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GEA Gedragscode voor Leveranciers en Onderaannemers  
(Vers. 4; 9/2022) 
 
Deze Gedragscode bepaalt de principes en vereisten van GEA Group Aktiengesellschaft en al haar gelieerde ondernemingen in 
overeenstemming met het ondernemingsrecht (hierna “GEA”) voor al haar leveranciers van goederen en diensten, alle 
onderaannemers en groepsondernemingen van leveranciers en onderaannemers (hierna gezamenlijk gedefinieerd als: “leverancier” 
of “leveranciers”) met betrekking tot hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij, het milieu en de mensen die 
deelnemen aan de productie van goederen en/of de uitvoering van diensten. GEA behoudt zich het recht voor de eisen van deze 
Gedragscode aan te passen in het geval van wijzigingen in het GEA Compliance-programma. Deze Gedragscode houdt eveneens 
rekening met, in het bijzonder, de voorschriften van [de UK Modern Slavery Act 2015] de Duitse Due Diligence-wet inzake 
toeleveringsketens voor bedrijven (Lieverkettensorgfaltspflichtengesetz - LkGS) met het doel om de risico's van schending van 
mensenrechten of milieuverplichtingen in toeleveringsketens te voorkomen of te minimaliseren of met het doel om de schending 
van mensenrechten of milieuverplichtingen te beëindigen.  
Als voorwaarde voor het zakendoen met GEA, verwachten wij dat leveranciers aan deze eisen voldoen en bovendien voldoen aan 
nationale en internationale milieustandaards en -voorschriften. Het is GEA’s bedoeling deze Gedragscode te handhaven in de geest 
van een constructieve dialoog en samenwerking met leveranciers. Als GEA incidenten van niet-naleving van deze Gedragscode 
aantreft of vermoedt dat deze kunnen bestaan en GEA informeert de leverancier hierover, verwacht GEA dat de leverancier dit 
onderzoekt en de problemen met niet-naleving zo spoedig mogelijk en binnen een afgesproken tijdsbestek corrigeert.  Als de 
leverancier zich niet bereid toont deze problemen te corrigeren, behoudt GEA zich het recht voor gepaste juridische maatregelen te 
treffen, waaronder de volledige beëindiging van de zakelijk relatie of de bevordering, opsporing en uitvoering van corrigerende 
maatregelen.   
Deze Gedragscode is van toepassing op de leveranciers en bevat de volgende principes: 
 

Algehele verplichting 
 
De leveranciers moeten de wetten en voorschriften 
respecteren en in acht nemen in alle landen waarin zij actief zijn 
en goederen en diensten kopen en/of verkopen. In het geval 
dat de lokale wetsvereisten lager zijn dan de internationale 
normen, die hierin zijn opgenomen, moeten leveranciers de 
laatste internationale normen volgen. 
Leveranciers moeten mensenrechten respecteren en de impact 
van hun bedrijven of activiteiten op het milieu beperken.  
Leveranciers moeten de eisen van deze Gedragscode in hun 
gehele toeleveringsketen toepassen. 
 

Arbeids- en sociaal beleid 

 
Geen kinderarbeid     
GEA respecteert het recht van kinderen op ontwikkeling en 
opleiding.  
Het is voor leveranciers verboden kinderen in dienst te nemen, 
aangezien dit een schending van het verdrag van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (zie ILO-verdrag betreffende 
Minimumleeftijd nr. 138, 182) zou zijn.  
De minimumleeftijd om te werken is de wettelijke 
minimumleeftijd van het land, of de leeftijd waarop het 
leerplichtig onderwijs wordt afgerond als deze hoger is.  
 
Geen dwangarbeid  
Leveranciers mogen onder geen enkele omstandigheid van 
dwangarbeid of onvrijwillige arbeid gebruikmaken, dit 
bevorderen of anderszins aanleiding geven tot het gebruik 
ervan. Hierbij kan het onder andere gaan om praktijken zoals 
de beperking van de bewegingsvrijheid van personen; het 
inhouden van loon of identiteitsdocumenten om te forceren 
dat ze blijven werken; hen vangen in een valse schuld of 
loonaftrek waar ze niet onderuit kunnen komen; verlies van 
sociale status (zie ILO-verdragen nr. 29, 105).  

Leveranciers zorgen ervoor dat werknemers hun rechten 
begrijpen met betrekking tot de betaling van loon, overuren en 
vasthouden van identiteitsdocumenten.  
Daarom zullen leveranciers ervoor zorgen dat werknemers 
eerlijk worden behandeld en dat hun rechten worden 
gerespecteerd.  
 

In het geval werknemers door derden worden geworven, 
letten leveranciers er bijzonder op dat deze principes correct 
worden toegepast.  
 
Werktijden  
Werktijden (inclusief overuren) moeten voldoen aan de 
toepasselijke wetten en voorschriften, collectieve 
arbeidsovereenkomsten en internationale verdragen. 
Leveranciers weigeren overuren te gebruiken ter vervanging 
van onvoldoende regelmatige lonen. Als overuren worden 
uitbetaald, is de betaling gebaseerd op de respectieve 
wettelijke en/of collectief overeengekomen voorschriften. 
Werkzaamheden of diensten buiten de normale dagelijkse 
werktijden worden niet opgelegd door de kwetsbaarheid 
van de werknemer uit te buiten onder bedreiging van  
een straf. 
 
Eerlijke lonen     
Leveranciers dienen aan alle toepasselijke wetten en 
voorschriften te voldoen, inclusief die die verband houden 
met minimumloon, overuren en wettelijk verplichte 
voordelen. Leveranciers moeten lonen betalen die niet lager 
zijn dan de 
voor de handel of industrie vastgelegde lonen waarbinnen 
het werk wordt uitgevoerd.  Daar waar geen wettelijke 
vereisten bestaan voor de definiëring van een minimumloon, 
vormt ILO-verdrag nummer 131 de basis voor de definitie. 
Werknemers moeten op een eerlijke en tijdige manier 
worden betaald. 
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Non-discriminatie en gelijke behandeling     
GEA respecteert culturele verschillen. Leveranciers mogen 
niet discrimineren of marginaliseren op basis van ras, 
huidskleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, 
handicap, religie, politieke kleur, lidmaatschap van 
vakbeweging, nationale afkomst, sociale afkomst of 
burgerlijke staat tijdens het werven en arbeidspraktijken 
zoals sollicitaties voor werk, promoties, beloningen, toegang 
tot training, werkopdrachten, lonen, voordelen, beëindiging 
of pensionering (zie ILO-verdragen nr. 100, 111). 
 
Het recht op organisatie en vrijheid van vereniging    
Leveranciers moeten het recht respecteren dat werknemers 
zich vrij mogen organiseren, werknemersorganisaties mogen 
oprichten en zich hierbij naar eigen keuze mogen aansluiten, 
zich laten vertegenwoordigen en collectief onderhandelen, 
zoals toegestaan door en in overeenstemming met de 
toepasselijke wetten en voorschriften. Leveranciers moeten 
erop toezien dat vertegenwoordigers van dat personeel niet 
worden gediscrimineerd (zie ILO-verdragen nr. 87, 98). 
Leveranciers moeten naar een eerlijke relatie streven tussen 
hun economische belangen en de belangen van hun 
werknemers. 
 
Gezondheid en veiligheid      
Leveranciers moeten ervoor zorgen dat de gezondheids- en 
veiligheidsrisico's van hun werknemers, aannemers en het 
publiek, die voortvloeien uit hun activiteiten, beperkt zijn.  
GEA eist dat zijn leveranciers hun activiteiten op veilige wijze 
uitvoeren, in lijn met alle toepasselijke wetten en 
voorschriften, aan de hand van goedgekeurde gedragscodes 
en de industrienormen voor best practice. 
Ten gevolge hiervan wordt verwacht dat leveranciers een 
duidelijke verbintenis laten zien met het beheer van 
gezondheid en veiligheid en met doeltreffende en 
proactieve beleidsvormen en procedures. Er wordt verwacht 
dat leveranciers de garantie, uitbreiding en verdere 
ontwikkeling van veilige arbeidsomstandigheden 
bevorderen. GEA beschouwt het gebeuren van ongevallen 
samen met de reactieve bewaking als zeer ernstig en eist dat 
statistieken volledig openbaar worden gemaakt. 
Leveranciers moeten GEA voorzien in hun indicators, 
risicobeoordeling en gerelateerde verbeteringsplannen voor 
gezondheid en veiligheid als hiernaar wordt gevraagd. 
 
Inzet van beveiligingsmensen 
Voor zover particuliere of openbare beveiligingsmensen 
worden aangesteld of gebruikt voor de bescherming van 
zakelijke projecten in het kader van de productie- en 
inkoopprocessen van leveranciers, moeten leveranciers 
ervoor zorgen door middel van voldoende instructie en 
controle dat het verbod op foltering en wrede, onmenselijke 
of vernederende behandeling niet wordt veronachtzaamd 
door de inzet van beveiligingsmensen, dat het leven en 
integriteit van lichaam van mensen niet worden geschonden 
en dat de vrijheid van vereniging en het recht om zich te 
organiseren niet worden aangetast. 
 

Milieu 

 
Voorkomen van besmetting  
Leveranciers moeten ervoor zorgen dat schadelijke 
bodemveranderingen, water- en luchtverontreiniging, 
geluidsemissies en overmatig waterverbruik in de gehele 

toeleveringsketen zoveel mogelijk worden vermeden. In dit 
verband moeten ze er met name voor zorgen dat hun 
productie- en inkoopprocessen de natuurlijke basis voor de 
conservering en productie van voedingsmiddelen niet 
significant aantasten, de toegang van mensen tot veilig 
drinkwater en sanitaire voorzieningen niet belemmeren en 
de gezondheid van mensen niet in gevaar brengen. 
 
Ontneming van land, bossen en wateren en gedwongen 
uitzettingen 
Als onderdeel van hun productie- en inkoopprocessen, 
moeten leveranciers ervoor zorgen dat er geen 
onrechtmatige verwerving, aanleg of ander gebruik van land, 
bossen en wateren plaatsvindt, waarvan het gebruik het 
levensonderhoud van mensen veiligstelt. Daarnaast moeten 
leveranciers garanderen dat er geen illegale uitzettingen 
plaatsvinden. 
 
Gebruik van kwik 
Leveranciers moeten ervoor te zorgen dat hun productie- en 
inkoopprocessen voldoen aan de vereisten van het Verdrag 
van Minemata van 10 oktober 2013 en dat er geen 
schendingen zijn van de daarin uiteengezette verboden met 
betrekking tot de vervaardiging van producten die kwik 
bevatten, het gebruik van kwik en kwikhoudende 
bestanddelen in productieprocessen en de behandeling van 
kwikafval. 
 
Persistente organische verontreinigende stoffen 
Leveranciers moeten ervoor te zorgen dat hun productie- en 
inkoopprocessen voldoen aan de vereisten van het Verdrag 
van Stockholm van 23 mei 2001 inzake persistente 
organische verontreinigende stoffen en dat er geen 
schendingen zijn van de daarin uiteengezette verboden met 
betrekking tot de vervaardiging en het gebruik van bepaalde 
chemicaliën en met betrekking tot de niet-milieuvriendelijke 
behandeling, inzameling, opslag en verwijdering van afval 
bestaande uit deze chemicaliën. 
 
Gevaarlijk afval 
Leveranciers moeten ervoor zorgen dat hun productie- en 
inkoopprocessen voldoen aan de vereisten van het Verdrag 
van Bazel inzake de beheersing van grensoverschrijdende 
overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en hun 
verwijdering van 22 maart 1989, en dat er geen schendingen 
zijn van de daarin uiteengezette verboden, in het bijzonder 
met betrekking tot de uitvoer van gevaarlijke afvalstoffen 
naar een partij van het verdrag die de invoer van dergelijke 
gevaarlijke afvalstoffen en andere afvalstoffen heeft 
verboden, naar een invoerende staat die geen schriftelijke 
toestemming heeft gegeven voor de specifieke invoer, naar 
een partij die het verdrag niet heeft ondertekend, naar een 
importerende staat voor zover deze gevaarlijke afvalstoffen 
of andere afvalstoffen niet op milieuverantwoorde wijze 
worden beheerd in die staat of elders, of van staten die zijn 
vermeld in Bijlage VII van het Verdrag naar staten die niet 
zijn vermeld in Bijlage VII. 
 
Conflictmaterialen  
GEA verwacht van haar leveranciers dat ze de principes en 
praktijken van sociale verantwoordelijkheid in de hele 
waardeketen promoten en dat ze de inkoopethiek een 
belangrijke rol toewijzen. Vooral de herkomst, levering en 
aanschaf van conflictmaterialen, zoals tin, tantaal, wolfraam 
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of goud in een item dat aan GEA wordt geleverd, moet 
worden gecontroleerd in overeenstemming met de 
vereisten die zijn uiteengezet in het GEA Beleid voor 
Conflictmineralen, dat een integraal onderdeel vormt van 
deze Gedragscode voor Leveranciers en Onderaannemers.  
Het GEA Beleidssysteem voor Conflictmineralen is 
toegankelijk via de volgende website:  
https://www.gea.com/nl/company/suppliers/conflict-
minerals-policy/index.jsp  
 

Zakelijke integriteit 
 
Eerlijke concurrentie      
Alle leveranciers moeten zichzelf verplichten tot een eerlijke 
en onverstoorde concurrentie en moeten voldoen aan alle 
toepasselijke antitrustwetgeving. Zij moeten 
overeenkomsten met concurrenten, leveranciers, 
distributeurs, dealers en klanten, die tegen mededinging en 
mededingingsbeperkende activiteiten ingaan, achterwege 
laten. 
 
Geen corruptie, omkoping en witwassen van geld     
Leveranciers moeten aan alle toepasselijke 
anticorruptievoorschriften voldoen. Zij mogen geen enkele 
vorm van corruptie uitvoeren of tolereren. Leveranciers 
zullen geen steekpenningen of andere onwettige 
stimulansen aanbieden of accepteren aan/van hun 
zakenpartners. Er wordt van leveranciers verwacht dat ze 
GEA-werknemers geen geschenken noch enige vorm van 
persoonlijk voordeel aanbieden, die voortvloeit uit de relatie 
met de leveranciers. 
Leveranciers moeten aan alle toepasselijke voorschriften 
voor antiwitwassen voldoen. 
 
Gegevensbescherming en informatieveiligheid 
Leveranciers moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde 
gegevensbeschermingsregelingen en maatregelen nemen 
om informatieveiligheid te garanderen.  
Leveranciers moeten in het bijzonder correct handelen om 
voor de bescherming van gegevens te zorgen met betrekking 
tot persoonsgegevens van GEA, GEA-klanten of andere 
persoonsgegevens die op basis van de zakelijke relatie met 
GEA worden behandeld. 
Bovendien moeten leveranciers de juiste maatregelen 
nemen om de vertrouwelijkheid, integriteit en 
beschikbaarheid van informatie te garanderen op 
technische en niet-technische systemen. 
 
Respect voor en bescherming van intellectueel eigendom  
Leveranciers moeten intellectuele eigendomsrechten van 
GEA en GEA-klanten respecteren en beschermen. Zij 
waarborgen en maken uitsluitend gepast gebruik van 
vertrouwelijke informatie. 
 
Naleving van buitenlandse handelswetten en -
verordeningen 
Aan de hand van gepaste maatregelen dienen leveranciers 
ervoor te zorgen dat transacties met derden geen 
toepasselijk recht op economische embargo's of 
handelsvoorschriften, invoer- en uitvoercontroles of -
bepalingen schendt, betreffende de internationale strijd 
tegen de financiering van terrorisme. 
 

Schendingen van deze Gedragscode 
en het GEA Klokkenluiderssysteem 
 
Schendingen van deze Gedragscode 
GEA behoudt zich het recht voor op de juiste wijze te 
handelen op schendingen door leveranciers van deze 
Gedragscode. Maatregelen die door GEA kunnen worden 
genomen, indien van toepassing, omvatten, maar zijn niet 
beperkt tot het uitvoeren van audits of due diligence-checks, 
training en verdere educatiemaatregelen bij leveranciers, de 
tijdelijke opschorting alsmede de beëindiging van de 
zakelijke relatie met leveranciers. 
 
GEA Klokkenluiderssysteem 
GEA heeft een correct intern klokkenluiderssysteem 
opgesteld dat eveneens open staat voor derden en, in het 
bijzonder, individuen in staat stelt schendingen van 
mensenrechten en milieurisico's te rapporteren alsook 
schendingen van mensenrechten of milieurisico's met 
betrekking tot verplichtingen die veroorzaakt worden door 
economische handelingen van leveranciers in de volledige 
toeleveringsketen. Het GEA Klokkenluiderssysteem is 
toegankelijk via de volgende website: 
https://www.gea.com/nl/company/investor-
relations/corporate-governance/compliance/index.jsp 
Leveranciers moeten garanderen dat personen die met hun 
productie- en inkoopprocessen werken, bewust gemaakt 
worden van de mogelijkheid om gebruik te maken van het 
GEA Klokkenluiderssysteem. 
 

Duurzaamheidsverwachtingen 
 
Naast bovenstaande eisen en principes, die leveranciers in 
acht moeten nemen, doet GEA een beroep op haar 
leveranciers om ook aan de volgende 
duurzaamheidsverwachtingen te voldoen. 
 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
GEA erkent volledig de richtlijnen inzake maatschappelijke 
verantwoordelijkheid (ISO 26000) en stemt al zijn 
activiteiten af op de principes van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid die in de richtlijnen tot uitdrukking 
komen, en op de beschreven kernonderwerpen. GEA 
verwacht bovendien dat zijn leveranciers de principes en 
kernonderwerpen van de ISO 26000-richtlijnen erkennen en 
dat zij hun handelingen dienovereenkomstig afstemmen.  
 
Milieubeleid 
Leveranciers moeten maatregelen invoeren om het milieu 
tijdens de levenscyclus van het product te beschermen: 
ontwerp, ontwikkeling, productie, transport, gebruik en 
afvoer of recycling.  GEA verwacht van zijn leveranciers 
ernaar te streven op waardevolle hulpbronnen te besparen, 
minder energie te verbruiken en minder afval en uitstoot te 
genereren door middel van duurzaam gebruik. Daarom 
moeten de producten en diensten in de toekomst uiterst 
milieuvriendelijk blijven. Om aan de internationale normen 
te voldoen, moeten leveranciers nauw samenwerken met de 
lokale autoriteiten en de relevante overheidsorganen op 
lokaal niveau. 
GEA moedigt leveranciers aan dat ze het ISO 14001-
certificaat of vergelijkbaar bezitten. 

https://www.gea.com/nl/company/suppliers/conflict-minerals-policy/index.jsp
https://www.gea.com/nl/company/suppliers/conflict-minerals-policy/index.jsp
https://www.gea.com/nl/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
https://www.gea.com/nl/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
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Behoud van natuurlijke hulpbronnen 
Leveranciers moeten zich waar mogelijk concentreren op 
een beperking van het gebruik van grondstoffen en 
hulpbronnen en op de verwijdering van afval die wordt 
geproduceerd tijdens al hun activiteiten. Geschikte 
processen moeten daarvoor worden ingevoerd. 
 
Beperking van CO2-emissies en waterverbruik  
Leveranciers moeten de ontwikkeling van technologieën 
bevorderen die CO2-emissies en waterverbruik beperken, 
evenals energiebesparende en recyclingoplossingen en 
moeten logistiekstrategieën toepassen die de algehele 
impact op het milieu minimaliseren. 
 
Innovatie en productlevenscyclus voor producerende 
leveranciers 
GEA richt zich op het leveren van producten die de normen 
van milieuprestatie verbeteren. Daarom moedigt GEA 
producerende leveranciers aan zich te verplichten tot een 
vrijwillig beleid op het gebied van onderzoek met als doel 
ecologische producten te ontwikkelen. 
GEA verwacht van haar producerende leveranciers dat ze 
niet alleen met de milieu-impact van hun producten 
rekening houden tijdens de ontwerpfase, maar ook in de 
productie- en inkoopprocessen. 


