GEDRAGSCODE VOOR
L EVERANCIERS VAN IGEFA

Status februari 2022

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur als familiebedrijf. Wij denken in
generaties, wij zijn verantwoordelijke werkgevers en zakenpartners. Dit streven moet ook tot uiting
komen in het beheer van onze toeleveringsketens. Daarom verwachten wij dat elk bedrijf, organisatie
of individuele persoon die goederen of diensten aan IGEFA levert (hierna „De leverancier“) onze
verplichtingen deelt en zich houdt aan de bepalingen die in deze code zijn opgenomen.
IGEFA is deelnemer van het United Nations Global Compact en bij de ontwikkeling van deze gedragscode
is rekening gehouden met het belang van de tien beginselen van het Compact op het gebied van
mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. 1Hieronder vallen ook de eisen en doelstellingen die
zijn vastgelegd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG‘s) van de Verenigde Naties.2
De bepalingen van deze gedragscode bevatten de minimumnormen die van de leveranciers van
INPACS, met inbegrip van al haar filialen en betrokken onderaannemers, worden verwacht. De
toepassing ervan dient op consistente wijze te geschieden.
Van onze leveranciers wordt verwacht dat zij voorzorgsmaatregelen nemen om ethische, sociale,
milieu- en aan de toeleveringsketen gerelateerde risico‘s te beheren.

Zie de Tien Principes van het UN Global Compact
Zie de United Nations Sustainable Development Goals
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Ein Mitglied der

In detail eisen wij van onze leveranciers
dat zij zich aan het v olgende houden:
1.

ETHIEK3

1.1 Naleving van de wet
De leverancier zal zich volledig houden aan de wetten van het toepasselijke rechtssysteem.
1.2 Eerlijke concurrentie
	De regels voor eerlijke concurrentie zijn een absolute voorwaarde voor een
prestatiegerichte markteconomie ter bevordering van economische efficiëntie,
ontwikkeling en innovaties. Daarom zal de leverancier zijn activiteiten uitvoeren in lijn
met eerlijke concurrentie en in overeenstemming met alle toepasselijke antitrustwetten.
1.3 Verbod op corruptie en omkoping
	De leverancier zal geen enkele vorm van corruptie tolereren, met inbegrip van omkoping en
afpersing, en zal zich daar ook niet mee inlaten. Dit omvat ook alle onwettige betalingsaanbiedingen
of soortgelijke vergoedingen aan overheidsambtenaren om hun besluitvorming te beïnvloeden.
	Er mogen geen geschenken of persoonlijke voordelen, die als omkoping kunnen worden opgevat,
aan onze werknemers worden aangeboden. Geschenken of vermaak mogen in geen geval
worden aangeboden om een zakelijke relatie op ongepaste wijze te beïnvloeden en mogen niet
in strijd zijn met toepasselijke wetten of ethische normen.
1.4 Anti-witwassen van geld
	De leverancier zal alle toepasselijke wetten tegen het witwassen van geld naleven en de
maatregelen implementeren die vereist zijn om witwasactiviteiten te voorkomen. Wij zullen
alleen geldmiddelen accepteren die uit legitieme bronnen zijn ontvangen.
1.5 Gegevensbescherming
	De leverancier zal alle persoonlijke gegevens beheren en beschermen in overeenstemming met
de Data Protection Regulation (GDPR) die is aangenomen door de Europese Unie.4
1.6 Vertrouwelijkheid
	De leverancier zal de vertrouwelijke bedrijfsinformatie van anderen respecteren en de
overeenkomstige rechten beschermen.
1.7 Meldingen op vertrouwelijkheid niveau
	De leverancier zal zijn werknemers aanmoedigen en middelen verschaffen om meldingen
op vertrouwelijkheidsniveau, klachten of potentieel onwettige activiteiten op de werkplek
respectievelijk in zakelijke activiteiten vertrouwelijk te melden zonder dreiging van represailles,
intimidatie of pesterij. De leverancier onderzoekt dergelijke meldingen en neemt zo nodig
corrigerende maatregelen.
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Zie de Tien Principes van het UN Global Compact: Principle 10 Anti-Corruptie
Verordening (EU) 2016/679
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2.

ARBEID EN MENSENRECHTEN5

2.1 Mensenrechten
	De leverancier zal de persoonlijke waardigheid, privacy en mensenrechten van iedereen
respecteren. De bescherming van internationaal uitgevaardigde Mensenrechten6 dient te
worden gerespecteerd en ondersteund. Medeplichtigheid aan schendingen van mensenrechten
dient door de leverancier te worden voorkomen.
2.2 Inclusie en Diversiteit
	De leverancier stimuleert gelijke kansen op werk en gelijke behandeling van zijn werknemers
ongeacht huidskleur, nationaliteit, sociale afkomst, eventuele handicap, seksuele geaardheid
politieke of religieuze overtuiging, evenals geslacht of leeftijd.7
2.3 Geen intimidatie en geen dwang
	De leverancier zal geen gedrag tolereren (met inbegrip van gebaren, taal en fysiek contact), dat
als seksueel, bedreigend, beledigend of uitbuitend wordt beschouwd.
2.4 Eerlijke arbeidsvoorwaarden
	De leverancier zorgt voor een adequate vergoeding, garandeert een wettelijk vastgesteld
nationaal minimumloon8 en houdt zich aan de wettelijk vastgestelde maximale werktijden voor
het betreffende land.9
2.5 Verbod op dwangarbeid
	De leverancier mag niemand tegen de wil van de betrokkene in dienst nemen of dwingen te
werken10. Handelingen zoals afpersing, bijv. door het inhouden van iemands paspoort of
soortgelijke praktijken zijn niet aanvaardbaar.
2.6 Verbod op kinderarbeid
	De leverancier mag niemand in dienst nemen zonder bewijs dat hij of zij ten minste 15 jaar oud
is. In ontwikkelingslanden die onder de ILO conventie 138 vallen en dus vrijgesteld zijn, kan de
minimumleeftijd worden verlaagd tot 14 jaar.11
2.7 Gezondheid en veiligheid
	(1) De leverancier zorgt voor adequate veiligheidsmaatregelen om zijn werknemers
doeltreffend te beschermen tegen ongevallen, chemische, biologische en fysieke gevaren en
beroepsziekten - met inbegrip van een passende opleiding van het personeel en persoonlijke
beschermingsmiddelen12 .
	(2) De leverancier identificeert relevante risico‘s en noodsituaties op de werkplek, in de openbare
omgeving en in de door het bedrijf beschikbaar gestelde woonruimte en voorkomt deze effectief,
en zorgt voor passende noodplannen, regelmatige veiligheidstrainingen en r eactieprocedures.

Zie de Tien Principes van het UN Global Compact: Principes 1-6
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: http://www.ohchr.org
7
IAO-verdrag 111: http://www.ilo.org
8
Zie de themapagina over lonen van de IAO
9
IAO-verdrag 1: http://www.ilo.org
10
IAO-verdrag 29: http://www.ilo.org; Modern Slavery Act 2015
11
IAO-verdrag 138: http://www.ilo.org
12
IAO-verdragen 155, 161, 187: http://www.ilo.org
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3.

PRODUCTVEILIGHEID

	De leverancier dient de voorschriften inzake productveiligheid na te leven, producten naar
behoren te etiketteren en uitvoerig te communiceren over de eisen die aan de behandeling
van producten worden gesteld. Daarbij wordt de toepasselijke documentatie met alle noodzakelijke veiligheids- en ecologisch relevante informatie voor alle gevaarlijke stoffen proactief
aan de betrokken partijen verstrekt in geval van een gerechtvaardigde behoefte.
4.

MILIEU13

4.1 Besparing van hulpbronnen
	De leverancier dient een systematische ontwikkeling van producten en diensten toe te passen
dat bijdraagt tot verminderd gebruik van energie, water en andere grondstoffen gedurende de
gehele levenscyclus van het product.
4.2 Vermijding van kritieke ingrediënten
	Ter bescherming van het leven op het land en onder water (biodiversiteit) kiest de leverancier
voor milieuvriendelijke grondstoffen.
4.3 Vermindering van afval
	De leverancier dient afval te verminderen, in het bijzonder de circulaire economie te
bevorderen door recyclebare producten en verpakkingen te produceren en het terugbrengen
van waardevolle materialen voor recycling te vergemakkelijken.
4.4 Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen  
	De leverancier zal de koolstofemissies die verband houden met zijn bedrijfsactiviteiten effectief
verminderen. In dit verband zullen maximaal gebundelde bestellingen worden bevorderd en
vergemakkelijkt om de koolstofvoetafdruk door transport te minimaliseren.
4.5 Bedrijfssysteem voor milieubeheer
	(1) De leverancier neemt de wettelijke vereisten en internationale normen met betrekking tot
milieubescherming in acht.
(2) De leverancier dient een milieubeheersysteem op te zetten of toe te passen.

13

Zie de Tien Principes van het VN Global Compact: Principes 7-9; Rio-Verklaring: http://www.unep.org
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5.

SUPPLY CHAIN

5.1 Onderaannemers
	
De leverancier dient de hierboven geformuleerde vereisten en normen verder in de
toeleveringsketen over te nemen door zijn onderaannemers op een consistente manier te binden
en te evalueren.
5.2 Regelgeving supply chain  
De leverancier dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking
tot het beheer van zijn toeleveringsketens, bijvoorbeeld eventuele due diligence-verplichtingen
op sociaal of milieugebied of speciale specificaties, zoals de EU-verordening inzake
conflictmineralen.14
5.3 Lokale gemeenschappen
De leverancier respecteert de economische, sociale en milieuoverwegingen van de lokale
bewoners in het gebied waar hij actief is.
6.

TRANSPARANTIE EN OPENBAARMAKING

6.1 Rapportage over duurzaamheid
	De leverancier maakt duurzaamheidsgegevens bekend en rapporteert over zijn bedrijfsactiviteiten
naar waarheid en in overeenstemming met de relevante rapportagenormen.
6.2 Verstrekking van productgegevens
	De leverancier verstrekt de relevante productgegevens gedurende de levenscyclus van het
product om de klant adequaat te kunnen informeren.

Leveranciers zullen ons op de hoogte stellen van juridische
acties, administratieve onderzoeken of vervolgingen die
van invloed kunnen zijn op hun prestaties met betrekking
tot zaken met ons of die mogelijk onze reputatie kunnen
schaden.

14

Verordening (EU) 2017/821
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Verklaring van de leverancier
(Betreffende de Gedragscode voor Leveranciers van IGEFA)

HIERBIJ BEVESTIGEN WIJ:
1. W
 ij hebben de „Gedragscode voor Leveranciers van IGEFA“ (hierna te noemen „Gedragscode“)
ontvangen en verplichten ons tot naleving van de beginselen en vereisten van de Gedragscode, voor
zover van toepassing naast onze verplichtingen uit hoofde van commerciële leverancierscontracten
met IGEFA.
2. W
 ij erkennen dat de bepalingen die in deze Gedragscode voor Leveranciers zijn opgenomen, een
belangrijk onderdeel vormen van de selectie en evaluatie van leveranciers.
3. W
 ij zullen de inhoud van deze „Gedragscode“ delen met onze leveranciers en erop toezien dat zij
zich aan deze principes en voorwaarden houden.
4. W
 ij stemmen ermee in dat IGEFA of een door IGEFA aangestelde onafhankelijke derde partij
het recht heeft om met voorafgaande afspraken audits uit te voeren om de naleving van de
„Gedragscode“ te controleren in onze eigen of door derden aangestelde productiefaciliteiten,
depots en magazijnen.
5. In geval van een inbreuk van onze kant op de principes en voorwaarden vervat in de „Gedragscode“
zullen wij IGEFA onverwijld op de hoogte stellen. In het geval van publiekelijk geuite klachten,
bijvoorbeeld in de media, over een vermeende schending van de beginselen en voorwaarden
van de Gedragscode, of over enig ander voorval dat mogelijk kan leiden tot schade aan de
reputatie van IGEFA kan leiden, zullen wij op verzoek onmiddellijk een schriftelijke verklaring
afleggen aan IGEFA.
6. W
 ij aanvaarden dat INPACS het recht heeft om bestaande leverancierscontracten en/of daarop
gebaseerde inkooporders, zonder opzegtermijn of schadevergoeding, te annuleren indien wij:
a) in strijd handelen met de beginselen en vereisten van de Gedragscode of
b) onze verplichting tot samenwerking niet voldoende nakomen.
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Verklaring van de leverancier
(Betreffende de Gedragscode voor Leveranciers van IGEFA)

7. Indien een snelle oplossing van onze kant onmogelijk blijkt, kan IGEFA het recht tot opzegging
alleen uitoefenen zoals uiteengezet in deze verklaring nadat een door IGEFA gestelde redelijke
termijn is verstreken zonder een bevredigend resultaat.
8. W
 ij stemmen ermee in dat deze verklaring onderworpen is aan hetzelfde materiële recht, dezelfde
juridische procedure en dezelfde plaats van jurisdictie die zijn overeengekomen voor leverancierscontracten en/of inkooporders met IGEFA. Voor zover dergelijke overeenkomsten niet bestaan
(met uitzondering van normen die naar andere regelgeving verwijzen) is deze verklaring onderworpen aan het materiële recht, de rechtsgang en de bevoegde rechtbank van de statutaire zetel
van IGEFA.
9. W
 ij stemmen ermee in dat IGEFA de bovenstaande Code mag herzien en aanpassingen naar
aanleiding van wijzigingen in de overeenkomstige wetgeving toepast volgens de UN Sustainable
Development Goals of de Principles of the UN Global Compact. In dat geval zal IGEFA ons hiervan
op de hoogte stellen.
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IGEFA SE & Co. KG
Neuenbrook 6
24537 Neumünster

Tel.: 04321 8510-0
info@igefa.de
www.igefa.de
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