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Duurzaamheidsnorm voor leveranciers  



VOORWOORD
Als een van de grootste binnenvaartrederijen in Europa zet HGK Shipping GmbH   zich in voor eco-
logische en sociale verantwoordelijkheid. Daarbij houden wij rekening met alle facetten van duur-
zaamheid. Wij handelen op duurzame wijze, niet alleen om het milieu te beschermen, maar ook in 
het belang van onze werknemers, onze zakenpartners en, niet op de laatste plaats, in het algemeen 
belang. Met onze logistieke diensten ondersteunen wij onze klanten bij het vervoeren van goederen 
op een milieuvriendelijke, efficiënte en grondstof besparende manier.

Hierbij is economisch handelen niet in strijd met het naleven van deze beginselen.

DOEL
Deze duurzaamheidsnorm ondersteunt ons streven om te voldoen aan nationale en internatio-
nale normen. Deze omvatten arbeids- en sociale normen, de tien beginselen van het UN Global 
Compact, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en cul-
turele rechten, de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO2), de 
ILO-verklaring inzake de beginselen betreffende multinationale ondernemingen en sociaal beleid 
(MNE-verklaring), de OECD-richtlijnen3 voor multinationale ondernemingen en het Responsible 
Care® Global Charter4.

TOEPASSINGSGEBIED
Deze duurzaamheidsnorm bepaalt onze verwachtingen van onze leveranciers en dienstverleners, 
alsook van de werknemers, instanties, leveranciers en onderaannemers die door leveranciers en 
dienstverleners worden ingeschakeld. De leverancier ziet op passende wijze toe op de naleving van 
deze code door de door hem ingeschakelde derden.

COMPLIANCE
HGK Shipping verwacht van haar leveranciers en dienstverleners dat zij op eigen verantwoordelijkheid 
en consequent voldoen aan alle nationaal en internationaal geldende wet- en regelgeving, alsmede 
aan de eisen van de Duurzaamheidsnormen. HGK Shipping behoudt zich het recht voor de naleving 
van de Code te verifiëren door middel van audits na een redelijke voorafgaande kennisgeving.

ERKENNING 
De overeenkomst sluitende partijen komen overeen dat de volgende bepalingen van toepassing 
zullen zijn op de toekomstige samenwerking. Deze overeenkomst is van toepassing als basis voor alle 
toekomstige leveringen en diensten. De contractuele partners verbinden zich ertoe de principes en 
vereisten van deze duurzaamheidsnormen na te leven en ernaar te streven hun onderaannemers 
contractueel te verplichten de in dit document vastgestelde normen en voorschriften na te leven. 
Door het aangaan van een leveranciers- of servicecontract met een onderneming van de HGK 
Shipping Group, erkent de leverancier deze Duurzaamheidsnormen. Een inbreuk op deze duurzaam-
heidsnorm kan voor de onderneming reden en aanleiding zijn om de zakenrelatie, met inbegrip van 
alle bijbehorende contracten, te beëindigen. 

 
1 HGK Shipping omvat alle geassocieerde meerderheidsholdings, hierna HGK Shipping genoemd
2   www.ilo.org
3   www.oecd.org
4  www.cefic.org
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1. SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID

Wij verwachten van onze leveranciers dat zij de fundamentele arbeidsnormen van de  
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) naleven.

Hierbij moeten met name de volgende punten in aanmerking worden genomen: 

VERBOD OP KINDERARBEID
Kinderarbeid mag in geen enkele fase van de dienstverlening/productie worden ingezet. Leveran-
ciers en dienstverleners moeten zich houden aan de aanbeveling van de ILO-verdragen inzake de 
minimumleeftijd voor tewerkstelling van kinderen. Volgens deze bepaling mag de leeftijd niet lager 
zijn dan de leeftijd waarop de leerplicht eindigt en in geen geval lager dan 15 jaar. Indien kinderen op 
het werk worden aangetroffen, dient de leverancier de maatregelen te documenteren die moeten 
worden genomen om de situatie te verhelpen en de kinderen in staat te stellen naar school te gaan. 
De rechten van jonge werknemers moeten worden beschermd en er moeten speciale bescher-
mingsregels in acht worden genomen.

UITSLUITING VAN DWANGARBEID
Er mag geen gebruik worden gemaakt van dwangarbeid, slavenarbeid of werk dat vergelijkbaar is 
met dwangarbeid. Al het werk moet vrijwillig zijn en werknemers moeten op elk moment hun werk 
of betrekking kunnen verlaten. Voorts mag er geen sprake zijn van onaanvaardbare behandeling van 
werknemers, zoals psychische hardheid, seksuele en persoonlijke intimidatie. 

VERBOD OP DISCRIMINATIE
Discriminatie van werknemers in welke vorm dan ook is verboden. Dit geldt bijvoorbeeld voor di-
scriminatie op grond van geslacht, ras, kaste, huidskleur, handicap, politieke overtuiging, afkomst, 
godsdienst, leeftijd, zwangerschap of seksuele geaardheid. De persoonlijke waardigheid, privacy en 
persoonlijke rechten van ieder individu worden gerespecteerd. 

VRIJHEID VAN VERENIGING EN COLLECTIEVE ONDERHANDELING
Het recht van werknemers om organisaties naar eigen keuze op te richten en zich daarbij aan te slui-
ten, en om collectief te onderhandelen, wordt geëerbiedigd. In gevallen waarin de vrijheid van vereni-
ging en het recht op collectieve onderhandelingen bij wet beperkt zijn, wordt voorzien in alternatieve 
mogelijkheden voor onafhankelijke en vrije vereniging van werknemers met het oog op collectieve 
onderhandelingen. De werknemersvertegenwoordigers worden tegen discriminatie beschermd. Zij 
krijgen vrije toegang tot de werkplek van hun collega‘s om ervoor te zorgen dat zij hun rechten op 
een wettige en vreedzame manier kunnen uitoefenen.

EERLIJKE BEHANDELING
Van leveranciers wordt verwacht dat zij hun werknemers eerlijk behandelen. Elke vorm van seksuele 
intimidatie, fysiek geweld, dwang en pesterijen is verboden.

EERLIJKE ARBEIDSTIJDEN, LONEN EN SALARISSEN
Wij verwachten van onze leveranciers en dienstverleners dat zij ervoor zorgen dat hun werknemers 
een passende beloning ontvangen, rekening houdend met de bepalingen van de wet op het mini-
mumloon (WML), die voltijdse werknemers in staat stelt via een eigen inkomen in een passend leven-
sonderhoud te voorzien. Van leveranciers en dienstverleners wordt verwacht dat zij hun werknemers 
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op tijd betalen. De werktijden moeten in overeenstemming zijn met de geldende wetten of industri-
ële normen. Overwerk is alleen toegestaan als het op vrijwillige basis wordt verricht en niet meer dan 
12 uur per week bedraagt, waarbij werknemers na zes opeenvolgende werkdagen ten minste één vrije 
dag moeten krijgen. De wekelijkse arbeidstijd mag niet regelmatig meer dan 48 uur bedragen en de 
toepasselijke wettelijke arbeidstijdregelingen moeten in acht worden genomen.

OMGAAN MET CONFLICTMINERALEN
Voor de conflictmineralen tin, wolfraam, tantaal en goud, alsook voor andere grondstoffen zoals 
kobalt, stelt de onderneming processen vast die in overeenstemming zijn met de richtlijnen van de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OEDC) inzake due diligence ter be-
vordering van verantwoorde bevoorradingsketens voor mineralen uit conflictgebieden en gebieden 
met een hoog risico, en verwacht zij hetzelfde van haar leverancier. Smelters en raffinaderijen zonder 
adequate, gecontroleerde due diligence-procedures moeten worden vermeden.

2. ETHISCH HANDELEN

De normen van eerlijke handel, eerlijke reclame en eerlijke concurrentie moeten in acht worden 
genomen.

Hierbij moeten met name de volgende punten in aanmerking worden genomen: 

ANTI-CORRUPTIE EN ONEERLIJKE CONCURRENTIE
Bij alle zakelijke activiteiten moeten de hoogste normen van integriteit worden gehanteerd. De 
leverancier hanteert een nultolerantiebeleid bij het verbieden van alle vormen van omkoping, corrup-
tie, afpersing en verduistering. Er zijn procedures opgesteld voor toezicht op en handhaving van de 
normen. 

Verder mag de leverancier geen sociaal onaanvaardbare geschenken of andere voordelen aan werk-
nemers van HGK Shipping aanbieden.

ANTIKARTELWETGEVING
Leveranciers en dienstverleners zien erop toe dat zij de respectieve relevante bepalingen inzake 
antikartelwetgeving naleven.

HGK Shipping verwacht ook van leveranciers en dienstverleners dat zij zich uitdrukkelijk distantiëren 
van illegale praktijken die leiden tot uitsluiting, verstoring of beperking van de mededinging.

In het bijzonder moeten de volgende handelingen met concurrenten volledig worden vermeden:

• Afspraken in verband met prijzen of prijsbestanddelen
• Overeenkomsten om niet te concurreren of het indienen van schijnaanbiedingen
• Overeenkomsten aangaande de verdeling van markten of klanten
• Het uitwisselen van geheime marktinformatie (bijvoorbeeld verkopen, prijzen, 
 prijsberekeningen, geplande investeringen, strategieën of klantengegevens)
• Oneerlijke discriminatie van klanten of concurrenten
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WITWASSEN VAN GELD EN OVERTREDINGEN VAN IN- EN UITVOERVERBODEN 
HGK Shipping tolereert geen witwaspraktijken of overtredingen van import- of exportverboden. Wij 
verwachten dan ook van onze leveranciers en dienstverleners dat zij de anti-witwaswetten en de 
toepasselijke import- en exportverboden strikt naleven.

FINANCIERING VAN TERRORISMEBESTRIJDING
HGK Shipping verwacht van haar leveranciers dat zij elk contact met of steun aan terroristische 
organisaties vermijden; zo nodig dient de leverancier passende interne maatregelen te nemen die de 
financiering van terrorisme effectief voorkomen.

VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN
Bij de behandeling van gevaarlijke goederen verwacht HGK Shipping van haar leveranciers en dienst-
verleners dat zij de relevante voorschriften voor de beveiliging van gevaarlijke goederen toepassen 
en naleven. Leveranciers en dienstverleners moeten, met inachtneming van alle relevante wetgeving 
inzake veiligheidsonderzoeken, onder meer betrouwbaar personeel inzetten dat is opgeleid in over-
eenstemming met de activiteit en dat is gescreend op basis van de toepasselijke voorschriften inzake 
terrorismebestrijding.

GEGEVENSBESCHERMING
De leverancier verplicht zich ertoe te voldoen aan de redelijke verwachtingen van zijn opdracht-
gever, leveranciers, klanten, consumenten en werknemers met betrekking tot de bescherming van 
privé-informatie. De leverancier houdt zich bij het verzamelen, opslaan, verwerken, overdragen en 
openbaar maken van persoonsgegevens aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en infor-
matiebeveiliging en de overheidsvoorschriften.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Intellectuele-eigendomsrechten worden geëerbiedigd; de overdracht van technologie en know-
how geschiedt op zodanige wijze dat intellectuele-eigendomsrechten en klanteninformatie worden 
beschermd.

3. ECOLOGISCHE VERANTWOORDELIJKHEID 

Van onze leveranciers wordt verwacht dat zij onze natuurlijke hulpbronnen beschermen en dat zij 
er op verantwoorde wijze mee omgaan. Bovendien wordt van hen verwacht dat zij een veilige en 
gezonde werkplek voor hun werknemers creëren.

OMGAAN MET LUCHTEMISSIES
Algemene emissies van activiteiten (lucht- en geluidsemissies) en broeikasgasemissies worden ge-
typeerd, routinematig bewaakt, geverifieerd en zo nodig behandeld voordat zij worden uitgestoten. 
De leverancier is ook verantwoordelijk voor het toezicht op zijn emissiecontrolesystemen en moet 
economische oplossingen vinden om eventuele emissies tot een minimum te beperken.

AFVAL, GEVAARLIJKE STOFFEN, RECYCLING
De leverancier volgt een systematische aanpak om vast afval te identificeren, te behandelen, te 
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verminderen en op verantwoorde wijze te verwijderen of te recyclen. Chemische stoffen of andere 
materialen die gevaar opleveren indien zij in het milieu vrijkomen, moeten worden geïdentificeerd en 
gehanteerd op een wijze die de veiligheid bij hantering, vervoer, opslag, gebruik, recycling of herge-
bruik en verwijdering ervan waarborgt. 

VERMINDERING VAN HET VERBRUIK VAN GRONDSTOFFEN EN NATUURLIJKE  
HULPBRONNEN
Het gebruik en verbruik van hulpbronnen tijdens de productie en de productie van allerlei soorten 
afval, met inbegrip van water en energie, moeten worden verminderd of vermeden. Dit gebeurt hetzij 
rechtstreeks op de plaats van productie, hetzij via procedures en maatregelen, bijvoorbeeld door 
wijziging van productie- en onderhoudsprocessen of -procedures in het bedrijf, door het gebruik 
van alternatieve materialen, door besparingen, door recycling of met behulp van het hergebruik van 
materialen. 

ENERGIEVERBRUIK/EFFICIËNTIE 
Het energieverbruik moet worden bewaakt en gedocumenteerd. Er moeten economische oplos-
singen worden gevonden om de energie-efficiëntie te verbeteren en het energieverbruik tot een 
minimum te beperken. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van groene stroom (uit hernieuwbare 
bronnen) en alternatieve aandrijfsystemen.

OMGAAN MET AFVALWATER
Onvermijdelijk afvalwater van werkzaamheden, reiniging, fabricageprocessen en sanitaire voorzienin-
gen moet worden getypeerd, gemonitord, geïnspecteerd en zo nodig behandeld voordat het wordt 
geloosd of verwijderd. Bovendien moeten maatregelen worden ingevoerd om de productie van 
afvalwater te verminderen. 

BIODIVERSITEIT
De leverancier zet zich in voor de bescherming van de biodiversiteit. Negatieve gevolgen voor de 
biodiversiteit in het kader van de dienstverlening moeten worden beperkt, terwijl de bescherming en 
het potentieel van de biodiversiteit moeten worden verbeterd. 

ARBEIDSVEILIGHEID, ONGEVALLENPREVENTIE EN GEZONDHEID
Wij verwachten van onze leveranciers dat zij de wettelijke voorschriften en bedrijfsrichtlijnen inzake 
arbeidsveiligheid en ongevallenpreventie naleven, de gezondheid van hun werknemers beschermen 
en ervoor zorgen dat ongevallen en werk gerelateerde ziekten bij alle operationele activiteiten wor-
den voorkomen. Van de leveranciers wordt verwacht dat zij de veiligheid en de controle van lokalen, 
installaties, machines, uitrusting en werkprocessen als topprioriteit waarborgen.

BEHEER VAN NOODSITUATIES
Wij verwachten van onze leveranciers dat zij een noodplan toepassen dat eerste hulpmaatregelen, 
meldings- en evacuatiemaatregelen, noodopleidingen en -oefeningen, alsmede adequate brandbe-
veiliging en brandalarmsystemen omvat.
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4. NALEVING DOOR DE LEVERANCIER

Wij verwachten van onze leveranciers en dienstverleners met betrekking tot toeleveringsketens, 
orderafhandeling en dienstverlening dat zij de risico‘s daarin onderkennen en passende maatregelen 
nemen. In geval van vermoede schendingen en ter vrijwaring van toeleveringsketens met verhoogde 
risico‘s zal de leverancier de onderneming onverwijld en indien nodig regelmatig informeren over de 
vastgestelde schendingen en risico‘s en de genomen maatregelen.

De leverancier verplicht zich ertoe de inhoud van deze code op een voor hen begrijpelijke wijze mee 
te delen aan de werknemers, leveranciers en onderaannemers en alle nodige voorzorgsmaatregelen 
te nemen om de voorschriften toe te passen.
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