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SP-Q-45001-BCQA

DOEL VAN DE PROCEDURE
Economisch succes en duurzaam ondernemen zijn niet tegenstrijdig, maar kunnen goed samengaan.
De gedragscode van Bekaert voor leveranciers beschrijft de minimale eisen waaraan onze leveranciers
moeten voldoen als het gaat om eerlijke handelspraktijken en ethiek, arbeidspraktijk, effecten op het
milieu en resultaten op het gebied van veiligheid en gezondheid.

2

REDEN VOOR WIJZIGING
Nieuwe procedure

3

REIKWIJDTE
Alle leveranciers van Bekaert

4

DEFINITIES/AFKORTINGEN
CPD: centrale inkoopafdeling (Central Purchasing Department)

5

SAMENVATTING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN
CPD: verantwoordelijk voor de communicatie en het contact met de leverancier, waaronder begrepen
het vastleggen en bewaken van de naleving van de eisen door de leveranciers.
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Eerlijke handelspraktijken en ethiek

Elke leverancier van Bekaert hanteert de hoogste normen van eerlijke handelspraktijken en ethiek, waaronder
begrepen:

6.1.1

Bedrijfsintegriteit
Leveranciers van Bekaert houden zich op geen enkele wijze bezig met enigerlei vorm van corruptie, afpersing,
verduistering of omkoping. Zij voldoen aan alle toepasselijke anticorruptiewet- en regelgeving van de landen
waarin zij werkzaam zijn, en aan alle toepasselijke internationale anticorruptieverdragen. Elke leverancier van
Bekaert verplicht zich slechts eerlijke en onpartijdige concurrentie aan de dag te leggen. Leveranciers van
Bekaert houden zich aan internationale handelsverordeningen en exportcontrolevoorschriften.
Elke leverancier van Bekaert vermijdt situaties van belangenverstrengeling in relaties met medewerkers van
Bekaert. Elke leverancier van Bekaert hanteert een onbetwistbaar niveau van integriteit, wat onder meer
inhoudt dat er geen buitensporige geschenken en diners, amusement, reizen, verblijf of andere giften aan
medewerkers van Bekaert worden aangeboden.
Bekaert ondersteunt leveranciers niet bij het ontduiken van belasting en laten hun eigenaren of medewerkers
niet profiteren van prijsafspraken die niet in lijn zijn met ethische handelspraktijken en met fiscale en andere
juridische eisen.

6.1.2

Bescherming van intellectuele eigendom
Alle leveranciers van Bekaert respecteren rechten van intellectuele eigendom en gaan met het bestaan van en
met informatie over technologie en kennis zodanig om dat de rechten van intellectuele eigendom van Bekaert
afdoende worden beschermd.
Ook de merknaam en het logo van Bekaert zijn voorbeelden van eigendomsrechten. Leveranciers maken geen
gebruik van het Bekaert- logo en publiceren Bekaert niet als referentieklant in hun online- of gedrukte
communicatiemiddelen zonder de voorafgaande toestemming van Bekaert. Dergelijke verzoeken kunnen
worden gestuurd naar corporate@bekaert.com. Bekaert behoudt zich het recht voor een gegeven goedkeuring
weer in te trekken, mocht de relatie met de leverancier worden beëindigd.

6.1.3

Vertrouwelijkheid van informatie en bekendmaking van informatie
Alle leveranciers van Bekaert behandelen de van Bekaert verkregen informatie als strikt vertrouwelijk.
Informatie betreffende de bedrijfsactiviteiten, structuur, financiële situatie en resultaten van de leveranciers
worden bekendgemaakt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften.

6.1.4

Verantwoorde oorsprong van mineralen
Bekaert verplicht zich gebruik te maken van grondstoffen van legale en duurzame oorsprong. Bekaert wil de
inkoop van “conflictmineralen” voorkomen, omdat deze bijdragen aan de financiering van gewapende conflicten
en misbruik van mensenrechten in de hand werken. Bekaert besteedt hier de nodige aandacht aan in de vorm
van zorgvuldig onderzoek om deze verplichting ook daadwerkelijk te realiseren en verzoekt leveranciers die
hiermee te maken hebben Bekaert in dit opzicht volledig te steunen.
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Alle leveranciers van Bekaert voeren hun bedrijfsactiviteiten op een veilige manier uit en voeren redelijke
maatregelen in om hun blootstelling aan bedreigingen van de veiligheid tot een minimum te beperken.

6.2

Arbeidspraktijk
De leveranciers van Bekaert ondersteunen de ‘Universele verklaring van de rechten van de mens’ van de
Verenigde Naties en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

6.2.1

Naleving van de wet
Leveranciers van Bekaert verplichten zich de wetgeving en de collectieve arbeidsovereenkomsten in de landen
waarin zij werken na te leven. De gedragscode voor leveranciers en alle daarmee samenhangende praktijken
moeten dan ook stroken met de daarmee verband houdende wet- en regelgeving.

6.2.2

Vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en het recht op collectieve onderhandelingen
Leveranciers van Bekaert erkennen het recht van hun medewerkers om al dan niet deel te nemen aan
vakverenigingen en collectieve onderhandelingen.

6.2.3

Non-discriminatie
Leveranciers van Bekaert onderkennen en waarderen het bestaan van verschillende waarden en culturele
normen. Elke leverancier verplicht zich op het gebied van werkgelegenheid gelijke kansen te bieden en maakt
zich niet schuldig aan discriminatie op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, maatschappelijke of etnische afkomst,
geslacht, lichamelijke beperkingen, seksuele voorkeur, religie, politieke kleur of vakbondslidmaatschap. Alleen
professionele kwalificaties zijn van belang.

6.2.4

Eerlijke arbeidsomstandigheden, contracten, lonen en werktijden
Een leverancier van Bekaert verplicht zich tot naleving van alle toepasselijke internationale, nationale en lokale
wetgeving en/of collectieve arbeidsovereenkomsten verband houdende met lonen, uitkeringen, werktijden en
arbeidsomstandigheden.

6.3

Zorg voor het milieu
Bekaert verwacht dat haar leveranciers voldoen aan alle toepasselijke milieuwet- en -regelgeving.
Leveranciers van Bekaert verplichten zich tot het ontwikkelen van schonere processen, streven ernaar de
gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken en volgen de beste praktijk op het gebied van
milieubeheer, waaronder begrepen de zuinige omgang met energie en natuurlijke hulpbronnen, het beperken
van CO2-emissie en de uitstoot van andere broeikasgassen, verantwoord waterbeheer, alsmede de
behandeling, vermindering en recycling van afval.

6.4

Gezondheid en veiligheid
Wij streven ernaar te werken met leveranciers die aan al hun medewerkers een veilige en gezonde werkplek
bieden. Als leverancier van Bekaert verplichten u en uw werknemers zich ertoe op een veilige manier te
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werken. Hierbij werkt u voortdurend toe naar het bereiken van een doelstelling van nul incidenten. U voorziet uw
medewerkers van alle noodzakelijke scholing en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Leveranciers die toegang hebben tot het terrein van Bekaert om overeengekomen diensten te verrichten, zijn
verplicht de veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen voor bezoekers en externe aannemers van Bekaert te
erkennen en na te leven.

6.5

Leveranciers
Van een leverancier van Bekaert wordt verwacht dat hij ook in zijn toeleveringsketen een gedragscode voor
leveranciers invoert. De in die gedragscode beschreven principes moeten ten minste in overeenstemming zijn
met de principes van de gedragscode van Bekaert voor leveranciers.

6.6

Documentatie en bewaking
Om naleving van de gedragscode voor leveranciers te waarborgen en te kunnen aantonen, dient u alle
relevante documentatie vast te leggen en ons desgevraagd ondersteunende documentatie te verschaffen. Deze
gedragscode vormt een integraal onderdeel van de procedure van Bekaert voor het beheren en evalueren van
relaties met leveranciers. Bekaert hanteert een risicogebaseerde aanpak bij het beoordelen van de naleving van
de eisen in deze code door leveranciers. Bewaking kan plaatsvinden in de vorm van zelfbeoordeling,
locatiebezoeken en nazorg in geval van verbeterplannen. Bij de aanpak van vastgestelde tekortkomingen werkt
Bekaert met haar leveranciers samen.

7

CORRIGERENDE MAATREGELEN
Bekaert behoudt zich het recht voor de samenwerking stop te zetten met leveranciers die niet aan de eisen van
de gedragscode voldoen of die niet met een verbeterplan kunnen komen of aan een verbeterplan kunnen
voldoen.

8

REFERENTIES/BIJLAGE
SP-Q-45001-F00-BCQA: Formulier naleving gedragscode van Bekaert voor leveranciers
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