De leverancierscode
van Fortive
Een gedeelde toewijding

Een bericht aan onze leveranciers
Fortive is ‘essentiële technologie voor de mensen die vooruitgang versnellen’. Dit is ons gedeelde
doel en onze reden van bestaan. We zetten ons in om van onze wereld een betere en veiligere plek
te maken.
Terwijl we de wereld om ons heen blijven transformeren, is onze toewijding aan integriteit het
enige dat altijd constant blijft. Wij vragen u, als organisatie die met ons samenwerkt of voor ons
werkt (‘Leverancier’), om die toewijding te delen door te handelen in overeenstemming met de
verwachtingen die in deze code uiteen zijn gezet en door ervoor te zorgen dat uw leveranciers
hetzelfde doen.
Als we allemaal ethisch, verantwoordelijk en legaal werken, bereiken we niet alleen buitengewone
resultaten, maar doen we dit ook op buitengewone manieren.

Bob Mahlik
Corporate VP, wereldwijde inkoop
en toeleveringsketen - Fortive Corporation
30 april 2021
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Onze gedeelde toewijding
Handelen met integriteit
Bij Fortive, zetten we ons in om integer zaken
te doen. Leveranciers, zoals u, vormen een
groot deel van ons succes. Werk op de juiste
manier, met eerlijkheid en transparantie, en
zorg ervoor dat uw leveranciers en werknemers
hetzelfde doen.
Naleving van wet- en regelgeving
Als leverancier bent u een lid van de
Fortive-familie. Wij verwachten van u dat
u legaal en ethisch werkt en dat u alle
toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen,
branchecodes en bedrijfscodes volgt (inclusief
deze). Als u merkt dat er meer dan één wetof regelgeving van toepassing is, volg dan
de strengere norm. Gebruik altijd uw gezond
verstand en stel vragen wanneer u twijfelt over
wat u moet doen.
Het naleven van de RBA-code
Fortive ondersteunt de gedragscode van
de Responsible Business Alliance (RBA
Code). De RBA-code bevordert zowel veilige
en respectvolle werkomstandigheden als
milieuvriendelijke bedrijfsactiviteiten. Wij
verwachten van u dat u als onze leverancier
de RBA-code leest en implementeert.

ONZE GEDEELDE TOEWIJDING
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Mensen en cultuur van Fortive
Elkaar met respect behandelen
We bevorderen het soort werkplek waar we
allemaal ons beste werk kunnen leveren, vrij
van pesten, misbruik en intimidatie. Intimidatie
kan vele vormen aannemen (waaronder fysiek,
verbaal, schriftelijk en seksueel) en kan op
elke locatie plaatsvinden. Het kan ook door
zowel werknemers als klanten, aannemers en
andere leveranciers worden uitgevoerd. We
verwachten dat al onze leveranciers hetzelfde
soort werkplek zonder intimidatie en ander
ongewenst gedrag zullen promoten door
op positieve en productieve manieren te
communiceren en door van u te laten horen
wanneer u iets ziet, ervaart of vermoedt dat
er iets mis is.

Gezondheid, veiligheid en beveiliging
We stellen de veiligheid van mensen op de
eerste plaats en werken aan het minimaliseren
van veiligheidsrisico's (inclusief drugsmisbruik
en fysieke beveiligingsovertredingen). Als onze
leverancier verwachten we van u dat u alle
toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen,
branchecodes en bedrijfscodes volgt en ook
uw eigen veiligheids- en gezondheidspraktijken
implementeert (zoals noodplannen en
trainingen) om letsel bij mensen te voorkomen.

Inclusie en diversiteit
We vieren diversiteit en respecteren de
standpunten en culturele verschillen van
anderen. Wij geloven in gelijkheid en zijn
sterk tegen elke vorm van discriminatie.
Als onze leverancier verwachten we van u dat
u hetzelfde doet. Wees eerlijk en behandel
iedereen met waardigheid. Zoek actief naar
verschillende meningen, stel verschillende
teams samen en baseer nooit werkgerelateerde
beslissingen (zoals aannemen en promoten)
op beschermde kenmerken zoals, maar
niet beperkt tot, ras, huidskleur, nationale
afkomst, religie, geslacht, leeftijd,
burgerlijke staat, handicap, veteranenstatus,
seksuele geaardheid, genderidentiteit of
genderexpressie.

MENSEN EN CULTUUR VAN FORTIVE
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Klanten en leveranciers van Fortive
Eerlijke concurrentie
Wij geloven in een vrije en open markt.
We concurreren eerlijk en we verwachten van
onze leveranciers dat ze hetzelfde doen. Volg
alle antitrust- en eerlijke mededingingswetten.
Kom nooit met concurrenten overeen of wek de
schijn met concurrenten overeen te komen om
handel te beperken, de productie te beperken
of anderen boycotten, en wissel nooit gevoelige
informatie uit met concurrenten (zoals prijzen,
biedingen of kosten). Wees transparant in al uw
betrekkingen en wees eerlijk over ons bedrijf en
uw relatie met ons.
Anti-omkoping en anti-corruptie
Wij slagen op basis van de verdienste van
onze producten en diensten en verbieden
handelingen van omkoping en corruptie. Als
onze leverancier moet u alle toepasselijke anticorruptiewetten kennen en naleven, inclusief
de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act,
de Britse Bribery Act en de OESO Anti-Bribery
Convention. Bied, geef of accepteer nooit
iets van waarde om zaken te doen, zaken te
behouden of een oneerlijk voordeel te behalen.
Er zijn vaak strikte regels van toepassing
bij het werken met de overheid. Bied niets
van waarde aan een overheidsfunctionaris
of -werknemer aan zonder voorafgaande
goedkeuring. Doe ook nooit een betaling aan
een overheidsfunctionaris om een actie te
versnellen, zoals het verwerken van papierwerk
of het uitgeven van visa. Betalingen zoals deze
worden ‘faciliterende betalingen’ genoemd en
zijn niet toegestaan onder onze beleidslijnen.

KLANTEN EN LEVERANCIERS VAN FORTIVE
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Klanten en leveranciers van Fortive
Geschenken, zakelijk entertainment en reizen
Wij geloven dat het uitwisselen van geschenken
en entertainment een normaal onderdeel kan
zijn van zakendoen, maar wij staan niet toe dat
deze gewoonte onze acties of de acties van
anderen beïnvloedt. Als onze leverancier mag
u alleen artikelen aanbieden of accepteren
als deze redelijk en gebruikelijk zijn en geen
invloed hebben op de beslissingen die u neemt.
Zorg er ook voor dat aanbiedingen niet vaak
voorkomen, van nominale waarde zijn en
nooit de vorm van contant geld aannemen.
Vraag goedkeuring voordat u iets van waarde
geeft aan overheidsfunctionarissen en
gezondheidszorgprofessionals (HCP's) en weiger
of retourneer iets dat niet in overeenstemming
is met ons beleid.
Wetten en wettelijke vereisten inzake
gezondheidszorg
We begrijpen de hogere normen en strengere
wetten die de gezondheidszorg reguleren.
Als onze leverancier moet u alle wetten kennen
en naleven die van toepassing zijn op de
goedkeuring, productie, marketing en verkoop
van gezondheidszorgproducten en -apparaten.

Naleving van import, export en handel
We zijn er trots op dat we klanten en cliënten
over de hele wereld van dienst kunnen zijn. Als
onze leverancier verwachten we van u dat u alle
vereisten kent en volgt die van toepassing zijn
op het verkopen of distribueren van producten,
diensten en technologieën over de grens.
Bij het zakendoen over de hele wereld hebben
we een nultolerantiebenadering voor elke vorm
van mensenrechtenschending. Onze inzet voor
de eerbiediging van de mensenrechten en de
bestrijding van enkele van de ergste vormen
van mensenrechtenschendingen, waaronder,
maar niet beperkt tot, dwangarbeid of verplichte
arbeid, kinderarbeid en mensenhandel, wordt
verder uiteengezet in het specifieke gedeelte
‘Mensenrechten’ van deze code.

Speciale vereisten zijn van toepassing bij interactie
met HCP's of gezondheidszorgbedrijven.
Als u een leverancier bent die in een
gezondheidszorgomgeving werkt, handel dan
integer en toon te allen tijde uw inzet voor
patiëntenzorg. Bied HCP's nooit ongepaste
stimulansen aan (inclusief betalingen,
smeergeld, steekpenningen of kortingen) om het
voorschrijfgedrag, aankopen, aanbevelingen of
beslissingen over het formularium te beïnvloeden.

KLANTEN EN LEVERANCIERS VAN FORTIVE
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Bescherming van Fortive
Productkwaliteit
We zetten ons in voor de ontwikkeling van
veilige, betrouwbare producten die voldoen
aan de kwaliteitsverwachtingen van onze
klanten of deze overtreffen. Zorg er als onze
leverancier voor dat alle producten, diensten en
technologieën overal waar we actief zijn voldoen
aan de juiste inspectie, testen, kwaliteitscriteria
en veiligheidsvoorschriften.
Wees verantwoordelijk en aansprakelijk voor
kwaliteit en veiligheid, en breng nooit wijzigingen
aan in productspecificaties, ontwerp, materiaal
of processen zonder onze uitdrukkelijke
toestemming en autorisatie. Zorg er ten slotte
voor dat alle producten op de juiste wijze worden
geëtiketteerd en op tijd worden geleverd, en dat
de inspectie- en testresultaten accuraat worden
geregistreerd.
Vertrouwelijke informatie en intellectueel
eigendom
Informatie is de drijvende kracht achter
elk aspect van ons bedrijf en we hebben
allemaal de plicht om het te beschermen.
Verzamel, gebruik en behandel als onze
leverancier onze vertrouwelijke informatie en
intellectueel eigendom op verantwoorde wijze.
Dit omvat informatie over ons bedrijf, onze
werknemers, andere bedrijven waarmee we
werken en de klanten die we bedienen. Het
omvat ook onze patenten, handelsmerken,
auteursrechten, handelsgeheimen en
gegevens-/gegevensanalyse.

BESCHERMING VAN FORTIVE
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Bescherming van Fortive
Privacy- en gegevensbescherming
We ondersteunen wereldwijd wetgeving
inzake gegevensbescherming en nemen
onze verplichting om persoonsgegevens
die aan ons zijn toevertrouwd serieus. We
erkennen dat iedereen recht heeft op privacy.
Als onze leverancier verwachten we van
u dat u persoonsgegevens of informatie
gebruikt in overeenstemming met de
overeengekomen doeleinden. Implementeer
passende beveiligingsmaatregelen om
te beschermen tegen onopzettelijke of
onwettige vernietiging, verlies, wijziging of
ongeoorloofde openbaarmaking of toegang.
Meld het onmiddellijk als u zich bewust wordt
van een gegevensinbreuk. Bij het verwerken
van onze gegevens moet u voldoen aan alle
toepasselijke wet- en regelgeving inzake
gegevensbescherming (inclusief de algemene
verordening gegevensbescherming van de
EU). Zorg ervoor dat elke partij die u inschakelt
en die toegang heeft tot onze gegevens ook
voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming.

BESCHERMING VAN FORTIVE

Belangenconflicten
We zetten ons in om zakelijke beslissingen te
nemen die objectief en onpartijdig zijn, en we
verwachten niet minder van onze leveranciers.
Vermijd elke situatie of relatie die een
potentieel conflict creëert of lijkt te creëren
tussen uw eigen belangen en de belangen
van ons bedrijf. Conflicten kunnen ontstaan
uit extern dienstverband, persoonlijke relaties,
financiële belangen, bestuurslidmaatschappen
of zakelijke ondernemingen. Als u zich bewust
wordt van een potentieel belangenconflict,
meld dit dan onmiddellijk en vraag advies om
de juiste handelwijze te bepalen.
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Bescherming van Fortive
Financiële en bedrijfsdocumenten
We begrijpen dat accurate en volledige
documenten goede zakelijke beslissingen sturen
en vertrouwen wekken. Als onze leverancier
moet u documentatie creëren en bijhouden
die de naleving van alle toepasselijke wetten,
voorschriften, richtlijnen, branchecodes
en bedrijfscodes aantoont. Wijzig, vervals,
manipuleer, verwijder of vernietig nooit informatie
in een dossier of document en lieg nooit tegen
iemand wanneer u namens ons werkt. Door
transacties eerlijk en accuraat te registreren en
verdachte activiteiten te melden, helpt u om
onze financiële integriteit te behouden.
Handel met voorkennis
Via ons werk kunnen we ons bewust worden
van informatie die niet bekend is bij het publiek
en die de prijs van effecten kan beïnvloeden
(‘voorkennis’). We handelen nooit op basis van
voorkennis, geven anderen een tip zodat ze
kunnen handelen of voorkennis kunnen delen
met degenen die de informatie niet nodig hebben
om hun werk te doen. Als onze leverancier
verwachten we van u hetzelfde. Let op dat
u niet handelt in beursgenoteerde effecten,
waaronder die van Fortive, als u bent blootgesteld
aan voorkennis. Dit kan informatie omvatten
over veranderingen in uitvoerend leiderschap,
financiële resultaten, nieuwe productplannen,
geplande fusies of overnames, of verkoop van
bedrijfsmiddelen of dochterondernemingen.

BESCHERMING VAN FORTIVE
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Overheidszaken en -gemeenschappen
van Fortive
Interactie met overheden
Zakendoen met overheidsinstanties kan
complex zijn, en het is belangrijk om eerlijk,
transparant en integer te werken. Ken en volg
overal waar u actief bent alle toepasselijke
regels met betrekking tot het contractproces
van de overheid. Concurreer eerlijk, bescherm
alle overheidseigendommen of gevoelige
informatie die aan u zijn toevertrouwd, voer alle
testen en inspecties correct uit en zorg ervoor
dat alle verklaringen en certificeringen die
u indient accuraat en waarheidsgetrouw zijn.
Milieubescherming en duurzaamheid
We begrijpen de impact die onze bedrijven
kunnen hebben op ons milieu, dus we nemen
onze plicht om het te beschermen serieus.
Als onze leverancier moet u uw activiteiten
schoon, efficiënt en duurzaam uitvoeren.
Bevorder het besparen en recyclen van
grondstoffen, diversifieer uw energiebronnen
en verwijder afval op milieuvriendelijke
wijze. Als er zich een incident voordoet
dat de gezondheid, veiligheid, beveiliging
of omgeving van mensen in of rond de
plaatsen waar we actief zijn bedreigd, moet
u onmiddellijk de juiste autoriteiten op de
hoogte stellen.

Om deze toewijding na te komen, werken
we voortdurend aan het waarborgen van
due diligence in het beheer van onze gehele
toeleveringsketen. Dit helpt ons om mogelijke
problemen beter te begrijpen, te voorkomen,
te beperken en, waar nodig, te verhelpen.
Het is belangrijk dat we samenwerken met
gelijkgestemde partners. Respecteer als onze
leverancier de mensenrechten in alles wat u
doet. Ondersteun internationale inspanningen
om mensenrechten te beschermen, waaronder
de afschaffing van gedwongen of verplichte
arbeid, kinderarbeid en mensenhandel.
Bestrijd discriminatie in al zijn vormen en bied
werknemers redelijke werktijden, eerlijke lonen,
veilige werkomstandigheden en bescherming
tegen intimidatie en geweld. Respecteer het
recht van werknemers om vrijelijk vakbonden
te associëren en zich aan te sluiten, en openlijk
te spreken over arbeidsomstandigheden. Kies
tot slot uw eigen leveranciers op verantwoorde
wijze, houd ze nauwlettend in de gaten en
neem indien nodig corrigerende maatregelen.

Mensenrechten
Wij geloven dat iedereen het verdient om met
waardigheid behandeld te worden. We zetten
ons in om mensenrechten te respecteren in
overeenstemming met de richtlijnen voor
bedrijven en mensenrechten, met name onder
andere de fundamentele principes en rechten
op het werk van mensen zoals gedefinieerd
door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

OVERHEIDSZAKEN EN -GEMEENSCHAPPEN VAN FORTIVE
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Speak Up! Naleving van de code
Het kiezen van de juiste zakenpartners is voor
ons belangrijk. Deze code weerspiegelt onze
principes en verwachtingen van leveranciers.
Wij verwachten van u als onze leverancier dat
u onze waarden van integriteit en naleving
weerspiegelt, en dat u zich inzet voor het
respecteren van mensenrechten en het
handhaven van de hoogste ethische normen
zoals uiteengezet in deze code. Daarom
verwachten we dat u deze code beschikbaar
stelt aan alle werknemers op uw wereldwijde
vestigingen.

Beide meldingsopties zijn 24/7 beschikbaar.
Het gespecialiseerde telefoonpersoneel
spreekt meer dan 20 talen en u kunt, waar
toegestaan door de lokale wet, anoniem een
melding doen.
We zetten ons in om een eerlijk en transparant
proces van onderzoek te bieden en wanneer
een geval van niet-naleving van deze code,
gerelateerde wetgeving of beleid zou kunnen
worden onderbouwd, zorgen we ervoor dat
passende maatregelen worden genomen om
dit aan te pakken.

Bij Fortive moedigen we iedereen expliciet
aan om elke daadwerkelijke of vermoedelijke
niet-naleving van deze code of gerelateerde
toepasselijke wetgeving of beleid te melden.
We verwachten dat leveranciers hun eigen
procedures met betrekking tot ‘Speak Up!’
implementeren die de vertrouwelijkheid van
de melder respecteren, in overeenstemming
met de lokale wetgeving, en bescherming
bieden tegen vergelding. Leveranciers en
hun werknemers kunnen ook de procedures
met betrekking tot ‘Speak Up!’ van Fortive
gebruiken, ongeacht of uw vraag of
bezorgdheid mensen bij Fortive of een van
de leveranciers waarmee we samenwerken
betreft. U kunt dit telefonisch of online doen
via onze Fortive hulplijn ‘Speak Up!’.

NALEVING VAN DE CODE
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Vereiste voor leveranciers
Terug te sturen voor aanvang van de werkzaamheden.
Deze gedragscode voor leveranciers moet op het hoogste niveau van uw organisatie
worden ondertekend.

NAAM

HANDTEKENING

VEREISTE VOOR LEVERANCIERS

DATUM
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