GEDRAGSCODE VOOR

zakelijke partners

Waarom we een
Gedragscode
voor zakelijke
partners hebben
Bij Heimstaden geven we mensen en het milieu. We bouwen aan
langdurige relaties die voor alle partijen waardevol zijn. We werken
vanuit gemeenschappelijke waarden en verwachtingen over hoe we
onszelf dienen te gedragen en doen onze zaken op een integere en
transparante manier.

Heimstadens Gedragscode zet uiteen hoe wij
verwachten dat onze collega's handelen. We leven
naar onze gedragscode en accepteren niet dat hier
slordig mee wordt omgesprongen. We verlangen
hetzelfde van u als zakelijke partner. Onze
Gedragscode voor zakelijke partners reguleert hoe u
als zakelijke partner dient te handelen. De
gedragscode is gebaseerd op Heimstadens waarden
care, share en dare (zorgen, delen en durven) en op
de tien Global Compacts principes van de VN die
verband
houden
met
mensenrechten,
werkomstandigheden, milieu en anticorruptie. De
gedragscode vormt een integraal onderdeel van alle
contracten tussen Heimstaden en onze zakelijke
partners.

Wie valt er onder de gedragscode?
De gedragscode is van toepassing op al onze
zakelijke
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partners. Met zakelijke partner bedoelen we alle
soorten
aannemers,
onderaannemers
en
dienstverleners.
Als zakelijk partner bent u verplicht om niet alleen
zelf de gedragscode na te leven, maar er ook voor te
zorgen dat iedereen in uw leveringsketen dit doet.

Wat wordt er van u als zakelijk partner
verwacht?
Wij verwachten dat u onze fundamentele waarden
deelt en er naar handelt.
Wij verwachten dat u er actief aan werkt onze
principes omtrent bedrijfsethiek in uw waardeketen te
implementeren.

Wij verwachten dat u eerlijk bent over elk
specifiek aspect waaraan u niet kunt voldoen,
zodat we onmiddellijk herstelmaatregelen
overeen kunnen komen.
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Mensenrechten
en werkomstandigheden

Werkomgeving

3 4
Milieu
en klimaat

Bedrijfsethiek
en anticorruptie

Mensenrechten
en
werkomstandig
-heden
We respecteren en ondersteunen de universele verklaring van
de mensenrechten van de VN en alle verdragen die
aangenomen zijn door ILO, de internationale werkgroep van de
VN. Wij eisen eerlijke werkomstandigheden voor iedereen die
binnen onze projecten werkzaam is, zowel op onze eigen
werkvloer als in onze leveringsketen. Wat betekent dit voor u?

•

•

•

•
•

De producten of diensten die u levert aan
Heimstaden dienen geproduceerd te zijn in
omstandigheden die conform de
mensenrechten zijn.
U bent niet, en geen van uw onderaannemers
is niet, op welke manier dan ook
medeplichtig aan een schending van de
mensenrechten.
U biedt werkomstandigheden,
werktijden, salarissen en uitkeringen die
conform de toepasselijke nationale en
lokale regelgeving zijn én conform de
relevantie ILO-conventies.
U zorgt ervoor dat werknemers een geldig
arbeidscontract hebben.
U tolereert geen enkele vorm van
mensenhandel, kinderarbeid of dwangarbeid.
Hieronder vallen ook andere illegale of
ongepaste manieren van het opschorten van
salaris. Kinderen zijn mensen

•

•

•

jonger dan 15 jaar, of met een hogere
wettelijke minimumleeftijd in het geval de
lokale wet- en regelgeving dit voorschrijft.
U beperkt op geen enkele manier de vrijheid
en bewegingsvrijheid van uw werknemers.
Hieronder valt ook het eisen dat een
werknemer zijn/haar identiteitsbewijs,
paspoort of werkvergunning overhandigt om
werk te krijgen.
U erkent en respecteert de rechten van
werknemers om collectief samen te komen
en te onderhandelen, waar dit in
overeenstemming is met bestaande
wetgeving.
U erkent de specifieke behoeften van
werknemers jonger dan 18 jaar en het feit
dat u de plicht heeft hiervoor te zorgen.
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Werkomgeving
Gezondheid en veiligheid
We zijn verantwoordelijk voor de gezondheid, veiligheid en het
welzijn van zowel onze werknemers als de mensen die door
onze bedrijfsactiviteiten beïnvloed worden. We werken
voortdurend aan een gezonde, veilige, betrokken en
stimulerende werkomgeving waar werknemers tot hun recht
komen, zich betrokken voelen en invloed kunnen hebben op
hun eigen voortgang en de voortgang van het bedrijf. Wat
betekent dit voor u?
•

•

Samen met Heimstaden en andere zakelijke
partners van Heimstaden bent u
verantwoordelijk voor het behouden van een
veilige en beveiligde werkomgeving.
U bent er zeker van dat onze werknemers en
anderen in de leveringsketen de benodigde
training en uitrusting krijgen om hun

•

•

taken op een veilige manier uit te voeren.
U ondersteunt actief het feit dat het een
recht en plicht is van elke werknemer om
gevaarlijk werk te kunnen stoppen.
U rapporteert alle incidenten en
werkongevallen met betrekking tot onze
projecten en werkplekken aan
Heimstaden.

Iedereen gelijke rechten
We respecteren alle individuen, streven ernaar als een team te
werken en moedigen open, duidelijke en respectvolle
communicatie aan. We behandelen iedereen gelijk en bieden
iedereen dezelfde werk- en carrièremogelijkheden. We tolereren
geen enkele vorm van intimidatie of discriminatie. Wat betekent dit
voor u?
• U behandelt werknemers met respect en
waardigheid.
U accepteert geen enkele vorm van
• respectloos
gedrag, pesten, discriminatie, vervolging
of seksuele intimidatie.
• U discrimineert niemand, maar behandelt

alle werknemers en werkzoekenden
gelijk en biedt hun gelijke
mogelijkheden.
• U bevordert en streeft naar diversiteit
en een inclusieve werkomgeving.
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Milieu en
klimaat
We willen het milieu beschermen en bijdragen aan duurzame
ontwikkelingen. We doen ons best om de invloed op het milieu en
klimaat te beperken door de levenscycli van onze activiteiten,
projecten, vastgoed en diensten. Wat betekent dit voor u?

•

•
•

•
•
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U beheert uw activiteiten op een
verantwoordelijke manier, met respect voor
het milieu en het klimaat.

U leeft de bestaande milieuwetgeving
na.
U houdt rekening met de milieuaspecten van
uw activiteiten en beschermt de biodiversiteit.
U werkt er actief aan om uw uitstoot in de
lucht, de grond en het water te
verminderen.
U kiest voor oplossingen die gebaseerd
zijn op preventieprincipes, en met het
perspectief

•
•

•

van een levenscyclus in gedachten.
U maakt gebruik van systemen om afval
en gevaarlijk afval te beheren en draagt
daarbij bij aan recycling en hergebruik.
U vermindert het gebruik van
gevaarlijke stoffen en werkt er proactief
aan om vervuiling te voorkomen.
U werkt op een efficiënte manier met
betrekking tot grondstoffen en werkt er
actief aan om het energie- en waterverbruik
te verminderen.

Bedrijfsethiek
en
anticorruptie
Wij voeren onze bedrijfsactiviteiten op een ethische en
integere manier uit. We volgen de bestaande wetgeving na en
beschikken over alle benodigde vergunningen, licenties en
registraties voor onze activiteiten. Wat betekent dit voor u?
•

U dient zowel alle toepasselijke wetgeving te
volgen
als onze Gedragscode voor zakelijke
partners, ook wanneer de code
strengere vereisten stelt dan de wet (zolang als
de code niet in strijd is met de wet).

•
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Werkwijzen of lokale tradities krijgen nooit

voorrang boven de wettelijke voorschriften.

•

Als u ontdekt dat onze Gedragscode voor
zakelijke partners in strijd is met bestaande
wettelijke
vereisten, dient u de relevante
manager bij Heimstaden hiervan op de hoogte te
stellen.

Sancties

•

We hebben een sanctiebeleid * waarin staat dat
we niet samenwerken, direct of indirect, met elke
persoon of entiteit die op sanctielijsten als
ongeautoriseerd staat, en we doen geen zaken,
direct of indirect, met landen of regio’s die
onderworpen zijn aan sancties. Wat betekent dit
voor u?

•

Als zakelijke partner van Heimstaden bent u
waakzaam als een externe partij mogelijk op de
sanctielijst staat of een gerelateerd bedrijf heeft
in een land dat onderworpen is aan sancties, en u
zorgt ervoor dat:
•

•

noch uw bedrijf noch een van uw
dochterondernemingen op het moment te
maken heeft met sancties, of
samenwerkt, direct of indirect, met enige
persoon, entiteit, land of regio die te
maken heeft met sancties, of activiteiten
uitvoert in een land dat aan sancties
onderworpen is.

* Sancties zijn wettelijke instrumenten die gebruikt
worden door overheden en multinationale organen
om invloed uit te oefenen op buitenlandse zaken
(om zo terrorisme te bestrijden en de internationale
vrede en veiligheid te handhaven of te herstellen)
door bedrijfstransacties te verbieden met bepaalde
(individuele) landen, individuen, entiteiten of
sectoren. Sanctielijsten worden beheerd door onder
andere de VN, EU, VS en VK.

U moet nooit proberen onrechtmatige invloed te verkrijgen

op werknemers van Heimstaden, klanten,
ambtenaren of andere natuurlijke of
rechtspersonen of hen omkopen.
U zorgt ervoor dat alle rapporten,
documenten en facturen compleet, correct
en niet-misleidend zijn.

Gastvrijheid en geschenken
Onze gastvrijheid en geschenken worden
gekenmerkt door openheid en
bescheidenheid en houden op natuurlijke
wijze verband met de zakelijke relatie. We
vereisen, ontvangen, bieden noch
sanctioneren elke schenking die invloed kan
hebben op onze eigen bedrijfsbeslissingen,
die van klanten of van andere zakelijke
partners. Wat betekent dit voor u?
•

•

•

U schenkt of neemt geen amusement of
schenkingen aan die op onrechtmatige wijze

- of op schijnbaar onrechtmatige wijze invloed
kunnen
hebben
op
de
bedrijfsbeslissingen die genomen worden
door u, Heimstaden, klanten van
Heimstaden of andere partijen.
U respecteert het beleid van
Heimstaden betreft gastvrijheid en
geschenken.
U maakt melding bij Heimstaden van elk
geval waarbij een werknemer van
Heimstaden vraagt om enig type van
amusement, een geschenk of een
persoonlijke gunst, gratis of tegen een
lagere vergoeding dan in de bestaande
kortingscontracten is opgenomen of lager
dan de marktwaarde.

Anticorruptie
Wij voeren onze werkzaamheden uit
conform goede bedrijfspraktijken en hebben
een zero tolerance-beleid aangaande alle
vormen van corruptie, omkoping,
steekpenningen en verborgen commissie.
Wat betekent dit voor u?

Fraude en witwassen

•

•

•

U runt uw bedrijf op een integere manier
en tolereert geen enkele vorm van
omkoping of corruptie.
In geen geval moet u omkoping eisen,
betalen, aanbieden of sanctioneren, direct
noch indirect.

We hebben een zero tolerance-beleid
aangaande alle vormen van criminaliteit,
fraude en witwassen. Wat betekent dit voor u?

•

U dient in geen geval deel te nemen aan
criminele activiteiten, fraude of witwassen.
U dient niet deel te nemen aan een
transactie waarvan u weet of vermoedt dat
deze verband houdt met criminele
activiteiten, fraude of witwassen
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Informatiebeheer

Bescherming van persoonsgegevens

Wij respecteren alle vertrouwelijke informatie met
betrekking tot Heimstaden of onze
belanghebbende partijen. We werken er proactief
aan om te voorkomen dat vertrouwelijke
informatie in handen komt van individuen die
geen noodzaak of recht hebben op toegang tot
deze informatie binnen het mandaat van hun
werkzaamheden. Wat betekent dit voor u?

We respecteren ieders recht dat de
persoonlijke informatie op een veilige manier
behandeld wordt, met respect voor de
persoonlijke integriteit. We behandelen alle
persoonsgegevens met respect voor het
individu en conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG of
GDPR). Wat betekent dit voor u?

•

•

•
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U beschermt alle vertrouwelijke informatie
waar u via Heimstaden, onze klanten en
partners en andere partijen de beschikking
over krijgt. Tot vertrouwelijke informatie
behoren financiële en commerciële
relaties, strategieën, plannen en technische
systemen.
Als u per vergissing toegang krijgt tot
vertrouwelijke informatie, of dit nu
afkomstig is van Heimstaden, onze
klanten en zakelijke partners of andere
partijen, ziet u ervan af deze informatie te
gebruiken. U neemt contact op met de
verzender en stelt Heimstaden op de
hoogte van wat er is gebeurd.

U zorgt ervoor dat alle persoonsgegevens
behandeld worden conform de bestaande weten regelgeving. Hiertoe behoren
gegevensverzameling, -registratie, vergelijkingen, -opslag en -verwijdering of
een combinatie van deze.

Naleving en controle
Als partner bevestigt u, door in te stemmen met de
gedragscode, dat uw bedrijf de vereisten
uiteengezet in dit document naleeft, en dat u
gelijkwaardige vereisten opstelt voor uw
onderaannemers. Waar nodig zijn wij bereid om
met u samen te werken om zeker te zijn van uw
navolging van de gedragscode.
Door in te stemmen met de gedragscode geeft u ons
toestemming audits uit te voeren om zeker te zijn van
uw navolging van de gedragscode. Dergelijke audits
kunnen ook uitgevoerd worden door een
onafhankelijke derde partij.
In geval van een significante schending van de
gedragscode zult u, als partner, een herstelplan
implementeren met acties die tussen u en
Heimstaden overeen gekomen zijn. Heimstaden
heeft het recht om
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elk contract met u en uw bedrijf te beëindigen in
de volgende gevallen:
•
U en uw bedrijf zijn niet in staat of niet
bereid om een actieplan te implementeren.
•
U en uw bedrijf hebben herhaaldelijk de
gedragscode
van
Heimstaden
geschonden.
•
U en uw bedrijf hebben de gedragscode
van Heimstaden ernstig geschonden.
•
U en uw bedrijf hebben opzettelijk
informatie achtergehouden over een
schending van de gedragscode van
Heimstaden.
Een dergelijke beëindiging zal van kracht
worden op de datum die gespecificeerd wordt
in de schriftelijke beëindiging van
Heimstaden.

Melden van
verdachte
gebeurtenissen
Heimstaden zal nooit iemand aan vergelding blootstellen die te goeder
trouw verdacht of bewezen onethisch gedrag meldt, en dergelijke acties
accepteren we ook niet van andere partijen. U kunt een verdacht voorval
melden aan de betreffende manager van Heimstaden of vertrouwelijk en
anoniem doorgeven via het klokkenluidersformulier op
www.heimstaden.com

Als u vragen heeft over de Gedragscode kunt u contact opnemen met
Chief Sustainability Officer Katarina Skalare

Katarina Skalare
+46 (0)708842057
katarina.skalare@heimstaden.com
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Bedrijfsnummer: 556670-0455
Tel: 040-660 20 00
www.heimstaden.com
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