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DUURZAAM BELEID VOOR NATUURLIJK RUBBER – OKTOBER 2017 

 

 

Pirelli heeft zichzelf opgedragen om een duurzame en verantwoorde wijze voor de aanschaf en het gebruik 

van natuurlijk rubber te promoten, te ontwikkelen en ten uitvoer te brengen in zijn gehele waardeketen.  

 

Aangezien er een stijging in de totale vraag naar natuurlijk rubber wordt verwacht, is duurzaam beheer van 

de leveringsketen van natuurlijk rubber essentieel om bossen en biologische diversiteit in stand te houden 

en om langdurende ontwikkeling voor plaatselijke gemeenschappen en economieën mogelijk te maken.  

 

De leveringsketen van natuurlijk rubber van bron tot afzetgebied omvat Producenten/Landbouwers, 

Handelaars, Verwerkingsbedrijven, Ondernemingen en Fabrikanten. Pirelli bevindt zich op de onderste trede 

van de keten, als een bandenfabrikant die natuurlijkrubberplantages noch verwerkingsbedrijven heeft.  

 

In deze context streeft Pirelli ernaar om een actieve deelnemer te worden van de wereldwijde inspanningen 

voor duurzaam natuurlijk rubber. Daarvoor zal hij samenwerken met zijn waardeketen en industrietak om 

transparantie te verbeteren en om procedures en instrumenten voor een betere traceerbaarheid verder te 

ontwikkelen op basis van een risicogebaseerde aanpak. 

 

Het duurzaam beleid voor natuurlijk rubber van Pirelli steunt op de volgende pijlers.  

 

 

I. ZORG DRAGEN VOOR MENSEN 

 

Mensenrechten beschermen en degelijke arbeidsvoorwaarden promoten  

 

Respect voor universele mensenrechten en bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn 

van de werknemers zijn fundamentele en niet-verhandelbare beginselen.  

 

Pirelli verwacht dat alle deelnemers van zijn leveringsketen: 

 

- hoge normen inzake preventie, evaluatie en beheer van gezondheid op de werkplek en 

veiligheidsrisico's in acht nemen; 

 

- discriminatie op basis van geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, religieuze of politieke 

overtuigingen, lidmaatschap van vakverenigingen, etniciteit, nationaliteit, leeftijd, sociale achtergrond of 

status, lichamelijke beperkingen of geestelijke stoornissen voorkomen; 

 

- geschikte arbeidsvoorwaarden promoten, met inbegrip van reguliere arbeidsovereenkomsten, 

salarissen die tenminste gelijk zijn aan het landelijk minimumsalaris voor gelijkwaardig werk, 

rechtvaardige arbeidstijden, vrijheid om vakverenigingen op te richten of er lid van te worden en om 

collectief te onderhandelen in overeenstemming met de toepasselijke nationale en internationale 

wetten, en ondersteuning te verlenen aan wie op de plantages wonen zodat ze toegang hebben tot de 

nodige hulpmiddelen voor adequate levensomstandigheden zoals beschreven in Verdrag nr.110 van de 

Internationale Arbeidsorganisatie; 

 

- geen enkele vorm van arbeidsuitbuiting, kinderarbeid, gedwongen of verplichte arbeid dulden, noch 

enige vorm van misbruik of geestelijke of fysieke dwang van directe werknemers en werkers die via de 

leveringsketen in dienst zijn genomen.  
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Deze verwachtingen worden verder uitgelegd in de internationale referentiedocumenten die Pirelli gebruikt 

(zie bijlage). 

 

 

De ontwikkeling van plaatselijke gemeenschappen aanmoedigen en conflicten over grondeigendom 

voorkomen 

 

De economische en sociale ontwikkeling van de plaatselijke gemeenschappen voorziet werkgelegenheid 

creëren en de inzetbaarheid van de plaatselijke bevolking verhogen, de levensstandaard verbeteren en 

voorkomen dat willens en wetens bijdragen, rechtstreeks en onrechtstreeks, gaan naar acties die zouden 

kunnen leiden tot benadeling van plaatselijke gemeenschappen of volken. 

 

Pirelli erkent het recht van inheemse volken en van het bos afhankelijke gemeenschappen om toegang te 

hebben tot en billijkerwijze te genieten van de rijkdommen van het bos.  

 

Pirelli verwacht dat zijn leveranciers: 

 

- verantwoordelijk handelen, de lokale voedselvoorziening niet op het spel zetten en een billijke 

compensatie aan plaatselijke gemeenschappen verlenen voor instandhoudingsmaatregelen of 

commercieel gebruik van het land; 

- gewoonterecht inzake landeigendom respecteren en beschermen; 

- naar een aanpak streven die niet op landroof is gericht. 

 

Het risico om willens en wetens, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij te dragen tot acties die kunnen leiden 

tot onwettelijke grondafstand en/of tot benadeling van plaatselijke gemeenschappen of volken dient te 

worden vermeden. Daarom wordt er van de Pirelli-leveranciers - vooral indien en wanneer plantages en/of 

industrieterreinen worden opgericht of getransformeerd - verwacht dat ze de methodologie en de 

Richtlijnen van Vrije, Voorafgaande en Geïnformeerde Toestemming (FPIC) ontwikkeld door het UN-REDD-

programma toepassen.  

 

 

II. ECOSYSTEMEN, FLORA EN FAUNA BESCHERMEN 

  

Tijdens de gehele levenscyclus van materialen betekent de continue verbetering van milieu-effecten het 

evalueren, beveiligen en zo mogelijk herstellen van ecosystemen, en het voorkomen, verzachten of saneren 

van schadelijke milieu-effecten op hulpbronnen, klimaatverandering, ecosystemen en relevante flora en 

fauna.  

 

In overeenstemming met deze aanpak verwacht Pirelli dat de deelnemers van zijn leveringsketen: 

 

- plannen voor goed landgebruik ontwikkelen om de overexploitatie van natuurlijke rijkdommen te 

voorkomen, om oppervlaktewater en grondwaterhulpbronnen in stand te houden en om de 

geproduceerde afval te reduceren, te beheren en terug te winnen; 

 

- voldoen aan wetten en verordeningen inzake het gebruik van chemische producten in de 

industriesector en chemicaliën zodanig beheren dat ze veilig worden gehanteerd, verplaatst, 

opgeslagen, gebruikt, teruggewonnen of afgevoerd; 

 

- goede processen en technologieën toepassen om de door de rubberfabrieken voortgebrachte geuren 

te beperken. 

 

 

III. GEEN ONTBOSSING, GEEN TURF, GEEN BRAND 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/possibly
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Pirelli pleit voor de bescherming en de instandhoudingn van oerbossen en zones met een grote 

milieuwaarde, onder andere sleutelecosystemen van turfland en intacte boslandschappen die negatief 

kunnen worden beïnvloed door de ontwikkeling van de rubberwinning, en vraagt daarom het volgende van 

zijn leveringsketen: 

 

- om geen rubber te produceren op bekend turfland; 

- om geen vuur te gebruiken om nieuwe aanplantingen, of heraanplantingen of andere ontwikkelingen 

voor te bereiden; 

- om de internationaal erkende aanpak van de High Conservation Value (HCV, hoge bewaarwaarde) en 

High Carbon Stock (HCS, grote koolstofvoorraad) toe te passen. Pirelli beschouwt deze laatste als een 

betrouwbaar hulpmiddel voor de doelstelling Nulontbossing, terwijl de duurzame ontwikkeling voor 

lokale gemeenschappen wordt aangemoedigd en een eerlijke en open dialoog met de betrokken 

belanghebbenden wordt bevorderd.   

 

 

IV. HULPMIDDELEN BEWAREN  

 

Pirelli verbindt zich ertoe om natuurlijk rubber op een hoog kwalitatieve en efficiënte wijze te gebruiken. Hij 

is betrokken bij onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die gericht zijn op de reductie van de gemiddelde 

bandenmassa, de verlenging van de levensduur van banden en de terugwinning van meer materiaal.  

 

Pirelli promoot dezelfde kwalitatieve en efficiënte aanpak in zijn leveringsketen om de druk op de 

biodiversiteit te verlichten, productefficiëntie te verhogen en de kosten van afvalverwerking te drukken. 

 

 

V. ETHIEK ALS BASIS 

 

Corruptie bestrijden  

 

Actieve en/of passieve corruptie wordt niet getolereerd, in welke gedaante of vorm dan ook, in geen enkel 

betrokken rechtsgebied, en ook op plaatsen waar zulke praktijken toelaatbaar zijn, getolereerd worden of 

niet voor de rechtbank worden gedaagd.  

 

 

VI. TRACEERBAARHEID EN RISICOKARTERING 

 

Pirelli heeft zich verdiept in procedures voor het traceren van zijn natuurlijkrubberleveringsketen en zijn 

partners. Hij belooft zijn toeleveranciers om sociale en ecologische traceerbaarheid en hulpmiddelen voor 

risicokartering te ontwikkelen en te gebruiken voor hun ketens. De middelen dienen efficiënt en 

betrouwbaar te zijn, zodat volledige traceerbaarheid op middellange termijn wordt bereikt. 

 

Pirelli is niet in staat om precies aan te geven hoe lang dat zal duren, door de grote fragmentatie van de 

leveringsketen van natuurlijk rubber en door de complexiteit van de traceerbaarheid en het 

risicokarteringsproces. Pirelli zal verslag uitbrengen over de gemaakte vooruitgang volgens Deel XI van dit 

Beleid. 

 

De resultaten van de risicokartering en de bereidheid van de leveringsketen om zich in te zetten voor 

herstelplannen wanneer dat nodig is zullen de beslissingen van Pirelli inzake de aankoop van natuurlijk 

rubber en de ontwikkelingsstrategieën beïnvloeden. 

 

 

VII. GOVERNANCE 
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Pirelli verwacht dat zijn leveranciers van natuurlijk rubber: 

- conform zijn Beleid werken; 

- het Beleid promoten in de betreffende leveringsketen; 

- een stelsel van zorgvuldigheidseisen in verband met dit Beleid ontwikkelen en uitvoeren voor de 

leveringsketen. 

 

Dit Beleid integreert de verplichtingen1 die Pirelli reeds genomen heeft in verband met het duurzame beheer 

van zijn leveringsketen. Het beheermodel van Pirelli wordt toegepast voor onder andere het volgende: 

 

- leveranciers aanmoedigen om constant verbeteringen uit te voeren door zelf kennisvergrotende kansen 

en activiteiten voor capaciteitsontwikkeling te voorzien, samen met Pirelli en door middel van 

samenwerking met anderen;  

- potentiële leveranciers van natuurlijk rubber evalueren op hun ecologisch, sociaal en zakelijk ethisch 

handelen vanaf de fase vóór de homologatie tot en met de audits ter plaatse uitgevoerd door een 

derde;  

- hun leveranciers vragen om de contractbepaling over duurzaamheid van Pirelli te ondertekenen (die de 

eerder vermelde verplichtingen van Pirelli omzet in specifieke rechten inzake milieu, mensenrechten en 

arbeidsrechten, alsook bedrijfsethiek en anti-corruptievoorschriften voor leveranciers), met het formele 

verzoek om hetzelfde duurzame beheermodel toe te passen in hun directe leveringsketen en goed toe 

te zien op de uitvoering ervan, zodat een virtueuze cirkel mogelijk wordt; 

- de conformiteit van de leveranciers met de duurzaamheidcontractbepaling van Pirelli in het oog houden 

door middel van derden via audits ter plaatse en zo nodig herstelacties vastleggen.  

 

Bewijzen van ernstige niet-naleving van dit Beleid of de weigering om een herstelplan op te stellen, of het 

niet uitvoeren van een overeengekomen herstelplan, kan leiden tot de opschorting of de beëindiging van de 

zakelijke relatie van Pirelli met de betreffende leverancier. 

 

Als een groep 2 leverancier van de leveringsketen van Pirelli betrokken is bij niet-naleving met sterke 

bewijzen, zal Pirelli de meest geschikte handelwijze bespreken met de betrokken groep 1 leverancier. 

Bewezen goede trouw en een proactieve aanpak van tegenmaatregelen worden door Pirelli beschouwd als 

een startpunt voor verantwoordelijke en gedeelde matiging, in plaats van een onmiddellijke beëindiging. 

 

 

VIII. SAMENWERKING EN CONSTRUCTIEVE DIALOOG ALS BELANGRIJKSTE 

BELEIDSINSTRUMENTEN 

 

Pirelli is van mening dat de mondiale uitdaging van de duurzaamheid van natuurlijk rubber inzet, 

samenwerking, dialoog en partnerschap van alle betrokken deelnemers behoeft.  

 

Naast zijn inzet ten opzichte van zijn leveranciers moedigt Pirelli actieve samenwerking tussen industrieën 

en onder belanghebbenden die een materiële rol spelen in de waardeketen van natuurlijk rubber aan met 

ondersteuning. Hij is er bovendien van overtuigd dat naast de individuele inzet van de ondernemingen een 

gezamenlijke inspanning kan leiden tot een krachtigere en snellere vooruitgang in de richting van de 

duurzame ontwikkeling van de mondiale leveringsketen van natuurlijk rubber. 

 

                                                      
1 Er wordt verwezen naar de verplichtingen van het bedrijf i.v.m. het duurzame beheer van zijn leveringsketen, vooral: 

Pirelli Values and the Ethical Code, Social Responsibility Policy for Occupational Health, Safety and Rights, and Environment, "Global 

Human Rights Policy”, “Product Stewardship Policy”, “Green Sourcing Policy”, “Quality Policy”, “Health, Safety and Environment 

Policy”, “Code of Conduct”, het Pirelli Anti-corruption Program, Pirelli Suppliers “Sustainability Clause”, “Pirelli Suppliers Handbook” 

en bijbehorende documentatie, Whistleblowing Policy. 

Alle vermelde Pirelli-documenten worden in verschillende talen gepubliceerd op www.pirelli.com. 
 

https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/the-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/global-human-rights-policy-
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/global-human-rights-policy-
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/product-stewardship-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/green-sourcing-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/quality-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/health-safety-and-environment-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/health-safety-and-environment-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/code-of-conduct
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/anti-corruption-program
http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=59887
http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=94175
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/whistleblowing-policy
http://www.pirelli.com/
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Pirelli werkt samen met nationale en internationale gouvernementele, niet-gouvernementele, sectoriële en 

academische initiatieven om mondiale duurzame gedragslijnen en beginselen voor natuurlijk rubber te 

ontwikkelen.  

 

 

IX. INTERNATIONAAL ERKENDE VORMEN VAN CERTIFICERING 

 

Pirelli moedigt zijn leveringsketen aan om zich te verdiepen in internationaal erkende, robuuste, door derden 

gecontroleerde certificeringssystemen voor ecologisch, sociaal en zakelijk ethisch duurzaam beheer op alle 

niveaus van de leveringsketen, van plantages tot handelaars, tot verwerkingsbedrijven en verhandeling, om 

te eindigen bij het fabricageproces van Pirelli-banden. 

 

 

X. TOEPASSING VAN HET BELEID  

 

Om de toepassing van dit Beleid te vergemakkelijken zal Pirelli een speciale Handleiding voor Toepassing 

opstellen en speciale trainingssessies en materiaal voorzien voor de verschillende niveaus van zijn 

leveringsketen en voor zijn werknemers die bij de procedure betrokken zijn.  

 

Pirelli ondersteunt en interageert met initiatieven voor capaciteitsopbouw en capaciteitsontwikkeling die 

gericht zijn op de ontwikkeling van een opgeleide, gekwalificeerde en duurzame bevoorradingsbasis van 

natuurlijk rubber. 

 

 

XI. COMMUNICATIE OVER VOORUITGANG  

Pirelli zal informeren over de vooruitgang van de toepassing van het Beleid via de institutionele kanalen, 

onder andere de website van het bedrijf en het jaarlijkse verslag.  

Wanneer het van pas komt, zullen de gemaakte vooruitgang en de aangetroffen obstakels besproken 

worden in speciale ontmoetingen voor de belanghebbenden. Deze beogen de toepassing van het Beleid 

door de deelnemers op een zo duurzaam en efficiënt mogelijke wijze te ondersteunen. 

 

 

XII. KLACHTENPROCEDURE 

Pirelli voorziet zijn leveringsketen en zijn belanghebbenden in het algemeen van een speciaal vertrouwelijk 

kanaal (de “Meldingsregelingsbeleid-Klachtenprocedure van de Groep” gepubliceerd op de Pirelli-website) 

voor het melden van situaties die in strijd met dit Beleid kunnen zijn. 

 

 

 

Dit Beleid wordt onderworpen aan latere updates in het licht van de resultaten en de ervaring die 

voortkomen uit de toepassing ervan in de praktijk. 

 

 

 

 

VICEVOORZITTER DIRECTIE en CEO 

 

Marco Tronchetti Provera 

 

 

 

 

 

http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/whistleblowing-policy
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BIJLAGE 

 

HET DUURZAAM BELEID VOOR NATUURLIJK RUBBER VAN PIRELLI: BELANGRIJKSTE 

INTERNATIONALE REFERENTIEDOCUMENTEN 

 

- het Internationaal Statuut voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, dat bestaat uit de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten; 

- De tien beginselen van het 'Global Compact'-initiatief van de Verenigde Naties; 

- het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind; 

- de Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van inheemse volken; 

- het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie; 

- de Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties; 

- Richtlijnen voor multinationale ondernemingen; 

- de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over de fundamentele principes en rechten met 

betrekking tot werk en de bijbehorende van toepassing zijnde verdragen; 

- Verdrag nr.110 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende arbeidsvoorwaarden voor 

plantagearbeiders 

- Verdrag nr.169 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende inheemse en in stamverband 

levende volken; 

- het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; 

- de Bossenverklaring van New York; 

- de Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling; 

- “Principes voor verantwoordelijk investering in landbouw en voedselsystemen” uitgegeven door het 

Commissie inzake Wereldvoedselzekerheid; 

- Verdrag inzake biologische diversiteit; 

- Overeenkomst inzake "Internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten”. 

- Richtlijnen van de Verenigde Naties en de FAO inzake het verantwoord beheer van landgebruik, visserij 

en bossen  

- Kamer van koophandel van importeurs en exporteurs van metalen, mineralen en chemicaliën van China 

(CCCMC) Richtlijn voor duurzaam natuurlijk rubber  

- Internationale gedragscode van FAO voor de distributie en het gebruik van bestrijdingsmiddelen 

- De Ronde Tafel voor duurzame palmolie (RSPO) Principes en criteria. 

- Integratie van Hoge bewaarwaarden (HCV), Grote koolstofvoorraad (HCS) Bossen en Vrije, 

voorafgaande en geïnformeerde toestemming (FPIC) door HCS Stuurgroep benadering. 

 

Aanvullende referentiedocumenten kunnen in aanmerking komen voor het opstellen van de Handleiding 

voor Toepassing, volgens deel X van dit Beleid. 


