
 
 

Kantar Gedragscode 
 

Kantar en haar bedrijven zijn op veel gebieden en in veel landen over de hele wereld actief. In alle gevallen 

respecteren we de nationale wetten, en waar relevant, alle andere wetten met een internationaal bereik, zoals 

de UK Bribery Act (Britse anti-omkoopwet), de US Foreign Corrupt Practices Act (Amerikaanse wet tegen 

buitenlandse corruptiepraktijken) en de UK Modern Slavery Act (Britse wet tegen moderne slavernij), en 

industriële gedragscodes. We streven ernaar ethisch te handelen in alle aspecten van ons bedrijf en de hoogste 

normen van eerlijkheid en integriteit te handhaven.  

We verwachten en eisen van al onze zakelijke partners, inclusief onze leveranciers, dat ze in dezelfde mate 

streven naar ethisch gedrag en vragen u daarom om uw instemming met onze zakelijke gedragscode (in de 

eerste kolom), zoals gewijzigd voor niet-Kantar-entiteiten (in de tweede kolom), te bevestigen. 

We verwachten van al onze leveranciers dat ze passende maatregelen hanteren op de naleving van enerzijds 

deze normen en anderzijds op de van toepassing zijnde lokale en internationale wetgeving.  

We verwachten van onze leveranciers dat ze zich zichtbaar aan de principes van deze code houden en dat ze 

een doorlopend proces van risicobeheer hebben op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid, en arbeid 

en ethiek, dat samenhangt met de activiteiten van de leveranciers.  

Leveranciers moeten werknemers aanmoedigen om bezorgdheid te melden zonder angst voor bedreiging of 

represailles te hoeven hebben. Leveranciers moeten hiertoe zo nodig passende maatregelen treffen.  

Leveranciers dienen gelijkwaardige normen voor deze Code in te voeren voor hun eigen toeleveringsketen. 

 
Toelichting: in de eerste kolom staat de Gedragscode beschreven en deze is waar nodig in de tweede 

kolom aangepast voor bedrijven die geen deel uitmaken van de Kantar Groep). 
 

Kantar’s Code Wat Kantar verwacht van zijn leveranciers 

Wij, personeel en management van alle bedrijven in de 
Kantar Groep (“de Groep”), erkennen onze 
verplichtingen ten opzichte van iedereen die belang heeft 
bij het laten slagen van onze onderneming, inclusief 
aandeelhouders,klanten, bedrijfsleiding en 
toeleveranciers; 

U bevestigt dat u onze verplichtingen 
erkent en dat u met uw handelen deze 
verplichtingen niet zult schaden. 

Informatie over ons bedrijf zal helder en nauwkeurig 
gecommuniceerd worden, op een niet-discriminatoire 
manier en in overeenstemming met alle lokale 
regelgeving; 

U bevestigt dat u informatie over de 
Kantar Groep op de wijze zoals hiernaast 
beschreven zult behandelen. 

Wij selecteren en bevorderen onze mensen op basis van 
hun kwalificaties en verdiensten, zonder te discrimineren 
op basis van ras, religie, herkomst, huidskleur, geslacht, 
seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie, 
leeftijd of handicap; 

U bevestigt dat u een gelijkwaardig 
beleid voert binnen uw organisatie. 

Wij zijn ervan overtuigd dat een werkplek veilig en 
beschaafd moet zijn; wij tolereren geen seksuele 
intimidatie, discriminatie of kwetsend gedrag van welke 
aard dan ook, inclusief het aanhoudend vernederen van 
individuen door woorden of daden, het vertonen of 
verspreiden van beledigende materialen, of het gebruik 
of het bezit van wapens in panden van Kantar of 
klanten; 

U bevestigt dat u binnen uw organisatie en 
uw toeleveringsketen een gelijkwaardig 
beleid hanteert en dat u onze werkplek en 
mensen conform dat beleid respecteert.  
 
Vooral:  
 
• Werkgelegenheid moet vrij worden   
gekozen; gedwongen of gebonden arbeid of 
enige andere vorm van moderne slavernij 
mag niet worden gebruikt;  
 
 
 



 
 
• Werknemers mogen niet worden verplicht 
om paspoorten of door de overheid 
uitgegeven identiteitsbewijzen in te leveren 
als voorwaarde voor tewerkstelling;  
 
• Kinderarbeid mag niet worden gebruikt;  
 
• De aan werknemers betaalde 
vergoedingen moeten voldoen aan alle 
toepasselijke loonwetten;  
 
• Werkweken mogen het door de lokale 
wetgeving vastgestelde maximum niet 
overschrijden;  
 
• Er is geen onmenselijke behandeling van 
werknemers, waaronder seksuele 
intimidatie, seksueel misbruik, lijfstraffen, 
fysieke dwang of verbaal geweld;  
 
• Kantar verwacht van zijn leveranciers dat 
zij veilige werkomstandigheden voor alle 
werknemers creëren en bevorderen;  
 
• Blootstelling van werknemers aan fysieke 
gevaren moet waar mogelijk worden 
geëlimineerd of, indien dat niet mogelijk is, 
worden beheerst;  
 
• Leveranciers moeten over adequate 
procedures beschikken om noodsituaties 
aan te pakken die werknemers kunnen 
treffen; en  
 
• Systemen moeten aanwezig zijn om 
arbeidsongevallen en ziekte te beheren, op 
te sporen en te rapporteren. 
 

Het gebruik, bezit of de distributie van illegale drugs, of 
personeel dat onder invloed van alcohol of drugs op het 
werk verschijnt, wordt door ons niet getolereerd; 

U bevestigt dat u een gelijkwaardig beleid 
voert in uw organisatie en dat u onze 
werkplek en werknemers zoals 
beschreven zult behandelen. 

Wij zullen alle informatie met betrekking tot de 
activiteiten van de Groep of hun klanten vertrouwelijk 
behandelen. In het bijzonder is "handelen met 
voorkennis" uitdrukkelijk verboden en vertrouwelijke 
informatie mag niet voor persoonlijk gewin worden 
gebruikt; 

U bevestigt dat u instemt met ons 
informatiebeschermingsbeleid. 

Wij zetten ons in voor de bescherming van gegevens van 
consumenten, klanten en werknemers in 
overeenstemming met nationale wetgeving en branche 
codes; 

U bevestigt dat u in uw organisatie 
vergelijkbare maatregelen heeft getroffen 
die alle informatie van en met betrekking 
tot onze bedrijfsvoering en die van onze 
zakenpartners dekken. 

Wij zullen geen werk verrichten dat voor zover ons 
bekend stellingen, suggesties of beelden bevat die in 
strijd zijn met het openbaar fatsoen en wij zullen de 
impact van ons werk op minderheidsgroeperingen 
grondig beoordelen, of dit nu minderheden zijn op basis 
van ras, religie, land van herkomst, huidskleur, geslacht, 
seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie, 
leeftijd of handicap; 

Voor zover van toepassing bevestigt u 
dat u vergelijkbare standaarden hanteert 
voor uw werk. 



 
Wij zullen geen werk uitvoeren dat erop gericht 
of ontwikkeld is om te misleiden, inclusief met betrekking 
tot sociale, milieu- en mensenrechtenkwesties; 

Voor zover van toepassing bevestigt u 
dat u vergelijkbare standaarden hanteert 
voor uw werk. 

Wij zullen het risico op reputatieschade voor de Groep 
door klanten of opdrachten beoordelen voordat de 
activiteiten worden opgestart. Hieronder valt ook 
reputatieschade door samenwerking met klanten die 
deelnemen aan activiteiten die inbreuk maken op de 
mensenrechten; 

Dit heeft alleen betrekking op leden van 
de Kantar Groep. 

Wij zullen noch voor persoonlijk noch voor familiaal 
gewin direct of indirect betrokken zijn bij activiteiten die 
concurreren met bedrijven binnen de Groep of met 
onze verplichtingen ten opzichte van deze bedrijven; 

Dit heeft alleen betrekking op leden van 
de Kantar Groep. 

Wij zullen geen steekpenningen geven, aanbieden of 
accepteren, of dit nu in contanten of anderszins is, aan of 
van derden, inclusief maar niet beperkt tot 
overheidsbeambten, klanten en makelaars of hun 
vertegenwoordigers. Wij zullen er gezamenlijk voor 
zorgen dat alle medewerkers dit beleid begrijpen 
door middel van training, communicatie en door het 
geven van voorbeelden; 

Dit is direct op u van toepassing. 

Wij zullen geen persoonlijke zaken aanbieden ter 
stimulering van een zakelijke relatie. Dit is niet bedoeld 
om geschikt amusement of incidentele giften van 
beperkte waarde te verbieden tenzij de klant een beleid 
voert waarbinnen dit verboden is; 

Dit is direct op u van toepassing. 

Wij zullen voor persoonlijk gewin geen goederen of 
diensten accepteren voor meer dan de nominale waarde 
van toeleveranciers, mogelijke leveranciers of andere 
derde partijen; 

Dit is direct op u van toepassing. 

Wij zullen geen persoonlijke of familiale 
belangenverstrengelingen toestaan binnen onze 
bedrijven of met onze toeleveranciers of andere derde 
partijen met wie we zaken doen; 

U zou een gelijkwaardig beleid moeten 
voeren binnen uw organisatie. 

Er mogen geen zakelijke bijdragen voor minder dan de 
marktwaarde van welke aard dan ook, inclusief het 
leveren van diensten of materialen, gedaan worden aan 
politici, politieke partijen of actiecomités, zonder de 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van 
Bestuur van Kantar; en 

U zou uw eigen beleid moeten hebben 
met betrekking tot dergelijke bijdragen, 
inclusief passende autorisatieprocedures. 

Wij zullen blijven streven naar een positieve bijdrage aan 
de samenleving en het milieu door: hoge normen voor 
marketingethiek te handhaven; binnen ons bedrijf, onze 
toeleveringsketen en onze klanten de mensenrechten te 
respecteren; respect voor het milieu; ondersteuning van 
maatschappelijke organisaties; ondersteuning van de 
ontwikkeling van medewerkers; en het beheren van 
aanzienlijke duurzaamheidsrisico's in onze 
toeleveringsketen. Ons duurzaamheidsbeleid en de 
verklaring inzake het mensenrechtenbeleid geven meer 
informatie over onze verplichtingen op deze gebieden.  
 

U zou een gelijkwaardig beleid moeten 
hebben in uw organisatie. Vooral: 
 
 • Leveranciers moeten voldoen aan de 
vereisten van de Britse Modern Slavery Act;  
 
• Leveranciers moeten alle relevante 
milieuvergunningen verkrijgen, inclusief 
voor afval en emissies;  
 
• Leveranciers moeten ernaar streven om 
verontreiniging te voorkomen door het 
implementeren van maatregelen in hun 
faciliteiten en processen, en door het 
recyclen, hergebruiken en vervangen van 
materialen. 
 

 


