NORMEN VOOR ETHIEK EN NALEVING VOOR LEVERANCIERS VAN BAXTER
HET IS VAN ESSENTIEEL BELANG DAT ALLE LEVERANCIERS VAN BAXTER, NET ALS WIJ, ALLES IN HET WERK STELLEN OM OP EEN
INTEGERE MANIER ZAKEN TE DOEN
Deze normen gelden voor personen/organisaties die diensten, grondstoffen, actieve ingrediënten, onderdelen, eindproducten of andere producten leveren
("leveranciers").
NALEVING VAN TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING
• Leveranciers dienen de toepasselijke wetten, regels, voorschriften en ethische normen van het land waarin zij actief zijn, de toepasselijke Amerikaanse
wetten, alsmede deze normen na te leven.
VERBOD OP STEEKPENNINGEN, SMEERGELD, ONWETTIGE BETALINGEN EN ANDERE CORRUPTE PRAKTIJKEN
• Het is leveranciers verboden direct of indirect iets van waarde te betalen aan een overheidsfunctionaris om:
− een opdracht te verkrijgen of te behouden of de besluitvorming van een overheidsfunctionaris, politieke partij, kandidaat voor een politieke functie of
medewerker van een publieke internationale organisatie op een ongepaste manier te beïnvloeden;
− een ongepast voordeel te verkrijgen; of
− op een onwettige manier invloed uit te oefenen op de handeling van een individu, klant, bedrijf of vertegenwoordiger van een bedrijf.
• Van leveranciers wordt geëist dat zij een accurate en transparante administratie voeren die de feitelijke transacties en betalingen toont.
• Hoewel Baxter zich houdt aan lokale zakelijke gewoonten en marktpraktijken, dient noch Baxter noch een leverancier deel te nemen aan corrupte,
onethische of onwettige praktijken.
• Leveranciers dienen alles na te laten dat binnen de beleidslijnen van Baxter verboden is.
NAUWKEURIGHEID BEDRIJFSADMINISTRATIE
• De hele financiële boekhouding en administratie dient te voldoen aan algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes.
• De administratie van leveranciers dient in alle belangrijke opzichten nauwkeurig te zijn:
− De administratie dient leesbaar en transparant te zijn, en de feitelijke transacties en betalingen te tonen.
− Geen zaken verbergen, vergeten te registreren of valse gegevens invoeren.
INTERACTIES MET DE MEDISCHE GEMEENSCHAP
• Alle leveranciers, handelaren, distributeurs, agenten en andere derden, die namens Baxter contact hebben met de medische gemeenschap
(waaronder medewerkers in de gezondheidszorg, gezondheidszorgorganisaties, patiënten, organisaties voor patiënten, overheidsfunctionarissen en
ziektekostenverzekeraars), dienen alle in de sector geaccepteerde gedragsnormen die voor hen gelden (zoals de praktijkcode van AdvaMed en EFPIA)
na te leven.
• Alle betalingen of voordelen die namens Baxter aan een lid van de medische gemeenschap worden aangeboden, dienen te voldoen aan de van
toepassing zijnde wettelijke en in de sector geaccepteerde vereisten in het land waarin het lid van de medische gemeenschap woont en/of zijn/haar
medisch beroep uitoefent. Betalingen mogen nooit als een steekpenning, beloning, aanzetting of stimulering tot koop worden gebruikt.
EERLIJKE MEDEDINGING EN ANTITRUST
• Leveranciers dienen alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven wat betreft eerlijke mededinging en antitrust.
INTELLECTUEEL EIGENDOM EN VERTROUWELIJKE INFORMATIE
• Van alle leveranciers die met Baxter vertrouweljke informatie moeten uitwisselen, wordt geeist dat zij vooraf een vertrouwelijkheidsverklaring met
Baxter tekenen.
• De uitwisseling van vertrouwelijke informatie beperkt zich tot de informatie die vereist is om de contractueel vastgelegde prestatievereisten uit te
voeren.
• Leveranciers dienen het intellectuele eigendom en de vertrouwelijke informatie van Baxter of alle andere informatie die zij verkrijgen omtrent de
activiteiten van Baxter (waaronder informatie ontwikkeld door leveranciers en informatie met betrekking tot producten, klanten, leveranciers,
prijsstelling, kosten, knowhow, strategieën, programma's, processen en praktijken) niet te delen.
• Leveranciers dienen onbevoegde, al dan niet opzettelijke, bekendmaking van vertrouwelijke informatie van Baxter onmiddellijk via de hulplijn voor Ethiek
en naleving te melden aan www.baxter.com.
GEGEVENSPRIVACY
• Leveranciers dienen bij het verwerken van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van gegevensprivacy te gehoorzamen.
• Leveranciers dienen onbevoegd gebruik, onbevoegde bekendmaking of verlies van vertrouwelijke, aan Baxter gerelateerde informatie onmiddellijk via de
hulplijn voor Ethiek en naleving te melden aan www.baxter.com.
RICHTLIJNEN VOOR ARBEIDSPRAKTIJKEN
• Leveranciers dienen alle werknemers van Baxter met waardigheid en respect te behandelen.
• Leveranciers dienen te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving op het gebied van werkgelegenheid, waaronder bepalingen die discriminatie op de
werkplek verbieden.
• Leveranciers mogen op terreinen van Baxter geen illegale drugs bezitten, gebruiken of verkopen of hun werkzaamheden uitvoeren terwijl ze onder
invloed van alcohol of illegale drugs zijn.
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• Leveranciers mogen geen producten of diensten produceren (of er materialen in opnemen die zijn geproduceerd of voortgebracht) in strijd met
wetgeving ten aanzien van mensenrechten van werknemers, waaronder mensensmokkel en slavernij. Vaste fulltime-werknemers dienen ten minste 18
jaar oud te zijn. Leveranciers dienen het bestaan van parttime-werk, vakantiewerk of praktijkstageprogramma's voor personen onder de 18 jaar te
melden aan het management van Baxter.
• Baxter staat geen intimiderend of vijandig gedrag toe en zal van een leverancier geen gedrag tolereren dat iemands vermogen om te werken verhindert,
verstoort of in de weg staat.
BELANGENVERSTRENGELING
• Er is sprake van belangenverstrengeling als persoonlijke belangen of activiteiten van invloed zijn of lijken te zijn op het vermogen om in het beste belang
van Baxter te handelen. Enkele situaties die een belangenverstrengeling kunnen veroorzaken, zijn onder andere:
− Een aanmerkelijk financieel belang hebben in een bedrijf dat concurreert met, zaken doet met of ernaar streeft zaken te doen met Baxter. Tot een
aanmerkelijk financieel belang behoort een meerderheid van stemmen, of het bezit van meer dan 1% van het uitstaande kapitaal van een bedrijf, of
een belang dat meer dan 5% van de totale activa van de investeerder vertegenwoordigt.
− Gelijksoortige diensten bieden aan directe concurrenten van Baxter, met toegang tot vertrouwelijke informatie of informatie over de concurrentie.
− Als familieleden (of inwonende partners of directe naasten) werken voor Baxter, voor een andere leverancier van Baxter, een klant van Baxter of een
concurrent van Baxter.
• Leveranciers dienen elke schijnbare of werkelijke belangenverstrengeling te melden aan het management van Baxter. Als het management van Baxter
een schijnbaar of werkelijk conflict goedkeurt, dient het goedkeuringsbesluit schriftelijk te worden vastgelegd.
GEBRUIK VAN MOBIELE APPARATUUR, ELEKTRONISCHE MEDIA, INTERNET EN E-MAIL
In die gevallen waarin leveranciers toegang hebben tot de elektronische omgeving van Baxter (intranet, e-mail, voicemail of andere), moeten leveranciers:
• de vertrouwelijke informatie en elektronische media van Baxter beschermen;
• gegevens versleutelen of beschermen met een wachtwoord;
• mobiele apparatuur bij zich houden of tijdens het reizen vergrendelen;
• de plaatselijke wetten inzake gegevensbescherming naleven;
• deze hulpmiddelen alleen voor zakelijke doeleinden van Baxter gebruiken; en
• deze hulpmiddelen overeenkomstig het wereldwijde beleid inzake aanvaardbaar gebruik van informatie en technologie van Baxter gebruiken, zoals:
− Download, bekijk of verspreid niet opzettelijk materiaal van discriminerende, intimiderende, bedreigende, seksuele, pornografische, racistische,
seksistische, lasterlijke of anderszins beledigende aard. Elektronische media dienen op de eerste plaats voor zakelijke doeleinden te worden gebruikt.
− Communiceer beschermde informatie (een persoonlijke geheim of handelsgeheim) op een manier die rekening houdt met de gevoeligheid van de
informatie, de mogelijkheid van onbevoegde toegang, en de naleving van de plaatselijke wetten inzake gegevensbescherming. Leveranciers dragen de
verantwoordelijkheid om door Baxter verstrekte wachtwoorden geheim te houden.
− Wees u ervan bewust dat documenten, software, e-mails en andere webpagina's schadelijke computervirussen in het netwerk van Baxter kunnen
introduceren. Verzend, decomprimeer, draai/start of installeer niet opzettelijk bestanden of programma's naar/op systemen van Baxter, en open geen
bijlagen die schadelijke computervirussen bevatten. Download of verspreid geen materiaal van het internet, tenzij de eigenaar van het copyright
toestemming heeft gegeven.
− Houd u aan de periode en de methoden voor bewaring en verwijdering van op elektronische media opgeslagen bedrijfsgegevens van Baxter.
NALEVING VAN DE HANDELSWETGEVING
•

Leveranciers dienen alle geldende import- en exportbeperkingen, sancties en andere handelnalevingswetten van de Verenigde Staten, en de wetten
van de desbetreffende landen waarin de transacties plaatsvinden, naar letter en geest na te leven.

MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID
• Van leveranciers wordt verwacht dat ze alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven wat betreft milieu, gezondheid en veiligheid.
• Leveranciers die samenwerken met Baxter of in situ op een vestiging van Baxter werken, dienen zodanig te werk te gaan dat hun eigen veiligheid en de
veiligheid van anderen is gegarandeerd, alsmede in overeenstemming met toepasselijke vereisten van Baxter en de overheid ten aanzien van milieu,
gezondheid en veiligheid. Noodgevallen die Baxter kunnen raken, dienen onmiddellijk te worden gemeld.
GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT
Er zijn geen geschenken en entertainment nodig om zaken te doen met Baxter en deze worden ten zeerste ontmoedigd.
• De volgende situaties zijn altijd ongepast en worden uitdrukkelijk verboden:
− geschenken, entertainment aanbieden of een voorkeursbehandeling geven met de intentie de objectiviteit van een Baxter-medewerker inzake
besluitvorming te beïnvloeden.
− Geschenken, entertainment of een voorkeursbehandeling aanbieden, terwijl men betrokken is bij een lopend besluitvormingsproces inzake aankopen
of contracten (RFI, RFQ, RFP).
− Alle geldelijke geschenken, waaronder “cadeaubonnen”.
− Entertainment aanbieden, waarbij de leverancier niet aanwezig is/vertegenwoordigd wordt (bijv. kaarten voor sportwedstrijden/evenementen).
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− Buitenproportionele recreatieve uitjes, reizen of overnachtingen aanbieden op door de leverancier gesponsorde evenementen.
• In zeldzame en bijzondere gevallen mogen werknemers van Baxter zeer bescheiden geschenken, entertainment of andere relatiegeschenken aannemen,
als deze de zakelijke relatie helpen verbeteren en de werknemers de mogelijkheid hebben iets van gelijke waarde terug te geven.
• Het is werknemers van Baxter niet toegestaan leveranciers om giften te vragen, ook geen giften ter ondersteuning van liefdadige doelen.
• Leveranciers dienen werknemers van Baxter niet in de gelegenheid te stellen producten, diensten of een financieel belang te kopen op voorwaarden die
niet voor alle werknemers van Baxter gelden.
BRONNEN
• Als u extra informatie over of richtlijnen ten aanzien van deze normen nodig hebt, of een mogelijke inbreuk wilt melden, kunt u contact opnemen met de
hulplijn voor Ethiek en naleving van Baxter via www.baxter.com.
• Aanvullende informatie voor leveranciers kan men vinden via www.baxter.com.
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