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Gedragscode voor leveranciers
De navolgende vereisten met betrekking tot Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en Naleving
gelden voor alle leveranciers van BSH Huishoudapparaten B.V.1
Wet- en regelgeving
De leverancier dient zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving van de landen waarin hij zakelijke
activiteiten verricht.
Corruptie en omkoperij
Elke vorm van corruptie of omkoperij is verboden. Dit geldt zowel voor actieve omkoperij als voor passieve
omkoperij.
Dwangarbeid
Dwangarbeid, in welke vorm ook, is verboden. Dit geldt ook voor dwangarbeid in gevangenissen,
schuldarbeid dan wel andere vormen van gedwongen arbeid.
Kinderarbeid
Kinderarbeid, in welke vorm ook, is verboden. Tenzij in de lokale wetgeving een hogere leeftijdsgrens is
vastgelegd, zal geen enkele persoon van leerplichtige leeftijd of onder de leeftijdsgrens van 15 jaar in dienst
worden genomen (behalve voor zover zulks op grond van het IAO-Verdrag nr. 138 toegestaan is).
Werknemers onder de leeftijd van 18 jaar mogen geen gevaarlijke werkzaamheden verrichten en kunnen
op grond van overwegingen met betrekking tot de educatiebehoeften geheel of gedeeltelijk van nachtwerk
worden uitgesloten.
Intimidatie
De persoonlijke waardigheid, privacy en persoonlijke rechten van elke persoon moeten worden
gerespecteerd. Werknemers mogen niet worden onderworpen aan lijfstraffen dan wel aan lichamelijke,
seksuele, psychische of verbale vormen van intimidatie of misbruik.
Salariëring
De lonen en salarissen, waaronder de overwerkvergoedingen en uitkeringen, binnen de ondernemingen
van de leveranciers zullen de door de geldende wet- en regelgeving vereiste niveaus evenaren of
overtreffen.
Werktijden
Tenzij de nationale voorschriften een lager maximumaantal arbeidsuren vereisen en behalve in geval van
bijzondere bedrijfsomstandigheden, mag van werknemers van de leverancier niet geëist worden dat zij op
regelmatige basis een standaardwerkweek van meer dan 48 uur per week dan wel een totale werkweek
van meer dan 60 uur (inclusief overwerk) zullen werken. Behalve in geval van bijzondere
bedrijfsomstandigheden dienen de werknemers tijdens elke periode van zeven dagen ten minste één vrije
dag te krijgen.
Discriminatie
Alle werknemers van de leverancier zullen, ongeacht hun huidskleur, ras, nationaliteit, sociale achtergrond,
eventuele handicap, seksuele geaardheid, politieke of religieuze overtuiging alsmede hun geslacht of
leeftijd, bij elke werkgeversbeslissing, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot beslissingen ten aanzien
van de indienstneming, bevordering, salariëring, uitkeringen, trainingen, ontslagen en contractsbeëindiging,
uitsluitend op basis van hun vaardigheden en kwalificaties worden behandeld.
Deze vereisten zijn gebaseerd op de beginselen van de Gedragscode van het CECED (Europees Comité
van fabrikanten van huishoudelijke apparaten).
Gezondheid en veiligheid

1

1

Deze vereisten zijn gebaseerd op de beginselen van de Gedragscode van het CEDED (Europees
Comité van fabrikanten van huishoudelijke apparaten).

[Type text]

H
BSH Huishoudapparaten B.V.

De leverancier dient zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving, zulks ter voorkoming van
ongevallen en letsel, alsmede, indien van toepassing, voor veilige en gezonde woonvoorzieningen, waarbij
de geldende lokale wetgeving als minimumnorm moet worden beschouwd.
De leverancier dient een systeem voor management van de arbeidsveiligheid conform OHSAS 18001 dan
wel een gelijkwaardig systeem te implementeren.
Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen
De leverancier dient de wettelijk rechten van werknemers inzake vrijheid van vereniging en collectieve
arbeidsonderhandelingen te respecteren.
Milieu
De leverancier zal zich houden aan de milieuvoorschriften en -normen die op zijn activiteiten van
toepassing zijn, en zal op alle locaties waar hij opereert milieubewuste praktijken in acht nemen.
De milieuverontreiniging dient tot een minimum te worden teruggebracht en de milieubescherming zal
voortdurend worden verbeterd.
De leverancier dient een systeem voor milieubeheer conform ISO 14001 dan wel een gelijkwaardig
systeem te implementeren.
Keten van toeleveranciers
De leverancier zal al zijn toeleveranciers verplichten de vereisten van deze Gedragscode te erkennen en te
respecteren.
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