GEDRAGSCODE VOOR
LEVERANCIERS

de preventie van persistente verontreinigende stoffen (POP-verdrag),
kwikemissies (Minamata-verdrag), en de beheersing van
grensoverschrijdende overbrenging
van gevaarlijke afvalstoffen (Verdrag van Bazel).

1. Inleiding

c) Mensenrechten en arbeidspraktijken

Onze leveranciers en andere business partners ("zakenpartners")
dragen bij aan de toegevoegde waarde, kwaliteit en innovatiekracht
van Hilti. Als gevolg daarvan hebben onze zakenpartners een
aanzienlijke invloed op het bereiken van onze
duurzaamheidsdoelstellingen. Sterke zakenpartners dragen bij aan
een positieve impact op de ecologische en sociale aspecten van onze
bedrijfsactiviteiten. Bij Hilti streven we ernaar om op ethische en
verantwoorde wijze in te kopen. Om onze normen te waarborgen,
verlangen wij van alle directe zakenpartners zich aan deze codex te
houden in aanvulling op de nodige eigen verplichtingen ten opzichte
van hun supply chain. Zakenpartners mogen op hun beurt van Hilti
verwachten zich te houden aan haar eigen Gedragscode en daar
actief naar te handelen.

Hilti is lid van het UN Global Compact en eist van u dat u alle
internationaal afgekondigde mensenrechten respecteert door te
voorkomen dat u de oorzaak bent van of medeplichtig bent aan
schendingen van de mensenrechten. Naleving vereist dat men niet:
•

•

•
•

2. Algemene verbintenis

Als onze zakenpartner zal u voorzorgsmaatregelen nemen om schade
aan mens en milieu te voorkomen. De bescherming van
mensenrechten en milieu en de daarvoor benodigde zorgvuldigheid
zullen verankerd moeten zijn in uw bedrijfsvoering en in die van uw
directe zakenpartners. Wij eisen dat u een adequaat en effectief risico
managementsysteem heeft om risico's voor mens en milieu te
identificeren en om schade te voorkomen, te beëindigen of tot een
minimum te beperken. Dit kan zowel systematische als ad hoc
risicoanalyses van uw bedrijf en uw directe zakenpartners omvatten.
U bent verantwoordelijk voor risico's of letsel door u veroorzaakt of
waartoe u bijdraagt binnen uw supply chain.
U verbindt zich ertoe om deel te nemen aan Hilti’s IT-ondersteunde
monitoringprocessen om de naleving van deze verplichtingen te
controleren.

a) Anti-corruptie verplichting

Alle vormen van betrokkenheid bij omkoping en corruptie zijn
ten strengste verboden. Als zakenpartner zal u geen enkele vorm van
directe of indirecte betrokkenheid bij corruptie
of omkoping tolereren en zal u aan een overheidsfunctionaris of aan
een wederpartij in de particuliere sector niets van waarde toekennen,
aanbieden of beloven om een officiële handeling te beïnvloeden of om
een ongepast voordeel te behalen.

b) Gezondheid, veiligheid en milieu

Hilti verwacht van u dat u verantwoordelijkheid neemt voor de
gezondheid en veiligheid van uw werknemers in overeenstemming
met de toepasselijke wettelijke en internationale normen om veilige
werkomstandigheden te bieden.
Als onze zakenpartner zal u ernaar streven zowel afval als emissies in
lucht, bodem en water tot een minimum te beperken en ook bij te
dragen aan het recyclen en hergebruiken van materialen en
producten, naast het voldoen aan de eisen zoals vermeld in de
Chemical Checklist. U zal internationale en nationale normen
toepassen op de behandeling, opslag en verwijdering van gevaarlijk
afval en chemicaliën behandelen zonder schade aan het milieu en de
energie-efficiëntie voortdurend verbeteren. Doelstellingen omvatten
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•

gebruik maakt van of bijdraagt aan slavernij, dienstbaarheid,
gedwongen of verplichte arbeid en mensenhandel, of gebruik
maakt van kinderarbeid of dwangarbeid1;
discrimineert op basis van ras, huidskleur, geslacht, taal,
nationale of sociale afkomst, geboorte of andere status, etniciteit,
culturele achtergrond, leeftijd, handicap, geloofsovertuiging,
politieke of andere overtuiging, seksuele geaardheid of enig
ander kenmerk;
de maximaal wettelijk toegestane werktijd overschrijdt2;
het recht van werknemers op vergadering, vereniging en
collectieve onderhandelingen belemmert;
gebruik maakt van elke vorm van mentale en/of fysieke
vorm van disciplinaire maatregelen en zich schuldig maakt aan
systematische pesterijen.

Zakenpartners zullen ten minste het wettelijk minimumloon betalen en
alle overuren vergoeden conform de toepasselijke wet- en
regelgeving.

d) Andere aspecten die de aandacht van onze partners
vereisen

Zakenpartners zullen belangenconflicten die onze zakelijke relatie
kunnen beïnvloeden, vermijden en/of bekendmaken. U mag het
witwassen van geld of de financiering van terrorisme niet direct of
indirect faciliteren. Naleving van toepasselijke export-, re-export en
douanevoorschriften met betrekking tot producten, data, software en
informatietechnologie is verplicht.

3. Toezicht

Hilti behoudt zich het recht voor om bestaande en nieuwe
zakenpartners te controleren op naleving van deze codex, op
regelmatige of ad hoc basis indien nodig. Het toezicht kan ook
worden uitgevoerd door een gespecialiseerde, onafhankelijke
organisatie.
Hilti zal in geval van niet-naleving passende maatregelen nemen
waaronder in samenwerking met de zakenpartner trachten de nietnaleving binnen een gepaste termijn op te lossen als uit het gedrag
van de zakenpartner een oprechte wens blijkt om de overtredingen
van deze codex te verhelpen. Hilti behoudt zich echter het recht voor
om de zakenrelatie te beëindigen in geval van ernstige of herhaalde
overtredingen.
Gevallen van niet-naleving kunnen worden gemeld via het anonieme
SpeakUp klokkenluidersmechanisme of rechtstreeks via onze supply
manager.
1

volgens de IAO-Verdragen,138 182 alsmede en 29105

2

volgens de IAO-Verdragen en1 30
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