
 
 

Gedragscode  
voor  
leveranciers 
 

 

Juni 2022 
 
 

 

 

  



   

Pagina 2 Gedragscode voor leveranciers van Consolis © 2022 Consolis - Nederlands  

 

 

Inhoudsopgave 

 

 

1. Inleiding .......................................................................................................... 3 

1.1. Voor wie is deze Gedragscode voor leveranciers bedoeld? ............................................................. 3 

1.2. Grondslag van onze Gedragscode voor leveranciers ........................................................................ 3 

1.3. Wangedrag melden ........................................................................................................................... 4 

1.4. Geen represailles............................................................................................................................... 4 

1.5. Auditing ............................................................................................................................................. 4 

2. Naleving van wetten ....................................................................................... 5 

3. Gezondheid, veiligheid en welzijn ................................................................... 6 

4. Eerlijke arbeidsvoorwaarden ........................................................................... 7 

5. Geen discriminatie of intimidatie .................................................................... 8 

6. Klimaat en milieu ............................................................................................ 8 

7. Bescherming van activa, eigendommen en uitrusting ...................................... 9 

8. Vertrouwelijkheid ........................................................................................... 9 

9. Bedrijfsethiek ................................................................................................ 10 

9.1. Anticorruptie en anti-omkoping ..................................................................................................... 10 

9.2. Gastvrijheid en geschenken ............................................................................................................ 10 

9.3. Eerlijke concurrentie ....................................................................................................................... 11 

9.4. Belangenverstrengeling .................................................................................................................. 11 

9.5. AVG ................................................................................................................................................. 11 

9.6. Naleving van de handelsvoorschriften - Sancties ........................................................................... 12 

9.7. Antiwitwassen ................................................................................................................................. 12 

10. Contactpersonen voor meldingen ................................................................. 14 

 

  



   

Pagina 3 Gedragscode voor leveranciers van Consolis © 2022 Consolis - Nederlands  

 

 

1. Inleiding 
 

Het beleid van Consolis ten aanzien van leveranciers bestaat 
erin de belangen van elke partij te respecteren met 
transparante en billijke contractuele voorwaarden. Het berust 
op drie pijlers: dialoog, professionalisme en naleving van 
verbintenissen. Wij streven naar langetermijnrelaties met onze 
en leveranciers om partnerschappen aan te gaan die wettig, 
ethisch en voor beide partijen voordelig zijn. Ons 
aanbestedingsproces is objectief en wij gebruiken alleen 
legitieme, bedrijfsgerelateerde criteria bij de keuze voor leveranciers.  

Bij Consolis handelen we integer, objectief en met respect voor elkaar, onze klanten, onze partners 
en ons milieu, en zetten wij ons in om onze plichten als verantwoordelijke burgers te vervullen. Wij 
verwachten hetzelfde van al onze leveranciers.  
 

Wij verwachten van onze leveranciers dat zij zich houden aan de beginselen van deze 
Gedragscode voor leveranciers en dat zij ervoor zorgen dat hun eigen leveranciers en 
onderaannemers beginselen naleven die gelijkwaardig zijn aan die van deze Gedragscode voor 
leveranciers. 

1.1. Voor wie is deze Gedragscode voor leveranciers bedoeld?  
Het doel van deze Gedragscode voor leveranciers is uiteen te zetten wat wij minimaal verwachten 
van onze leveranciers, hun werknemers en gelieerde ondernemingen, onderaannemers, 
distributeurs, wederverkopers, vertegenwoordigers, tussenpersonen, consultants, 
jointventurepartners en andere zakelijke partners (in het algemeen aangeduid als onze 
“Leveranciers”).  

Naast de algemene naleving van wetten en contractuele verplichtingen moeten leveranciers onze 
fundamentele principes eerbiedigen en zich houden aan deze Gedragscode voor leveranciers. Niet-
naleving van deze Gedragscode voor leveranciers kan leiden tot beëindiging van alle zakelijke en/of 
contractuele relaties met Consolis, onverminderd eventuele andere rechten die Consolis kan doen 
gelden.  

Van leveranciers wordt verwacht dat zij Consolis desgevraagd toestemming geven om te 
controleren of zij zich aan deze Gedragscode voor leveranciers houden, zoals hieronder uiteengezet 
in gedeelte 1.5. 

1.2. Grondslag van onze Gedragscode voor leveranciers 
Deze Gedragscode bouwt voort op onze kernwaarden en verbintenissen inzake duurzaamheid en op 
internationale en nationale wetgeving. Het ondersteunt en is afgestemd op het Global Compact van 
de Verenigde Naties en andere internationale ethische richtlijnen.  
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Onze waarden verplichten ons te handelen conform de hoogste ethische normen en op een 
verantwoordelijke en duurzame manier zaken te doen, en wij verwachten hetzelfde van onze 
leveranciers.  

1.3. Wangedrag melden 
Als u zich bewust wordt van een situatie in uw relaties met Consolis die mogelijk een schending 
inhoudt van deze Gedragscode voor leveranciers of van toepasselijke wet- of regelgeving, kunt u dit 
melden via het Alert Channel van de Consolis Group. 

 

Alert Channel-systeem 

Leveranciers worden aangemoedigd om elk gedrag te 
melden dat volgens hen in strijd is met de Gedragscode 
voor leveranciers of het beleid van Consolis, of de 
toepasselijke wet- en regelgeving. Mogelijke problemen 
moeten via het Alert Channel van Consolis worden 
gemeld, een dienst die door een derde wordt verleend en 
in alle talen voor de leveranciers beschikbaar is. 

Zie pagina 14 voor contactgegevens. 

 

Consolis zal alle meldingen vertrouwelijk behandelen, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is en in 
overeenstemming is met de plaatselijke wetgeving, het beleid van Consolis en de noodzaak om een 
grondig onderzoek in te stellen. Alle meldingen zullen onmiddellijk en grondig worden onderzocht, 
in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  

Als leverancier van Consolis wordt van u verwacht dat u binnen uw eigen organisatie een soortgelijk 
meldingssysteem hanteert dat in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.  

1.4. Geen represailles 
Consolis neemt geen represaillemaatregelen tegen personen die te goeder trouw melding maken 
van een mogelijke schending van deze Gedragscode voor leveranciers of van toepasselijke wet- of 
regelgeving.  

Evenzo mag u geen represaillemaatregelen nemen of tolereren tegen iemand die te goeder trouw 
vermoedelijk of bekend wangedrag meldt.  

1.5. Auditing 
De leverancier moet Consolis (of een door Consolis gemachtigde derde) in staat stellen de naleving 
van de eisen van deze Gedragscode voor leveranciers te controleren door middel van dialoog, 
openbaarmaking van informatie of, indien Consolis dit noodzakelijk acht, een audit van de 
activiteiten van de leverancier. Bij een dergelijke audit dient rekening te worden gehouden met het 
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belang van de Leverancier bij een ongestoorde gang van zaken en mag niet in strijd met de 
wettelijke en contractuele verplichtingen van de leverancier worden gehandeld. 

Indien Consolis constateert dat de leverancier niet handelt in overeenstemming met deze 
Gedragscode voor leveranciers, zal Consolis aangeven welke zaken moeten worden gecorrigeerd of 
verbeterd. De leverancier moet dan onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen en afdoende 
bewijzen van verbeteringen overleggen. Consolis behoudt zich niettemin het recht voor uitstaande 
bestellingen te annuleren, toekomstige bestellingen op te schorten en/of het hoofdcontract met de 
leverancier te beëindigen in geval van een wezenlijke schending van deze Gedragscode voor 
leveranciers, of indien de leverancier weigert corrigerende maatregelen te nemen. Indien het 
hoofdcontract tussen Consolis en de leverancier, waarvan deze Gedragscode voor leveranciers 
integraal deel uitmaakt (als bijlage of door middel van verwijzing), afzonderlijke beëindigingsregels 
bevat, wordt niettemin door beide partijen begrepen dat een schending van deze Gedragscode voor 
leveranciers als een wezenlijke schending van het hoofdcontract kan worden beschouwd, waardoor 
Consolis het hoofdcontract kan beëindigen. 

Evenzo dient u uw toeleveringsketen te evalueren op naleving van de beginselen die in deze 
Gedragscode voor toeleveranciers zijn vastgelegd, en audits van uw toeleveringsketen uit te voeren 
als onderdeel van uw zakelijke routines of indien en wanneer Consolis daarom verzoekt.  

2. Naleving van wetten 
 

Onze leveranciers moeten op de hoogte blijven van, en voldoen aan, nationale wetgeving alsmede 
relevante en toepasselijke internationale regelgeving en verdragen met betrekking tot de gebieden 
die in deze Gedragscode voor leveranciers worden genoemd, en die van toepassing zijn op de 
activiteiten van de leverancier. Indien de eisen in deze Gedragscode voor leveranciers strenger zijn 
dan de plaatselijke wetgeving, moeten de eisen van deze Gedragscode voor leveranciers worden 
toegepast. In geval van daadwerkelijke of potentiële tegenstrijdigheden tussen deze Gedragscode 
voor leveranciers en de toepasselijke wet- en regelgeving, moeten de leveranciers Consolis hiervan 
in kennis stellen. 
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3. Gezondheid, veiligheid en welzijn 
 

Bij de uitvoering van onze activiteiten streven wij naar onze 
visie van nul arbeidsongevallen onder onze werknemers, 
aannemers, leveranciers en klanten. Door gezondheids- en 
veiligheidsoverwegingen in alle aspecten van ons bedrijf te 
integreren, beschermen wij onze mensen, bereiken wij 
duurzame groei en versnelde productiviteit, zorgen wij ervoor 
dat alle toepasselijke voorschriften worden nageleefd en 
ontwikkelen wij de technologieën die de duurzame capaciteit 
van onze wereld vergroten.  

Onze leveranciers moeten alle gezondheids- en veiligheidswetten naleven en de blootstelling van 
werknemers aan potentiële gezondheids- en veiligheidsgevaren beperken door passende systemen 
en controles te implementeren, met inbegrip van een juist ontwerp, technische en administratieve 
controles, preventief onderhoud, veilige werkprocedures, gemakkelijke en toegankelijke meldings-, 
communicatie- en ondersteuningskanalen, en actief toezicht op dergelijke systemen en controles. 
Zij moeten de verantwoordelijkheid voor gezondheids- en veiligheidskwesties binnen hun 
organisatie toewijzen. 

Van onze leveranciers wordt verwacht dat zij met ons samenwerken om een gezonde en veilige 
werkomgeving te waarborgen, en dat zij al hun werknemers en andere relevante derden een 
adequate opleiding geven, zodat zij veilig kunnen werken. Leveranciers moeten bij bezoeken zorgen 
voor een volledig begrip van de eisen ter plaatse. Werknemers van onze leveranciers moeten het 
recht hebben een werksituatie te weigeren als zij redelijkerwijs van mening zijn dat deze een 
dreigend en ernstig risico voor hun gezondheid en veiligheid inhoudt.  

Onze leveranciers dienen ons onmiddellijk in kennis te stellen van een overtreding of een 
vermoedelijke overtreding van de gezondheids- en veiligheidswetgeving die van invloed is of kan 
zijn op hun activiteiten met Consolis of op deze Gedragscode voor leveranciers. Alle gezondheids- 
en veiligheidsincidenten in verband met onze projectlocaties en op onze werkplekken moeten ook 
onmiddellijk aan ons worden gemeld.  
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4. Eerlijke arbeidsvoorwaarden 
 

Bij Consolis streven we naar betrokken en gemotiveerde 
werknemers met gelijke kansen en eerlijke 
arbeidsvoorwaarden. Diversiteit en gelijkheid zijn 
speerpunten binnen de hele organisatie en hebben 
betrekking op alles, van wervingsprocedures tot de dialoog 
met werknemers en loopbaanontwikkeling.  

Wij streven ernaar gelijke kansen te bieden, ongeacht ras, 
etniciteit, nationaliteit, godsdienst of overtuiging, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit of 
-expressie, leeftijd, handicap, burgerlijke staat of gezinssituatie, of enig ander kenmerk. Onze 
leveranciers moeten zich ertoe verbinden hetzelfde te doen. 

Onze leveranciers moeten zich bewust zijn van en iets doen aan de gevolgen voor de 
mensenrechten die zij veroorzaken of waaraan zij bijdragen, of die rechtstreeks verband houden 
met hun activiteiten, producten of diensten. Kinderarbeid of arbeid onder de wettelijke 
minimumleeftijd is voor Consolis onaanvaardbaar. Evenzo moeten leveranciers kinderarbeid of 
arbeid onder de wettelijke minimumleeftijd in hun activiteiten en toeleveringsketen voorkomen en 
zorgen voor legale arbeidsomstandigheden voor jonge werknemers. 

Als leverancier van Consolis moet u: 

• ervoor zorgen dat er bij uw activiteiten geen sprake is van dwangarbeid, schuldslavernij of 
onvrijwillige arbeid; 

• het recht van werknemers op vrijheid van vereniging, lidmaatschap van een vakbond en 
collectieve onderhandelingen te erkennen en te eerbiedigen; 

• een leefbaar loon betalen, d.w.z. een wettelijk minimumloon of de in de bedrijfstak 
gangbare norm (de hoogste van de twee) en in ieder geval berekend op basis van het 
inkomen dat een persoon nodig heeft om in het basislevensonderhoud te voorzien en 
volledig aan het maatschappelijk leven deel te nemen;  

• ervoor zorgen dat de arbeidstijd niet buitensporig lang is, dat de toepasselijke wetgeving 
en collectieve overeenkomsten worden nageleefd en dat de vergoeding voor overwerk in 
overeenstemming daarmee naar behoren wordt uitbetaald; 

• ervoor zorgen dat alle gedragscodes en andere beleidslijnen schriftelijk worden 
vastgelegd, en dat alle maatregelen of disciplinaire maatregelen die op grond van die 
codes en beleidslijnen worden genomen, schriftelijk worden vastgelegd; 
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• alle mensenrechten eerbiedigen en gepaste zorgvuldigheid inzake mensenrechten 
betrachten om mogelijke negatieve gevolgen te voorkomen en aan te pakken. 

5. Geen discriminatie of intimidatie  
 

Onze leveranciers moeten de persoonlijke waardigheid, privacy en rechten van elke werknemer 
respecteren, en mogen geen fysieke of mentale intimidatie of misbruik, verbaal of non-verbaal 
geuit, tolereren. Onze leveranciers moeten gedrag, taalgebruik en fysiek contact verbieden dat 
seksueel, dwingend, bedreigend, beledigend of uitbuitend is.  

Onze leveranciers mogen bij de aanwerving of tijdens de tewerkstellingscyclus niet oneerlijk 
discrimineren, actief noch passief, op grond van leeftijd, nationaliteit of etniciteit, godsdienst, 
politieke overtuiging, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie, fysieke vermogens of 
andere door de wet of verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie beschermde kenmerken.  

6. Klimaat en milieu 
 

Voor Consolis is duurzame ontwikkeling al lange tijd een doel. 
Wij zijn ervan overtuigd dat onze groei en ons 
concurrentievermogen onlosmakelijk verbonden zijn met de 
kwaliteit van de levensomstandigheden op de plaatsen waar 
wij actief zijn, en dat er geen duurzame economische 
ontwikkeling kan zijn zonder rekening te houden met het 
milieu. 

Onze leveranciers moeten alle milieuwetten naleven en moeten een op risico's gebaseerde aanpak 
opstellen, uitvoeren en handhaven om eventuele negatieve milieueffecten van hun activiteiten, 
producten en diensten te beperken of te minimaliseren.  

Onze leveranciers moeten efficiënt gebruik maken van hulpbronnen en zorgen voor een adequate 
operationele controle waarbij nadelige milieueffecten worden geminimaliseerd.  

Onze leveranciers moeten voorzorgsmaatregelen nemen zodra er reden is om aan te nemen dat 
een handeling schadelijk kan zijn voor het milieu of de volksgezondheid en ernaar streven 
milieuvriendelijke technieken te ontwikkelen en te ondersteunen in hun producten, processen, 
ontwerpen en materiaalkeuze.  
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Als leverancier van Consolis moet u: 

• binnen uw organisatie de verantwoordelijkheid toewijzen voor het toezicht op de naleving 
en de aanpak van andere milieukwesties, en ervoor zorgen dat uw werknemers over de 
nodige knowhow en middelen beschikken om milieukwesties te beheersen;  

• streven naar het bevorderen en verbeteren van circulariteit in uw bedrijfsmodellen, 
productontwerp en bedrijfsvoering; 

• milieuovertredingen en klachten systematisch behandelen en aan de betrokken instanties 
meedelen, en eventuele maatregelen of disciplinaire maatregelen die overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving en het beleid zijn genomen, schriftelijk vast leggen.  

 

7. Bescherming van activa, eigendommen en uitrusting 
 

Activa van Consolis zijn er in vele verschillende vormen: materieel, elektronisch, financieel en zelfs 
immaterieel. Of het nu gaat om een laptop van Consolis, ons merk of zelfs een faciliteit of gebouw, 
wij verwachten van alle individuen, inclusief onze leveranciers, dat deze goed zorg dragen voor onze 
activa. 

Van onze leveranciers wordt verwacht dat zij de activa van Consolis en haar belanghebbenden 
respecteren. Leveranciers mogen activa van Consolis en anderen alleen gebruiken wanneer zij 
daartoe naar behoren gemachtigd zijn en zullen diefstal van activa niet tolereren. 

8. Vertrouwelijkheid 
 

Zoals alle organisaties zijn wij voor onze zakelijke beslissingen 
en dagelijkse activiteiten afhankelijk van het gebruik en de 
uitwisseling van informatie en zullen wij informatie uitwisselen 
met onze leveranciers. Wij moeten ervoor zorgen dat wij deze 
informatie creëren, op verantwoorde wijze gebruiken en 
beschermen, vooral wanneer het gaat om gegevens zoals 
persoonsgegevens (zoals in gedeelte 9.5 hieronder), 
commercieel gevoelige informatie en intellectueel eigendom, 
zowel die van onszelf als die van anderen.  

Wij verwachten van onze leveranciers dat zij vertrouwelijke informatie met betrekking tot Consolis 
en haar belanghebbenden respecteren en dat zij alle redelijke maatregelen nemen om te 
voorkomen dat vertrouwelijke informatie wordt bekendgemaakt aan personen die deze informatie 
niet nodig hebben en er geen recht op hebben in het kader van hun werkzaamheden. 
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9. Bedrijfsethiek 
 

9.1. Anticorruptie en anti-omkoping 
Wij verbinden ons ertoe onze activiteiten uit te voeren met het hoogste niveau van integriteit. Alle 
vormen van corruptie en omkoping zijn ten strengste verboden. Onze leveranciers moeten integer 
zakendoen en ervoor zorgen dat allen binnen hun toeleveringsketen integer zakendoen, en 
evenmin enige vorm van omkoping of corruptie tolereert. 

Als leverancier van Consolis moet u: 

• nooit steekpenningen vragen, aanvaarden, betalen, aanbieden of toestaan, direct noch 
indirect, onder welke omstandigheden dan ook. Dit houdt in dat nooit wordt getracht een 
medewerker, klant of ambtenaar van Consolis (met inbegrip van buitenlandse 
ambtenaren) of enige andere persoon of entiteit op ongepaste wijze te beïnvloeden of om 
te kopen;  

• geen faciliterende betalingen aanbieden of verrichten, noch anderen toestaan dergelijke 
betalingen namens u aan te bieden of te verrichten;  

• systemen, controles en duidelijke procedures instellen om corruptie- en omkopingsrisico's 
binnen uw bedrijven en toeleveringsketens op te sporen en alle nodige maatregelen 
nemen om corruptie of omkoping te voorkomen. Preventieve maatregelen omvatten 
(onder meer) adequate opleiding, duidelijke communicatie- en rapportagekanalen en 
actief toezicht op systemen en controles. 

9.2. Gastvrijheid en geschenken 
Wij vragen, aanvaarden, bieden, autoriseren of geven geen gastvrijheid of geschenken die een 
ongepaste invloed kunnen hebben, of de schijn kunnen wekken van een ongepaste invloed, op onze 
zakelijke beslissingen of beslissingen van onze klanten of anderen met wie wij werken.  

Als leverancier van Consolis moet u: 

• geen gastvrijheid of geschenken aanbieden of aanvaarden die uw zakelijke beslissingen of 
die van Consolis op ongepaste wijze kunnen beïnvloeden, of de schijn daarvan kunnen 
wekken;  

• niet betalen voor de reis- of verblijfkosten van vertegenwoordigers van Consolis wanneer 
zij u bezoeken, noch hun buitensporige geschenken, gastvrijheid of vermaak aanbieden, 
met uitzondering van gematigde en redelijke catering in rechtstreeks verband met 
zakelijke evenementen. 
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9.3. Eerlijke concurrentie 
Eerlijke concurrentie zorgt voor een gezonde markt. Het zorgt ervoor dat de beste en meest 
innovatieve producten en diensten tegen de laagste prijzen op de markt beschikbaar zijn. Om 
Consolis in staat te stellen rechtmatig en integer te concurreren, houden wij voortdurend toezicht 
op onze activiteiten en tolereren wij geen concurrentiebeperkend gedrag.  

Als leverancier van Consolis moet u: 

• eerlijke concurrentie en antitrustwetten respecteren, toezien op de naleving ervan binnen 
uw toeleveringsketens en geen overeenkomsten aangaan betreffende prijsafspraken of 
marktverdeling; 

• niet deelnemen aan offertevervalsing door het onderdrukken van biedingen, het 
uitbrengen van aanvullende biedingen of dekkingsbiedingen, het rouleren van biedingen 
of andere mechanismen die de eerlijke concurrentie in aanbestedingssituaties beperken. 

9.4. Belangenverstrengeling 
Als onderdeel van onze plicht om onze reputatie hoog te houden, moeten wij ongepaste 
belangenverstrengeling vermijden en altijd in het beste belang van onze werkgever handelen en 
beslissingen nemen. Er is sprake van een “'belangenverstrengeling” wanneer onze persoonlijke 
belangen in de weg staan of lijken te staan van ons vermogen om ons werk onbevooroordeeld uit te 
voeren. Het kan voortkomen uit gastvrijheid en geschenken, liefdadigheidsbijdragen, politieke 
bijdragen, sponsoring of persoonlijke relaties.  

Wij eisen van onze leveranciers dat zij op dezelfde wijze handelen als Consolis en 
belangenconflicten bij hun zakelijke transacties vermijden.  

Wij verzoeken onze leveranciers aan Consolis elke situatie te melden waarvan wordt vastgesteld dat 
deze een belangenconflict vormt of kan vormen in uw betrekkingen met Consolis.  

9.5. AVG 
Onze Leveranciers moeten alle wetten inzake gegevensbescherming naleven en persoonsgegevens 
alleen gebruiken wanneer dat wettig en noodzakelijk is voor het vervullen van legitieme zakelijke 
doeleinden. 

Als leverancier van Consolis moet u: 

• zorgen voor de naleving van wetten en richtlijnen die voorzien in de bescherming, 
overdracht, toegang en opslag van persoonlijke informatie. Dit omvat met name de 
toepasselijke normen die zijn vastgesteld in de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) (Verordening EU 2016/679).  
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• altijd zorgen voor passende elektronische, administratieve, fysieke en technische controles 
met betrekking tot gegevensbescherming en -beveiliging bij de behandeling van enige 
vorm van persoonsgegevens en voorts alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven bij 
het gebruik van persoonsgegevens op enigerlei wijze (met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, het verwerken, overdragen, opslaan, registreren en verwijderen van 
persoonsgegevens). 

Onze leveranciers moeten aan ons elke inbreuk of vermoedelijke inbreuk op dergelijke wetten met 
betrekking tot gegevens van Consolis of haar werknemers melden. 

9.6. Naleving van de handelsvoorschriften - Sancties 
Naleving van de handelsvoorschriften omvat voorschriften inzake de import en export van en 
binnenlandse handel in goederen en diensten, alsook internationale sancties en restrictieve 
handelspraktijken. 

De Consolis Group zet zich volledig in om haar activiteiten uit te voeren in overeenstemming met alle 
toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van handelsbeperkingen, economische of financiële 
sancties of handelsembargo's die van tijd tot tijd worden opgelegd, beheerd of gehandhaafd door de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Europese Unie en/of andere nationale en supranationale 
autoriteiten die rechtsbevoegdheid hebben in landen waar Consolis actief is. 
 
Wij verwachten van onze leveranciers dat ook zij al deze wetten en voorschriften naleven (en ervoor 
zorgen dat hun toeleveringsketens dat doen). 

Als leverancier van Consolis moet u bovendien:  

• begrijpen dat Consolis haar externe partijen moet kennen en dat u transparant bent over 
de werkelijke begunstigden met wie Consolis zakendoet; 

• begrijpen en in acht nemen dat Consolis waakzaam is voor landen en/of externe partijen 
die mogelijk op een sanctielijst staan of een verbonden onderneming hebben in een land 
waarop sancties van toepassing zijn. 

Onze leveranciers moeten aan ons elke inbreuk of vermoedelijke inbreuk op dergelijke wetten of op 
deze Gedragscode voor leveranciers melden. 

9.7. Antiwitwassen 
Er is sprake van witwassen wanneer de opbrengsten van misdrijven in legale zakelijke transacties 
worden verborgen, of wanneer legitieme middelen worden gebruikt ter ondersteuning van 
criminele activiteiten, waaronder terrorisme.  

Onze leveranciers mogen zich niet inlaten met enige vorm van witwaspraktijken en moeten te allen 
tijde voldoen aan alle toepasselijke antiwitwaswetten.  
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Als leverancier van Consolis moet u: 

• alle wettelijk vereiste zorgvuldigheidseisen ten aanzien van uw zakenpartners in acht 
nemen. 

• ervoor zorgen dat uw zakelijke transacties niet gepaard gaan met het verwerven, 
gebruiken of in het bezit hebben van geldelijke opbrengsten of goederen die met de 
opbrengst van misdrijven zijn verkregen; 

• onmiddellijk melding maken indien u weet of vermoedt dat een tegenpartij betrokken is 
bij het witwassen van geld in verband met een transactie met Consolis; 

• de details van de bedrijfsactiviteiten, de bedrijfsstructuur, de financiële situatie en de 
prestaties transparant en nauwkeurig registreren en bekendmaken overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving. 
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10. Contactpersonen voor meldingen 
 

 

 Group General Counsel:  
Emmanuelle Cochard 
emmanuelle.cochard@consolis.com 

 

Websites Consolis Alert Channel: 

• https://consolis.ethicspoint.com (desktopwebsite) 

• https://consolismobile.ethicspoint.com (mobielvriendelijke website) 

Telefoonnummers Consolis Alert Channel: 

Denemarken: 80 83 06 56 Egypte: zie opmerking 1 Estland: 8000 044 629 

Finland : 0800 416154 Frankrijk: 0 805 98 55 36 Duitsland: 0800 1803960 

Hongarije: 80088550 Indonesië: 0800 1401897 Letland: 80205327 

Litouwen: 8 800 30 435 Nederland: 0800 0232878 Noorwegen: 80062435 

Polen: 800005047 Roemenië: 0800 890 421 Spanje: 900876288 

Zweden: 020-088 00 15 Tunesië: zie opmerking 2  

 

Opmerking 1: Voor Egypte, bel: 2510-0200 (Caïro), 02-2510-0200 (buiten Caïro), 02-2510-0200 
(mobiel in heel Egypte). Kies in het Engelse keuzemenu: 844 979-4904 

Opmerking 2: Voor Tunesië: Neem vanaf een buitenlijn contact op met uw plaatselijke operator. 
Verzoek om een collect call naar de Verenigde Staten, naar het onderstaande nummer. Alle reverse 
charge calls of collect calls zullen door het Contactcentrum worden aanvaard met behulp van een 
geautomatiseerde Engelse boodschap. Kies in het keuzemenu: +1 704-526-1125 

mailto:emmanuelle.cochard@consolis.com

	1. Inleiding
	1.1. Voor wie is deze Gedragscode voor leveranciers bedoeld?
	1.2. Grondslag van onze Gedragscode voor leveranciers
	1.3. Wangedrag melden
	1.4. Geen represailles
	1.5. Auditing

	2. Naleving van wetten
	3. Gezondheid, veiligheid en welzijn
	4. Eerlijke arbeidsvoorwaarden
	5. Geen discriminatie of intimidatie
	6. Klimaat en milieu
	7. Bescherming van activa, eigendommen en uitrusting
	8. Vertrouwelijkheid
	9. Bedrijfsethiek
	9.1. Anticorruptie en anti-omkoping
	9.2. Gastvrijheid en geschenken
	9.3. Eerlijke concurrentie
	9.4. Belangenverstrengeling
	9.5. AVG
	9.6. Naleving van de handelsvoorschriften - Sancties
	9.7. Antiwitwassen

	10. Contactpersonen voor meldingen

