Verkopersverklaring
______________________________________________________________________________________________
Als onderdeel van onze verbintenis om de principes van de Bilfinger-gedragscode na te leven, verwachten wij van onze zakenpartners
dat zij in hun gedrag vergelijkbare normen hanteren. Onze verwachtingen worden uiteengezet in dit document, onze
Verkopersverklaring, die u contractueel verplicht bent na te leven.

Naleving van wetten en naleving van algemeen
aanvaarde normen

Anti-concurrentie en economische en
handelssancties

Als verkoper aan Bilfinger zullen wij:

Als verkoper aan Bilfinger zullen wij:

-

-

Alle toepasselijke wetten en regelgevingen naleven,
inclusief de relevante anti-corruptiewetgeving
Handelen in overeenstemming met de algemeen aanvaarde
principes en normen met betrekking tot maatschappelijk en
milieuverantwoord ondernemen en internationaal erkende
mensenrechten, inclusief de wetten ter voorkoming van
moderne slavernij

-

Anti-omkoping en anti-corruptie

Handel met voorkennis

Als verkoper aan Bilfinger zullen wij:
-

-

-

Als verkoper aan Bilfinger zullen wij:

Niet deelnemen aan enige vorm van corruptie of omkoping
en ervoor zorgen dat zakelijke beslissingen niet worden
beïnvloed door ongepaste of illegale betalingen in de vorm
van cash, geschenken, reizen of iets anders van waarde,
inclusief immateriële voordelen
Ons onthouden van uitnodigingen of geschenken of iets
anders van waarde aan te bieden aan Bilfinger-werknemers
met de bedoeling enige vorm van invloed te verkrijgen
Bilfinger inlichten over alle verzoeken die worden gedaan of
alle druk die wordt uitgeoefend om in eender welke vorm,
direct of indirect, steekpenningen (iedere vorm van
voordeel) te geven aan Openbare Ambtenaren of andere
partijen, die een invloed zouden kunnen uitoefenen of een
oneerlijk zakelijk voordeel zouden kunnen verstrekken

-

Als verkoper aan Bilfinger zullen wij:
-

Als verkoper aan Bilfinger zullen wij:
Een volledige boekhouding en volledige verslagen
bijhouden die nauwkeurig alle zakelijke transacties en
uitgaven weergeven die in overeenstemming met de
geldende wetten en regelgevingen worden voorbereid

-

-

Belangenconflicten
Als verkoper aan Bilfinger zullen wij:
-

-

-

Situaties vermijden waarin onze eigen belangen in strijd zijn
met of in strijd zouden kunnen zijn met de zakelijke
belangen van Bilfinger
Bilfinger onmiddellijk inlichten als we kennis krijgen van een
belangenconflict, inclusief als een Bilfinger-werknemer een
financieel belang in onze onderneming heeft of op een
andere manier aan onze onderneming verbonden is

-
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Bescherming van activa en informatie
Als verkoper aan Bilfinger zullen wij:
-

Handel met voorkennis vermijden door geen effecten van
Bilfinger of een ander bedrijf te kopen of te verkopen, als wij
in het bezit zijn van insiderinformatie over Bilfinger die niet
beschikbaar is voor het beleggerspubliek en die de
beslissing van een belegger om het effect te kopen of te
verkopen, zou kunnen beïnvloeden

Werknemers

Boekhouding en verslagen

-

Geen activiteiten ondernemen die redelijkerwijze
kunnen worden beschouwd als concurrentiebeperkend,
onrechtmatig of oneerlijk en de geldende antitrust- en
mededingingswetten en -regelgevingen naleven
De wetten en regelgevingen naleven die de export of import
van goederen, producten en diensten regelen alsook de
wetten met betrekking tot economische en handelssancties
en de antiboycotwetten.

De activa van Bilfinger helpen veiligstellen tegen diefstal,
misbruik of verspilling
De nodige maatregelen treffen om gegevens en informatie
van Bilfinger, die ons ter beschikking worden gesteld, te
beschermen en vertrouwelijk te houden

1

Veilige
werkplekken
ter
beschikking stellen
die
beantwoorden aan de internationale arbeidsnormen
Zorgen voor eerlijke tewerkstellingspraktijken en ons
onthouden van iedere vorm van onethische of illegale
tewerkstellingspraktijken (zoals pesterijen of fysiek geweld,
iedere vorm van slavernij, onderworpenheid en gedwongen
of verplichte arbeid inclusief maar niet beperkt tot
kinderarbeid)
Werknemers niet discrimineren op basis van hun etniciteit,
geslacht, seksuele geaardheid, religie/godsdienst, ideologie,
handicap of leeftijd
Het recht van vereniging en collectieve onderhandeling
waarborgen
en
de
werknemers
geschreven
arbeidsovereenkomsten geven, zoals voorgeschreven door
de plaatselijke wetgeving
Ervoor zorgen dat de lonen, werkuren, vakanties en
verloven die toegekend worden aan werknemers en
ingehuurde externe contractanten overeenstemmen met de
geldende wet en/of overeenkomsten
Alle geldende wetten inzake gegevensbescherming naleven

Verkopersverklaring
______________________________________________________________________________________________

Milieu

Materiaal compliance en conflictmineralen

Als verkoper aan Bilfinger zullen wij:

Als verkoper aan Bilfinger zullen wij:

-

-

-

Onze activiteiten op een veilige manier uitvoeren en de
milieu-impact van onze zakelijke activiteiten minimaliseren
De geldende milieuwetgeving en -vergunningen naleven

-

Gemeenschappen
Als verkoper aan Bilfinger zullen wij:
-

-

De plaatselijke gemeenschap respecteren en ernaar streven
nadelige effecten op de plaatselijke gemeenschap te
voorkomen en te beperken

Normen ten opzichte van onze eigen verkopers
Als verkoper aan Bilfinger zullen wij:
-

-

Onze eigen verkopers en sub-contractanten vragen om de
principes na te leven die in deze Verkopersverklaring
worden uiteengezet
Systematisch deze verplichtingen integreren en opvolgen in
onze zakenrelaties met hen

Ervoor zorgen dat goederen en materialen die worden
geleverd aan Bilfinger, niet afkomstig zijn van illegale of
onethische bronnen
De implementatie bevestiging van gepaste “due diligence”maatregelen voor het verantwoord inkopen van mineralen
om de overeenstemming met de relevante regelgevingen te
waarborgen.
Als we gereguleerde Conflictmineralen (tantaal, tin, wolfram,
goud of enig ander mineraal of eventuele afgeleiden
waarvan vastgesteld is dat de opbrengst ervan wordt
gebruikt om conflicten te financieren) die worden gedolven
in de Democratische Republiek Congo (DRC) of
aangrenzende
landen,
produceren,
verkopen
of
verhandelen, Bilfinger hierover inlichten en op verzoek onze
“due diligence”-maatregelen en resultaten ter beschikking
stellen van Bilfinger om de mogelijkheid uit te sluiten dat
deze mineralen aan Bilfinger worden geleverd

____________________________________________________________
_
Door het ondertekenen van dit document bevestigt u dat u de vereisten van deze Verkopersverklaring zal naleven. Indien u niet in
staat bent om ondersteunende documentatie te verstrekken, bevestigt u uw bereidwilligheid om een proces te starten om uw
prestatie ten opzichte van deze vereisten te documenteren.
Bilfinger behoudt zich het recht voor andere zelfverklaringen, certificeringen te vragen of alle andere redelijke acties te ondernemen
zoals contractueel overeengekomen in geval van problemen.
In geval van problemen of als u kennis krijgt van een ongepaste daad of actie van Bilfinger-personeel, wordt u aangemoedigd dit te
melden aan de Bilfinger Meldingslijn (zie http://www.bilfinger.com/en/company/responsibility/compliance/ voor de globale
telefoonnummers) of anoniem via ons online meldingsportaal dat via dezelfde link toegankelijk is.

Verklaring ondertekend door verkoper:

Naam verkoper:

______________________________________________________________________

Adres:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Naam van de persoon die ondertekent: ______________________________________________________________________
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Functie van de person die ondertekent:

___________________________________________________________

_________________________

________________________

Plaats, Datum

Handtekening
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