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INLEIDING
Burg Group is een toonaangevend Europees familiebedrijf en internationale totaalleverancier van
gefermenteerde azijn, siropen en huishoudelijke reinigingsmiddelen. Wij leveren onze producten
voornamelijk onder eigen label aan supermarkten, voedingsbedrijven, fabrikanten van augurken,
jam en sauzen en andere industriële klanten, voornamelijk in Europa maar ook in andere delen van
de wereld. Onze activiteiten kunnen in de volgende sectoren worden onderverdeeld:
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ONZE GEDRAGSCODE
1 WIJ HOUDEN ONS AAN WET- EN REGELGEVING
Als professioneel bedrijf leven wij alle wetten en regels na die door de toepasselijke
overheid zijn bepaald. Hierdoor kunnen we een goede bedrijfsburger, betrouwbare
zakenpartner en werkgever zijn. Het naleven van de wet- en regelgeving is
fundamenteel voor alles wat we doen.

2 WIJ STAAN IN VOOR VEILIGE PRODUCTEN,
PROCESSEN EN WERKOMGEVINGEN
Als professioneel bedrijf leven wij alle wetten en regels na die door de toepasselijke
overheid zijn bepaald. Hierdoor kunnen we een goede bedrijfsburger, betrouwbare
zakenpartner en werkgever zijn. Het naleven van de wet- en regelgeving is
fundamenteel voor alles wat we doen.
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3 WIJ RESPECTEREN ELKAAR EN HET MILIEU
We zijn van mening dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid zijn. Wederzijds respect
op de werkplek zorgt voor een aangename werkomgeving en dit heeft voor iedereen
voordelen. Aangezien we actief zijn in een wereld waarin we een doorslaggevende rol
voor onze toekomstige generaties spelen, respecteren we het milieu en nemen we onze
verantwoordelijkheid ernstig. Als leidraad respecteren we de principes van het Global
Compact-initiatief van de VN en bijgevolg ook de principes van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens en van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Wij
verwachten dat dezelfde principes binnen onze hele toeleveringsketen worden toegepast.

4 WIJ DOEN EERLIJK ZAKEN
Wij zijn een familiebedrijf en een betrouwbare zakenpartner, gericht op langdurige
continuïteit. Om dit te bereiken, zijn langdurige relaties en samenwerking met onze
zakelijke partners essentieel en bijgevolg doen we eerlijk zaken. Dit geldt voor alle
relaties binnen onze toeleveringsketens. Als leidraad respecteren we de principes van het
Global Compact-initiatief van de VN en de 'Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen"
opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
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VERWIJZINGEN
Verenigde Naties: Global Compact-initiatief van de VN
www.unglobalcompact.org
Verenigde Naties: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
www.un.org/en/documents/udhr
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)
www.ilo.org
OESO: Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen
www.oecd.org/corporate/mne/
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