ETHISCHE NORMEN EN NALEVINGSVEREISTEN VOOR LEVERANCIERS VAN BAXALTA
HET IS ESSENTIEEL DAT ALLE LEVERANCIERS VAN BAXALTA ONZE TOEWIJDING AAN ZAKENDOEN M ET INTEGRITEIT DELEN.

Deze normen zijn van toepassing op personen/organisaties die diensten, ruwe grondstoffen, actieve ingrediënten, componenten, afgewerkte
goederen of andere producten leveren ('leveranciers'). Indien de leverancier zelf schriftelijke ethische normen en nalevingsvereisten bezit,
dan mogen dergelijke normen de normen van Baxalta vervangen mits zij overeenkomen met deze normen en worden opgenomen in een
schriftelijke overeenkomst tussen Baxalta en de leverancier.
NALEVING VAN TOEPASSELIJ KE WETTEN EN
REGELGEVING
• Leveranciers moeten zich houden aan de toepasselijke wetten,
regels, regelgeving en ethische normen van het land waarin zij
werkzaam zijn, aan de toepasselijke wetten in de V.S. en aan
deze normen.
VERBOD OP OMKOPERIJ, STEEKPENNINGEN,
ONWETTIGE BETALINGEN, EN ANDERE CORRUPTE
PRAKTIJ KEN
• Het is leveranciers verboden om direct of indirect iets van
waarde te betalen aan een overheidsambtenaar met de
bedoeling:
− Zakelijke belangen te winnen of te behouden of om op een
ongepaste manier invloed uit te oefenen op de handelingen
of besluiten van een overheidsambtenaar, politieke partij,
kandidaat voor een politieke functie, of een ambtenaar van
een publieke internationale organisatie;
− Een ongepast voordeel te behalen; of
− Op onwettige wijze de handelingen te beïnvloeden van enig
persoon, klant, bedrijf of vertegenwoordiger van een
bedrijf.
• Leveranciers moeten nauwkeurige en transparante dossiers
bijhouden die daadwerkelijke transacties en betalingen
weergeven.
• Hoewel Baxalta plaatselijke zakelijke gewoontes en
marktpraktijken in acht neemt, mogen noch Baxalta, noch
enige leverancier deelnemen aan enige corrupte, onethische of
onwettige praktijken.
• De leveranciers mogen niets doen wat door de beleidslijnen
van Baxalta verboden wordt.
NAUWKEURIGHEID VAN ZAKELIJ KE DOSSIERS
• Alle financiële boeken en dossiers moeten voldoen aan de
algemeen aanvaarde accountingprincipes.
• Dossiers van de leverancier moeten nauwkeurig zijn in alle
materiële opzichten.
− Dossiers moeten leesbaar en transparant zijn en
daadwerkelijke transacties en betalingen weergeven.
− De volgende zaken zijn verboden: het verbergen van zaken,
het nalaten om zaken te documenteren, of het maken van
onjuiste boekingen.
CONTACT MET DE MEDISCHE GEMEENSCHAP
• In het contact met de medische gemeenschap (zoals
professionele zorgverleners, gezondheidszorgorganisaties,
patiënten, patiëntenorganisaties, overheidsfunctionarissen en
ziektekostenverzekeraars) namens Baxalta, moeten alle
leveranciers, handelaars, distributeurs, agenten en andere
derde partijen voldoen aan de toepasselijke gedragscodes voor
hun beroep (zoals de EFPIA Code of Practice).
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• Elke betaling of voordeel die namens Baxalta wordt geleverd
aan een lid van de medische gemeenschap, moet voldoen aan
alle toepasselijke wettelijke vereisten en alle bepalingen van
gedragscodes van de bedrijfssector in het land waar dit lid van
de medische gemeenschap verblijft en/of de geneeskunde
bedrijft. Betalingen mogen nooit gebruikt worden als
omkoping, beloning, aanmoediging of stimulans voor een
verkoop.
EERLIJ KE CONCURRENTIE EN ANTITRUST
• Leveranciers moeten alle toepasselijke wetten en regelgeving
naleven met betrekking tot eerlijke concurrentie en antitrust.
INTELLECTUELE EIGENDOM EN
VERTROUWELIJ KE INFORMATIE
• Alle leveranciers die genoodzaakt zijn om vertrouwelijke
informatie uit te wisselen met Baxalta, zijn vereist om van
tevoren een vertrouwelijkheidsovereenkomst met Baxalta op
te stellen.
• Het uitwisselen van vertrouwelijke informatie wordt beperkt
tot datgene wat vereist is om de gecontracteerde
prestatievereisten uit te voeren.
• Leveranciers zullen de volgende informatie niet delen: de
intellectuele eigendom of vertrouwelijke informatie van
Baxalta of enige andere informatie die zij verkrijgen met
betrekking tot de zakelijke activiteiten van Baxalta
(waaronder informatie ontwikkeld door leveranciers en
informatie met betrekking tot producten, klanten, leveranciers,
prijsbepalingen, kosten, knowhow, strategieën, programma's,
processen en praktijken).
• Leveranciers moeten enige onbevoegde bekendmaking van
vertrouwelijke informatie van Baxalta, hetzij onbedoeld of
niet, onmiddellijk rapporteren via de Helplijn voor Ethiek &
Naleving op www.Baxalta.co m/co mpliance.
PRIVACY VAN GEGEVENS
• De leverancier moet zich houden aan de toepasselijke wetten
en regelgeving over privacy van gegevens bij het verwerken
van persoonlijke gegevens.
• Leveranciers moeten enig onbevoegd gebruik, bekendmaking
of verlies van Baxalta-gerelateerde persoonlijke informatie,
onmiddellijk rapporteren via de Helplijn voor Ethiek &
Naleving op www.Baxalta.co m/co mpliance.
RICHTLIJNEN VOOR ARBEIDSPRAKTIJ KEN
• Leveranciers moeten werknemers van Baxalta behandelen met
waardigheid en respect.
• Leveranciers moeten zich houden aan alle toepasselijke
arbeidswetten en -regelgeving, waaronder statuten die
discriminatie op de werkplek verbieden.
• Leveranciers mogen geen illegale drugs bezitten, gebruiken of
verkopen op het grondgebied van Baxalta of hun werk
uitvoeren onder de invloed van alcohol of illegale drugs.
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•

Leveranciers zullen niet producten of materialen
vervaardigen (of enige materialen gebruiken die zijn
geproduceerd of gefabriceerd) in strijd met de rechten van
werknemers met betrekking tot mensenrechten, waaronder
mensensmokkel en slavernij. Vaste full-time werknemers
moeten minstens 18 jaar oud zijn. Leveranciers moeten het
bestaan van part-time werk, zomerbaantjes of
stageprogramma's voor personen onder de leeftijd van 18
melden aan het management van Baxalta.
• Baxalta staat geen intimidatie of vijandigheid toe en zal van
een leverancier geen gedrag tolereren dat het werkvermogen
van iemand kan lastigvallen, verstoren of onderbreken.
BELANGENCONFLICT
• Een belangenconflict ontstaat wanneer persoonlijke belangen
of activiteiten invloed hebben, of de indruk wekken invloed te
hebben, op het vermogen om te handelen in de beste belangen
van Baxalta. Sommige situaties die een belangenconflict
kunnen veroorzaken omvatten:
− Het hebben van een aanzienlijke financiële investering in
een bedrijf dat met Baxalta concurreert, zaken doet of zaken
wil doen. Een aanzienlijk financieel belang omvat een
meerderheid van stemmen, of een bezit van meer dan 1%
van het uitstaande kapitaal van een bedrijf, of een
investering die meer dan 5% van de totale activa van de
investeerder vertegenwoordigt.
− Het bieden van soortgelijke diensten aan directe
concurrenten van Baxalta, met toegang tot vertrouwelijke of
concurrerende informatie.
− Als familieleden (of ongetrouwd samenwonende partners,
of personen waarmee u een hechte persoonlijke relatie hebt)
werken voor Baxalta, of voor een andere leverancier van
Baxalta, een klant van Baxalta of een concurrent van
Baxalta.
• Leveranciers moeten elk schijnbaar of daadwerkelijk
belangenconflict melden aan het management van Baxalta.
Als het management van Baxalta een schijnbaar of
daadwerkelijk belangenconflict goedkeurt dan moet het
besluit tot goedkeuring worden gedocumenteerd.
GEBRUIK VAN MOBIELE APPARATEN, ELEKTRONISCHE
MEDIA, INTERNET EN E-MAIL
In situaties waar leveranciers toegang hebben tot de
elektronische omgeving van Baxalta (intranet, e-mail, voicemail
of iets anders), dan zullen leveranciers:
• De vertrouwelijke informatie en elektronische media van
Baxalta beschermen;
• Gegevens encrypteren of beschermen met een wachtwoord;

• Deze hulpmiddelen gebruiken volgens Baxalta’s mondiale
beleid over aanvaardbaar gebruik van informatie en
technologie, waaronder:
− Niet opzettelijk materiaal downloaden, bekijken of
doorsturen dat discriminerend, intimiderend, bedreigend,
seksueel, pornografisch, racistisch, seksistisch, lasterlijk of
anderszins kwetsend van aard is. Elektronische media
moeten voornamelijk voor zakelijke doeleinden gebruikt
worden.
− Communiceer beschermde informatie (persoonlijk of
handelsgeheim) op een manier die de gevoeligheid van de
informatie, de mogelijkheid van onbevoegde toegang en de
naleving van plaatselijke beschermingswetten erkent.
Leveranciers zijn ervoor verantwoordelijk om
wachtwoorden die zij van Baxalta ontvangen hebben,
geheim te houden.
− Realiseer dat documenten, software, e-mails en andere
internetpagina's schadelijke computervirussen kunnen
introduceren in het netwerk van Baxalta. Niet opzettelijk
bestanden of programma's loskoppelen, uitvoeren/lanceren
of installeren op de systemen van Baxalta, of bijlagen
openen die schadelijke computervirussen bevatten. Geen
enkel materiaal van het internet downloaden of verspreiden
tenzij de copyright eigenaar toestemming heeft gegeven.
− Volg de timing en methodes voor het bewaren en
elimineren van bedrijfsgegevens van Baxalta die zijn
opgeslagen op elektronische media.
HANDELSNALEVING
•
Leveranciers moeten de letter en de geest naleven van alle
toepasselijke import en export controles, sancties, en andere
wetten met betrekking tot handelsnaleving van de
Verenigde Staten en de wetten van het/de toepasselijke
land(en) waar de transactie(s) plaatsvindt/plaatsvinden.
VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU
• Van leveranciers wordt verwacht dat zij zich houden aan alle
toepasselijke wetten en regelgeving op het gebied van
veiligheid, gezondheid en milieu.
• Leveranciers die met Baxalta werken of ter plekke op een
locatie van Baxalta moeten werken op een manier die hun
eigen veiligheid en de veiligheid van anderen waarborgt. Dit
moet gebeuren in naleving van de toepasselijke regelgeving
van Baxalta en de overheid op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu. Alle noodgevallen die een mogelijk
effect op Baxalta kunnen hebben moeten worden
gerapporteerd.

• Mobiele apparaten bij zich houden of veilig opsluiten tijdens
het reizen;

GESCHENKEN & AMUSEMENT
Geschenken en amusement is niet nodig om zaken te doen met
Baxalta en worden ten zeerste afgeraden.

• Zich houden aan de plaatselijke wetten met betrekking tot de
bescherming van gegevens;

• De volgende situaties zijn altijd ongepast en zijn
uitdrukkelijke verboden:

• Deze hulpmiddelen enkel gebruiken voor het doel van de
zakelijke activiteiten van Baxalta; en
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−

Een geschenk, amusement, of voorkeursbehandeling
geven met de opzet om de objectiviteit van de
besluitvorming van een werknemer van Baxalta te
beïnvloeden.
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−

Een geschenk, amusement, of voorkeursbehandeling
aanbieden terwijl men betrokken is bij een actueel
besluitproces over inkoop of contracten. (RFI, RFQ,
RFP).

−

Elk geschenk van valuta, waaronder 'cadeaukaarten'.

−

Amusement aanbieden waar de leverancier niet
aanwezig/vertegenwoordigd zal zijn (bijv. kaartjes voor
een sport- of ander evenement).

−

Het aanbieden van extravagante recreatieve uitjes,
reizen of accommodatie bij evenementen gesponsord
door de leverancier.

• In zeldzame en weinig voorkomende gevallen mogen
werknemers van Baxalta zeer bescheiden geschenken of
amusement of andere zakelijke gunsten aannemen als het de
zakelijke relatie helpt te verbeteren en ze in staat zijn een
wederdienst van gelijke waarde te bieden.
• Het is werknemers van Baxalta niet toegestaan om
leveranciers te vragen om geschenken, waaronder geschenken
om liefdadigheidsdoelen te steunen.
• Leveranciers zullen werknemers van Baxalta geen
gelegenheid bieden tot het kopen van producten, diensten of
een financieel belang onder voorwaarden die niet beschikbaar
zijn voor alle werknemers van Baxalta.
HULPMIDDELEN
• Voor verdere informatie of advies over deze normen, of als u
een mogelijke overtreding wilt melden, dan kunt u contact
opnemen met de Helplijn voor Ethiek & Naleving van Baxalta
www.Baxalta.co m/co mpliance.
• Aanvullende leveranciersinformatie is te vinden via
Baxalta.com
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