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GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS 

Klöckner & Co SE en diens dochterondernemingen ("Klöckner") onderhouden wereldwijd relaties met 
klanten, leveranciers, producenten van staal, metaal, bouwmaterialen en technologische apparatuur, 
logistieke bedrijven en andere dienstverleners. Onze leveranciers ("Leverancier" of "Leveranciers") zijn 
voor ons belangrijke partners. Daarom verwachten we dat ook zij zich houden aan dezelfde wetten en 
waarden op gebied van duurzaamheid en ethiek als wij navolgen. 

Ons uitgebreide duurzaamheidsconcept beslaat de gehele waardeketen: van aankoop, opslag en 
uiteenlopende processen/diensten tot aan distributie van het product, met inbegrip van doorlopende 
verbetering van de werkprocessen. Onze klanten verwachten en vertrouwen op deze 
duurzaamheidsinspanningen, de naleving van plaatselijke wetgeving en ethische waarden zoals 
uiteengezet in de gedragscode van Klöckner & Co SE ("Gedragscode") 

Daarnaast vragen we u als gewaardeerde leverancier van Klöckner, dat u onze specifieke verwachtingen 
rondom mensenrechten, zoals uiteengezet in Resolutie 217 A (III) van de Verenigde Naties, milieu en 
bedrijfsethiek bekijkt en aanneemt, en dat u uw kennisneming en naleving hiervan bevestigt door dit 
document te ondertekenen. 
 
 
Mensen- en arbeidsrechten 
 
Klöckner spoort zijn leveranciers aan om vast te stellen welk risico op mogelijke 
mensenrechtenschendingen en welke risico's er binnen het eigen opereren alsmede in hun waardeketen 
bestaan en om gepaste stappen/maatregelen te nemen om dergelijke vastgestelde risico's te elimineren 
of beperken. Desbetreffende verbeteringsplannen moeten wanneer nodig maar ten minste iedere 12 
maanden worden geïmplementeerd, geëvalueerd en geüpdatet. Dit is verplicht voor alle leveranciers die 
door de wetgeving in hun land, plaats van vestiging of plaats van handelsactiviteit of door een richtlijn of 
verordening van de Europese Unie wettelijk ertoe verplicht zijn om mensenrechtenschendingen te 
beoordelen, evalueren en elimineren of het risico op mensenrechtenschending te beperken binnen hun 
handelsactiviteit en/of in hun waardeketen of delen daarvan. 
 
Bij Klöckner verwachten we van leveranciers dat zij fundamentele rechten, met name mensenrechten, 
respecteren en naleven. Verder verwachten we van onze leveranciers dat zij de arbeidsnormen die door 
de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zijn vastgelegd volledig erkennen met inachtneming van de 
toepasselijke wet- en regelgeving die door verschillende landen en plaatselijke autoriteiten zijn ingesteld. 

a) Leveranciers mogen van geen enkele vorm van onvrijwillige arbeid gebruik maken. Dit 
omvat, maar is niet beperkt tot, gedwongen arbeid, contractarbeid, lijfeigenschap of 
gevangenisarbeid en elke andere vorm van zogenaamde "moderne slavernij". 
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b) Leveranciers mogen van geen enkele vorm van kinderarbeid gebruik maken. Voor de 
strekking van deze Gedragscode, doelt het begrip "kind" op alle personen die jonger zijn dan (i) 15 
jaar oud; (ii) de minimumleeftijd voor het voltooien van leerplicht in het land van productie; of 
(iii) de minimumleeftijd voor een dienstverband in dat land, al naar gelang welke leeftijd de 
hoogste is. 

c) Leveranciers moeten de diverse culturele, ethische en religieuze achtergronden 
respecteren en het gelijkheidsprincipe naleven ongeacht ras, geslacht, leeftijd, afkomst, 
huidskleur, beperking, nationaliteit, seksuele geaardheid, genderidentiteit, religie en alle overige 
beschermde kenmerken of activiteiten. 

d) Leveranciers dienen al hun werknemers met respect en waardigheid te behandelen. 
Dienovereenkomstig mogen Leveranciers geen van hun werknemers blootstellen aan fysieke, 
seksuele, verbale of overige vormen van intimidatie, dwang, misbruik of onwettige discriminatie. 

e) Bij Klöckner verwachten we van onze leveranciers dat zij de rechten van hun werknemers 
respecteren conform de volledige omvang van de toepasselijke nationale statuten, dat zij een 
ondernemingsraad, vakbond of andere werknemersvertegenwoordiging vormen en collectieve 
onderhandelingen aangaan. 

f) Leveranciers dienen alle toepasselijke landelijke statuten met betrekking tot werktijden 
volledig na te leven en moeten elk van hun werknemers ten minste het minimumloon betalen en 
de minimumuitkeringen verstrekken zoals vereist door de toepasselijke plaatselijke wetgeving. 
Indien er geen toepasselijke plaatselijke wetgeving bestaat, moeten Leveranciers tenminste het 
minimale loon en de minimale uitkeringen betalen die overeenkomen met de gebruiken in de 
sector op hun locatie. 

g) Leveranciers moeten alle toepasselijke wetgeving, regelgeving en regulering rondom 
gezondheid, veiligheid en welzijn naleven en moeten hun werknemers een veilige werkplek bieden. 
Leveranciers moeten over doeltreffende programma's beschikken om het voorgaande te bewerkstelligen 
en deze ten uitvoer brengen. 
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Conflictmineralen 

Klöckner verwacht van alle Leveranciers dat zij redelijke inspanningen leveren om te voorkomen dat er in 
hun producten ruwe materialen worden gebruikt die op directe of indirecte wijze bijdragen aan de 
financiering van gewapende groepen die mensenrechten schenden. Geen enkele Leverancier mag 
goederen aan Klöckner leveren die columbiet-tantaliet (coltan), cassiteriet, wolframiet, tin, wolfraam, 
tantaal of goud ("Conflictmineralen") bevatten die verkregen of afkomstig zijn uit landen die als 
conflictland zijn gedefinieerd in Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad, 
zoals van tijd tot tijd gewijzigd, alsmede in sectie 1502 van de Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protections Act, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (een "Gedekt Land"). 

Op het moment dat er een order of contract wordt aangegaan voor de verkoop van goederen aan 
Klöckner, laten alle Leveranciers Klöckner schriftelijk weten (e-mail: compliance@kloeckner.com) of deze 
goederen dergelijke Conflictmineralen bevatten. Een dergelijke mededeling dient het specifieke 
Conflictmineraal te identificeren alsook het land van herkomst en de naam van de betreffende smelterij. 
Indien het Conflictmineraal uit een Gedekt Land stamt, moet de Leverancier bevestigen dat de aankoop 
van dit Conflictmineraal direct noch indirect ten goede komt aan gewapende groepen in het Gedekte 
Land of deze groepen financiert, met daarbij een onderbouwing voor dergelijke bevestiging. 

Klöckner behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken orders of contracten voor goederen die 
Conflictmineralen bevatten te beëindigen en te annuleren. 

 
  Milieu 

 
 

Leveranciers dienen ernaar te streven de milieu-impact van hun handelsactiviteiten te 
minimaliseren en moeten, ten minste, te werk te gaan conform de toepasselijke milieuwetgeving, 
regelgeving, voorschriften en verordeningen. 

1. Beheer van duurzame hulpbronnen 

Klöckner spoort zijn Leveranciers aan om vast te stellen welke mogelijke negatieve impact op en 
risico's voor het milieu er binnen het eigen bedrijf bestaan alsmede in hun waardeketen en om 
gepaste stappen/maatregelen te nemen om dergelijke vastgestelde impact en risico's te 
elimineren of beperken. Desbetreffende verbeteringsplannen moeten wanneer nodig maar ten 
minste iedere 12 maanden worden geïmplementeerd, geëvalueerd en geüpdatet. Dit is verplicht 
voor alle leveranciers die door de wetgeving in hun land, plaats van vestiging of plaats van 
handelsactiviteit of door een richtlijn of verordening van de Europese Unie wettelijk ertoe 
verplicht zijn om hun negatieve milieu-impact te beoordelen, evalueren en elimineren of het 
risico op een dergelijke impact te beperken binnen hun handelsactiviteit en/of in hun 
waardeketen of delen daarvan. 
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2. Energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en de uitstoot van broeikasgas en luchtkwaliteit 

Leveranciers zijn zich bewust van hun huidige energiebronnen en identificeren waar mogelijk de 
uitstoot van luchtvervuilende stoffen en broeikasgassen in absolute aantallen gereduceerd kan 
worden.  
 
Onze leveranciers leveren voortdurende inspanningen om de uitstoot van luchtvervuilende 
stoffen en broeikasgassen in hun waardeketen in absolute aantallen te reduceren en de 
doelstellingen van het Verdrag van Parijs te ondersteunen. 

3. Beheer van verantwoorde chemische stoffen 

De chemische stoffen die door onze leveranciers gebruikt worden, zijn aangekocht, opgeslagen, 
getransporteerd, behandeld en gebruikt conform alle toepasselijke wettelijke vereisten en 
dusdanig dat de gezondheid en veiligheid van werknemers en het milieu worden beschermd.  

4. Waterverbruik en de lozing van afvalwater 

Wanneer onze leveranciers binnen hun handelsactiviteiten water gebruiken, stellen zij vast waar 
het waterverbruik mogelijk kan worden teruggebracht en hoe het water op een milieuvriendelijke 
wijze kan worden geloosd en dit ook ten uitvoer wordt gebracht.  

5. Afval 

Onze leveranciers voeren de opslag, behandeling en lozing van afval uit conform alle toepasselijke 
wettelijke vereisten en dusdanig dat de gezondheid en veiligheid van werknemers en het milieu 
worden beschermd. Er wordt ter plaatse geen afval gestort. Gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval 
wordt apart opgeslagen.  
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  Bedrijfsethiek en integriteit 
 

 

Klöckner verwacht van al zijn Leveranciers dat zij volgens hoge ethische standaarden handelen. De 
Leveranciers moeten ten minste handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en 
regelgeving en richtlijnen omtrent bedrijfsethiek, waaronder wet- en regelgeving betreffende 
omkoping en ander verboden gedrag. 

Leveranciers moeten eerlijk en ethisch handelen. We tolereren geen omkoping en corrupte 
handelsactiviteiten of het witwassen van geld. We verwachten van onze Leveranciers dat zij 
voldoen aan eerlijke concurrentie, waaronder het naleven van alle antitrustwet- en -
regelgeving alsmede exportcontrolevoorschriften en toepasselijke sancties, met name die 
door de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika zijn 
ingesteld. 

Leveranciers mogen de werknemers van Klöckner geen uitnodigingen of geschenken 
aanbieden om een vorm van beïnvloeding te bewerkstelligen. Alle uitnodigingen of 
geschenken die aan onze werknemers of gerelateerde partijen worden aangeboden, moeten 
redelijk en gepast zijn voor wat betreft omvang, design en maatschappelijke 
aanvaardbaarheid, d.w.z. dat zij een redelijke financiële waarde moeten hebben en de 
normale plaatselijke zakelijke gebruiken weerspiegelen. Ook verwachten we van onze 
leveranciers dat zij onze werknemers of gerelateerde partijen niet om ongepaste voordelen 
vragen. 

Leveranciers dienen alle belangenverstrengeling die negatieve invloed op de zakelijke relatie kan 
hebben te vermijden. 

 
Compliance 

Klöckner verwacht van zijn Leveranciers dat zij alle in deze Gedragscode beschreven principes en 
vereisten met hun onderaannemers en leveranciers bindend en analoog overeenkomen en dat zij hier 
rekening mee houden bij het selecteren van onderaannemers en leveranciers. 

Leveranciers moeten naar redelijkheid de nodige documentatie bijhouden om het naleven van deze 
Gedragscode aan te tonen. Dergelijke documentatie dient na redelijk voorafgaand schriftelijk verzoek 
aan Klöckner beschikbaar te worden gesteld.  

Indien er zich ethische of juridische vragen of kwesties met betrekking tot compliance voordoen, dragen 
Leveranciers de verantwoordelijkheid deze aan Klöckner voor te leggen. 

Voor het melden van een kwestie kunnen Leveranciers telefonisch contact opnemen met Klöckner & Co 
Corporate Compliance Office via +49 203 3072119 of een e-mail sturen aan 
compliance@kloeckner.com. Het Corporate Compliance Office heeft tot taak te waarborgen dat alle 
kwesties rondom ethiek en/of compliance die via de in deze Gedragscode aan leveranciers beschikbaar 
gestelde kanalen binnenkomen, snel, eerlijk en op een gepast niveau binnen onze organisatie worden 
behandeld. 
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Daarnaast is ons onafhankelijke, vertrouwelijke en anonieme meldsysteem "Let Us Know" zeven dagen 
per week, wereldwijd beschikbaar. De website wordt in diverse talen aangeboden en is beschikbaar via: 
http://www.kloeckner.com/en/let-us- know.html. 

In het geval dat een Leverancier klaarblijkelijk nalaat een of meerdere in deze Gedragscode omschreven 
principes en vereisten na te komen of weigert gepaste maatregelen te treffen om het niet-naleven van de 
in deze Gedragscode omschreven principes en vereisten te voorkomen of beperken, behoudt Klöckner 
zich het recht voor om, na een redelijke respijttermijn in acht te hebben genomen, alle of een deel van de 
contracten met de leverancier wegens gegronde redenen onmiddellijk te beëindigen. 
 

Verklaring Leverancier 

Wij, de ondergetekenden, bevestigen bij dezen namens ons bedrijf (de "Leverancier") dat wij door 
het ondertekenen van dit document, boven en naast alle andere contractuele verplichtingen die 
wij mogelijk met Klöckner of aan Klöckner gelieerde bedrijven zijn aangegaan, ons verplichten tot 
erkenning en naleving van alle bepalingen en principes die zijn vastgelegd in de Gedragscode van 
Klöckner & Co SE, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de huidige versie is beschikbaar op de website 
van Klöckner & Co SE Compliance | Klöckner & Co SE (kloeckner.com)). 
 
 
 

Plaats en datum:   
 
 
 

Naam Leverancier:   
 
 
 
Naam en functie van de tekenbevoegde 
perso(o)n(en)  
(in drukletters):      
 
 
Handtekening van de tekenbevoegde 
personen:      
 
 
 
 

http://www.kloeckner.com/en/let-us-know.html
http://www.kloeckner.com/en/let-us-know.html
https://www.kloeckner.com/en/group/compliance.html

	Compliance
	Verklaring Leverancier

