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Doel 
Het is de strategische ambitie van Catalent om zijn 
brede aanbod te gebruiken om de innovatie en groei 
van de biowetenschappelijke industrie te stimuleren. 
We streven ernaar onze positie als voorkeurspartner 
voor strategische CMC uit te breiden op het gebied van 
kern- en geavanceerde technologieën, geïntegreerde 
oplossingen en therapeutische modaliteiten die voor 
het eerst worden toegepast. Bovenal worden we 
gedreven door onze missie om mensen over de hele 
wereld te helpen een beter en gezonder leven te leiden, 
waarbij we de patiënt centraal stellen in ons werk om 
de veiligheid, betrouwbare levering en optimale 
prestaties van producten te garanderen. Het cultiveren 
van een netwerk van ethische, betrouwbare partners 
en leveranciers is essentieel voor ons succes en dat van 
onze klanten en de patiënten die zij verzorgen. Wij 
hebben de belangrijke verantwoordelijkheid om niet 
alleen te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke 
vereisten, maar ook om op verantwoorde wijze en met 
compromisloze integriteit zaken te doen. We doen 
wereldwijd zaken en zorgen ervoor dat alle 
toepasselijke wetten, voorschriften en normen worden 
nageleefd in onze bedrijfspraktijken en in 
overeenstemming zijn met ons engagement inzake 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en de 
beginselen van het Pharmaceutical Supply Chain 
Initiative op het gebied van ethiek, mensen en arbeid, 
gezondheid, veiligheid en milieu, kwaliteit en verwant 
bestuur en beheersystemen. Het Ethics and 
Compliance Program van Catalent stelt normen vast 
voor zakelijk en professioneel gedrag die van 
toepassing zijn op alle werknemers en contractanten 
van het bedrijf. 

We verwachten ook van onze leveranciers, agenten en 
andere vertegenwoordigers waarmee we samenwerken 
dat ze de toepasselijke wetgeving en gedragsnormen 
naleven, die we samenvatten in deze Gedragscode voor 
leveranciers. Wij verbinden ons ertoe zaken te doen 
met personen en organisaties die hun activiteiten op 
een professionele en integere manier uitvoeren. Deze 
normen gelden voor al onze leveranciers wereldwijd, 
ongeacht de goederen of diensten die zij leveren. 

Wij zullen werken met leveranciers die de beginselen 
van deze Gedragscode voor leveranciers omarmen en 
naleven en verwachten dat leveranciers naleving van 
deze beginselen afdwingen van alle derde partijen 
waarmee zij samenwerken bij de levering van goederen 
of diensten aan ons. Bij onze selectie en verdere 
samenwerking met elke leverancier houden wij 
rekening met diens reputatie en staat van dienst op het 
gebied van naleving/niet-naleving van deze beginselen. 

Leveranciers dienen ervoor te zorgen dat deze 
Gedragscode voor leveranciers beschikbaar wordt gesteld 
aan hun werknemers die bij onze activiteiten betrokken 
zijn, in de respectievelijke moedertaal van die 
werknemers en hun leidinggevenden. Deze Gedragscode 
voor leveranciers is beschikbaar in de volgende talen: 
Engels, Frans, Spaans, Portugees, Japans, Italiaans, 
Nederlands, Chinees en Duits op de website van Catalent.  

Leveranciers moeten passende documentatie bijhouden 
om de naleving van deze Gedragscode voor 
leveranciers of hun eigen vergelijkbare (qua reikwijdte 
en dekking) door Catalent goedgekeurde 
bedrijfsgedragsregels en -normen aan te tonen en 
moeten ons de middelen verschaffen om die naleving 
op redelijk verzoek te controleren.  
 
Beleidsregels 
ETHISCH GEDRAG 

Leveranciers moeten hun activiteiten altijd uitvoeren in 
overeenstemming met de hoogste ethische normen. 
Leveranciers die hun eigen schriftelijke normen voor 
ethiek en naleving hebben, moeten de normen in deze 
Gedragscode voor leveranciers en hun eigen normen 
bekijken en ons onmiddellijk op de hoogte brengen van 
elke inconsistentie die tot een conflict kan leiden. 

 
NALEVING VAN TOEPASSELIJKE WET- EN 
REGELGEVINGEN 

Elke leverancier moet ten minste alle toepasselijke 
wetten, regels, voorschriften, codes, verdragen, 
conventies en andere wettelijke vereisten naleven in 
het land waar hij zaken doet voor Catalent of waar 
dergelijke vereisten het vermogen van de leverancier 
om zaken te doen voor Catalent of zijn reputatie voor 
ethisch zakelijk gedrag kunnen beïnvloeden. 

Gezien de wereldwijde aanwezigheid van Catalent 
moeten leveranciers de van toepassing zijnde wetten 
en voorschriften tegen omkoping en corruptie naleven, 
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Britse 
Modern Slavery Act, de Amerikaanse Foreign Corrupt 
Practices Act en de Britse Bribery Act. 

Leveranciers zullen zich niet direct of indirect inlaten met 
enige vorm van omkoping of iets van waarde verstrekken 
aan een overheidsfunctionaris om: 
• zaken te winnen of te behouden; 
• een ongepast voordeel te behalen; of 
• de actie of beslissing van een derde partij te 

beïnvloeden. 

Leveranciers zullen zich niet inlaten met enige vorm van 
commerciële omkoping, smeergeld of corrupte zakelijke 
activiteiten met niet-overheidsactoren, met inbegrip 
van maar niet beperkt tot werknemers, agenten of 
vertegenwoordigers van Catalent. 

 
NAUWKEURIGHEID VAN BEDRIJFSGEGEVENS 

Alle financiële boeken en bescheiden met betrekking 
tot de zaken die met ons worden gedaan, moeten in 
overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde 
boekhoudkundige principes van het rechtsgebied 
waarin de leverancier actief is. 

De administratie van deze transacties moet leesbaar 
en transparant zijn en de feitelijke transacties en 
betalingen weergeven. Leveranciers mogen een 
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noodzakelijke boeking niet verbergen of achterwege 
laten of valse boekingen doen. 
 
TEWERKSTELLINGSPRAKTIJKEN 

Leveranciers moeten de werknemers van Catalent, hun 
eigen werknemers en contractanten en iedereen met 
wie ze in onze naam in contact komen, eerlijk, waardig 
en met respect behandelen.  

We tolereren geen intimidatie, vijandigheid, pesterijen, 
bedreigingen of enig ander gedrag dat het 
werkvermogen van een ander kan verstoren of 
belemmeren. 

Leveranciers moeten een duidelijk gecommuniceerd 
managementsysteem hebben dat werknemers een 
middel biedt om grieven te melden (voor zover 
toegestaan door de lokale wetgeving, anoniem) en 
zonder angst voor vergelding. 

Wij tolereren geen vergelding tegen personen die te 
goeder trouw hun bezorgdheid uiten of echte of 
vermeende schendingen van de wet, de regelgeving, 
het bedrijfsbeleid of onze Gedragscode voor 
leveranciers melden. 

Leveranciers moeten alle toepasselijke arbeidswetten 
en -voorschriften naleven, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, wetten die discriminatie op de werkplek 
verbieden. 

Leveranciers houden zich ten minste aan alle 
toepasselijke wet- en regelgevingen inzake lonen en 
werktijden en bieden wettelijk verplichte voordelen, 
waaronder compensatie voor overwerk tegen een hoger 
tarief dan het normale uurloon. Daarnaast wordt van 
leveranciers verwacht dat zij regelmatig nagaan of 
werknemers genoeg verdienen om in hun 
basisbehoeften en die van hun gezin te voorzien. Als de 
lonen niet in de basisbehoeften voorzien, wordt van de 
leveranciers verwacht dat zij passende maatregelen 
nemen om een loonniveau te bereiken dat wel in de 
basisbehoeften voorziet. 

Leveranciers respecteren de wettelijke rechten van 
werknemers om zich al dan niet aan te sluiten bij 
werknemersorganisaties, zoals vakbonden. Waar 
plaatselijke voorschriften vakbonden beperken, 
kunnen werknemers werknemerscomités vormen als 
zij daarvoor kiezen, met inachtneming van de 
toepasselijke wet- en regelgeving. 

Leveranciers moeten alle toepasselijke wetten, regels, 
voorschriften, codes, verdragen, conventies en andere 
vereisten naleven die dwangarbeid of contractarbeid, 
onmenselijke behandeling en elke vorm van 
kinderarbeid of andere uitbuiting van kinderen 
verbieden. Catalent steunt legitieme leer- en 
stageprogramma's op de werkplaats die de 
toepasselijke wetten en voorschriften naleven. 

Leveranciers moeten hun werknemers proactief 
opleiden en controleren om elke betrokkenheid bij 
dergelijke activiteiten te vermijden. 
 
CONFLICTMINERALEN 
 
Als overheidsbedrijf moeten wij voldoen aan de 
bepalingen inzake conflictmineralen van de Dodd-Frank 
Act. Wij werken samen met onze leveranciers en 
klanten om naleving te waarborgen. Als lid van het 
Responsible Materials Initiative (RMI) voeren wij nu 
verhoogde due diligence uit op bepaalde 
leverancierslocaties waar het risico verhoogd is.  
  
GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT 

Het aanbieden van geschenken of amusement is niet 
nodig om zaken te doen met Catalent en wordt ten 
zeerste afgeraden. 

Leveranciers mogen het volgende niet aanbieden of 
geven: 

• een geschenk, entertainment of 
voorkeursbehandeling met de bedoeling te proberen 
de objectiviteit van de besluitvorming van onze 
werknemers of contractanten te beïnvloeden; 

• geschenken, vermaak of voorkeursbehandelingen 
aan te bieden of te geven terwijl ze betrokken zijn 
bij een lopend besluitvormingsproces over een 
aankoop of contract, Verzoek om informatie (RFI), 
Verzoek om offerte (RFQ), Verzoek om voorstel 
(RFP) of lopende contractonderhandelingen; 

• elk geschenk in de vorm van geld of contant geld, 
met inbegrip van voorafbetaalde geschenkkaarten; 

• extravagante recreatieve uitstapjes of reizen, of 
overnachtingen bij door leveranciers gesponsorde 
evenementen; elk geschenk (inclusief een geschenk 
ter ondersteuning van liefdadigheidsdoelen), 
entertainment of voorkeursbehandeling gevraagd 
door onze werknemers; of 

• een kans om producten, diensten of een financieel 
belang te kopen voor een van onze werknemers 
onder voorwaarden die niet algemeen beschikbaar 
zijn voor andere klanten van de leverancier. 

In zeldzame en onregelmatige gevallen mogen onze 
werknemers zeer bescheiden geschenken, vermaak of 
andere zakelijke gunsten aanvaarden indien dit 
gebruikelijk en een blijk van waardering of dankbaarheid 
is. Dit geldt echter niet voor onze werknemers of 
contractanten die betrokken zijn bij aankopen of 
verantwoordelijk zijn voor zakelijke besluitvorming. 

 
INTELLECTUEEL EIGENDOM & VERTROUWELIJKE 
INFORMATIE 

Alle leveranciers moeten zo vroeg mogelijk in de 
zakelijke relatie een vertrouwelijkheids- en 
geheimhoudingsovereenkomst met ons sluiten. 
Leveranciers mogen onze intellectuele eigendom, 
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vertrouwelijke informatie of andere informatie die 
zij verkrijgen met betrekking tot ons of ons bedrijf (met 
inbegrip van informatie die door leveranciers voor ons is 
ontwikkeld en informatie over onze producten, klanten, 
prijzen, kosten, knowhow, strategieën, processen en 
praktijken) niet delen. Leveranciers mogen de naam of 
het logo van Catalent niet gebruiken als referentie op 
hun websites, brochures, presentaties of publicaties 
zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Leveranciers moeten onbevoegd gebruik, 
bekendmaking of verlies van onze vertrouwelijke 
informatie onmiddellijk melden, al dan niet 
onopzettelijk, aan onze directie en onze General Counsel 
op gencouns@catalent.com, met een kopie aan onze 
Privacy Group op privacy@catalent.com. 

 
PRIVACY VAN GEGEVENS 

Leveranciers moeten zich houden aan alle toepasselijke 
wetten en voorschriften inzake gegevensprivacy en -
beveiliging en alle daarmee verband houdende 
contractuele bepalingen. Leveranciers moeten zich 
houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften 
inzake gegevensbescherming en -beveiliging en alle 
daarmee verband houdende contractuele bepalingen. 
Persoonsgegevens die in het bezit zijn van de leverancier 
worden alleen gebruikt voor het legitieme zakelijke doel 
waarvoor zij zijn verzameld, worden alleen gedeeld met 
degenen die gemachtigd zijn er toegang toe te hebben, 
worden beschermd in overeenstemming met passende 
beveiligingsprotocollen, en worden niet langer bewaard 
dan nodig is. 

CYBERVEILIGHEID 

Leveranciers moeten onbevoegd gebruik, inclusief 
schending van de cyberveiligheid of bekendmaking of 
verlies van vertrouwelijke informatie van Catalent 
onmiddellijk melden, al dan niet onopzettelijk, aan onze 
directie en onze Privacy Group op 
privacy@catalent.com. 

 

      BELANGENCONFLICT 

Leveranciers moeten elk schijnbaar of werkelijk 
belangenconflict aan ons management bekendmaken. 
Leveranciers moeten elke schijnbare of werkelijke 
belangenverstrengeling aan ons management 
bekendmaken. 

Er kan een belangenconflict ontstaan wanneer de 
persoonlijke belangen of activiteiten een invloed hebben 
of lijken te hebben op uw vermogen om in het belang 
van Catalent te handelen. Enkele situaties die een 
belangenconflict kunnen veroorzaken zijn: 

• een aanzienlijke financiële investering of belang 
hebben in een bedrijf dat met ons concurreert, 
zaken doet of wil doen. 

• wanneer werknemers, functionarissen of directeurs 
van leveranciers familie of vrienden hebben die voor 
ons, een andere leverancier of een van onze klanten 
of concurrenten werken. 

MOBIELE APPARATEN, ELEKTRONISCHE MEDIA, 
INTERNET & EMAILGEBRUIK 

In het geval waarin een leverancier toegang heeft tot 
onze elektronische omgeving (inclusief, maar niet 
beperkt tot e-mail, voicemail, intranet, internet of 
software), moet de leverancier: 

• deze instrumenten enkel voor onze 
bedrijfsdoeleinden gebruiken; en 

• deze instrumenten gebruiken conform ons een 
aanzienlijke financiële investering of belang hebben 
in een bedrijf dat met ons concurreert, zaken doet 
of wil doen. 

Leveranciers mogen niet communiceren met onze 
elektronische systemen zonder eerst gepaste 
voorzorgsmaatregelen op het vlak van cyberveiligheid 
op hun eigen systemen te implementeren. 
 
EERLIJKE CONCURRENTIE & MEDEDINGINGSRECHT 

Leveranciers moeten alle voorschriften en wetgeving 
betreffende eerlijke concurrentie en mededingingsrecht 
die van toepassing zijn naleven. 

 
NALEVING HANDELSVOORSCHRIFTEN 

Leveranciers moeten voldoen aan alle toepasselijke 
import- en exportwetten, voorschriften en controles, 
sancties, embargo's, vereisten inzake de beveiliging van 
de toeleveringsketen (zoals C-TPAT) Customs Trade 
Partnership Against Terrorism en alle andere wetten en 
voorschriften inzake de naleving van 
handelsvoorschriften van de Verenigde Staten, de EU, 
het VK, de Verenigde Naties en elk ander land waarin 
activiteiten worden uitgevoerd. Leveranciers kan 
worden verzocht deel te nemen aan audits om aan te 
tonen dat zij zich houden aan de vereisten inzake de 
veiligheid van de toeleveringsketen, exportembargo's 
en -sancties en andere handelsgerelateerde kwesties. 

 
MILIEU, GEZONDHEID, VEILIGHEID & 
DUURZAAMHEID 

Leveranciers werken op een wijze die het milieu 
respecteert en beschermt en houden zich ten minste 
aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake 
gezondheid, veiligheid en milieu. 

Leveranciers moeten duurzaamheidsvereisten 
aantonen en opnemen in hun toeleveringsketen, met 
inbegrip van levenscycluskosten en milieuvoordelen. 
Leveranciers moeten duurzaamheidsvereisten 
aantonen en opnemen in hun toeleveringsketen, met 
inbegrip van levenscycluskosten en milieuvoordelen. 

Leveranciers die met ons of op een van onze locaties 
werken, moeten zodanig te werk gaan dat de 
veiligheid van hun eigen werknemers en aannemers 
en de veiligheid van anderen, waaronder onze 
werknemers en aannemers, wordt gewaarborgd en 
dat de toepasselijke gezondheids-, veiligheids- en 
milieuvoorschriften van Catalent en de overheid 
worden nageleefd. 

mailto:gencouns@catalent.com
mailto:privacy@catalent.com
mailto:privacy@catalent.com
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Leveranciers moeten ons onmiddellijk elk milieu-, 
gezondheids- of veiligheidsincident melden dat 
gevolgen heeft of kan hebben voor ons. 

Leveranciers moeten ons onmiddellijk elk milieu-, 
gezondheids- of veiligheidsincident melden dat 
gevolgen heeft of kan hebben voor ons. 

Wij kunnen leveranciers occasioneel verzoeken om 
milieu-, gezondheids-, veiligheids- en 
duurzaamheidsaudits uit te voeren of eraan deel te 
nemen om aan te tonen dat zij voldoen aan de 
bedrijfs-, overheids- en lokale wettelijke vereisten. 
 
DIVERSITEIT & INCLUSIE 

De aankoopbeslissingen, het contractbeheer en de 
leveranciersrelaties van Catalent zullen onze inzet 
voor een divers en inclusief leveranciersbestand 
weerspiegelen en bevorderen. Catalent verwacht dat 
leveranciers een beleid voeren dat garandeert dat 
geen enkele werknemer of derde partij wordt 
gediscrimineerd op grond van geslacht, ras, etniciteit, 
handicap, godsdienst of seksuele geaardheid.  

Een belangrijke doelstelling van Catalent is het 
identificeren, ontwikkelen en gebruiken van 
gecertificeerde diverse leveranciers (d.w.z. 
leveranciers die voor 51% of meer in handen zijn van 
iemand die deel uitmaakt van een traditioneel 
gemarginaliseerde of ondervertegenwoordigde groep). 

Wij verwachten dat al onze leveranciers hun best 
doen om ook goederen en diensten van diverse 
leveranciers te betrekken. Catalent verwacht dat 
leveranciers proactief diverse leveranciers opnemen 
in RFI's, RFP's, RFQ's en gelijke kansen bieden om 
eerlijke en conforme concurrentie te garanderen. 

In het kader van het diversiteitsprogramma voor 
leveranciers van Catalent zullen bepaalde 
leveranciers worden uitgenodigd om hun jaarlijkse 
uitgaven voor diverse leveranciers bekend te maken 
aan de hand van passende certificering en onderzoek 
door gerenommeerde derden. Een belangrijk gebied 
voor Catalent is dat leveranciers meer gebruik gaan 
maken van leveranciers die eigendom zijn van 
gehandicapten, veteranen en veteranen met een 
handicap. 

 
Toezicht & Naleving 
Wij kunnen de naleving van deze normen door de 
leverancier controleren, onder meer door 
beoordelingen ter plaatse van de faciliteiten, het 
gebruik van vragenlijsten, en het gebruik van externe 
doorlichtings- en due diligence-platforms, de 
beoordeling van beschikbare informatie, of andere 
maatregelen die nodig zijn om de prestaties van de 
leverancier te beoordelen. Wij kunnen elke potentiële 
leverancier diskwalificeren of elke relatie met een 
huidige leverancier die niet aan deze normen voldoet, 
beëindigen. 

Hulpbronnen 
Als u meer informatie of begeleiding nodig heeft bij 
deze normen of een mogelijke schending wilt melden, 
neem dan contact op met ons juridisch departement op 
+1-732-537-6412 of onze Business Conduct Helpline 
op www.CatalentMSW.com; +1-800-461-9330 (binnen 
de VS); of +1-800-777-9999 (buiten de VS). 

 
Conclusie 
Sterke ethische en sociale verantwoordelijkheid in de 
toeleveringsketen is zeer belangrijk voor ons. Als 
organisatie zoeken we voortdurend manieren om te 
verbeteren op dit gebied en moedigen we alle 
leveranciers aan om hetzelfde te doen en hun 
verwezenlijkingen met ons te delen. 

http://www.catalentmsw.com/
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