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INLEIDING 
 
Door zijn wil om verantwoord en duurzaam te ondernemen, past SERIS Group voor zijn projecten vrijwillig 
een beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen toe. 
 

Voor SERIS speelt de beheersing van de waardeketen een sleutelrol in het succes van de onderneming. 
Dat is de drijfveer om de negatieve effecten te verminderen en de positieve impact te vergroten op de drie 
belangrijkste domeinen: economie, milieu en maatschappij. 
 

Dit charter getuigt van onze wil om de principes van duurzame ontwikkeling te integreren in onze activiteiten 
en onze interacties met onze leveranciers en onderaannemers en zo onze globale prestaties te verbeteren.  
 

Het moet een gemeenschappelijk referentiekader zijn voor de inkopers en leveranciers van de groep. Het 
beschrijft de verbintenissen die SERIS zijn leveranciers en onderaannemers vraagt te respecteren, zoals 
de verbintenissen die SERIS jegens hen aangaat, in alle landen waar de groep actief is.  
 

Door ondertekening van dit charter verbinden leveranciers en onderaannemers zich ertoe om het charter 
dagelijks toe te passen en met SERIS samen te werken bij de implementatie van deze aanpak in het licht 
van continue vooruitgang en delen. 

 
Audrey Prou 

afgevaardigd algemeen directeur van de groep 

 
 
 
 

1 - HET ENGAGEMENT VAN DE GROEP INZAKE DUURZAME ONTWIKKELING 

In alle landen waar SERIS Group actief is, wordt de geldende wetgeving nageleefd. SERIS Group 
respecteert de internationale voorschriften van de Verenigde Naties (UNO), houdt zich aan de beginselen 
van de Universele Verklaring van de rechten van de mens, de fundamentele conventies van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de grondbeginselen van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 

Een verantwoordelijke groep 

SERIS Group legde al zijn verbintenissen vast in het "MVO-charter". Die richtlijnen zijn geïnspireerd op de 
fundamentele beginselen die in alle landen waar de groep bedrijvig is, worden gedeeld: 

- Familiale onafhankelijkheid en langetermijnvisie 
- Eerbiediging van mensenrechten en wetten 
- Beheerste groei en internationale dimensie 
- Ethiek en eerlijke praktijken 
- Veiligheid en arbeidsvoorwaarden 
- Opleiding en competenties 
- Innovatie en kwaliteitseisen 

Die fundamenten sturen de manier waarop de groep werkt volgens de principes van duurzame ontwikkeling 
en in het belang van alle belanghebbenden. 
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Het Mondiaal Pact 

SERIS Group hangt de tien principes van het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties aan en verbindt zich 
bijgevolg ertoe bij te dragen aan een duurzame en verantwoorde economische ontwikkeling. 

- Mensenrechten 
1e principe: bedrijven worden aangespoord om de mensenrechten te bevorderen en te respecteren;  
2e principe: zij moeten erover waken dat ze niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten. 
- Arbeidsnormen 
3e principe: bedrijven worden aangespoord om de vrijheid van vereniging te respecteren en het recht op 
collectieve onderhandelingen te erkennen; 
4e principe: het elimineren van alle vormen van dwangarbeid of verplichte arbeid; 
5e principe: de effectieve uitroeiing van kinderarbeid; 
6e principe: de afschaffing van discriminatie op het gebied van tewerkstelling en beroep.  
- Milieu 
7e principe: bedrijven worden aangespoord om milieuproblemen met voorzorg te benaderen; 
8e principe: om initiatieven te nemen om de verantwoordelijkheidszin inzake milieu te bevorderen; 
9e principe: om de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aan te moedigen. 
- Bestrijden van corruptie 
10e principe: bedrijven worden aangespoord om op te treden tegen corruptie, afpersing en 
omkooppraktijken in al hun vormen. 

Lid van de International Security League 

Bovendien heeft SERIS er zich officieel toe verbonden om in het kader van zijn activiteiten de principes van 
de 6 hoofdstukken van de Gedrags- en Ethische Code van de International Security League na te leven. 

- Mensenrechten 
- Wetten en reglementen inzake particuliere beveiliging 
- Bedrijfsethiek 
- Arbeidsvoorwaarden 
- Milieu 
- Naleving en implementatie 

2 - VERPLICHTINGEN VAN SERIS GROUP JEGENS LEVERANCIERS EN 
ONDERAANNEMERS 

SERIS dat zich heeft geëngageerd voor een beleid van duurzame en respectvolle groei, streeft ernaar zijn 
activiteiten op een verantwoordelijke manier uit te voeren. Dat komt tot uiting in de relaties die SERIS met 
al zijn stakeholders onderhoudt. Het aankoopbeleid dat SERIS toepast in overeenstemming met zijn 
verbintenissen, moet bijdragen aan de economische efficiëntie en tegelijkertijd een evenwichtige en 
duurzame samenwerking met zijn leveranciers en onderaannemers tot stand brengen.  
 

Selectieprocedure 
SERIS past een eerlijke en onpartijdige aankoop- en selectieprocedure toe op basis van vooraf 
gedefinieerde en objectieve criteria. 
SERIS biedt iedereen dezelfde kansen, van bij de selectie tot de toewijzing van opdrachten. Die relaties zijn 
gesteund op transparantie en integriteit. 
 
 
 
 
 
 

Anticorruptiebeleid 
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SERIS weigert gratificaties of voordelen vanwege leveranciers en onderaannemers die meer dan een 
symbolische waarde hebben. 
Het accepteren van geschenken of zakelijke uitnodigingen is toegestaan binnen de grenzen van wat 
redelijkerwijs kan worden verwacht in de context van een zakelijke relatie, van wat wettelijk is toegestaan 
en voor zover de begunstigde zich niet in een situatie van beïnvloeding of belangenconflict bevindt.  
 

Risico op wederzijdse economische afhankelijkheid 
SERIS tracht elke economische afhankelijkheid te voorkomen die de groep of een van haar leveranciers of 
onderaannemers in gevaar zou kunnen brengen. 
 

Belangenconflicten 
De werknemers van SERIS Group letten erop dat ze niet in een belangenconflict verkeren wanneer ze met 
leveranciers en onderaannemers omgaan. In het belang van het bedrijf moeten zij alle beslissingen op een 
objectieve en onpartijdige manier kunnen nemen.  
 

Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom 
Gedurende de gehele aankoopprocedure waakt SERIS over de vertrouwelijkheid van niet-openbare 
gegevens met betrekking tot leveranciers en onderaannemers. SERIS verbindt zich tevens ertoe om hun 
intellectuele-eigendomsrechten te respecteren, zelfs na afloop van de handelsrelatie.  

3 - VERPLICHTINGEN VOOR LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS DIE ZIJN 
OPGELEGD DOOR SERIS GROUP 

SERIS verwacht van zijn leveranciers en onderaannemers dat zij zich engageren door de onderneming bij 
te staan in haar aanpak van duurzame ontwikkeling en continue verbetering.  
 

Overeenkomstig zijn eigen engagementen eist SERIS Group van zijn leveranciers en onderaannemers dat 
zij zich houden aan de principes van het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties, de Universele Verklaring 
van de rechten van de mens, de verklaring van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) betreffende de 
fundamentele principes en rechten met betrekking tot werk en de grondbeginselen van de OESO 
(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). 
 

SERIS verlangt van zijn leveranciers en onderaannemers dat zij zich houden aan de wetten en voorschriften 
die van kracht zijn in alle landen waar de onderneming actief is, alsook aan de ethische, sociale en 
milieueisen die de groep fundamenteel en onmisbaar acht voor een duurzame samenwerking.  
 

Kinderarbeid 
Leveranciers of onderaannemers verbinden zich ertoe de minimumleeftijd voor kinderarbeid te respecteren, 
in overeenstemming met conventies 138 en 182 van de IAO. 
 

Dwangarbeid of verplichte arbeid 
Leveranciers of onderaannemers verbinden zich ertoe in geen geval gebruik te maken van dwangarbeid of 
verplichte arbeid in overeenstemming met conventies 29 en 105 van de IAO. Het inhouden, als voorwaarde 
voor tewerkstelling, van identiteitspapieren, paspoorten, opleidingsbewijzen, werkvergunningen of andere 
identificatiedocumenten is verboden, evenals de verplichting voor werknemers om deposito's of financiële 
waarborgen te verstrekken.  
 

Loon en arbeidsduur 
Leveranciers of onderaannemers verbinden zich ertoe om alle voorschriften met betrekking tot verloning, 
sociale voordelen en maximale arbeidsduur, inclusief die met betrekking tot het minimumloon, de verloning 
van overwerk, stukloon en alle andere loonelementen, na te leven. 
 

Gezondheid en veiligheid  
De bescherming van ieders gezondheid en veiligheid neemt een prioritaire plaats in in de waardeketen van 
SERIS.  
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Leveranciers en onderaannemers verbinden zich in dat verband ertoe een gezondheids- en 
veiligheidsbeleid na te leven waarbij alle werknemers een veilige en gezonde werkomgeving wordt geboden 
en er een omgeving wordt in stand gehouden waarin de waardigheid van de mensen wordt gerespecteerd 
(conventies 120 en 155 van de IAO).  
 

Met name: 

- alle nodige maatregelen nemen om elk risico voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers 
te beperken.  

- ervoor zorgen dat alle producten en diensten aan de voorgeschreven gezondheids- en 
veiligheidsnormen voldoen.  

- de collectieve en individuele bescherming ter beschikking stellen die nodig is om risico's en 
gevaarlijke situaties te voorkomen of te beheersen. 

- ervoor zorgen dat hun werknemers over een werkomgeving kunnen beschikken waar geen plaats 
is voor fysieke, psychologische of verbale intimidatie of elke andere vorm van misbruik. 

- uitsluitend gekwalificeerd en geschoold personeel tewerkstellen dat de nodige instructies heeft 
gekregen om hun activiteiten correct uit te voeren. 

 

Vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen 
Leveranciers of onderaannemers verbinden zich ertoe de vrijheid van vereniging en het recht op 
collectieve onderhandelingen te respecteren in overeenstemming met de fundamentele conventies 87 en 
98 van de IAO. 
 

Gelijkheid van behandeling en niet-discriminatie 
Leveranciers of onderaannemers verbinden zich ertoe om in overeenstemming met de fundamentele 
conventies 100 en 111 van de IAO: 

- elke vorm van discriminatie op het gebied van toegang tot werkgelegenheid en loopbaantrajecten 
op te heffen. 

- gelijkheid van behandeling en gelijkheid van kansen te bevorderen. 

Milieu 
Leveranciers en onderaannemers verbinden zich ertoe alle wetten en reglementen inzake het milieu die op 
hen van toepassing zijn, te respecteren.  
Zij verbinden zich ertoe om, via een geschikte organisatie, de milieueffecten van hun activiteiten, producten 
of diensten te identificeren, beheersen en verminderen. 
 

Ethiek 
Leveranciers of onderaannemers moeten de wetten en voorschriften die gelden in het land waar zij actief 
zijn, respecteren. Zij verbinden zich ertoe om op te treden tegen corruptie, afpersing, verduistering van geld 
of omkooppraktijken in al hun vormen.  
Bovendien moeten ze controleprocedures en -middelen invoeren om witwaspraktijken, belangenconflicten, 
fraude en corruptie te voorkomen en te verhinderen. 
 

Vertrouwelijkheid / intellectuele-eigendomsrechten 
Leveranciers of onderaannemers respecteren de vertrouwelijkheid van de informatie die SERIS Group 
doorgeeft en zij verbinden zich ertoe om geen enkele informatie over de handelsovereenkomsten aan een 
derde persoon of organisatie bekend te maken.  
Leveranciers of onderaannemers nemen eveneens maatregelen die de eerbiediging van intellectuele-
eigendomsrechten waarborgen.  
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4 - HANDTEKENING 
Ik, ondergetekende, bevestig hierbij: 

• dat wij het Charter inzake verantwoordelijk aankopen van SERIS Group hebben ontvangen en 
volledig hebben begrepen; 

• dat wij ons ertoe verbinden de principes ervan te respecteren en ze te promoten bij onze eigen 
leveranciers; 

• dat wij ons er, door de principes van dit charter na te leven, toe verbinden om SERIS bij te staan bij 
de inzet van zijn verantwoorde aanpak en dat wij aanvaarden om door SERIS te worden beoordeeld. 
Wij noteren dat in geval van niet-naleving en bij gebrek aan correctieve maatregel(en) SERIS zich 
het recht voorbehoudt om zijn handelsrelaties met de leverancier te herbekijken. 

 
Naam van de onderneming: ……………………………………………………………………. 
 
Naam en functie van de vertegenwoordiger: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
 
Opgemaakt te 
Op 
 
 
Stempel en handtekening 


