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Gedragscode voor ethische handel van de Iglo Group  
Over duurzame ontwikkeling:  

 Iglo Foods Group Ltd (Iglo Group) zet zich in om aan de behoeften van onze consumenten te 

voldoen, door de mogelijkheden van toekomstige generaties om voedsel te produceren, niet in 

gevaar te brengen. 

 Iglo Group streeft ernaar een evenwichtige benadering toe te passen van economische activiteit, 

verantwoordelijkheid voor het milieu en sociale vooruitgang als een fundamentele pilaar van 

onze aanpak van duurzame ontwikkeling 

 Forever Food Together is de praktische uitvoering van de totale aanpak van duurzame 

ontwikkeling van de Iglo Group 

Over de Iglo Group normen voor levensmiddelen 

Voor meer informatie over het Iglo maatschappelijk verantwoord ondernemen programma en 

onze rol in de maatschappij, kunt u terecht op onze Forever Food Together website, waar in een 

filmpje onze 3 Forever Food Together beloften worden uitgelegd aan onze consumenten. 

Onze benadering van aankoop en de bereiding van onze voeding is ook terug te vinden op de 

Forever Food Together Samen website onder Onze Aanpak, waarbij we de normen oplijsten 

waaraan gewerkt wordt. 

 

Over de benadering van de Iglo Group van ethische handel 
 
Iglo Group werkt in de toeleveringsketen alleen met bedrijven die instemmen om de 
gemeenschappelijke principes betreffende ethische handel in deze code te delen 
Wij werken op drie niveaus om ethische handel te garanderen en passen dit toe op voedsel en 

diensten die we van onze leveranciers betrekken 

1. Onze leveranciers moeten zich aan de gedragscode voor ethische handel van de Iglo Group 

houden als onderdeel van onze voorwaarden voor handel en wij eisen dat leveranciers zich 

hieraan verbinden 

2. Wij willen dat onze leveranciers zich aanmelden bij SEDEX (het leveranciersplatform voor 

ethische informatie-uitwisseling) wat een ledenorganisatie zonder winstoogmerk is 

toegewijd aan het bevorderen van verantwoordelijke en ethische handelspraktijken in 

mondiale toeleveringsketens. [www.sedexglobal.com] 

3. Onze leveranciers moeten ermee instemmen om aangekondigd en onaangekondigd door 

Iglo Group of een externe controledienst op ethische normen te worden gecontroleerd, om 

ervoor te zorgen dat de door Iglo Group vereiste normen voor ethische handel inclusief deze 

Gedragscode te allen tijde worden nageleefd 

Leveranciers van de Iglo Group stemmen in met het volgende als voorwaarde voor levering: 

 

 De leverancier zal bewijzen dat aan de onderstaande voorwaarden is voldaan 

 De leverancier zal onderdeel uitmaken van ons controleprogramma voor risicobeheersing in de 

toeleveringsketen waarin we de praktische invoering van deze Gedragscode toetsen 

 

http://www.iglo.nl/ForeverFoodTogether
http://www.iglo.nl/ForeverFoodTogether/Onze%20aanpak
http://www.sedexglobal.com/


                                                                                                                                                                      

 

IGLO FOODS GROUP LIMITED 

Registered Office 

5 New Square, Bedfont Lakes Business Park,  

Feltham, Middx TW14 8HA, United Kingdom 

T: +44 (0) 208 918 3200 

F: +44 (0) 208 918 3201 

www.iglo.com  

 

 De leverancier zal de afdelingen Inkoop en Technische & Kwaliteitsdiensten van Iglo Group 

bewijs tonen dat de code is gevolgd 

 De leverancier zal bevredigende werkomstandigheden handhaven, volledig voldoen aan alle 

wettelijke voorschriften betreffende werk, gezondheid en veiligheid in de landen waarin onze 

voeding en diensten worden verkregen en geen enkele vorm van discriminatie tolereren. 

 Ervoor zorgen dat alle lokale wetten en verantwoordelijke sociale praktijken voor alle 

werkrelaties worden nageleefd 

 Arbeidsvoorwaarden hanteren die eerlijk zijn en rekening houden met het welzijn van personen 

en waarvan het bewijs duidelijk is vastgelegd 

 Eerlijke en redelijke beloning van werkernemers bevorderen 

 Ervoor zorgen dat arbeidstijden met nationale wetgeving overeenstemmen 

 Dat er geen discriminatie is, inclusief discriminatie in wervingspraktijken 

 De leverancier zal geen kinderarbeid accepteren voor de productie van diensten of voeding voor 

Iglo Group 

 Geen gedwongen arbeid of arbeidspraktijken met harde of onmenselijke behandeling van 

werknemers tolereren 

 Leveranciers stemmen ermee in het recht te handhaven dat werkernemers volgens de lokale 

wetgeving hebben om lid van vakbonden van hun eigen keus te zijn of collectief te 

onderhandelen 

 Leveranciers zorgen ervoor dat alle productieprocessen worden uitgevoerd onder 

omstandigheden die op de juiste wijze en adequaat rekening houden met de gezondheid en 

veiligheid van de personen die betrokken zijn bij de productie van voeding en ten aanzien van 

eventuele producten upstream die deel van de toeleveringsketen van de Iglo Group uitmaken. 

 Leveranciers moeten een goede en nauwkeurige administratie betreffende dienstverband, 

salarissen en werktijden bijhouden zodat deze bij eventuele ethische handelsbeoordelingen 

betrokken kan worden 

 De Iglo Group behoudt zich het recht voor om de handelsrelatie te beëindigen en niet vervulde 

orders te annuleren in het geval dat een leverancier zich niet aan deze Gedragscode houdt.  

Doorlopende verbetering en het voorkomen van ontberingen bij geringe overtredingen: 

 

 In het geval van een geringe overtreding van de Gedragscode zal de Iglo Group in plaats van het 
contract te beëindigen met een leverancier samenwerken om de geringe overtreding te 
corrigeren  
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