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Brand Industrial Services, Inc. en alle dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen 
("BrandSafway") zetten zich in voor hoge ethische normen en om te handelen met eerlijkheid, integriteit 
en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Integriteit ondersteunt niet alleen hoe 
BrandSafway zaken doet, maar ook hoe wij van onze zakenpartners, inclusief alle leveranciers van goederen 
en diensten (gezamenlijk "Leveranciers") verwachten dat ze zaken doen en onze waarden delen en 
dienovereenkomstig handelen.

Aangezien wij wereldwijd samenwerken met leveranciers, verwachten wij dat leveranciers zich houden aan 
de toepasselijke wet- en regelgeving van de landen waarin wij zaken doen. BrandSafway zet zich in voor het 
bestrijden van omkoping en corruptie en voor het handhaven van een bedrijfscultuur waarin omkoping of 
onethisch gedrag nooit acceptabel is. Deze gedragscode voor leveranciers beschrijft onze verwachtingen 
voor leveranciers. Het niet naleven van deze minimumvereisten kan de relatie van een leverancier met 
BrandSafway in gevaar brengen, inclusief mogelijke beëindiging of annulering van bestellingen of 
contracten. 

Wij richten ons in het bijzonder op milieu-sociaal bestuur, arbeidsomstandigheden en mensenrechten. 
Als onderdeel van de BrandSafway-auditprocessen kunnen wij om informatie vragen over belangrijke 
procedures die u als leverancier moet hebben. Wij behouden ons het recht voor om dit rechtstreeks of 
via een geaccrediteerde derde partij op te vragen, zoals informatie die is opgenomen in verschillende 
International Organization for Standardization-documenten (ISO).

Met wie u contact kunt opnemen bij vragen over de Gedragscode voor leveranciers
Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot zaken die in dit document worden uiteengezet, kunt u 
contact opnemen met:

Scott Lehman, Supply Chain VP op slehman@brandsafway.com 
of Lisa Hoy, Director, International Supply Chain, op lhoy@brandsafway.com.

Een zorg of ongewenst gedrag melden?
Leveranciers zullen BrandSafway onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele overtredingen, inclusief 
onopzettelijke overtredingen, door de Leverancier zodat passende corrigerende maatregelen genomen 
kunnen worden. Leveranciers en individuele derde partijen kunnen hun bezorgdheid melden over mogelijke 
schendingen van deze code door een leverancier of mogelijke schendingen van onze gedragscode door 
een BrandSafway-medewerker of over andere ethische of nalevingskwesties. BrandSafway verbindt zich 
ertoe nooit represailles te nemen tegen een leverancier die te goeder trouw een mogelijke, vermoedelijke 
of daadwerkelijke overtreding van de wet, onze gedragscode of de gedragscode voor leveranciers heeft 
gemeld. Meldingen kunnen worden gedaan via onze hotline voor ethiek en naleving. De hotline wordt 
beheerd door een onafhankelijke provider en kan op de volgende manieren worden bereikt:

Online:  www.brandsafway.ethicspoint.com 

Telefoon:  Als u belt vanuit de VS: 1-844-381-9320
Als u belt vanuit het buitenland: zie het online adres hierboven, selecteer uw land, 
en bel het telefoonnummer dat voor uw specifieke land is vermeld.

E-mail: BrandSafway – tav: Chief Compliance Officer 
1325 Cobb International Drive, Ste. A-1
Kennesaw, GA 30152
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BrandSafway gelooft dat een duurzame toekomst een basisrecht is van iedereen. Ter ondersteuning van onze inzet voor 
sociale duurzaamheid, ethisch gedrag en milieubeheer, streven wij naar het bevorderen van inkooppraktijken die sociale, 
milieu- en bestuursrisico's correct beheersen.  BrandSafway doet alleen zaken met ethische partners die niet onderworpen 
zijn aan door de overheid opgelegde sancties of beperkingen, het aanmoedigen van leverancierspartners om op een 
milieuvriendelijke en duurzame manier te werken, en het bevorderen van economische diversiteit en inclusie in onze 
toeleveringsketen.

Gezondheid en veiligheid
Bij BrandSafway staat veiligheid voorop. Onze absolute toewijding aan een veilige werkomgeving vormt de kern van onze 
werksystemen en programma's. Van de Leverancier wordt ook verwacht dat het zijn werknemers een veilige en gezonde 
werkplek biedt om ongevallen en gezondheidsrisico's te vermijden. Daartoe zal de Leverancier een proactieve benadering 
van gezondheid en veiligheid hanteren door beleid, systemen en training te implementeren die zijn ontworpen om 
ongevallen en letsel te voorkomen en de gezondheid van werknemers te beschermen.

Milieu
BrandSafway zet zich in voor milieubeheer en efficiënt gebruik van hulpbronnen, respect voor het milieu en de 
gemeenschappen, en vooral veilige en gezonde werkomgevingen. Leveranciers moeten handelen in overeenstemming 
met de toepasselijke milieuwetten, regels, voorschriften en verordeningen. Daarnaast verwachten wij van onze 
leveranciers dat zij de impact op het milieu van hun activiteiten minimaliseren, het efficiënte gebruik van hulpbronnen 
maximaliseren en zich inzetten voor de implementatie van best practices zoals duurzaam afvalbeheer, behoud van 
natuurlijke hulpbronnen, waaronder water en energie, en vermindering van gas en andere schadelijke emissies.

Mensenrechten
BrandSafway ondersteunt de voorwaarden uiteengezet in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
en gedefinieerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Wij verwachten van leveranciers dat ze onze inzet 
delen om mensenrechten te respecteren en te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze niet betrokken zijn bij 
mensenrechtenschendingen.

Zorgen voor non-discriminatie, non-intimidatie en inclusiviteit 
Elke werknemer moet met respect en waardigheid worden behandeld. De Leverancier zal niet onwettig discrimineren 
en zal gelijke kansen bevorderen in zijn personeelsbeleid De leverancier bevordert een cultuur van diversiteit, 
rechtvaardigheid en inclusie in de werkomgeving en in de toeleveringsketen. Alle vormen van intimidatie zijn verboden, 
inclusief mentale of fysieke intimidatie, bedreiging met fysiek geweld, seksuele intimidatie of vergelding.

Mensenhandel en dwangarbeid 
De Leverancier zal onder geen enkele omstandigheid gebruik maken of profiteren van enige vorm van mensenhandel of 
moderne slavernij, inclusief gedwongen of verplichte arbeid of andere vorm van onvrijwillige arbeid of dienst die wordt 
ontnomen aan een persoon onder dwang, intimidatie, de dreiging van straffen zoals het gebruik van fysieke straffen, 
opsluiting of bedreiging met geweld als een methode van discipline of controle zoals gedefinieerd door de ILO. 

Kinderarbeid en illegale tewerkstelling
Het gebruik van illegale of onethische kinderarbeid door de Leverancier of in zijn toeleveringsketen is ten strengste 
verboden en de Leverancier zal voldoen aan de richtlijnen van de ILO. De Leverancier zal geen niet-geregistreerde 
werknemers in dienst nemen en verbindt zich ertoe alle verplichtingen na te komen met betrekking tot de rapportage aan 
de administratieve, arbeids- en belastingautoriteiten zoals vereist in de betrokken landen.

Zorgen voor een eerlijke betaling in relatie tot lonen en arbeidsomstandigheden
De Leverancier moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot lonen, beloningen en werkuren, 
inclusief die welke van toepassing zijn op minimumlonen, overuren en secundaire arbeidsvoorwaarden. Van de Leverancier 
wordt verwacht dat hij zijn werknemers een eerlijke en toereikende vergoeding betaalt.

Milieu, gezondheid 
en bestuur (ESG)
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BrandSafway zet zich in om zijn zakelijke activiteiten eerlijk, ethisch, met integriteit en in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving uit te voeren. Wij verwachten van onze partners in de toeleveringsketen dat zij hun zakelijke 
activiteiten op dezelfde manier uitvoeren, d.w.z. ethisch en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften 
ter bestrijding van omkoping en corruptie uitvoeren. 

Anti-omkoping en anti-witwaspraktijken
Het is leveranciers verboden enige vorm van omkoping (inclusief faciliterende betalingen en smeergeld), fraude, 
financiële misleiding of witwassen van geld aan te bieden of te accepteren. Leveranciers mogen geen ongepaste invloed 
uitoefenen of geld of iets anders van waarde (inclusief geschenken, maaltijden, amusement of andere zakelijke gunsten 
en voordelen of gunsten, ongeacht de waarde) direct of indirect aanbieden, geven of beloven voor een ongepast doel 
of om een zakelijke beslissing beïnvloeden. Dit verbod is van toepassing ongeacht de lokale wetgeving of de ontvanger 
een overheidsfunctionaris of vertegenwoordiger van een particulier bedrijf is. Daarnaast mogen leveranciers tevens geen 
steekpenningen, smeergeld of andere ongepaste betalingen vragen of accepteren.

Concurrentie en eerlijk handelen
Leveranciers mogen zich niet inlaten met marktmisbruik, dan wel concurrentiebeperkende overeenkomsten aangaan 
of anderszins proberen de vrije en eerlijke concurrentie te ondermijnen in strijd met de toepasselijke antitrust- en 
concurrentiewetten. Alle informatie met betrekking tot de producten en diensten van een Leverancier moet nauwkeurig en 
waarheidsgetrouw zijn. Misleidende uitspraken bedoeld om een concurrentievoordeel te behalen en kleinerende of onware 
uitspraken over concurrenten zijn verboden.

Belangenverstrengeling
Leveranciers moeten belangenverstrengeling vermijden en mogen niet profiteren van voorkennis of vertrouwelijke 
informatie.  Bij het zakendoen met BrandSafway moeten leveranciers persoonlijke, zakelijke of andere relaties of regelingen 
die belangenverstrengeling kunnen veroorzaken vermijden. Alle mogelijke belangenconflicten moeten onmiddellijk worden 
gemeld, zodat passende corrigerende maatregelen kunnen worden genomen. 

Gegevensbescherming en privacy
Leveranciers zullen passende maatregelen nemen om te zorgen voor voldoende bescherming van zakelijke 
computersystemen, vertrouwelijke informatie en van BrandSafway ontvangen gegevens.  Leveranciers moeten de privacy van 
BrandSafway-gegevens en de privacyrechten van hun werknemers beschermen. Indien van toepassing zal de Leverancier 
gegevens verwerken en/of verzenden in overeenstemming met de contractvoorwaarden en met alle toepasselijke wetgeving 
die relevant is voor de bescherming van gegevens en privacy, zoals de EU General Data Protection Regulation (GDPR) en de 
California Consumer Privacy Act (CCPA).

Ethische en wettige zakelijke praktijken, 
anti-omkoping en corruptie

BrandSafway Leveranciers mogen geen geschenken en onkosten aanbieden, geven, beloven, vragen of accepteren 
om een zakelijke beslissing op ongepaste wijze te beïnvloeden. Geschenken en onkosten betekenen alles van waarde, 
inclusief maar niet beperkt tot maaltijden, amusement, reizen, kortingen, leningen, gunstige voorwaarden voor producten of 
diensten, prijzen, vervoer en accommodatie, gebruik van voertuigen van een ander bedrijf, gebruik van vakantiefaciliteiten, 
voorraden of andere waardepapieren, verbeteringen aan het huis, contant geld of kasequivalenten, tickets en cadeaubonnen. 
Leveranciers worden ontmoedigd om geschenken en onkosten aan te bieden boven een nominale of bescheiden 
waarde. Alle gegeven of ontvangen zakelijke attenties moeten wettig, redelijk van waarde, zeldzaam van aard zijn, in 
overeenstemming met industrienormen en gegeven worden om legitieme zakelijke redenen waar de situatie geen aanleiding 
kan geven tot een schijn van ongepastheid. Geschenken of onkosten die regelmatig voorkomen of de indruk wekken van 
invloed of verplichting voor zowel de aanbieder als de ontvanger, zijn verboden. Er mogen geen geschenken of onkosten 
worden aangeboden, verstrekt of ontvangen tijdens een aanbesteding of concurrerende biedingsprocedure.  Medewerkers 
van BrandSafway Supply Chain zijn verplicht om geschenken of onkosten die door leveranciers wordt aangeboden te melden.

Geschenken en onkosten
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Leveranciers moeten:
› Zaken doen op een ethische en wettige manier en alleen zaken doen met ethische partners.
› Van hun leveranciers eisen dat ze zich aan dezelfde ethische gedragsnormen houden.
› Relaties vermijden die een belangenverstrengeling kunnen veroorzaken en maak van tevoren een dergelijke relatie die een mogelijke 

belangenverstrengeling zou kunnen vertegenwoordigen bekend maken.
› Alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven, inclusief maar niet beperkt tot wet- en regelgeving met betrekking tot het milieu, 

ethisch zakelijk gedrag, arbeids- en mensenrechten, eerlijke concurrentie, anti-omkoping en anticorruptie, antitrust, witwassen van 
geld, exportcontroles, intellectuele eigendomsrechten en gegevensprivacy en -bescherming.

› Milieubeheer, zoals het behoud van natuurlijke hulpbronnen, vermindering van schadelijke emissies en verantwoord waterbeheer 
bevorderen.

› Inspanningen om diversiteit, gelijkheid en inclusie in hun personeelsbestand en toeleveringsketen te bevorderen.
› Nauwkeurige administratie bijhouden van alle zaken die verband houden met hun zakelijke transacties met BrandSafway en op verzoek 

kopieën verstrekken.
› De vertrouwelijke informatie, intellectuele eigendomsrechten en activa van BrandSafway beschermen en misbruik, diefstal, fraude of 

ongepaste openbaarmaking ervan te voorkomen.
› Zorgvuldig te werk en beveiligingsmaatregelen implementeren om zakelijke computersystemen, gegevens en vertrouwelijke informatie 

te beschermen. 
› Ervoor zorgen dat alle transacties met items of informatie die onderworpen zijn aan exportcontroles wettig zijn, inclusief naleving van 

alle wet- en regelgeving met betrekking tot de import en export van goederen en informatie.

Het is Leveranciers verboden om
› Steekpenningen, faciliterende betalingen, of smeergeld te betalen, ongeacht de landelijke wetgeving.
› Meedoen aan enige vorm van fraude of corruptie, inclusief het witwassen van geld.
› Onwettige discriminatie of intimidatie toe te staan in hun personeelsbestand of hun toeleveringsketen.
› Illegale of onethische kinderarbeid of het gebruik van dwangarbeid toe te staan.
› Namens BrandSafway gedrag vertonen dat BrandSafway zelf niet zou toestaan of gedrag vertonen dat de reputatie van BrandSafway 

kan schaden.
› Relaties aangaan met BrandSafway-medewerkers, al dan niet financieel, die in strijd kunnen zijn met de verplichting van de 

BrandSafway-medewerker om in het belang van BrandSafway te handelen.
› Eigendoms- of vertrouwelijke informatie van een concurrent of derde partij direct of indirect bekendmaken aan een medewerker van 

BrandSafway. 
› Goederen leveren die 'Conflictmineralen' bevatten, waaronder columbiet-tantaliet (coltan), cassiteriet, wolframiet, tin, wolfraam, tantaal 

of goud.
› Direct of indirect zakelijke transacties of financiële transacties aangaan met personen of entiteiten die onderworpen zijn aan: 

economische sancties van de overheid of op een lijst van verboden partijen staan.

Naleving van deze Gedragscode voor leveranciers
BrandSafway behoudt zich het recht voor om de naleving door de Leverancier van deze Gedragscode voor Leveranciers te beoordelen 
en te controleren. Van leveranciers die niet aan de eisen voldoen, wordt verwacht dat ze onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen. 
In het geval van een overtreding van deze Code of als BrandSafway redelijkerwijs van mening is dat er sprake is van een overtreding, 
kan BrandSafway passende corrigerende maatregelen of toekomstige corrigerende maatregelen nemen. Schendingen kunnen 
de goedkeuringsstatus van een leverancier bij BrandSafway in gevaar brengen, inclusief mogelijke beëindiging of annulering van 
bestellingen of contracten. 

Acceptatie van de Gedragscode voor leveranciers
Door ermee in te stemmen om zaken te doen met BrandSafway, accepteert en stemt de Leverancier ermee in om de Gedragscode voor 
leveranciers na te leven en gaat hij/zij ermee akkoord dat deze Gedragscode een aanvulling vormt op elk contract of elke overeenkomst 
met BrandSafway. Daarom wordt deze Gedragscode voor leveranciers geacht te zijn geaccepteerd bij ontvangst en is er geen 
handtekening van de leverancier vereist.
Dit document kan periodiek worden bijgewerkt. U kunt de laatste versie vinden op www.brandsafway.com. Een kopie kan ook worden 
verstrekt als onderdeel van ons goedkeuringsproces voor leveranciers, en een link naar de gedragscode voor leveranciers kan worden 
opgenomen in onze inkooporders en contracten. 

Conclusie
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