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RWB GEDRAGSCODE LEVERANCIERS 
INLEIDING 
Deze “RWB Gedragscode” voor de levering van goederen en diensten omschrijft de norm voor zakelijk handelen die wij als fundamenteel 
beschouwen voor onze contacten met leveranciers van goederen en diensten.  
 
RELATIE MET LEVERANCIERS 
Wij wensen langdurige zakelijke relaties op te bouwen met onze leveranciers, die een vanzelfsprekend respect moeten tonen voor onze 
ethische normen binnen het kader van hun eigen specifieke cultuur. Onze relaties met leveranciers zijn gebaseerd op het principe van in alle 
opzichten en te allen tijde rechtvaardig en eerlijk handelen. Wij verlangen nadrukkelijk van onze leveranciers dat zij hetzelfde principe van 
rechtvaardig en eerlijk handelen hanteren ten opzichte van degenen met wie zij zakelijke relaties onderhouden, met inbegrip van medewerkers, 
onderaannemers en andere derden.  
 
JURIDISCHE ASPECTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
Wij zullen altijd volledig voldoen aan de wettelijke voorschriften van de landen waar wij zaken doen en verlangen van onze leveranciers dat zij te 
allen tijde hetzelfde doen. De intellectuele eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd door alle betrokkenen. 
 
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
Naast de algemene eis dat alle leveranciers het principe van rechtvaardig en eerlijk handelen respecteren ten opzichte van iedereen met wie zij 
zaken doen, hanteren wij specifieke eisen met betrekking tot arbeidsomstandigheden gebaseerd op eerbiediging van de fundamentele 
mensenrechten. 
Deze eisen gelden niet alleen voor de productie voor RWB, maar ook voor alle productie voor derden.  
 

 Kinderarbeid is absoluut onaanvaardbaar. Arbeidskrachten mogen niet jonger zijn dan de wettelijk toegestane minimumleeftijd in 
een bepaald land.  

 Wij tolereren geen dwangarbeid of arbeid waarbij sprake is van fysiek of psychisch misbruik of van enige vorm van lijfstraf.  
 Uitbuiting van kwetsbare individuen of groepen zal in geen geval worden getolereerd.  
 De lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden moeten volledig beantwoorden aan de plaatselijke normen, dienen te voldoen aan de 

plaatselijke wetgeving en dienen te stroken met het algemene principe van rechtvaardig en eerlijk handelen.  
 Leveranciers dienen te waarborgen dat alle productieprocessen verlopen onder omstandigheden waarin voldoende en adequaat 

rekening wordt gehouden met de gezondheid en veiligheid van de betrokkenen. 
 
MILIEU-ASPECTEN 
De realisatie van milieunormen is een complexe aangelegenheid. Deze normen zullen voortdurend moeten worden herzien binnen de grenzen 
van hetgeen haalbaar is. Dit verwachten wij ook van onze leveranciers.  
Om nadrukkelijk verdere voortgang te boeken heeft RWB speerpunten vastgesteld:  

 CO2-reductie  

 Duurzaam grondstofbeheer (afvalmanagement)  

 Aandacht voor de toeleveringsketen (inkoop) en  

 Ondernemingsintegriteit  
Onze opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen op het gebied van onze inspanningen om CO2-uitstoot te reduceren. Ook hebben wij de 
ambitie om het energieverbruik van eigen kantoren en bedrijfshallen te verminderen, duurzaam CO2-reducerend materiaal toe te passen, een 
uitgebalanceerd auto(mobiliteit)beleid in te voeren en bijvoorbeeld te gaan werken met CO2-neutraal materieel.  
 
INZAGE EN INSPECTIE 
Wij verlangen van onze leveranciers dat zij ons volledige inzage geven in alle gegevens en omstandigheden op het gebied van productie en 
inschakeling van onderaannemers. Alle leveranciers van RWB zijn verplicht hun onderaannemers op de hoogte te stellen van de RWB-
gedragscode en hen tot naleving ervan te verplichten. Daarnaast moeten onze leveranciers de QHSE afdeling van RWB toestemming geven op 
elk willekeurig moment onaangekondigd inspecties en of audits uit te voeren op alle plaatsen waar geproduceerd wordt. 
 
BEWAKING 
Om te waarborgen dat deze code en de voorwaarden die erin worden beschreven daadwerkelijk betekenis hebben, zullen wij erop toezien dat 
de naleving van deze voorwaarden door onze eigen medewerkers en leveranciers actief wordt bewaakt en gecontroleerd en dat deze code en 
de voorwaarden die erin zijn vervat integraal deel uitmaken van het dagelijkse managementproces. Om dit doel te bereiken zullen wij gebruik 
maken van alle noodzakelijke informatiesystemen en faciliteiten voor inspectie en of audit ter plaatse. 
 
SANCTIES 
Indien wij de indruk hebben dat een leverancier handelt in strijd met de voorwaarden van deze code, hetzij bij de productie voor RWB, hetzij bij 
productie voor derden, zullen wij niet aarzelen de relatie met deze leverancier te beëindigen en reeds geplaatste orders te annuleren en of 
overeenkomsten te verbreken zonder enige vorm van compensatie. Wij behouden ons tevens het recht voor andere gepaste maatregelen te 
treffen. 
 
ONTWIKKELING VAN DE CODE  
Wij erkennen de noodzaak van continuïteit en consistentie, maar blijven ons er ook van bewust dat deze code in de loop der jaren verder 
ontwikkeld zal moeten worden naar aanleiding van praktische ervaringen en veranderende omstandigheden. We zullen ervoor blijven zorgen 
dat de code regelmatig wordt herzien en zo nodig aangepast. 


