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BAM leveranciers gedragscode
Als BAM willen we dingen op de
juiste manier doen. Dit betekent
dat we altijd en in elke situatie op
een veilige, duurzame en integere
manier werken. Wij streven naar
positieve, constructieve en
langdurige zakenrelaties met
organisaties waarvan de waarden
overeenkomen met die van ons.

De BAM gedragscode en de
Leveranciers Gedragscode zijn
gebaseerd op de BAM waarden.
Het volgen van onze waarden
helpt ons bij het behalen van
onze doelstelling om het leven
van mensen te verbeteren door
duurzame leefomgevingen te
creëren. Over onze waarden
valt niet te onderhandelen.
• Proactief eigenaarschap (“Ik
neem initiatief om te voorkomen,
in plaats van op te lossen”).
• Open samenwerking (“Ik deel,
zodat we er allen profijt van
hebben”).
• Schaalbaar leren (“Ik vraag,
luister en bied ondersteuning,
zodat we gezamenlijk leren”).
• Voorspelbare prestatie (“Ik kom
na wat ik beloof”).

De BAM gedragscode beschrijft
het gedrag dat we verwachten van
onze medewerkers en anderen
die voor BAM werk uitvoeren.
We verwachten ook dat onze
leveranciers zich aan wetten en
regelgeving houden en veiligheid,
duurzaamheid en integriteit tot
een prioriteit maken. Deze code
beschrijft het gedrag dat we van
onze leveranciers verwachten
(=Leveranciers Gedragscode).
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Het naleven van deze BAM
warden is fundamenteel voor
het voldoen aan de gedragsmatige vereisten van de
leveranciers gedragscode.

Reikwijdte Compliance
De Leveranciers Gedragscode geldt voor
leveranciers – en hun werknemers – van
goederen en diensten geleverd aan BAM.
De groep die we collectief “leveranciers”
noemen omvat leveranciers, onderaan
nemers, professionele dienstverleners,
consultants, tussenpersonen en agenten.
Leveranciers moeten ervoor zorgen dat
zij de werkwijze en principes zoals
opgenomen in deze Leveranciers
Gedragscode communiceren binnen
hun supply chain.
De Leveranciers Gedragscode is een
integraal onderdeel van de contractuele
relatie tussen BAM en de leverancier.
Deze code moet niet conflicteren met
algemene voorwaarden en condities,
maar in het geval van een conflict zullen
de bepalingen van deze Leveranciers
Gedragscode prevaleren boven de
betreffende voorwaarden voor het
relevante onderwerp, behalve als
deze voorwaarden meer specifiek en
stringent zijn.

BAM eist van leveranciers dat zij
voldoen aan de Leveranciers
Gedragscode. Wij geloven dat een
open dialoog essentieel is om tot
een besluit te komen én om van
elkaar te leren. Neem bij vragen of
een vermoeden van een mogelijk
of een daadwerkelijk misstand
contact op met je lokale Inkoop
contactpersoon of
doingthingsright@bam.com.
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BAM heeft het recht om een audit
uit te voeren naar de naleving van
de leverancier met de Leveranciers
Gedragscode. Een leverancier moet
meewerken aan het aanleveren van
relevante informatie die BAM
opvraagt en het beschikbaar
maken van individuen, zodat BAM
een zorgvuldige audit kan
uitvoeren. Overtreding van deze
Leveranciers Gedragscode kan tot
sancties leiden, inclusief het
beëindigen van de zakelijke relatie.

Gewenst Gedrag

Veilig werken
Na een dag hard werken wil je veilig thuis kunnen komen. Geen
enkele taak is zo belangrijk of dringend dat deze niet veilig uitgevoerd
kan worden. Dit is een absolute prioriteit voor BAM. Onze manier van
werken is gebaseerd op het bieden van een veilige werkomgeving
voor onze collega’s en we verwachten hetzelfde, waar relevant, van
onze leveranciers.

Wat verwachten we van onze leveranciers?
Creëer een veilige werkomgeving.
Nooit de veiligheidsregels negeren om een taak gedaan
te krijgen.
Stop elke activiteit – waaronder ook die van jezelf –
als je denkt dat deze niet veilig is.
Werk nooit onder invloed van alcohol of drugs om
veiligheid tijdens werk te garanderen.

Norm-conformerend gedrag wordt
verwacht op de volgende gebieden:
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Respecteren van
mensenrechten

Duurzaamheid en helpen
van gemeenschappen

BAM beschouwt het respecteren en ondersteunen van mensen
rechten als een belangrijk onderdeel van onze verantwoordelijkheid
in de samenleving (bijvoorbeeld de principes van de Verenigde
Naties). Wij tolereren geen enkele vorm van kinderarbeid of dwang
arbeid in ons bedrijf of bij onze ketenpartners. Wie voor BAM werkt,
direct of via onderaannemers, doet dit uit vrije wil. BAM wil slavernij
en mensenhandel binnen onze activiteiten en de met ons bedrijf
geassocieerde activiteiten voorkomen.

BAM streeft naar een meer duurzame wereld en is onderdeel van de
dagelijkse manier van werken. We verwachten van onze leveranciers
dat zij bij het werken voor en met BAM ook deze duurzame doelen
nastreven middels concrete acties en beleid.

Wat verwachten we van onze leveranciers?

Wat verwachten we van onze leveranciers?
Werk conform alle relevante milieu wetgeving en draag
zorg voor alle relevante vergunningen voor het uitvoeren
van werkzaamheden.

Respecteer de waardigheid van iedereen waarmee je in
contact komt en diegenen die met onze projecten in
aanraking komen, in overeenstemming met van toepassing
zijnde wet- en regelgeving.
Werk niet mee aan kinderarbeid of dwangarbeid,
inclusief contractarbeid, gebonden- of slavenarbeid.

(Her)gebruik grondstoffen, energy en andere natuurlijke
materialen op efficiënte wijze, met minimale afval, uitstoot
en overlast.

Respecteer het recht op vrijheid van vereniging.
Medewerkers mogen niet benadeeld of gediscrimineerd
worden vanwege het uitoefenen van dit recht.

Wees maatschappelijk betrokken, met respect voor andere
culturen en lokale tradities en creëer positieve impact met
te leveren producten en diensten.

Voorzie medewerkers van lonen en toeslagen conform
de vereisten van lokale wet- en regelgeving.

Steun lokale of nationale gemeenschappen met het
verbeteren van hun welzijn, informeer gemeenschappen
over projecten en houd rekening met eventuele
bezorgdheid vanuit deze gemeenschappen.
4

Voorkomen van omkoping
en corruptie

Voorkomen van
belangenverstrengeling

Bij BAM doen we eerlijk zaken en bouwen we relaties op basis van
vertrouwen. Omkoping en corruptie worden in geen geval getolereerd
en druisen simpelweg in tegen alles waar we voor staan. Onze
leveranciers ontvangen, accepteren, geven of beloven niets van
waarde, waarmee zij op een oneerlijke wijze of met een overtreding
van wettelijke regels een zakelijk voordeel behalen.

Bij BAM doen we zaken op een open, transparante en integere
manier. Elke vorm van belangenconflict of de schijn van
belangenconflict kunnen de reputatie van BAM en individuen
schaden.

Wat verwachten we van onze leveranciers?

Wat verwachten we van onze leveranciers?

Ontvang, accepteer, geef of beloof nooit iets van waarde
om een oneigenlijk zakelijk voordeel te behalen.
Bied of doe geen onofficiële betalingen om een bestuurlijk
proces te versnellen of een routinematige overheidshande
ling door een functionaris zeker te stellen (faciliterende
betaling).
Accepteer of bied geen gastvrijheid of geschenken aan die
een zakelijke beslissingen op ongepaste wijze beïnvloeden,
of de schijn kunnen wekken van ongepaste beïnvloeding.
Tolereer nooit afpersing, corruptie en/of verduistering.
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Maak direct melding van alle mogelijke belangenconflicten
voor het starten van een zakelijke relatie of tijdens een
zakelijke relatie met BAM.
Geef geen financiële of andere ondersteuning aan politieke
partijen en/of andere organisaties in het kader van het
beïnvloeden van transacties met of voor BAM.

Eerlijke concurrentie en voldoen
aan export controle vereisten
Voorkom onregelmatige overeenkomsten of activiteiten,
zoals prijsafspraken, marktverdeling of misbruik van een
machtspositie.

Als grote speler op de markt is het aan ons om bij te dragen aan
eerlijke concurrentie. Wanneer we contracten proberen te winnen,
gaan we stevige concurrentie niet uit de weg, maar concurreren we op
legale en eerlijke wijze. We volgen de wetten en regelgeving, waar ter
wereld we ook werken en verwachten hetzelfde van onze leveranciers.
Tevens willen we altijd voldoen aan de export controle vereisten.

Deel geen concurrerende, gevoelige informatie zoals
prijzen, contractvoorwaarden en tenders met concurrenten
of zakenpartners.
Voldoe aan relevante export controle vereisten en verschaf,
indien vereist, accurate en waarheidsgetrouwe informatie
aan de douane of andere autoriteiten.

Wat verwachten we van onze leveranciers?

Identificeer en rapporteer handelsbeperkingen met BAM,
inclusief die van gesanctioneerde landen en partijen.
BAM accepteert geen materialen of diensten van personen,
entiteiten, regeringen of landen die in strijd zijn met de van
toepassing zijnde export controle wetgeving.

Draag zorg voor eerlijke concurrentie en voldoe aan de
mededingingswetgeving van de landen waarin u actief
bent.
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Beschermen van BAM’s
bedrijfsmiddelen

Beschermen van gegevens
en privacy

Het kan voor leveranciers noodzakelijk zijn om gebruik te maken van
bedrijfsmiddelen van BAM. Hieronder vallen materieel zoals gereedschap
en apparatuur, materieel, auto’s en bestelauto’s, telefoons, laptops,
patenten, handelsmerken, knowhow, handelsgeheimen en zelfs ons
merk. Aangezien deze middelen voor ons bedrijf van vitaal belang zijn
en aan uw zorg toevertrouwd worden, is het uw verantwoordelijkheid
deze tegen misbruik, schade, verlies of diefstal te beschermen.

BAM gebruikt veel (persoons)gegevens, zoals klantinformatie, financiële
gegevens en bouwspecificaties. We gaan zorgvuldig, professioneel en
op een veilige manier om met (persoons)gegevens conform wet- en
regelgeving.

Wat verwachten we van onze leveranciers?

Wat verwachten we van onze leveranciers?

Bescherm, zolang deze aan je toevertrouwd zijn, alle
BAM-middelen die je gebruikt tegen misbruik, schade,
verlies en diefstal.

Voorkom onbedoeld verlies van of ongeoorloofde toegang tot,
bekendmaking van of vernietiging van persoonsgegevens en
vertrouwelijke informatie.

Gebruik geen BAM-middelen voor persoonlijke doeleinden.

Verwerk persoonsgegevens alleen voor de doeleinden
waarvoor ze verzameld worden.

Respecteer intellectuele eigendomen, inclusief die van BAM.

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het beoogde
doel nodig is, en vervolgens veilig vernietigd.
Zorg ervoor dat de boekhouding en administratie correct,
compleet en actueel zijn in relatie tot de bedrijfsactiviteiten
van BAM.
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