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Group Procurement Management

Vragenlijst voor compliance en duurzaamheid
Status: 09-06-2015

1.0 Organisatorische eisen en managementverantwoordelijkheid

1.1
Heeft u in uw onderneming een Gedragscode ingevoerd?

Zo ja, dan verzoeken wij u er een kopie van te verstrekken.
J/N Downloaden

1.2

Beschikt u over één of meer mensen als compliance officers (vertegenwoordigers van de directie die de 

verantwoording dragen voor overeenstemming met en naleving van wetten, regelgeving en codes)?

Zo ja, verstrek dan de naam van de contactpersoon voor compliance, die verantwoordelijk is voor de implementatie 

van de Gedragscode voor leveranciers van ANDRITZ in uw organisatie.

J/N Vrije tekst

1.3 Organiseert u trainingsessies voor uw werknemers (incl. tijdelijke werknemers) op het gebied van compliance? J/N

1.4 Hoeveel van uw werknemers hebben een opleiding in compliance gehad? > 95% >75% >50% <50%

1.5

Heeft u auditprocedures ingevoerd om de doeltreffendheid van uw maatregelen op het gebied van  compliance te 

controleren?

Zo ja, geef dan een korte beschrijving van deze procedures.

J/N Vrije tekst

1.6
Heeft u procedures geïmplementeerd om tijdig corrigerende actie te kunnen ondernemen bij tijdens interne of externe 

audits geïdentificeerde tekortkomingen?
J/N

2.0 Mensenrechten en billijke werkomstandigheden

2.1 Houdt u van elke werknemer een persoonlijk dossier bij? J/N

2.2 Krijgen al uw werknemers een formeel dienstcontract in een taal die ze begrijpen? J/N

2.3
Beschikt u over een schriftelijk beleid voor bedrijfsverantwoordelijkheid of een verplichtingsverklaring die uw 

benadering op het gebied van werk-, gezondheids- en veiligheidsstandaarden definieert?
J/N

2.4
Hanteert u een beleid dat dwangarbeid en kinderarbeid verbiedt?

Zo ja, dan verzoeken wij u er een kopie van te verstrekken.
J/N Downloaden

2.5
Is er bij u een managementsysteem ingevoerd of in ontwikkeling voor de beoordeling van arbeids-, gezondheids- en 

veiligheidsrisico's?
J/N

2.6

Beschikt u over recente SA8000, ETI (Ethical Trading Initiative) of andere erkende certificeringen voor 

werkplekbeheer?

Zo ja, dan verzoeken wij u er een kopie van te verstrekken.

J/N Downloaden

2.7
Worden het beleid, de praktijken en de verwachtingen wat betreft arbeidsvoorwaarden, gezondheid en veiligheid aan 

alle werknemers en leveranciers in de lokale en passende talen gecommuniceerd?
J/N

2.8

Beschikt u over geldige OHSAS 18001-, ANSI Z10-, CSA Z1000-, BSI 8800- of OSHA VPP-certificeringen voor 

gezondheid en veiligheid?

Zo ja, dan verzoeken wij u er een kopie van te verstrekken.

J/N Downloaden

2.9
Heeft u procedures ingevoerd om zeker te stellen dat het machinepark goed wordt onderhouden en is uitgerust met de 

nodige veiligheidsvoorzieningen?
J/N

2.10 Beschikt u over een schriftelijk noodhulpplan en een evacuatieprocedure bij brandalarm? J/N

2.11
Zijn al uw werknemers getraind in de desbetreffende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, zoals persoonlijke 

beschermingsuitrusting, machinebeveiliging, behandeling van gevaarlijke materialen, beheer van noodsituaties, enz.?
J/N

2.12 Heeft uw bedrijfseenheid gefunctioneerd zonder fatale letsels tijdens de afgelopen… jaar 2 jaar 3 jaar > 3 jaar

2.13
Zijn er bij u werknemers die een schuld, een financiële verbintenis of andere verplichtingen hebben t.a.v. van uw 

bedrijfseenheid of uitzendbureaus?
J/N

2.14
Hebben de werknemers de vrijheid om hun dienstverband te allen tijde op te zeggen zonder sancties, op voorwaarde 

dat de opzegtermijn in acht wordt genomen?
J/N

2.15
Kunnen de werknemers de bedrijfseenheid en de bijbehorende personeelsaccommodatie  buiten de werkuren en aan 

het einde van hun werkperiode ongehinderd verlaten?
J/N

2.16 Maakt uw bedrijf gebruik van kinderarbeid (werkers die jonger zijn dan 15 jaar)? J/N

2.17
Worden jonge werknemers (boven de wettelijke minimale leeftijd, maar onder de 18 jaar), voor wie beschermende 

maatregelen vereist zijn, te werk gesteld overeenkomstig de wet?
J/N

2.18 Beschikt u over doeltreffende procedures om de leeftijd van een werknemer te kunnen controleren? J/N

2.19

Hanteert u een schriftelijk personeelsbeleid t.a.v. werving, salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, 

contractbeëindiging en/of pensioenpraktijken, om discriminatie op basis van leeftijd, handicaps, geslacht, nationaliteit, 

ras, huidskleur, godsdienst, sociale of etnische oorsprong, seksuele geaardheid, gezondheidsaandoeningen, politieke 

mening, enz., te voorkomen?

J/N

2.20
Hebben uw werknemers de vrijheid om naar eigen keuze deel uit te maken van vakbonden of arbeidsorganisaties, of 

om deze op te richten, om arbeidsvoorwaarden collectief te onderhandelen, voor zover dit door de wet is toegestaan?
J/N

2.21
Heeft u een formeel, schriftelijk beleid dat een duidelijke inzet toont om intimidatie en misbruik op de werkplaats te 

voorkomen?
J/N

2.22

Hanteert u procedures om zeker te stellen dat er op de werkplaats geen lichamelijk misbruik, fysieke straffen, 

lichamelijk contact met de bedoeling om te verwonden of te intimideren, en disciplinaire maatregelen die lichamelijk 

ongemak tot gevolg hebben, kunnen plaatsvinden?

J/N

2.23
Hanteert u procedures die zeker stellen dat alle werknemers minstens het wettelijk bepaalde minimumloon voor 

standaardwerkuren betaald krijgen?
J/N

2.24
Hanteert u procedures die zeker stellen dat alle werknemers de vakantie- en verlofdagen krijgen waarop zij wettelijk 

recht hebben?
J/N

2.25 Hanteert u procedures die zeker stellen dat alle overuren die in uw bedrijfseenheid gemaakt worden, vrijwillig zijn? J/N
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3.0 Verantwoordelijkheid voor het milieu en duurzaamheid

3.1
Heeft u een managementsysteem ingevoerd om milieurisico's in verband met de productie te beoordelen en om te 

garanderen dat alle milieubeschermende maatregelen in werking zijn gesteld?
J/N

3.2 Is uw managementsysteem in overeenkomst met de van toepassing zijnde milieuwetten en regelgeving? J/N

3.3 Zijn uw ISO 14001-, RC 14001- of EMAS-certificeringen geldig? J/N Downloaden

3.4 Heeft u een beleidsverklaring en/of een managementsysteem met betrekking tot conflictgrondstoffen? J/N

3.5
Worden het beleid, de praktijken en de verwachtingen wat betreft het milieu aan alle werknemers en leveranciers in de 

lokale en de passende talen gecommuniceerd?
J/N

3.6 Controleert en beheert u energieverbruik? J/N

3.7 Beschikt u over een programma en/of procedures om het energieverbruik te verminderen? J/N

3.8 Heeft u een systeem ingevoerd dat de uitstoot van broeikasgassen reduceert? J/N/N.V.T.

3.9 Heeft u doelstellingen en streefdata om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren? J/N/N.V.T.

3.10 Heeft u een systeem ingevoerd om de luchtuitstoot te beheren? J/N/N.V.T.

3.11 Beschikt u over voorzieningen ter voorkoming van vervuiling op schoorstenen, ventilatie- en extractiesystemen? J/N/N.V.T.

3.12 Heeft u een systeem ingevoerd om wateronttrekking en -verbruik te controleren en te beheren? J/N/N.V.T

3.13 Beschikt u over een programma en/of procedures om het waterverbruik te reduceren of om het water te hergebruiken? J/N/N.V.T..

3.14 Verwerkt uw bedrijfseenheid het afvalwater voordat het extern afgevoerd wordt? J/N/N.V.T.

3.15
Beschikt u over een programma en/of procedures om vervuiling en afval bij uw bedrijfsactiviteiten te reduceren of te 

elimineren?
J/N/N.V.T.

3.16
Beschikt u over een programma en/of procedures om gevaarlijke afval, afvalwater, vast afvalmateriaal en luchtuitstoot 

te beheren en af te voeren?
J/N/N.V.T.

3.17

Heeft u vastgestelde milieudoelstellingen en streefdata met betrekking tot bovengenoemde elementen om uw 

prestaties op het gebied van milieubeheer te verbeteren?

Zo ja, geef dan een paar voorbeelden.

J/N Vrije tekst

3.18
Evalueert u of de op de locatie opgeslagen, gebruikte of verwerkte stoffen verboden zijn op grond van nationale of 

internationale wetten of protocols? 
J/N

3.19 Werkt u op regelmatige basis veiligheidsinformatiebladen bij voor alle op de locatie gebruikte gevaarlijke stoffen? J/N

3.20
Heeft u doelstellingen en programma's ingevoerd om de invloed op de duurzaamheid te reduceren via het beheer van 

vervoerslogistiek (bijv. prioriteit verlenen aan vervoersmiddelen met weinig uitwerking)?
J/N

4.0 Zakelijke integriteit

4.1
Heeft u procedures en/of een programma ingevoerd om corruptie, afpersing of fraude te voorkomen?

Zo ja, geef dan een korte beschrijving van uw programma en/of deze procedures.
J/N Vrije tekst

4.2
Heef u procedures en/of een programma ingevoerd om zeker te stellen dat steekpenningen, of andere manieren om 

voordelen te verwerven, niet geboden of geaccepteerd worden (vermijden van belangenconflicten)?
J/N

4.3

Heeft u procedures en/of een programma ingevoerd om zeker te stellen dat billijke praktijken op het gebied van zaken 

doen, publiciteit en concurrentie gerespecteerd worden (in overeenkomst met de antitrustwetgeving en met wetten 

inzake mededinging)?

J/N

4.4

Heeft u procedures en/of een programma ingevoerd om zeker te stellen dat eventuele informatie onthuld wordt in 

overeenkomst met de van toepassing zijnde wetten en regelgeving (bijv. overeenkomst met plaatselijk geldende 

handelsregels, bescherming van intellectuele eigendommen)?

J/N

5.0 Exportcontrole

5.1
Heeft u een systeem voor exportcontrole ingevoerd waaronder ook handelsbeperkingen vallen (bijv. goederen voor 

tweeërlei gebruik, goederen die op handelscontrolelijsten voorkomen, enz.)?
J/N

5.2 Beschikt u binnen uw organisatie over een persoon die verantwoordelijk is voor zaken betreffende exportcontrole? J/N Vrije tekst

5.3
Bent u, of zijn uw werknemers, directeuren of functionarissen het onderwerp van sancties vanuit de V.S., de E.U. of 

welk ander land dan ook?
J/N

6.0 Intellectuele eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen en gegevensbescherming

6.1
Maakt u standaard gebruik van geheimhoudingsverklaringen (NDA's, non disclosure agreements) om de intellectuele 

eigendomsrechten van derde partijen (bijv. van uw klant) te beschermen? J/N

6.2
Zijn alle desbetreffende werknemers in uw onderneming getraind inzake de bescherming van de intellectuele 

eigendomsrechten van derde partijen?
J/N

7.0 Betrokkenheid van leveranciers en contractuele verplichtingen

7.1
Is het voor u een vereiste dat uw leveranciers de wetten en regelgeving inzake arbeidsvoorwaarden/werkvoorziening 

en zakelijke ethiek respecteren? J/N

7.2

Heeft u procedures ingevoerd om zeker te stellen dat uw leveranciers, met inbegrip van uitzendbureaus, werken in 

overeenkomst met alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving inzake milieu, 

arbeidsvoorwaarden/werkvoorziening en zakelijke ethiek?Zo ja, geef dan een korte beschrijving van deze procedures.

J/N Vrije tekst

7.3
Communiceert u aan uw leveranciers informatie over uw prestaties, praktijken en verwachtingen op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden en/of zakelijke ethiek?
J/N

8.0 Rapporteren, controleren en sancties opleggen

8.1
Bent u tijdens de afgelopen 3 jaar gedagvaard in verband met belangrijke wetsovertredingen, met als gevolg 

geldboetes en/of formele correctieve acties in opdracht van een overheid of gerechtelijke autoriteiten?

inzake mensenrechten en billijke werkomstandigheden J/N

inzake verantwoordelijkheid voor het milieu en duurzaamheidy J/N

inzake zakelijke integriteit (bijv. fraude, steekpenningen, antitrust, enz.) J/N

inzake voorzieningen voor exportcontrole J/N

inzake intellectuele eigendomsrechten/bedrijfsgeheimen J/N

8.2

Heeft u een doeltreffende klachtenprocedure ingevoerd, zodat uw werknemers compliance gerelateerde overtredingen 

en/of bedenkingen op anonieme wijze en zonder vrees voor represailles onder de aandacht van de directie kunnen 

brengen?

J/N
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