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Doel en reikwijdte 
Bij PPG geloven we dat ethisch en verantwoord handelen gewoon de juiste wijze van aanpak vormt en een goede manier 
is om zaken te doen. PPG heeft deze wereldwijde gedragscode voor leveranciers ("leverancierscode" of "code") 
ontwikkeld om onze wereldwijde verwachtingen met betrekking tot leveranciersgedrag op het gebied van mensenrechten 
en arbeid, milieubeheer, gezondheid en veiligheid van medewerkers en zakelijke integriteit te verduidelijken. De 
leverancierscode van PPG is bedoeld als aanvulling op de PPG's algemene ethiekcode en de andere beleidsregels en 
normen van het bedrijf waarnaar hierin wordt verwezen. 
 

Deze leverancierscode bevat basisprincipes voor het gedrag van leveranciers bij het werken met PPG. PPG zet zich in 
voor deze principes en verwacht dezelfde inzet van haar leveranciers, verkopers, aannemers, consultants en andere 
aanbieders van goederen en diensten die zaken doen met PPG-entiteiten wereldwijd ("Leveranciers"). 
 

 
 

Mensenrechten en arbeid 
Verbied alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid/moderne slavernij. PPG-Leveranciers handhaven en 
bevorderen de fundamentele mensenrechten en maken geen gebruik van dwang-, onvrijwillige of slavenarbeid. 
 

Verbied het gebruik van kinderarbeid. Leveranciers dienen zich te houden aan de minimumleeftijd voor tewerkstelling 
die is vastgelegd in de nationale wet- of regelgeving en moeten voldoen aan de relevante normen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO). 
 

Verbied mensenhandel. PPG ondersteunt het beleid van de VS en andere regeringen die mensenhandel verbieden. 
Het is PPG-Leveranciers verboden zich in te laten met enige vorm van mensenhandel, met inbegrip van maar niet beperkt 
tot het gebruik van geweld, fraude of dwang om arbeid of diensten te verkrijgen, commerciële seksuele handelingen te 
verkrijgen of anderszins te bedrijven, iemands identiteit te vernietigen of verbergen, misleidende informatie of frauduleuze 
praktijken te gebruiken bij het rekruteren van werknemers, wervingskosten in rekening te brengen aan potentiële 
werknemers of geen retourtransport te verstrekken aan werknemers die in het buitenland zijn geworven. 
 

Respecteer het recht van werknemers op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, in 
overeenstemming met lokale wetten. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zullen PPG-Leveranciers 
de rechten van werknemers respecteren om zich aan te sluiten bij of af te zien van deelname aan verenigingen en 
werknemersorganisaties. 
 

Promoot een divers personeelsbestand en zorg voor een werkplek die vrij is van discriminatie, intimidatie 
of andere vormen van misbruik. PPG-Leveranciers creëren een werkomgeving waarin werknemers en zakenpartners 
zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen voor hun bijdragen, niet worden gediscrimineerd op basis van enige door de 
wet beschermde status en niet worden onderworpen aan verbale, seksuele of fysieke intimidatie of misbruik van welke 
aard dan ook. 
 

Behandel werknemers eerlijk, ook met betrekking tot lonen, werktijden en vergoedingen. PPG-Leveranciers 
moeten voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en zullen goede praktijken op het gebied van 
werknemersrelaties toepassen. 
 

 
 

Milieu, gezondheid en veiligheid 
Duurzaamheid: Het streven van PPG naar duurzaamheid omvat het efficiënt gebruiken van hulpbronnen, het werken 
op veilige en gezonde werkplekken, het garanderen van productveiligheid en naleving en het minimaliseren van de 
milieubelasting in overeenstemming met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. PPG 
verwacht van haar Leveranciers dat zij soortgelijke toezeggingen doen om hun milieu-, gezondheids- en 
veiligheidsprestaties voortdurend te verbeteren. Leveranciers dienen zich te houden aan het leveranciersbeleid inzake 
duurzaamheid van PPG, dat beschikbaar is op https://procurement.ppg.com/Programs/Supplier-Sustainability. 
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Veilige en gezonde werkplekken: Leveranciers zorgen voor een veilige en gezonde werkplek en bieden diensten die 
voldoen aan de toepasselijke kwaliteits- en gezondheids- en veiligheidsnormen. Leveranciers moeten proactief omgaan 
met gezondheids- en veiligheidsrisico's met als doel een incidentvrije omgeving te bieden waarin arbeidsongevallen en 
ziekten worden voorkomen. Leveranciers moeten managementsystemen en controles implementeren die gevaren 
identificeren en risico's met betrekking tot hun specifieke branche beoordelen en beheersen. 
 

Beperking van de milieubeperking: Leveranciers voeren bedrijfsactiviteiten uit op manieren die schade aan de 
volksgezondheid en het milieu voorkomen. Leveranciers moeten zich inzetten voor het efficiënte gebruik van middelen. 
Leveranciers moeten over processen beschikken om afval, luchtemissies, energieverbruik en water veilig en duurzaam 
te beheren en tot een minimum te beperken. 
 

Naleving van milieu-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften: Leveranciers zullen voldoen aan alle 
toepasselijke milieu-, gezondheids- en veiligheidswetten, en transportwetten en -voorschriften. Leveranciers dienen zich 
ertoe verbinden de toepasselijke erkende consensusnormen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid na te 
leven. Leveranciers dienen over processen te beschikken om naleving te garanderen en hun milieu-, gezondheids- en 
veiligheidsprestaties continu te verbeteren. 
 

Productveiligheid en naleving: Leveranciers zorgen ervoor dat alles producten die aan PPG worden geleverd en de 
grondstoffen die worden gebruikt om deze producten te vervaardigen, voldoen aan alle toepasselijke vereisten op het 
gebied van productregelgeving, met inbegrip van etikettering en gevarencommunicatie, en alle toepasselijke kwaliteits- 
en veiligheidsnormen. Voor alle producten die aan PPG worden geleverd, moeten Leveranciers streven transparantie en 
moeten zij op verzoek van PPG alle chemicaliën in hun producten openbaar maken. Leveranciers moeten onmiddellijk 
melding maken aan PPG van problemen of wijzigingen die een negatieve invloed kunnen hebben op de veiligheid, 
naleving van regelgeving, kwaliteit of publieke perceptie van een PPG-product. 
 

 
 

Zakelijke integriteit en wettelijke vereisten 
Geen omkoping/smeergeld: Leveranciers zullen zich niet bezighouden met enige vorm van omkoping of anderszins 
enige stimulans of smeergeld aanbieden aan een PPG-medewerker, de familie of vrienden van PPG-medewerker of een 
andere vertegenwoordiger van PPG om PPG-zaken te verkrijgen of te behouden of om enig zakelijk voordeel met PPG 
veilig te stellen. Leveranciers zullen zich houden aan de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de Britse Bribery 
Act en alle andere lokale, regionale of anderszins van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot omkoping 
van overheidsfunctionarissen en commerciële entiteiten. 
 

Vermijden van belangenverstrengeling: Leveranciers vermijden elke interactie met een PPG-medewerker die in strijd 
is of lijkt te zijn met handelingen in het belang van PPG door die medewerker. Dit omvat het aanbieden of verstrekken 
van betalingen of werkgelegenheid aan PPG-medewerkers. 
 

Geschenken en amusement: Het is PPG-Leveranciers verboden geschenken aan PPG-medewerkers te verstrekken 
of aan te bieden die de zakelijke beslissingen van PPG op ongepaste wijze zouden kunnen beïnvloeden of redelijkerwijs 
zouden kunnen beïnvloeden, of zouden kunnen proberen een oneerlijk voordeel te behalen. Het is PPG-medewerkers 
eveneens verboden hetzelfde te doen met alle zakelijke partners van PPG. 
 

Eerlijke concurrentie: Leveranciers zullen alle toepasselijke wetten met betrekking tot eerlijke concurrentie en antitrust 
naleven. 
 

Bescherming van vertrouwelijke informatie: Leveranciers zullen de vertrouwelijke informatie van PPG, inclusief 
persoonlijke informatie, beschermen en actie ondernemen om misbruik, diefstal, fraude of ongeoorloofde bekendmaking 
te voorkomen. Leveranciers moeten alle zorgvuldigheid in acht nemen bij het verwerken, bespreken of verzenden van 
gevoelige of vertrouwelijke informatie die van invloed kan zijn op PPG, haar werknemers, haar klanten, het bedrijfsleven 
of het grote publiek. 
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Gegevensprivacy: Leveranciers zullen persoonlijke informatie verwerken, opslaan, verzenden en delen op een manier 
die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy en informatiebeveiliging. Leveranciers 
zullen persoonlijke informatie van werknemers, klanten en opdrachtnemers van PPG alleen mogen gebruiken voor 
legitieme zakelijke doeleinden of zoals contractueel toegestaan met PPG. 
 

Internationale handel: Leveranciers moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten die de internationale handel regelen, 
inclusief Amerikaanse en lokale import-, exportcontrole- en sanctiewetten en -voorschriften. Leveranciers zullen PPG 
voorzien van alle informatie en documentatie die PPG nodig heeft om te voldoen aan de import- en exportwetten, en 
zullen praktijken en procedures implementeren om de veiligheid van hun toeleveringsketen te garanderen onder de 
toepasselijke regelgeving. 
 

Gesanctioneerde partijen: Leveranciers mogen de goederen van PPG niet laten vervoeren door een transporteur die 
of met een schip, vliegtuig, vrachtwagen of ander transportmiddel dat onderhevig is aan sancties of handelsbeperkingen 
van de Verenigde Naties of aan Amerikaanse, Europese of nationale sancties of handelsbeperkingen, of dat voorkomt 
op een van de verschillende lijsten met gesanctioneerde of beperkte partijen die worden bijgehouden door verschillende 
landen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. 
 

Nauwkeurige boekhouding en bedrijfsadministratie, witwassen van geld en handel met voorkennis: 
Leveranciers zullen een volledige en nauwkeurige administratie opstellen, bijhouden en op verzoek ter inzage 
beschikbaar stellen aan PPG met betrekking tot alle kwesties die verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de 
leverancier met PPG. Leveranciers mogen geen transacties buiten de boeken aanmaken met betrekking tot PPG, zich 
bezighouden met enige vorm van witwassen van geld of willens en wetens fondsen aannemen die op illegale wijze zijn 
verkregen. Leveranciers mogen geen vertrouwelijke informatie die zij in bezit hebben met betrekking tot PPG gebruiken 
om deel te nemen aan handel met voorkennis of deze te ondersteunen. 
 

Conflictmineralen: Van Leveranciers wordt verwacht dat ze voldoen aan het PPG-beleid inzake conflictmineralen dat 
beschikbaar is op https://sustainability.ppg.com/Governance/Conflict-Minerals. 
 

Naleving: Naast de in deze code genoemde normen, zullen Leveranciers alle andere toepasselijke wetten naleven bij 
het leveren van goederen en diensten aan PPG. PPG verwacht van Leveranciers dat ze systemen en controles 
implementeren om de naleving van de toepasselijke wetten en de principes in deze code te bevorderen, inclusief beleid, 
procedures, training, risicobeoordelingen, discipline, monitoring en controlemechanismen. Leveranciers moeten deze of 
vergelijkbare principes ook toepassen op de onderaannemers en leveranciers waarmee ze werken bij het leveren van 
goederen en diensten aan PPG. 
 

 
 

Melding van wangedrag en niet-naleving van de leverancierscode 
Controle en beëindiging: PPG behoudt zich het recht voor om de naleving van deze code door leveranciers te 
beoordelen en te controleren. PPG behoudt zich het recht voor om elke overeenkomst met een leverancier die de naleving 
van de gedragscode voor leveranciers niet kan aantonen, te beëindigen. 
 

Leveranciers die op de hoogte zijn van of redelijkerwijs een vermoeden hebben van: 
• een medewerker van PPG of iemand die namens PPG handelt, die zich schuldig heeft gemaakt aan onwettig of 

anderszins ongepast gedrag met betrekking tot hun zaken met de leverancier; of 

• elke niet-conforme activiteit of schending van de leverancierscode door een medewerker van de leverancier die 
gevolgen heeft voor PPG; 

moeten de kwestie onmiddellijk aan PPG melden. 
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Overtredingen van deze leverancierscode of vragen over de door PPG gestelde verwachtingen betreffende leveranciers 
kunnen worden gecommuniceerd door contact op te nemen met: 

 
Chief Compliance Officer 
PPG Industries, Inc. 
Pittsburgh, PA 15272, VS 
chiefcomplianceofficer@ppg.com 
 
Overtredingen van deze code kunnen ook anoniem worden gemeld aan de Ethiek hotline van PPG. Meer informatie over 
de algemene ethiekcode van PPG en de Ethiek hotline van PPG zijn beschikbaar op https://corporate.ppg.com/Our-
Company/Ethics.aspx. 

 
 

 

Referentiematerialen 
De nieuwste versie van de wereldwijde gedragscode voor leveranciers en aanvullende informatie over de duurzaamheid 
van de toeleveringsketen die nuttig kan zijn voor uw organisatie om ervoor te zorgen dat de wereldwijde gedragscode 
voor leveranciers wordt nageleefd, is beschikbaar op: https://sustainability.ppg.com/Business/Supplier-Sustainability. 
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