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LEVERANCIERSBELEID  

Brambles is vastbesloten een verantwoordelijke en waardevolle partner te zijn binnen de 

productieketen, en we blijven duurzame bedrijven bouwen die in dienst staan van hun klanten, 

werknemers en aandeelhouders en de gemeenschappen waarin zij zich bevinden. 

 

Een krachtig en dynamisch leveranciersbestand is essentieel voor het succes van Brambles op de lange 

termijn. Brambles vertrouwt op de kennis en vaardigheid van leveranciers om te voldoen aan de 

veranderende behoeften van de klant en wij werken uitsluitend met leveranciers die alle toepasselijke 

wetgeving naleven, waaronder wetgeving inzake arbeid, werkgelegenheid, mensenrechten, loon en 

arbeidstijden, milieu en gezondheid en welzijn. 

 

Bij Brambles zetten wij ons in voor Zero Harm. Dit houdt in dat wij ons inspannen voor: geen 

lichamelijk letsel, geen schade aan het milieu en geen inbreuk op de mensenrechten. Deze 

vastberadenheid staat beschreven in ons Zero Harm-handvest. Wat betreft onze werknemers, 

verwachten we dat onze leveranciers op een veilige manier werken, met respect voor het milieu en de 

mensenrechten. 

 

Brambles is vastbesloten om samen te werken met leveranciers om een efficiëntere, veiligere en 

duurzamere productieketen te ontwikkelen door vast te houden aan de principes en waardes die staan 

beschreven in de Gedragscode en het Zero Harm-handvest, namelijk: 

 

• Alle activiteiten moeten worden uitgevoerd conform de wet- en regelgeving van de landen waarin 

het bedrijf gevestigd is; 

 

• Wij verwachten van onze leveranciers dat ze eerlijk concurreren in de markten waarin ze actief zijn; 

 

• Wij verwachten van onze leveranciers dat ze de principes zoals uiteengezet in ons Anti-

omkopingsbeleid naleven. Corruptie is onaanvaardbaar. Steekpenningen en andere gelijksoortige 

betalingen worden aan niemand betaald en van niemand geaccepteerd. Verder dienen leveranciers 

geen geschenken van meer dan bescheiden waarde aan enige werknemer van Brambles aan te 

bieden. Werknemers van Brambles zullen nooit een geschenk van meer dan bescheiden waarde 

aanvaarden en er worden geen geschenken of gastvrijheid aanvaard in aanloop naar of tijdens een 

aanbestedingsprocedure of contractonderhandelingen; 

 

• Onze leveranciers erkennen dat het materieel van Brambles (pallets, RPC’s en containers) te allen 

tijde eigendom is van Brambles. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, verkopen wij 

ons materieel niet en hebben wij het recht om ons materieel terug te vorderen. 

 

• De woorden en daden van onze leveranciers dienen respect te tonen voor de diversiteit aan 

mensen en culturen waarmee we samenwerken en voor hun mensenrechten; 

• Wij verwachten van onze leveranciers dat zij een cultuur van diversiteit en inclusie creëren en 

onderhouden; 

 

• Wij verwachten van onze leveranciers dat ze zich houden aan principes die beschreven staan onder 

de mensenrechtenverklaring in de Gedragscode en in ons Personeelszakenbeleid. Zij dienen 

dezelfde minimale leeftijdseisen waarop een persoon mag werken, na te leven en ervoor te zorgen 

dat alle vormen van gedwongen arbeid is verboden in hun onderneming en in de ondernemingen 

in hun aanleveringsketen; 

 

• Omdat wij op een veilige manier moeten werken en de best practice moeten toepassen op 

gezondheid, veiligheid en welzijn, verwachten wij dat onze leveranciers dit ook doen; 
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• Wij verwachten van onze leveranciers dat zij de principes volgen die staan beschreven in ons Zero 

Harm-handvest. 

 

• Het is een minimumvereiste dat alle activiteiten van onze leveranciers voldoen aan alle geldende 

milieuwetten en -voorschriften; 

 

• Onze leveranciers dienen te streven naar een minimale impact op het milieu, en daarmee Brambles 

te helpen de negatieve effecten van zijn klanten op het milieu te minimaliseren; 

 

• Wij verwachten van onze leveranciers een proactieve benadering van het beheer van milieurisico’s 

en dat ze verantwoord omgaan met bronnen; en 

 

• Wij vragen van grote leveranciers in sectoren met een grote invloed op het milieu om bewijs te 

leveren van hun systemen om zeker te zijn van goede milieuprestaties. 

 

Brambles zal: 

 

• oprecht en eerlijk zijn in onze betrekkingen met onze leveranciers en onderaannemers en 

betalingen verrichten conform de overeengekomen voorwaarden; 

 

• transparante en geschikte procedures gebruiken om goederen en diensten te verkrijgen; 

 

• een omgeving creëren waarin het delen van informatie en ideeën mogelijk wordt gemaakt en 

wordt gestimuleerd tussen Brambles en zijn leveranciers; 

 

• belangrijke statistieken ontwikkelen en publiceren die: 

– ons gedrag en onze handelingen als een inkoper van goederen en diensten communiceren; en 

– de prestaties van onze leveranciers op het gebied van het milieu en de samenleving 

communiceren. 

 

• de voorkeur geven aan leveranciers die hun vastberadenheid voor duurzaamheidsprestaties kunnen 

aantonen; en 

 

• passende maatregelen ontwikkelen en gebruiken om de prestaties vast te stellen van strategische 

leveranciers en diegenen die actief zijn in gebieden of activiteiten die door Brambles beschouwd 

worden als een hoger risico. Brambles verwacht van zijn leveranciers dat zij transparant zijn in het 

regelmatig vaststellen van hun prestaties. 

 

De bedrijven van Brambles zullen processen en rapportagekaders ontwikkelen en implementeren die 

ingezet en beheerd kunnen worden door de hele Groep op operationeel niveau, en zullen belangrijke 

prestatie-indicatoren opnemen. Daarnaast zullen de bedrijven van Brambles specifieke beleidsregels 

hebben wat betreft sourcing waar de desbetreffende leveranciers aan moeten voldoen (bijv. hout). 

 

Leveranciers en werknemers dienen eventuele vragen of opmerkingen te melden. Bij twijfel kunt u 

advies vragen aan uw lijnmanager of enig lid van het Legal Team. 

 

Verantwoordelijkheid voor de invoering van dit beleid en de herziening ervan ligt bij het Executive 

Leadership Team van Brambles. 

 

Dit beleid wordt regelmatig herzien. De eerste herziening zal plaatsvinden 12 maanden na de eerste 

invoering, en daarna om de twee jaar. 


