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De zaken en activiteiten van de regionale bedrijven van de Groep BESIX 
(samen “BESIX Group”) zijn onderworpen aan de internationale en lokale 
wetten en aan de regels i.v.m. milieubescherming, productbescherming en 
veiligheid alsook i.v.m. sociaal welzijn. 

Aangezien leveringen, onderaannemingen en diensten een groot deel 
uitmaken van deze zaken en activiteiten, heeft de Groep BESIX tot doel 
voortdurend duurzame en verantwoorde aankopen te promoten en verwacht 
zodoende van alle medewerkers die betrokken zijn met de aankopen (“de 
aankopers”) en al hun onderaannemers, leveranciers en dienstverleners (“de 
leveranciers”) zich aan de Gedragscode van Duurzaam Aankopen te houden. 
De Groep verwacht dat externe partijen met dewelke ze handel drijven 
dezelfde visie delen. Zij erkennen ook de principes van de BESIX Group 
General Code of Conduct en gaan verder akkoord om eraan te voldoen.

De waarden van de Groep BESIX inzake uitmuntendheid, co-creatie, respect, 
passie en eenheid zijn eveneens van toepassing voor alle aankopers en 
leveranciers, hun prestatie zal dus op een voortdurende basis gecontroleerd 
en geëvalueerd worden over het feit of ze de meest duurzame en 
verantwoorde normen bereikt hebben inzake aankopen. Naleving van deze 
Procurement Code of Conduct is één van onze selectiecriteria teneinde de 
situatie van onze leveranciers te schatten. Het niet-naleven van deze regels 
kan leiden tot het einde van het aankoopcontract.
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Bovendien verwacht de Groep BESIX van zijn aankopers en leveranciers 
dat zij effectief meewerken aan de verbondenheid van de aankopen van 
de Groep BESIX met de Universele Verklaring van de Mensenrechten, de 
Tien Principes van de Global Compact  van de Verenigde Naties en de 17 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD) – in deze context in het bijzonder 
DOD 12 “Verantwoorde consumptie en productie” –, de Internationale 
overeenkomst eerlijke werkomstandigheid, met de Overeenkomsten van 
de Internationale Werkorganisaties art. 29 en art. 105 (voorkoming van 
gedwongen arbeid), art. 111 (voorkoming van discriminatie), art. 138 en art. 
182 (voorkoming van kinderarbeid), met de ISO normen 9001 et 14001 en met 
de gedragsregels van de ISO 26000.

Het vrijwaren en de bevordering van duurzame en verantwoorde aankopen 
is een leer- en ontwikkelingsprocedure op lange termijn. Een dergelijke 
ontwikkeling zal altijd rekening houden met de prestatiewaardering ten 
opzichte van het land of de regio waar de Groep BESIX handelt, dit wil 
zeggen dat BESIX tot doel zal hebben de hoogste normen die van toepassing 
zijn in dit land of deze regio te bereiken en dit volgens bovenvermelde 
waarden en normen.

Het zal BESIX Group op elk ogenblik toegestaan zijn om de prestaties 
van de aankopers en/of leveranciers ten opzichte van deze Gedragscode, 
die deel uitmaakt van de objectieven en actieplannen inzake sociale 
verantwoordelijkheid, te evalueren, te auditeren, te vergelijken en ernaar 
te verwijzen. De leveranciers zullen aan BESIX alle informatie en gegevens 
bezorgen nodig die nodig zijn voor een dergelijke evaluatie-audit, vergelijking 
en/of verwijzing.
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Onpartijdigheid 

De aankoper zal zijn best doen om een ononderbroken vertrouwensrelatie 
met de leverancier op te bouwen, dit door het in acht nemen van de 
verantwoordelijkheid van de onderneming. Hij zal zich richten op het 
waarborgen van elke onderlinge verbintenis, duidelijkheid en confidentialiteit 
van de uitgewisselde informatie. 
De aankoper zal aangepaste en onpartijdige selectiecriteria bepalen en 
zal een rechtvaardige en objectieve prijsvraag organiseren, dit rekening 
houdend met de vereisten ten opzichte van de zaken en van toepassing voor 
de gewenste aankopen.
De aankoper zal elke informatie, referentie en evaluatie van elke leverancier  
van de Groep BESIX bijhouden en zal deze gegevens voortdurend delen 
met de andere aankopers van de Groep BESIX, dit met het doel op een 
permanente selectie van leveranciers die bijdragen tot duurzame en 
verantwoorde aankopen van de Groep BESIX.

Belangenconflict 

De aankoper zal onpartijdig blijven en zal de principes van gerechtvaardigde 
concurrentie volgen en zal corruptie voorkomen teneinde onafhankelijk 
te blijven in het beslissingsproces om zo duurzame en verantwoorde 
aankopen te verzekeren. De aankoper zal elke situatie vermijden waarin 
een bijkomende interesse of belangenconflict zijn professioneel gedrag kan 
beïnvloeden. 
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Giften en gulheid                                          

De aankoper zal in ieder geval afzien van giften of gulheid en zal de andere 
partijen aanraden dit ook te doen. Onder gulheid verstaan we maaltijden, 
evenementen, vermaak, reizen, … Giften van kleine omvang zijn toegestaan 
in de mate dat ze deel uitmaken van de nationale of lokale gebruiken en dat 
ze wettelijk zijn. De aankoper zal elke situatie van gulheid vermijden die 
kan dienen als middel om samen te spannen in de onpartijdigheid van het 
aankoopproces. In geval van twijfel in verband met een gift of gulheid, zal 
de aankoper zijn linemanager of BESIX Group Citizenship & Sustainability 
Officer ervan op de hoogte brengen.

Sociale, veiligheids-, gezondheids- en milieu-aspecten

De aankoper zal in zijn aankoopproces van zijn eerste contact met de 
leverancier tot de finale toekenning rekening houden met alle relevante 
normen inzake sociale, veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten, alsook 
met dezelfde waardering als voor de economische en financiële aspecten. 
De aankoper zal bovenvermelde criteria en normen bepalen en ten gepaste 
tijde aan de kandidaat-leverancier mededelen.
De aankoper zal ervoor zorgen dat de leveranciers volledig begrijpen wat de 
aankoper verzamelt, het doel van zijn actie, hoe en hoelang deze gegevens 
worden beheerd. De aankoper zal ervoor zorgen dat de leverancier het 
volledig eens is met dit project.
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Arbeidsnormen

De leverancier zal zich onderwerpen aan de wetten en regels in alle landen 
waar hij actief is. Dit sluit elke vorm van illegaal of gedwongen arbeid, 
kinderarbeid en iedere discriminatie met betrekking tot arbeid uit. 

Integriteit en eerlijkheid

De leverancier stemt in met alle principes van eerlijkheid en integriteit als 
basis van een langdurige vertrouwensrelatie met BESIX Group.
De leverancier zal zich onderwerpen aan de wetten en regels inzake eerlijke 
concurrentie, voorkoming van corruptie, afpersing, witwassen van geld of 
giften. Hij zal elke situatie die een reëel of potentieel belangenconflict inhoudt 
vermijden, identificeren en aan de Groep BESIX melden. 

Milieu

De leverancier zal voortdurend de normen inzake milieubehoud en 
biodiversiteitsbehoud, die van toepassing zijn in het land waar hij actief 
is, in acht nemen en zal initiatieven en voorstellen gunstig voor het milieu 
ontwikkelen in al zijn voorstellen alsook in de uitvoering van het toegekende 
aankoopcontract, alsook in een systeem van gedeeld en collectief gebruik van 
de uitrusting.  
De leverancier zal voortdurend de milieuhinder, de hinder aan de lokale 
gemeenschap, het energie- en waterverbruik en de afvalstoffen tot een 
minimum herleiden. In het geval van circulaire economie, zal hij een 
langetermijnvisie leiden en zal hij recyclage-oplossingen voorstellen en dit 
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voor elk soort afval voortgebracht tijdens elk stadium van de uitvoering van 
het toegekende aankoopcontract. Hij zal de opportuniteiten identificeren 
teneinde de levenscyclus van de aankoop te optimaliseren. 
Het gebruik van giftige stoffen zal tot een minimum herleid worden terwijl 
hun behandeling in alle veiligheid zal verzekerd worden.

Gezondheid & veiligheid

De leverancier zal aan zijn werknemers, arbeiders en mogelijke 
onderaannemers goedgekeurd door de Groep BESIX alsook iedere andere 
werknemer, arbeider of derde rechtstreeks of onrechtstreeks betrokkene, 
een veilige werkomgeving verzekeren in het kader van de uitvoering van het 
toegekende aankoopcontract.
De leverancier zal proactieve acties ontwikkelen teneinde de gezondheids- en 
veiligheidscondities van de werknemers te verbeteren en dit in elk stadium 
van de uitvoering van het toegekende aankoopcontract.
Elke situatie die een risico omvat op het niveau van de gezondheid en de 
veiligheid zal onmiddelijk aan BESIX gemeld worden en verzwakkings-
maatregelingen zullen zo spoedig mogelijk door de leverancier genomen 
worden.

Producten, uitrusting & diensten

De leverancier zal de hoogste criteria inzake milieu, gezondheid en veiligheid 
handhaven tijdens de productie en uitvoeringslijn van producten, uitrusting, 
diensten en hulpmiddelen betrokken in zijn voorstel en de uitvoering van het 
toegekende aankoopcontract en zal enkel conforme producten, uitrusting en 
diensten gebruiken. 
Aangezien de CE normen verschillende verplichtingen inzake veiligheid en 
milieu inhouden, zullen de aangekochte producten en uitrusting conform 
zijn met dergelijke normen, dit is eveneens van toepassing voor aankopen 
bestemd voor landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie. 
De leverancier zal werken aan de continue verbetering van zijn producten, 
uitrusting en diensten teneinde de hoogste normen inzake duurzaamheid en 
verantwoordelijkheid te bereiken.

Vertrouwelijkheid  

De leverancier zal een strikte vertrouwelijkheidsplicht respecteren ten 
opzichte van de informatie verkregen van de Groep BESIX en zal deze 
informatie niet gebruiken voor een ander doel dan hun voorstel aan de Groep 
BESIX en de uitvoering van het toegekende aankoopcontract.

De leverancier en de aankoper zijn automatisch verbonden door deze 
Gedragscode vanaf het ogenblik dat ze handelsbetrekkingen hebben, dit 
voor alle toegekende contracten vanaf het moment van het voorstel tot de 
uitvoering. De niet-naleving van deze Gedragscode kan op elk moment 
leiden tot een audit vanwege de Groep BESIX, waarbij de aankoper en de 
leverancier volledig en op een doorzichtige manier meewerken.

Ga voor meer informatie over ons burgerschap en duurzame activiteiten binnen BESIX Group naar  
www.besix.com waar onze Citizenship & Sustainability verslagen in het Engels beschikbaar zijn.
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