen, accepteren, aanbieden of verwachten te ontvangen. 

Eerlijke competitie 

De Leverancier garandeert dat hij zijn bedrijf voert op een wijze die eerlijke en wettige concurrentie bevordert. Leverancier zal geen 
vertrouwelijke informatie aan concurrenten bekendmaken met betrekking tot prijzen, output, capaciteiten, verkopen, biedingen, winsten, 
winstmarges, kostendistributiemethoden of andere parameters die het concurrentiegedrag bepalen of beïnvloeden met het doel om 
parallel gedrag van concurrenten te vragen. De Leverancier zal evenmin een overeenkomst aangaan met een concurrent om niet te 
concurreren, de omgang met leveranciers of klanten te beperken, om valse biedingen in te dienen of om klanten, markten, gebieden of 
productieprogramma's op te delen. De Leverancier garandeert dat hij op geen enkele manier zal proberen het bedrag of het 
minimumbedrag van de wederverkoopprijzen van de geleverde producten te bepalen. De Leverancier zal niet proberen de export of 
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import te beperken van de goederen geleverd door FSIG en op de markt gebracht in de Europese Unie op het grondgebied van de 
Europese Unie. 

Gezondheids- en veiligheidsverwachtingen 

Leverancier zorgt ervoor dat hij alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt tegen ongevallen en beroepsziekten. Leverancier zal voor zijn 
werknemers en externe werknemers een adequate opleiding verzorgen zodat zij allen kunnen handelen in overeenstemming met de 
toepasselijke wettelijke vereisten en de heersende industrienormen.   

Leverancier zal een veilige, gezonde en drugsvrije werkplek in stand houden. 

De leverancier voorziet zijn werknemers van alle noodzakelijke beschermingsmiddelen zoals vereist door de geldende wetten en 
industrienormen.  

Milieuverwachtingen  

Feilo Sylvania moet bijdragen aan een ecologisch duurzame ontwikkeling. Wij werken actief en systematisch aan het verminderen van 
negatieve milieueffecten en geven er altijd de voorkeur aan middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.  

Feilo Sylvania verwacht van haar leveranciers dat zij hun deel van de verantwoordelijkheid in deze zaken op zich nemen en kunnen 
aantonen dat zij hun milieu-impact actief beheersen, bij voorkeur via een gecertificeerd milieubeheersysteem.   

De leverancier zorgt ervoor dat hij alle redelijke voorzorgs- en controlemaatregelen neemt ter bescherming van het milieu, ook met 
betrekking tot gevaarlijke stoffen en afvalwaterbeheer, volgens de geldende wettelijke voorschriften en de geldende industrienormen. De 
leverancier brengt voortdurend verbeteringen aan in zijn operationele systemen en organisatie om de milieuvoetafdruk van zijn bedrijf te 
minimaliseren, onder meer om zijn verbruik van energie en hulpbronnen te stroomlijnen en zijn afvalemissies en luchtverontreiniging te 
elimineren of te verminderen.  

Beheersysteem 

De deelnemers dienen een beheersysteem in te voeren of op te zetten dat relevant is voor de inhoud van deze gedragscode. Het 
managementsysteem is erop gericht te zorgen voor: a) naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en de eisen van de klant met 
betrekking tot de activiteiten en producten van de leverancier; b) naleving van deze gedragscode; en c) vaststelling en beperking van 
operationele risico's met betrekking tot de in deze gedragscode geregelde gebieden. De leverancier bevordert ook de voortdurende 
verbetering van dit beheersysteem. Alle acties en implementaties van Leveranciers dienen in overeenstemming te zijn met erkende 
beheersystemen zoals ISO 14001 en ISO 45001, bij voorkeur gestaafd door een certificaat. 

Wetten inzake exportcontrole  

Leverancier zal ervoor zorgen dat geen van de Goederen en Diensten of onderdelen of materialen daarvan worden vervaardigd, 
uitgevoerd in of afkomstig zijn van een persoon in of opererend vanuit of anderszins geassocieerd met een land op een beperkte lijst van 
de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika of de Verenigde Naties.  

Conflictmineralen  

Leverancier garandeert dat hij zal voldoen aan sectie 1502 van de Amerikaanse Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection 
Act, Verordening 2017/821 van de Europese Unie samen met alle analoge wetgeving die nu of in de toekomst wordt ingevoerd in de 
Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten of het land van verkoop van conflictmineralen vrije producten. 

Leverancier zorgt ervoor dat hij alles in het werk stelt om onder zijn Supply Chain naleving van de in dit deel van de FSIG Gedragscode 
omschreven wetgeving te bevorderen en dat hij zijn Supply Base vanuit dit aspect regelmatig controleert en auditeert. 

Op verzoek moet de leverancier binnen een termijn van 4 weken een verslag indienen op basis van de meest recente versie van het RMI 
(Risk Mineral Initiative) CMRT (conflicts minerals reporting template5). 

Bescherming van persoonsgegevens en gegevensbeveiliging  

Leverancier gaat ermee akkoord dat wanneer hij persoonlijke gegevens moet verzamelen van Feilo Sylvania, haar werknemers, agenten of 
andere vertegenwoordigers, of van een van haar leveranciers, hij dit zal doen in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de 
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie 
("GDPR"). Leverancier zal Feilo Sylvania op verzoek een kopie van zijn privacybeleid verstrekken. Indien de leverancier diensten levert, kan 
de leverancier een gegevensverwerker of gegevensbeheerder (of medebeheerder) zijn voor de persoonsgegevens van werknemers, 
vertegenwoordigers, of klanten of consumenten. De Leverancier draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen 
ter bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van persoonsgegevens en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of 



beschadiging van die gegevens. In voorkomend geval neemt de leverancier maatregelen zoals pseudonimisering en persoonsgegevens 
versleutelen om te waarborgen dat de vertrouwelijkheid wordt gehandhaafd. De leverancier zorgt ervoor dat hij over systemen beschikt 
om te waarborgen dat gegevens tijdig kunnen worden hersteld, mocht dit nodig zijn, en dat al het personeel dat toegang heeft tot 
personeelsgegevens en/of deze verwerkt, verplicht is de personeelsgegevens vertrouwelijk te behandelen en geen personeelsgegevens 
buiten het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte over te dragen of te verwerken, tenzij in overeenstemming met de 
relevante wet- en regelgeving. 

Controle 

Leverancier zal te goeder trouw met FSIG samenwerken indien FSIG het initiatief neemt om de naleving van bepalingen van deze 
gedragscode in het bedrijf van de leverancier te controleren.  

 

 

 

Naam ........................................... 

Functie ....................................... 

Datum .............................................      Ondertekend exemplaar vereist binnen 21 dagen!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


