Charter
Magnus Business Gifts staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, in alles wat we
doen. We moedigen u daarom ook aan om duurzaam ondernemen te integreren in uw
bedrijf. Alleen zo kunnen we eerlijk zakendoen.
Onze verwachtingen benadrukken het belang van verantwoordelijk beleid. De principes die
in dit charter worden uiteengezet, weerspiegelen de waarden die we hooghouden in ons
eigen bedrijf.
We verwachten van onze directe leveranciers dat u deze waarden niet alleen in het
achterhoofd houdt, maar ook effectief uitvoert.
Wij vragen u, als leverancier, daarom om dit mission statement te onderschrijven.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat centraal in uw aankoopprocessen en in de
relaties die u met toeleveranciers aangaat.
Op werkplekken waar producten gefabriceerd worden die Magnus Business Gifts aanbiedt,
geldt dat alle mensenrechten nageleefd worden. Elke werkplaats moet daarom voldoen aan
lokale milieuwetten, arbeidswetten en –regelgeving. Dat houdt in dat uw bedrijf en dito
toeleveranciers:
•

ervoor zorgen dat er geen sprake is van kinderarbeid, fysiek misbruik van
werknemers en/of gedwongen arbeid. Alle mogelijke vormen van mensenhandel
worden geweerd in de productieketen.

•

het milieu beschermen. Alle bedrijven moeten voldoen aan de lokale milieuwetten, regels en -voorschriften. U zorgt voor maximale transparantie, zodat we eindklanten
kunnen garanderen dat hun product proper is.

•

zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Een risicoanalyse en preventieve
maatregelen zijn altijd en overal een must. Een productieve werkplek kan alleen
wanneer zowel gezondheidsrisico’s als het risico op ongelukken wordt
geminimaliseerd.
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•

het recht respecteren dat werknemers een vakbond vormen, of lid worden van een
vakbond, zonder angst voor represailles. De directie dient ook een constructieve
dialoog aan te gaan met vakbondsvertegenwoordigers.

•

medewerkers loon naar werken bieden. Alle personeelsleden moeten ook
contractueel in dienst zijn. De directies zijn op hun beurt in het bezit van een kopie
van de contracten en de identiteitskaart van alle personeelsleden.

•

werknemers kansen bieden om hun vaardigheden te ontwikkelen, en
doorgroeimogelijkheden waar mogelijk.

Wij controleren op regelmatige basis onze leveranciers op duurzaamheidsinspanningen,
zodat bovenstaande punten nageleefd worden. Samen dragen we namelijk de
verantwoordelijkheid voor de producten die we in de markt zetten.
U kan dus te allen tijde de nodige documenten voorleggen, zodat we onze klanten garanties
kunnen bieden dat u een duurzame partner bent. Het gaat dan om aanwezige ecolabels en
de nodige bewijzen dat eerlijke sociale voorwaarden worden gerespecteerd. Om dit te
waarborgen, zorgt u voor geschikte en effectieve controlesystemen.
s
U garandeert bijgevolg zaken te doen met integriteit, relevante wetten te respecteren en
frauduleuze praktijken af te zweren.
Voor akkoord,
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