GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS
Van den Heuvel heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. MVO betekent voor Van den
Heuvel dat wij constant rekening houden met de effecten van onze activiteiten op de directe omgeving en het milieu. Daarnaast zijn
we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en hebben we oog voor onze invloed op menselijke aspecten binnen
en buiten onze bedrijfsvoering. Concreet betekent dit dat wij de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu minimaliseren en
leveren wij een zo groot mogelijke bijdrage op maatschappelijk en sociaal gebied.
We realiseren ons dat we dit niet alleen kunnen,
samenwerken leidt tot een sneller en duurzamer resultaat.
Deze gedragscode voor leveranciers heeft Van den Heuvel
opgesteld als onderdeel van haar MVO-beleid. Het schetst de
kaders van ethisch en eerlijk zakendoen, omschrijft hoe wij
met onze medewerkers omgaan en hoe wij de leefomgeving
verbeteren. De in deze gedragscode beschreven richtlijnen
vormen de basis waarop Van den Heuvel wilt samenwerken
met haar leveranciers en onderaannemers.

Mensenrechten
Antidiscriminatie
Onze leveranciers houden zich aan de antidiscriminatie
bepalingen zoals vastgelegd in wet- en regelgeving en
discrimineren op geen enkele vorm op grond van
leeftijd, nationaliteit, ras, seksualiteit, sekse, religie of
lichamelijke beperking. (ILO conventies 100, 111)

Vrijheid van vereniging
Onze leveranciers geven werknemers de vrijheid zich te
organiseren voor het behartigen van hun belangen. Zij
hebben het recht te participeren in (vak)verenigingen en
collectieve onderhandelingen gericht op behoud en
verbetering van arbeidsvoorwaarden. (ILO conventies
87, 98, 135, 154)

Preventie van Kinderarbeid
Onze leveranciers leven alle (supra)nationale wet- en
regelgeving na die van toepassing zijn op kinderarbeid.
Dit betekend onder andere dat leerplichtige kinderen
niet behoren tot de beroepsbevolking en dat kinderen
onder de 18 jaar niet worden ingezet voor gevaarlijk
werk. (ILO conventies 79, 138, 142, 182)

Vrijwillige arbeid

Arbeidsomstandigheden
Beloning
Onze leveranciers betalen hun medewerkers niet minder
dan het wettelijk minimumloon. Beloning voor werk
dient daarnaast te voldoen aan de industriemaatstaven
en ILO conventies, met betrekking tot de hoogte van de
beloning. (ILO conventies 26, 131)

Veilige & gezonde werkplek
Onze leveranciers voldoen aan alle (supra)nationale weten regelgeving met betrekking tot arbeid en
arbeidsomstandigheden, zoals vastgelegd in de ILO
conventie. Daarnaast worden de van toepassing zijnde
Cao’s nageleefd. (ILO conventie 155)
Onze leveranciers dragen zorg voor de veiligheid en
gezondheid van klanten, werknemers en omwonenden
door gebruik te maken van veilige gereedschappen,
faciliteiten, technologieën, werkwijzen en door
voorbereid te zijn op calamiteiten.
Daarnaast worden er adequate voorzorgsmaatregelen
genomen om ongevallen en schade voor de gezondheid
te voorkomen.
Tenslotte zorgen zij ervoor dat hun medewerkers de
geldende instructies met betrekking tot gezondheid en
veiligheid op de werkplek zonder uitzondering naleven,
wanneer zij werken op onze locaties.

Werktijden
Onze leveranciers houden zich aan behoorlijke
werktijden overeenkomend met de standaarden binnen
de industrie en (supra)nationale wetgeving. (ILO
conventies 1, 14)

Alle arbeid dient te zijn berust op vrijwillige basis. Er
wordt geen druk op mensen uitgeoefend om arbeid te
verrichten zoals bepaald in de internationale
mensenrechtenverdragen. (ILO conventies 29, 105)
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Milieu

Ethisch handelen

Afval en recycling

Wet- en regelgeving

Onze leveranciers voldoen aan de milieuwetgeving en
stellen daarnaast tot doel dat afval wordt vermeden en
anders gerecycled waar mogelijk. Onze leveranciers
richten hun processen dusdanig in dat afvalstoffen
worden vervoerd, opgeslagen, behandeld en afgevoerd
op een milieuvriendelijke en veilige manier.

Onze leveranciers voldoen aan alle (supra)nationale weten regelgeving. Indien er striktere standaarden zijn
vanuit de industrie, worden deze aangehouden.

Emissies en vervuiling
Onze leveranciers beperken de uitstoot tot een
minimum met behulp van de laatste technologieën.
Daarnaast beheersen zij de hoeveelheid schadelijke
emissies en behandelen deze voorafgaand aan het
ontladen.

Transparantie
Onze leveranciers streven naar zoveel mogelijk
transparantie op het gebied van processen en prestaties
binnen de bedrijfsvoering.

Eerlijke concurrentie
Onze leveranciers voldoen aan alle wet- en regelgeving
op het gebied van eerlijke concurrentie en handelen op
eerlijke wijze volgens de mededingingswet.

Integriteit

Informatievoorziening
Onze leveranciers voorzien ons desgevraagd van
passende informatie bettreffende hun doelstellingen,
inspanningen en resultaten op het gebied van milieu.

Onze leveranciers doen zaken op een eerlijke wijze en
nemen zuivere beslissingen, waarbij zij corruptie,
machtsmisbruik en belangenverstrengeling vermijden.

Privacy wet- en regelgeving
Indien en voor zover persoonsgegevens worden
verwerkt voor de uitvoer van de opdracht zal leverancier
overeenkomstig de AVG handelen.
Indien en voor zover noodzakelijk zal met de leverancier
een verwerkersovereenkomst worden overeengekomen.

Wij werken alleen samen met leveranciers die onze Gedragscode voor leveranciers ondertekenen. Met de ondertekening gaat u
akkoord met de inhoud van deze Gedragscode en verplicht u zich tot naleving ervan.
Tevens behoudt Van den Heuvel zich het recht voor om naleving van de Gedragscode te controleren en heeft de bevoegdheid de
leverancier te auditeren. Indien blijkt dat een leverancier niet blijvend deze Gedragscode voor leveranciers naleeft kan dit
consequenties hebben voor de voortzetting van de relatie tussen leverancier en Van den Heuvel.

Ondertekening
Leverancier:
Plaats:
Datum:
Handtekening:

Naam:
Functie:
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