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Door toe te treden tot het Global Compact van de Verenigde Naties heeft Befimmo zich ertoe verbonden
de grondbeginselen ervan op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en strijd
tegen corruptie te ondersteunen en toe te passen.
Befimmo wil haar Leveranciers 1 bij haar aanpak betrekken door haar waarden met hen te delen.
Als Leverancier van Befimmo vragen wij u om uw activiteiten uit te voeren volgens de waarden en
principes die in deze Gedragscode voor Leveranciers (GCL) zijn vastgelegd, met strikte inachtneming
van alle Voorschriften 2, en om uw eigen leveranciers en partners dienovereenkomstig te selecteren.
Naleving van deze GCL door de Leveranciers is een voorwaarde voor elk partnerschap met Befimmo,
maar ook voor de succesvolle voortzetting ervan.
Befimmo behoudt zich het recht voor om audits en evaluaties uit te voeren om na te gaan of u zich aan
deze GCL houdt.
In geval van gerede twijfel wat betreft de naleving van deze GCL kan de commerciële relatie worden
opgeschort totdat een grondig onderzoek is uitgevoerd. Bij bewezen niet-naleving stelt de Leverancier
zich bloot aan de beëindiging van alle commerciële relaties met Befimmo (onverminderd eventuele
wettelijke of reglementaire sancties).

Alle verwijzingen in deze Code naar “Leveranciers”, hebben betrekking op leveranciers, moederondernemingen,
dochtervennootschappen, verbonden ondernemingen of onderaannemers en andere dienstverleners of
partnerentiteiten, waar en wanneer zij ook actief zijn.
2 Alle verwijzingen in deze Code naar "Voorschriften" hebben betrekking op alle toepasselijke verdragen, wetten,
regelgevingen, richtlijnen, decreten en beschikkingen.
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Werk

Befimmo verwacht van haar Leveranciers dat zij ten minste de internationale verdragen inzake de
mensenrechten naleven, onder voorbehoud van gunstigere nationale wetgevingen. De naleving van de
fundamentele conventies van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) door de Leveranciers is een
essentiële vereiste voor Befimmo.

Mensenrechten

De Leverancier zal de op internationaal niveau vastgestelde bescherming van de mensenrechten
verdedigen en eerbiedigen en zal ervoor zorgen dat hij niet medeplichtig is aan schendingen van de
mensenrechten.

Intimidatie en brutale of onmenselijke behandeling

De Leverancier zal een omgeving creëren en handhaven waarin alle werknemers met waardigheid en
respect worden behandeld.
De Leverancier zal geen toevlucht nemen tot of zich inlaten met het volgende: bedreiging met geweld,
verbale of psychologische intimidatie of aanranding, seksuele uitbuiting en misbruik.

Lonen, arbeidstijd en andere arbeidsvoorwaarden

De Leverancier zal zich houden aan alle Voorschriften betreffende de betaling van lonen en werktijden.
De Leverancier zorgt ervoor dat de lonen regelmatig worden betaald en dat werknemers en hun
gezinnen in hun basisbehoeften kunnen voorzien.

Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling

De Leverancier waarborgt zijn werknemers, zonder onderscheid, de vrije uitoefening van het
vakverenigingsrecht, het recht hun belangen te behartigen en te verdedigen, en het recht op collectieve
onderhandelingen. De Leverancier beschermt zijn werknemers tegen elke vorm van discriminatie, in
woord of in daad, die afbreuk kan doen aan de uitoefening van hun vakverenigingsrecht en
vakbondsactiviteiten te ontplooien en collectief te onderhandelen.

Gedwongen of verplichte arbeid

De Leverancier verbiedt dwangarbeid of verplichte arbeid in al zijn vormen.

Kinderarbeid

De Leverancier zal:
-

-

geen kind aannemen dat jonger is dan 15 jaar, of jonger dan de minimumleeftijd voor
tewerkstelling die is vastgesteld in de wetgeving van het land of de landen waar de opdracht
wordt uitgevoerd, of de leeftijd waarop in dat land of die landen de leerplicht ten einde loopt (de
hoogste van deze leeftijden is van toepassing);
geen personen aannemen onder de 18 jaar voor werkzaamheden die door hun aard of de
omstandigheden waarin zij worden verricht, schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, de
veiligheid of de goede zeden van deze personen.

Discriminatie

De Leverancier garandeert gelijke kansen en behandeling in arbeid en beroep zonder discriminatie op
grond van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of
levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige
gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst of andere gronden
die erkend worden door de nationale wetgeving van het land waar de opdracht wordt uitgevoerd.
De Leverancier neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat noch hijzelf, noch zijn
moederbedrijf, dochtervennootschappen, verbonden ondernemingen of onderaannemers zich schuldig

maken aan seksistische of discriminerende arbeidspraktijken, in het bijzonder met betrekking tot
aanwerving, promotie, opleiding, beloning en voordelen.

Gezondheid en veiligheid

De Leverancier houdt zich aan alle gezondheids-, veiligheids- en beveiligingsVoorschriften die van
toepassing zijn in de landen waar hij actief is, en beperkt de blootstelling van werknemers aan potentiële
veiligheidsrisico's door middel van adequate ontwerp-, technische en administratieve controles,
preventief onderhoud en veilige werkprocedures.
De Leverancier dient ervoor te zorgen dat:




werkplekken, machines, apparatuur en werkprocédés geen risico's inhouden voor de veiligheid en
de gezondheid van de werknemers;
chemische, fysische en biologische stoffen en agentia geen gevaar voor de gezondheid opleveren
wanneer passende bescherming wordt geboden;
waar nodig, kosteloos passende beschermende kleding en uitrusting ter beschikking worden
gesteld om het risico van ongevallen of schadelijke gevolgen voor de gezondheid te voorkomen.

De Leverancier zal alle arbeidsletsels en beroepsziekten registreren, monitoren en rapporteren in
overeenstemming met de vereisten van de Voorschriften.

Milieu en duurzaamheid

De Leverancier houdt zich aan alle Voorschriften met betrekking tot de bescherming van het milieu in
de landen waar hij actief is, met name wat betreft het verkrijgen en handhaven van de vereiste
milieuvergunningen en -toestemmingen en het voldoen aan de operationele en administratieve
vereisten daarvan.

Voorzorgsmaatregelen

De Leverancier hanteert een voorzorgsbenadering met betrekking tot milieukwesties.
De Leverancier zal systematisch risicobeoordelingen van materialen, producten en processen uitvoeren
om de voorzorgsbenadering toe te passen.
De Leverancier dient noodprocedures in te voeren voor de preventie en aanpak van ongevallen die
gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Verantwoordelijkheid en prestaties

De Leverancier zal maatregelen nemen om:









energieverbruik en broeikasgasemissies te voorkomen en te verminderen;
het waterverbruik te verminderen en afvalwater te behandelen;
afvalproductie te voorkomen en te verminderen en te zorgen voor een verantwoord afvalbeheer;
luchtemissies te voorkomen, te verminderen en te behandelen;
de gevolgen van lawaai, geur, licht en trillingen op de omgeving te voorkomen en te verminderen;
het gebruik van chemische - en andere gevaarlijke stoffen te beperken en te zorgen voor een
veilige hantering en opslag ervan;
negatieve gevolgen voor de biodiversiteit te voorkomen, tot een minimum te beperken en te
corrigeren;
natuurlijke hulpbronnen op duurzame wijze te gebruiken.

Technologie

De Leverancier zal de ontwikkeling en het gebruik van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen.
De Leverancier zal haar processen en technologieën regelmatig evalueren om na te gaan of er
milieuvriendelijkere alternatieven zijn.

Bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten zal de Leverancier zich concentreren op de
ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën, bijvoorbeeld door gebruik te maken van
levenscyclusanalyses (LCA), ontwerpen met het oog op duurzaamheid of een cradle-to-cradlebenadering.

Ethiek
Corruptie

De Leverancier zal zich houden aan de hoogste morele en ethische normen en zal derhalve geen enkele
vorm van corruptie tolereren. Naast de Voorschriften zal hij het corruptiebeleid ter bestrijding van
corruptie van Befimmo naleven, waarnaar integraal wordt verwezen.

Belangenconflict

De Leverancier zal Befimmo inlichten over elke situatie die een belangenconflict zou kunnen doen
ontstaan, en zal Befimmo op de hoogte brengen van elk geval waarin een werknemer van Befimmo een
persoonlijk belang zou hebben in de activiteit van de Leverancier in kwestie of er economische banden
mee zou hebben.

Bescherming van persoonsgegevens

De Leverancier verbindt zich ertoe de Voorschriften inzake bescherming van persoonsgegevens na te
leven, en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - GDPR).

