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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Wij steunen en beschermen mensenrechten waar we dat kunnen. Als 
een verantwoordelijk bedrijf met ondernemingen in bijna 100 landen en 
regio's, geloven wij dat moreel handelen en goed zaken doen hand in 
hand gaan. Wij willen ons houden aan de wetten en regelgeving van de 
landen en het bevoegde gezag waarbinnen wij werken. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Om blijk te geven dat wij ons hier sterk voor maken: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 steunen wij de bescherming van de mensenrechten, in het 
bijzonder die van onze werknemers, de partijen met wie wij zaken 
doen en de gemeenschappen waar wij werkzaam zijn 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 respecteren wij het recht van onze werknemers om zich vrijwillig te 
verenigen, onder de wet 

 provide a safe and healthy working environment  zorgen wij voor een veilige en gezonde werkomgeving 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 werken wij niet mee aan dwangarbeid, verplichte arbeid of de 
uitbuiting van kinderen 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 zetten wij ons in om een einde te maken aan arbeidsdiscriminatie 
en om diversiteit in het bedrijf te stimuleren 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 zorgen wij voor een goede beloning voor onze werknemers en 
middelen om carrière te maken, en houden wij rekening met hun 
welzijn 

 promote fair competition and do not support corruption   stimuleren wij eerlijke concurrentie en wijzen wij corruptie af 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 voeren wij ons bedrijf met eerlijkheid en integriteit in 
overeenstemming met de geldende wetten 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 ontwikkelen en implementeren wij bedrijfsprocedures en -
processen om ervoor te zorgen dat wij in overeenstemming met 
ons beleid handelen. 


