
Gedragscode voor Leveranciers van Bio-Rad



Overzicht

Leveren van nuttige, hoogwaardige producten die wetenschappelijke 
ontdekkingen bevorderen en de gezondheidszorg verbeteren.

Bio-Rad Laboratories, Inc. zet zich, samen met haar 
dochterondernemingen, in om zaken te doen op een 
wettelijke, ethische en professionele manier en om klanten, 
leveranciers, werknemers, overheidsinstanties en het publiek 
met respect, eerlijkheid en integriteit te behandelen. Bio-Rad 
streeft ernaar alleen zaken te doen met leveranciers die zich 
net als wij inzetten voor naleving van wettelijke voorschriften 
en de hoogste ethische normen. Bio-Rad verwacht van al 
zijn leveranciers dat zij op verantwoorde wijze zaken doen, 
met integriteit, eerlijkheid en transparantie.

Doel en reikwijdte 

Deze gedragscode voor leveranciers schetst de 
fundamentele verwachtingen van Bio-Rad voor het 
zakelijk gedrag van haar leveranciers met betrekking 
tot arbeid en mensenrechten, gezondheid en veiligheid, 
milieubescherming en toeleveringsketen en naleving van 
wetten (met inbegrip van wetten die corruptie en omkoping 
verbieden) en ethiek. Deze code is van toepassing op alle 
leveranciers van Bio-Rad, en hun dochterondernemingen, 
leveranciers, onderaannemers en vertegenwoordigers van 
fabrikanten.  Leveranciers zijn verantwoordelijk voor het 
delen van deze Code met alle personen die werkzaamheden 
voor of namens Bio-Rad uitvoeren. Verwijzingen naar 
“leveranciers” hierin omvatten alle derde partijen die 
producten of diensten aan Bio-Rad leveren.

Naleving 

Van alle leveranciers wordt verwacht dat ze deze Code 
begrijpen en naleven.  Leveranciers wordt ten zeerste 
aangeraden bij vragen contact op te nemen met een 
inkoopvertegenwoordiger van Bio-Rad of de afdeling 
Corporate Compliance van Bio-Rad op +1 510-741-
4004.  Bio-Rad kan de naleving van deze Code door haar 

leveranciers op enigerlei wijze beoordelen, inclusief en zonder 
beperking door middel van audits en inspecties van dossiers 
en faciliteiten, het opvragen van documentatie en informatie, 
het beoordelen van beleidslijnen en procedures, en het 
ondervragen van personeel. Leveranciers zullen onverwijld 
waarheidsgetrouwe en volledige verslagen, documentatie 
en informatie ter beschikking stellen, en toegang verlenen 
tot alle faciliteiten en personeel, zoals door Bio-Rad in 
verband met een dergelijke beoordeling wordt verlangd. 
Leverancier zal alle corrigerende of herstelmaatregelen 
nemen en implementeren (met inbegrip van en zonder 
beperking die welke door Bio-Rad worden verzocht) die 
nodig zijn om naleving van deze Code te bewerkstelligen of 
te handhaven.  Alle schendingen kunnen de zakelijke relatie 
van de leverancier met Bio-Rad in gevaar brengen, tot en 
met beëindiging.

Toepassing

Door aanvaarding van de inkooporder van Bio-Rad, waarin 
naar deze Code wordt verwezen, stemt u ermee in zich aan 
deze Code te houden. Deze Code, of het bewijs van uw 
naleving ervan, schept voor u geen rechten van derden als 
begunstigde. De in deze Code uiteengezette normen zijn  
een aanvulling op, en niet ter vervanging van, de bepalingen 
van enige wettelijke overeenkomst of contract tussen u en 
Bio-Rad.

ONZE KERNWAARDEN

Innovatie
Betrokkenheid  
Onafhankelijkheid
Integriteit
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Arbeids- en mensenrechten 

Alle werknemers in de toeleveringsketen van Bio-Rad 
verdienen een eerlijke en ethische werkplek.  Leveranciers 
moeten hun werknemers met waardigheid en respect 
behandelen, in overeenstemming met de hoogste 
normen inzake mensenrechten.

Vrijwillige arbeid

Alle arbeid moet vrijwillig zijn. Leveranciers mogen zich niet 
bezighouden met mensenhandel of deze ondersteunen. 
Slaven, kinderen, minderjarigen, dwangarbeid, schuldarbeid 
of contractarbeid worden niet getolereerd. Onvrijwillige arbeid 
omvat het vervoeren, onderbrengen, rekruteren, overbrengen, 
opnemen of tewerkstellen van personen door middel van 
bedreiging, geweld, dwang, ontvoering, fraude of betalingen 
aan een persoon die zeggenschap heeft over een andere 
persoon. Werknemers moeten in staat worden gesteld 
controle te houden over hun door de overheid afgegeven 
identiteits-, reis- en werkvergunningsdocumenten. Op verzoek 
van Bio-Rad verklaren leveranciers dat zij procedures hebben 
geïmplementeerd om naleving van de wetgeving inzake 
slavernij en mensenhandel te waarborgen.  Leveranciers 
dienen ervoor te zorgen dat externe wervingsbureaus waarop 
zij een beroep doen, voldoen aan deze Code en aan de wet.

Antidiscriminatie 

Alle arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot indienstneming, beloning, opleiding, promotie, beëindiging 
van het dienstverband en pensionering, moeten gebaseerd zijn 
op iemands bekwaamheid en bereidheid om het werk te doen. 
Leveranciers mogen werknemers niet discrimineren op grond 
van leeftijd, handicap, ras, nationaliteit, etnische afkomst, 
geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, politieke 
gezindheid, godsdienst of lidmaatschap van een vakbond.  

Anti-intimidatie en misbruik

Werkplekken moeten vrij zijn van intimidatie en misbruik. 
De leverancier mag werknemers niet bedreigen met, of 
onderwerpen aan, een agressieve of onmenselijke behandeling, 
met inbegrip van verbaal misbruik, lijfstraffen, mentale en fysieke 
dwang en seksuele intimidatie.

Leveranciers houden zich aan alle van toepassing zijnde 
wetten en voorschriften met betrekking tot werktijden, 
overuren en rustdagen.   

Indienstneming 

Leveranciers moeten aanwervingspraktijken toepassen 
waarbij de minimumleeftijd van de werknemers voor 
tewerkstelling en het wettelijke recht om in het land te werken 
vóór de indienstneming nauwkeurig worden gecontroleerd. 

Loon en secundaire arbeidvoorwaarden

Leveranciers moeten alle van toepassing zijnde loonwetten 
en -voorschriften naleven, met inbegrip van die betreffende 
minimumloon, overuren, en wettelijk verplichte uitkeringen.

Vrijheid van vereniging en collectief 
onderhandelen

Leveranciers moeten het recht van werknemers respecteren 
om op wettige en vreedzame wijze vakbonden naar keuze 
op te richten of zich daarbij aan te sluiten, en om collectief te 
onderhandelen. Werknemers moeten openlijk en zonder angst 
voor represailles, intimidatie of pesterij hun grieven met betrekking 
tot arbeidsomstandigheden en managementpraktijken aan het 
management kenbaar kunnen maken.
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Gezondheid en veiligheid 

Een veilige en gezonde werkomgeving beperkt het aantal 
werkgerelateerde letsels en ziekten tot een minimum, 
verbetert de kwaliteit van producten en diensten, en verhoogt 
het behoud van werknemers en het moreel.

Gezondheid en veiligheid op het werk

Leveranciers moeten proactieve maatregelen nemen 
om gevaren op de werkplek te voorkomen. Blootstelling 
aan potentiële veiligheidsrisico's moet worden beheerst 
door middel van deugdelijke controles, preventief 
onderhoud, veilige werkprocedures en passende 
gezondheids- en veiligheidstraining. De werknemers 
krijgen passende beschermingsmiddelen ter beschikking 
om zich tegen gevaren op de werkplek te beschermen. 
Procesveiligheidsprogramma's en rampenplannen 
worden uitgevoerd en gehandhaafd om catastrofale 
gebeurtenissen te voorkomen en te beperken.  Leveranciers 
moeten ook processen implementeren om incidenten van 
werkgerelateerde letsels en ziektes te onderzoeken.

Werk- en leefomstandigheden

Leveranciers die woon- en eetgelegenheden ter beschikking 
stellen van hun werknemers, moeten zorgen voor veilige, 
gezonde en sanitaire voorzieningen.

 Gedragscode voor Leveranciers van Bio-Rad                                                          5                                         



Milieu en toeleveringsketen

Bio-Rad zet zich in voor de implementatie en handhaving 
van milieuverantwoorde bedrijfspraktijken in de gehele 
toeleveringsketen. Leveranciers zorgen ervoor dat hun 
faciliteiten voldoen aan de milieuwetgeving, met inbegrip 
van alle toepasselijke wetgeving inzake afvalverwijdering, 
luchtemissies, lozingen, giftige stoffen en verwijdering van 
gevaarlijk afval. Chemische stoffen en andere materialen 
die gevaar opleveren indien zij in het milieu vrijkomen, 
moeten worden geïdentificeerd en beheerd om de veilige 
hantering, verplaatsing, opslag, gebruik, recycling, 
hergebruik en verwijdering ervan te beperken. Alle vereiste 
milieuvergunningen moeten worden verkregen en actueel 
worden gehouden.  Bovendien zullen leveranciers hun 
toeleveringsketens zorgvuldig beheren om verantwoorde 
inkoop te ondersteunen. Leveranciers moeten alle 
openbaarmakingen, certificeringen en informatie tijdig en 
nauwkeurig verstrekken, zoals vereist door de van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving.

Gereguleerde stoffen

Leveranciers dienen zich te houden aan de specificaties van 
Bio-Rad voor gereguleerde stoffen die van toepassing zijn 
op aan Bio-Rad geleverde goederen. Leveranciers moeten 
ook adequate systemen hebben om alle chemische stoffen 
in hun producten en productonderdelen te identificeren en 
aan Bio-Rad bekend te maken die gereguleerd zijn door de 
regeringen en/of bevoegde autoriteiten in de regio's waar zij 
worden gebruikt. Deze voorschriften omvatten, maar zijn niet 
beperkt tot:

• Registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van 
chemische stoffen (REACH) - chemische stoffen, stoffen 
en tussenproducten boven bepaalde volumes en/of die 
zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevatten, moeten 
worden geregistreerd als ze in de EU worden vervaardigd 
en/of in de EU in de handel worden gebracht.

• Beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) – gevaarlijke 
stoffen in elektrische producten.

Leveranciers moeten nagaan of de producten die zij aan 
Bio-Rad verkopen tantaal, tin, wolfraam en goud bevatten, 
en zo ja, of deze mineralen direct of indirect gewapende 
groepen die zich schuldig maken aan schendingen van de 
mensenrechten in de Democratische Republiek Congo of 
een aangrenzend land hebben gefinancierd of bevoordeeld. 
Leveranciers dienen due diligence uit te voeren naar de 
bron en de traceerbaarheid van deze mineralen en deze 
due diligence op verzoek van Bio-Rad aan Bio-Rad ter 
beschikking te stellen. Leveranciers zullen Bio-Rad ook 
assisteren bij hun eigen due diligence-inspanningen 
met betrekking tot deze mineralen op verzoek van Bio-
Rad. Raadpleeg voor meer informatie ons Beleid inzake 
conflictmineralen (beschikbaar op www.bio-rad.com).    
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Naleving van wetten, anti-corruptie en ethiek

Naleving van wetten

Leveranciers en hun faciliteiten moeten volledig voldoen 
aan alle van toepassing zijnde nationale en lokale wetten en 
regels van de landen waarin zij actief zijn, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, wetten en regels met betrekking tot 
arbeid, immigratie, gezondheid en veiligheid, het milieu, de 
overdracht van goederen, diensten, software en technologie 
over landsgrenzen heen (met inbegrip van economische 
sancties, exportcontroles en anti-boycotregelingen), 
gegevensprivacy, gezondheidszorg, en corruptie en 
omkoping.  

Leveranciers mogen niet uitgesloten zijn van deelname aan 
de federale gezondheidszorgprogramma's van de VS of 
aan federale inkoop- of niet-inkoopprogramma's van de 
VS.  Leveranciers mogen ook niet voorkomen op de lijst van 
partijen die zijn uitgesloten van federale programma's van de 
U.S. General Services Administration (www.sam.gov), de lijst 
van uitgesloten personen/entiteiten van het U.S. Department 
of Health and Human Services (www.hhs.gov), de lijst van 
speciaal aangewezen naties en geblokkeerde personen van 
het U.S. Department of the Treasury (www.treasury.gov), de 
Denied Parties List and related lists of parties of concern 
van het U.S. Commerce Department (www.bis.doc.gov), of 
enige andere lijst van uitgesloten, geweigerde of verboden 
landen, entiteiten of personen die wordt bijgehouden door 
een overheidsinstantie met jurisdictie over Bio-Rad of de 
producten of diensten die door leveranciers aan Bio-Rad 
worden geleverd.

Anticorruptie

Corruptie, omkoperij, afpersing en verduistering, in welke 
vorm dan ook, zijn ten strengste verboden. Leveranciers 
mogen geen steekpenningen betalen of aanvaarden of 
deelnemen aan andere onwettige stimulansen in zakelijke of 
overheidsrelaties. Tussenpersonen, met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot, agenten, onderaannemers, consulenten, 

leveranciers, vertegenwoordigers van fabrikanten, 
distributeurs of andere zakenpartners, mogen niet worden 
gebruikt om daden van omkoping te plegen. Leveranciers 
dienen zich te houden aan alle toepasselijke anti-
corruptiewet- en regelgeving van de landen waarin zij actief 
zijn, inclusief maar niet beperkt tot de Amerikaanse Foreign 
Corrupt Practices Act, de Britse Bribery Act en toepasselijke 
internationale anti-corruptieconventies. Elke relatie tussen 
leveranciers en overheidsambtenaren dient strikt in 
overeenstemming te zijn met de regels en voorschriften 
waaraan zij onderworpen zijn (d.w.z. alle toepasselijke regels 
of voorschriften in het betreffende land met betrekking 
tot overheidsambtenaren of die door hun werkgever zijn 
opgelegd).  Bio-Rad staat geen faciliterende of “smeergeld”-
betalingen namens haar toe, zelfs indien de plaatselijke 
wetgeving dit toestaat. 

Geschenken en entertainment

Leveranciers mogen geen geschenken of entertainment 
aanbieden, betalen of geven (inclusief, maar niet beperkt tot, 
contant geld, cadeaubonnen, tickets voor sportevenementen 
of concerten, betalingen voor reiskosten, enz.) aan Bio-Rad 
werknemers of degenen die werken namens Bio-Rad.  

Belangenconflicten

Leveranciers moeten transacties met Bio-Rad personeel 
vermijden die een belangenconflict creëren. Er is sprake van 
een belangenconflict wanneer het vooruitzicht van persoonlijk 
gewin het zakelijk oordeel kan beïnvloeden. Elke situatie die 
zelfs maar de schijn van een belangenconflict heeft, moet 
aan Bio-Rad worden bekendgemaakt. Er kan bijvoorbeeld 
een belangenconflict ontstaan als de echtgeno(o)t(e) van 
een werknemer van een leverancier voor Bio-Rad werkt.  
Transparantie is het beste in deze situaties. Meld alle 
mogelijke belangenconflicten aan de Integriteitshulplijn van 
Bio-Rad. 
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Governance

Beheersystemen

Bio-Rad houdt haar leveranciers verantwoordelijk voor 
deze Code en al haar normen.  Leveranciers moeten een 
beheersysteem invoeren en onderhouden dat de naleving 
van de in deze Code vervatte beginselen vergemakkelijkt, de 
daarmee samenhangende operationele risico's identificeert 
en beperkt en voortdurende verbetering mogelijk maakt.  
Leveranciers dienen periodieke evaluaties uit te voeren 
van hun faciliteiten en activiteiten (en de faciliteiten en 
activiteiten van hun onderaannemers en toeleveranciers) om 
te waarborgen dat deze Code en de wettelijke voorschriften 
worden nageleefd.  Leveranciers moeten hun personeel 
een proces ter beschikking stellen om bezorgdheid te uiten 
zonder bang te hoeven zijn voor represailles.  Leveranciers 
zullen eventuele tekortkomingen of schendingen die 
door Bio-Rad of haar interne of externe auditors worden 
vastgesteld, tijdig corrigeren.

Onderleveranciers en onderaannemers

Leveranciers moeten een programma hebben om hun eigen 
leveranciers en onderaannemers (met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, tussenpersonen, agenten, vertegenwoordigers 
van fabrikanten, distributeurs of andere zakenpartners) te 
helpen bij de naleving van de normen die in deze code zijn 
vastgelegd. 

Integriteit van boekhouding en administratie

Alle zakelijke transacties dienen op transparante wijze te 
geschieden en nauwkeurig te worden weergegeven in de 
daartoe bestemde boeken en bescheiden. Leveranciers 
moeten een nauwkeurige administratie bijhouden van alle 
zaken die verband houden met hun zaken met Bio-Rad en 
moeten de documentatie bijhouden die nodig is om aan te 
tonen dat zij voldoen aan deze Code en de toepasselijke 
wet- en regelgeving. Leverancier mag nooit documenten 
vervalsen of onjuiste voorstellingen geven over zijn zakelijke 
praktijken.

Leveranciers dienen de vertrouwelijke en bedrijfseigen 
informatie van Bio-Rad te beschermen en zullen dergelijke 
informatie niet gebruiken of openbaar maken anders dan met 
uitdrukkelijke toestemming van, en ten voordele van, Bio-
Rad. In het bijzonder dienen Leveranciers geen vertrouwelijke 
informatie van Bio-Rad uit te wisselen of op enige andere 
wijze openbaar te maken met concurrenten van Bio-Rad.

Eerlijke concurrentie

Leveranciers doen zaken op concurrerende wijze en 
in volledige overeenstemming met alle van toepassing 
zijnde wetten en voorschriften op het gebied van antitrust 
en mededinging. Leveranciers mogen geen prijzen 
vaststellen of offertes manipuleren met hun concurrenten.  
Leveranciers mogen geen klanten of markten toewijzen aan 
hun concurrenten, noch actuele, recente of toekomstige 
prijsinformatie uitwisselen met hun concurrenten.  

Dierenwelzijn

De van toepassing zijnde leveranciers streven ernaar dat 
de dieren met respect worden behandeld, waarbij pijn 
en stress tot een minimum worden beperkt. Dierproeven 
moeten worden uitgevoerd nadat is overwogen de dieren 
te vervangen, het aantal gebruikte dieren te verminderen of 
de procedures te verfijnen om het ongerief tot een minimum 
te beperken.  Alternatieven moeten worden gebruikt waar 
wetenschappelijk geldig en aanvaardbaar voor regelgevende 
instanties.

Gedragscode voor Leveranciers van Bio-Rad                                                          7            

Vertrouwelijkheid



Schendingen en problemen melden

Bio-Rad moedigt haar leveranciers aan om advies in te 
winnen met betrekking tot het beleid van Bio-Rad wanneer 
dat nodig is en om zorgen te uiten over activiteiten die 
illegale activiteiten, schendingen van het beleid of onethisch 
gedrag kunnen inhouden, waaronder schendingen van de 
zakelijke ethische en gedragscode van Bio-Rad en deze 
gedragscode voor leveranciers.

Bio-Rad heeft een onafhankelijke derde partij (Navex/
Ethicspoint) aangesteld om de “Bio-Rad Integriteitshulplijn” 
te beheren, via welke zorgen en schendingen vertrouwelijk 
en anoniem kunnen worden gemeld, per telefoon en/of 
e-mail, voor zover toegestaan door de wet. Leveranciers 
kunnen toegang krijgen tot de hulplijn zoals hieronder 
uiteengezet. De Bio-Rad Integriteitshulplijn is 24 uur per 
dag, zeven dagen per week bereikbaar.  

Gratis bellen binnen de Verenigde Staten en Canada: +1 
800-461-9330; gratis nummers voor andere landen zijn 
beschikbaar op de onderstaande website.

Website (in 18 talen): 
www.bio-rad.integrity.ethicspoint.com 

Leveranciers kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met:

       Hoofd juridische afdeling van Bio-Rad: 
       officeofthegeneralcounsel@bio-rad.com

       Bio-Rad Corporate Compliance: 
        corporatecomplianceofficer@bio-rad.com 

of +1 510-741-4004   
   
Meldingen die rechtstreeks aan Bio-Rad worden gedaan, 
worden vertrouwelijk behandeld voor zover wettelijk 
toegestaan.

Voor zaken die niet te maken hebben met illegale activiteiten, 
schendingen van het beleid of onethisch gedrag, neemt u 
contact op met uw Bio-Rad inkoopvertegenwoordiger. 

Hulpmiddelen

De zakelijke ethische en gedragscode van Bio-Rad, samen 
met andere toepasselijke beleidslijnen van Bio-Rad, is te 
vinden in het gedeelte Investor Relations van de website 
van Bio-Rad op www.bio-rad.com onder de kop “Corporate 
Governance”. 
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De Bio-Rad Integriteitshulplijn


