
RICHTLIJNEN VOOR 
LEVERANCIERS

DOEL
O-I GLASS, INC. IS 'S WERELDS GROOTSTE PRODUCENT VAN GLAZEN 
FLESSEN EN POTTEN voor bier, wijn, sterke drank, levensmiddelen, niet-
alcoholische dranken, cosmetica en farmaceutische producten. O-I levert diensten 
aan en werkt samen met duizenden klanten, waaronder een groot aantal 
producenten van 's werelds bekendste voedsel- en drankenmerken. O-I is er trots 
op producent te zijn van de duurzaamste verpakking ter wereld: de glazen 
verpakking. 

DE FOCUS VAN O-I LIGT OP DUURZAAMHEID, ZOWEL WAT BETREFT DE 
DUURZAAMHEID VAN DE GLAZEN VERPAKKINGEN DIE HET BEDRIJF 
PRODUCEERT, ALS DE DUURZAAMHEID VAN DE REPUTATIE VAN HET 
BEDRIJF. Door de jaren heen hebben de medewerkers van O-I zich laten leiden door 
de volgende principes die hebben bijgedragen aan de huidige reputatie van O-I:
• naleving van toepasselijke wetten en voorschriften, en
• naleving van hoogstaande ethische gedragsnormen en een onvoorwaardelijke

integriteit.

O-I STREEFT ERNAAR RELATIES TE ONDERHOUDEN MET LEVERANCIERS
DIE VERGELIJKBARE WAARDEN HANTEREN. O-I verwacht van leveranciers dat
ze handelen conform de wet en in overeenstemming met hoge ethische normen.
O-I heeft productielocaties over de hele wereld en hecht veel belang aan de relaties
die O-I onderhoudt met alle leveranciers. De wereldwijde supply chain van O-I
omvat een verscheidenheid van lokale, regionale en wereldwijde leveranciers,
die een breed scala aan producten en diensten leveren.

IN DE RICHTLIJNEN VOOR LEVERANCIERS WORDEN DE VEREISTEN 
VAN O-I NOGMAALS UITEENGEZET EN WORDT DE NADRUK GELEGD OP 
EEN GOED WERKPLEKBELEID DAT IN OVEREENSTEMMING IS MET ALLE 
TOEPASSELIJKE WETGEVING, met inbegrip van, maar niet beperkt tot arbeids- 
en milieuwetten. O-I verwacht van leveranciers waarmee O-I een contractuele/
zakelijke relatie onderhoudt, dat ze zich houden aan de Richtlijnen voor 
leveranciers. Verder verwacht O-I van leveranciers dat ze hun supply chain beheren 
op een wijze die in overeenstemming is met deze Richtlijnen voor leveranciers.



BEREIK
O-I hanteert deze Richtlijnen voor leveranciers voor alle leveranciers
waarmee O-I, haar gelieerde ondernemingen en bedrijfsunits wereldwijd een
contractuele/zakelijke relatie hebben, met inbegrip van opdrachtnemers en
leveranciers van producten en diensten.

1. JURIDISCHE VEREISTEN: Leveranciers dienen
bij het leveren van producten en diensten aan
O-I te voldoen aan alle toepasselijke wetten en
voorschriften.

2. NALEVING VAN ARBEIDSWETTEN EN
-VOORSCHRIFTEN:
• Minimumleeftijd voor arbeid - Leveranciers

mogen geen personen in dienst nemen die de
wettelijke arbeidsleeftijd, zoals vastgelegd in het
plaatselijk recht, nog niet hebben bereikt.

• Dwangarbeid - Leveranciers mogen geen
gebruik maken van gedwongen of onvrijwillige
gevangenisarbeid.

• Mensenhandel - Leveranciers dienen te voldoen
aan alle toepasselijke wetten die mensenhandel en
moderne slavernij verbieden.

• Misbruik en intimidatie - Leveranciers mogen niet
gebruikmaken van lijfstraffen of andere vormen
van fysieke of seksuele intimidatie of geweld tegen
hun medewerkers. Dit geldt ook voor mentaal of
verbaal geweld en dreigementen.

• Discriminatie - Leveranciers mogen niet
discrimineren op basis van enige hoedanigheid
of eigenschap die beschermd is op grond van
toepasselijke wetten of voorschriften.

• Vrijheid van vereniging - Leveranciers dienen het
recht van welke medewerker om zich aan te sluiten
bij elke wettelijk erkende organisatie te erkennen
en te respecteren. De rechten van vakbonden
moeten worden gerespecteerd.

• Werkuren, werkweek en salarisbetaling
- Leveranciers dienen te voldoen aan alle
toepasselijke plaatselijke wetten.

3. GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET
WERK: Leveranciers dienen te zorgen voor
arbeidsomstandigheden voor hun werknemers die
in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten
en voorschriften met betrekking tot de gezondheid
en veiligheid van werknemers.

4. MILIEUPRAKTIJKEN: Van leveranciers van O-I
wordt verwacht dat ze bij hun activiteiten voldoen
aan toepasselijke milieuwetten en -voorschriften,
en dat ze plannen en programma's ontwikkelen
en implementeren om niet-conforme praktijken
te corrigeren.
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5. DUURZAAMHEID: Als producent van 's werelds

meest natuurlijke en duurzame verpakking, heeft O-I
duurzaamheid al vanaf het begin een onlosmakelijk
onderdeel van haar bedrijfsvoering gemaakt.
O-I moedigt leveranciers aan om duurzaamheid
in hun activiteiten te bevorderen door consumptie
te verminderen, de levensduur van producten die
worden gebruikt in het productieproces te verlengen,
en verspilling te beperken. O-I moedigt leveranciers
verder aan tot actieve betrokkenheid bij de
gemeenschappen die ze dienen.

6. ANTICORRUPTIE: Leveranciers die optreden namens
O-I dienen te voldoen aan de Amerikaanse Foreign
Corrupt Practices Act en de Britse Bribery Act,
alsmede alle lokale wetten betreffende het omkopen
van overheidsfunctionarissen. Het is de leverancier
verboden in verband met transacties als leverancier
aan O-I, of in andere omstandigheden waarbij O-I
betrokken is, direct of indirect steekpenningen,
betalingen of iets van waarde te geven of aan te
bieden aan een overheidsfunctionaris, aan een
medewerker van een staatsbedrijf of aan een
politieke partij, om klandizie of een ander ongepast
zakelijk voordeel te verkrijgen of te behouden.
Het is leveranciers die namens O-I optreden
verboden faciliterende betalingen te verrichten aan
overheidsfunctionarissen.

7. BELANGENVERSTRENGELING: Alle medewerkers
van O-I dienen zich te onthouden van transacties
of activiteiten die resulteren in, of de schijn wekken
van, een conflict tussen persoonlijke belangen en
de belangen van O-I. Hiertoe behoren ook financiële
of andere banden met een leverancier. Leveranciers
mogen tijdens een transactie tussen de leverancier
en O-I geen medewerkers van O-I in dienst nemen
of anderszins betalen.

8. GESCHENKEN, MAALTIJDEN EN ENTERTAINMENT
AANGEBODEN AAN MEDEWERKERS VAN
O-I: Het is medewerkers van O-I verboden om
meer dan incidentele en bescheiden geschenken,
maaltijden en entertainment van leveranciers aan
te nemen. Bescheiden geschenken, maaltijden en
entertainment zijn, omgerekend naar USD, items met
een waarde van minder dan USD 100. Dit betreft
zakelijke maaltijden, sportevenementen, golf, reis- en
verblijfskosten, concerten, enzovoort. Geschenken
in contant geld of andere betaalmiddelen, zoals
cadeaubonnen, zijn verboden.
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9. ANTITRUST- EN MEDEDINGINGSRECHT:

Leveranciers dienen in verband met transacties
als leverancier aan O-I, of waarbij O-I anderszins
is betrokken, alle toepasselijke antitrust- en
mededingingswetten na te leven.

10. BESCHERMING VAN VERTROUWELIJKE
INFORMATIE: Leveranciers die in het kader van
de zakelijke relatie toegang hebben gekregen tot
de vertrouwelijke informatie van O-I, mogen deze
informatie met niemand delen, tenzij O-I vooraf
toestemming heeft gegeven.

11. CONFLICTMINERALEN: De Amerikaanse wet
vereist dat O-I en andere beursgenoteerde bedrijven
in de VS bepaalde bekendmakingen verrichten met
betrekking tot conflictmineralen (tin, tantaal, wolfraam
en goud) die afkomstig zijn uit de Democratische
Republiek Congo of een aangrenzend land.
O-I verwacht van leveranciers dat ze de informatie
verstrekken die O-I nodig heeft om te voldoen aan
de rapportageverplichtingen aan de Amerikaanse
toezichthouders, onder andere met betrekking to de
vraag of onderdelen en materialen die aan O-I worden
geleverd conflictmineralen bevatten. O-I verwacht van
leveranciers dat ze steun geven aan inspanningen tot
het uitbannen van het gebruik van conflictmineralen
waarvan de opbrengst wordt gebruikt om gewapende
groepen in de Democratische Republiek Congo of
aangrenzende landen direct of indirect te financieren
of te ondersteunen.

12. NALEVING HANDELSWETGEVING: O-I verwacht van
leveranciers dat ze alle toepasselijke internationale
handelswetten en -voorschriften naleven, waaronder
die met betrekking tot embargo's, boycots en andere
economische sancties.

13. BEDRIJFSDOCUMENTEN: O-I verwacht van
leveranciers dat ze een nauwkeurige en up-to-date
administratie bijhouden met betrekking tot hun
zakelijke transacties met O-I, en dat ze aantonen

dat ze voldoen aan de toepasselijke weten en 
voorschriften alsmede deze Richtlijnen voor 
leveranciers.

14. COMMUNICATIE: O-I verwacht van leveranciers
dat ze passende stappen ondernemen om hun
medewerkers op de hoogte te stellen van deze
Richtlijnen voor leveranciers.

15. MELDEN VAN MOGELIJK WANGEDRAG:
Leveranciers die geloven dat een werknemer van
O-I, of iemand die handelt namens O-I, zich schuldig
heeft gemaakt aan onwettig of anderszins ongepast
gedrag, dient dit te melden aan O-I. De leverancier
kan contact opnemen met de manager van de
medewerker of met het Ethics & Compliance Office
van O-I, of gebruikmaken van de Hulplijn voor Ethiek
en Naleving van O-I via www.oiethics.com of een van
de telefoonnummers die op de website van de hulplijn
staan vermeld. Een melding van mogelijk wangedrag
die te goeder trouw wordt verricht heeft geen
gevolgen voor de relatie van een leverancier met O-I.

16. TOEZICHT: Van leveranciers wordt verwacht dat
ze op verzoek van O-I verklaren dat ze aan deze
Richtlijnen voor leveranciers voldoen, en dat ze O-I
en haar aangewezen agenten (met inbegrip van derde
partijen) de bevoegdheid geven om toezicht uit te
oefenen, waaronder door middel van inspecties ter
plaatse na redelijke voorafgaande kennisgeving.

17. NALEVING: O-I verwacht van leveranciers dat
ze zich houden aan en hun activiteiten uitvoeren
in overeenstemming met deze Richtlijnen voor
leveranciers. O-I moedigt leveranciers aan een
benadering van continue verbetering te hanteren
om naleving van deze Richtlijnen voor leveranciers
te bereiken, met inbegrip van doorlopende
risicoinventarisatie en evaluatie en implementatie van
passende maatregelen om geïdentificeerde risico's te
beperken.
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VERDERE INFORMATIE EN CONTACTPERSONEN:
Neem voor meer informatie of ondersteuning van O-I contact op met 
uw O-I-vertegenwoordiger. U kunt deze Richtlijnen voor leveranciers 

in andere talen vinden op onze website, o-i.com.

Herzien op 26 december 2019

Wanneer O-I op de hoogte komt van handelingen of 
omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met 
deze Richtlijnen voor leveranciers, worden dergelijke 
handelingen of omstandigheden bekeken en worden 
passende corrigerende maatregelen genomen. 
Bovendien verwacht O-I van leveranciers dat ze elk geval van niet-naleving van deze 
Richtlijnen voor leveranciers dat aanzienlijke gevolgen zou kunnen hebben voor de 
activiteiten van O-I, onmiddellijk aan O-I melden. Een dergelijke melding dient per e-mail 
te worden gericht aan de Chief Ethics and Compliance Officer van O-I via het volgende 
e-mailadres: compliance@o-i.com.

Daarnaast kunnen vermoedens van niet-naleving door of wangedrag van een leverancier 
worden gemeld aan de Hulplijn voor Ethiek en Naleving van O-I via oiethics.com of een van 
de telefoonnummers die op de website van de hulplijn staan vermeld.

In gevallen van niet-naleving werken O-I en de leverancier samen aan een manier om de 
niet-naleving recht te zetten, waarbij de leverancier zich verplicht de niet-naleving binnen 
een passend tijdsbestek recht te zetten. Als de leverancier weigert zich hiertoe te verplichten 
of onvoldoende corrigerende maatregelen neemt, overweegt O-I het nemen van passende 
corrigerende maatregelen, mogelijk met inbegrip van het stopzetten van het zakendoen met 
de leverancier. 




