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Gedragscode SchindlerGedragscode SchindlerGedragscode SchindlerGedragscode Schindler    

(Gedragslijn Leveranciers) 
Schindler vraagt al haar leveranciers de hoogste standaard van professionele gedragsregels 

te handhaven in hun zakenrelaties, met Schindler maar ook met hun andere klanten, 

leveranciers, werknemers, concurrenten en met de gemeenschappen. 

De leveranciers van Schindler moeten bijgevolg : 

1. De wetten en reglementeringen die van toepassing zijn, naleven. 

2. Een strikt beleid van nultolerantie naleven op het vlak van corruptie. 

De leveranciers worden aangespoord om niet over te gaan tot het uitwisselen van 

geschenken of bonussen, behalve als het gaat over geschenken van kleine waarde, 

bijvoorbeeld agenda’s, kalenders,…  Bovendien mag elke uitnodiging vanwege de 

leverancier tot een verblijf slechts plaatsvinden in het kader van de lopende zaken. 

3. Voldoen aan de hoogste ethische maatstaven door de rechten en de waardigheid 

van alle individuen waarmee ze in relatie treden, te respecteren. 

Meer in het bijzonder moeten de leveranciers de beschikkingen van de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens (Verenigde Naties) en de conventies van 

de Internationale Arbeidsorganisatie naleven wat betreft : 

• de daadwerkelijke afschaffing van de kinderarbeid 

• de vrijheid van arbeid en de syndicale vrijheid 

• respect voor het individu en de eliminering van de discriminatie 

• veilige en gezonde werkomstandigheden 

• het minimumloon en sociale rechten 

• de maximum werktijd 
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4. De vertrouwelijkheid van de commerciële, financiële en technische gegevens en 

van de interne documenten vrijwaren en zich de intellectuele eigendom van 

Schindler of van elke andere onderneming die tot de Schindler-groep behoort niet 

ten onrechte eigen maken. 

5. Een actieve bijdrage leveren tegenover Schindler voor wat betreft de naleving van 

deze Gedragscode.  Elke leverancier van Schindler moet niet alleen de 

Gedragscode naleven, maar moet Schindler (bijvoorbeeld de 

Conformiteitsverantwoordelijke van de Groep Schindler, +41 41 632 8566 

cls@ch.schindler.com of de lokale contactpersoon van Schindler) ervan op de 

hoogte brengen indien de leverancier in kennis wordt gesteld van een potentiële 

overtreding van de bepalingen van de Gedragscode. 

Met betrekking tot het voorgaande, wenst Schindler eveneens dat haar leveranciers 

procedures toepassen en onderhouden die bedoeld zijn om de kwaliteit van het milieu 

te verbeteren, en meer bepaald het energie- en waterverbruik, de 

kantoorbenodigdheden, zakenreizen en de transportafstanden, de grondstoffen, de 

beperking van elke verspilling en de toepassing in een zo groot mogelijke mate van 

recycling.  De leveranciers moeten zich met andere woorden aan de ISO14001 normen 

houden. 

De niet-naleving van de Gedragscode van de leveranciers kan leiden tot een 

contractverbreking ten opzichte van de leverancier op basis van diens fout (“Supplier 

default”). 

Voor elke vraag hieromtrent, kunnen de leveranciers zich wenden tot : 

Jochen Weyandt – Head of Corporate Purchasing & Strategic Sourcing 

Schindler Management AG 

Zugerstrasse 13 

6030 Ebikon, Zwitserland 

 


