CATERPILLAR’S

LEVERANCIERSGEDRAGSCODE

LEVERANCIERS

VERWACHTINGEN
Hoewel we binnen het raamwerk van de toepasselijke wet- en regelgeving onze
zaken doen, is het naleven van de wet voor ons eenvoudigweg niet genoeg. We
streven ernaar om meer dan dat te bereiken. Met behulp van onze gedragscode
voorzien we in een werkomgeving waarop we allemaal trots kunnen zijn, een
bedrijf dat door anderen wordt gerespecteerd en bewonderd en een wereld die
door onze handelingen beter wordt.
We beschouwen leveranciers als een verlengstuk van ons bedrijf en een
essentieel onderdeel van onze uitgebreide waardeketen en toewijding
aan kwaliteit. We zoeken naar leveranciers die sterke waarden tonen
en zich verplichten tot de ethische principes zoals beschreven in deze
leveranciersgedragscode. We verwachten van leveranciers dat ze voldoen
aan de integere zakelijke praktijken die we omarmen, de wet naleven en hun
activiteiten uitvoeren met respect voor mensenrechten.
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SLEUTEL

VOORWAARDEN
BELANGENCONFLICTEN

Leveranciers moeten zich niet met activiteiten inlaten die conflicten creëren, of zelfs maar lijken te creëren,
tussen hun persoonlijke belangen en de belangen van Caterpillar. Caterpillar-medewerkers aanvaarden
geen geschenken, gunsten of vermaak die een grotere waarde hebben dan we redelijkerwijs kunnen
verantwoorden of die ons verplichten of lijken te verplichten om op enige manier te handelen in strijd met
de wet, de zakelijke belangen of de ethische bedrijfsvoering van Caterpillar.

EERLIJKE CONCURRENTIE

We verwachten dat leveranciers zich houden aan de antitrust- en mededingingswetten daar waar ze
zakendoen. In relaties met leveranciers vermijdt Caterpillar overeenkomsten die beperkingen opleveren om
met anderen te concurreren.

INTERNATIONALE
HANDELSWETTEN

We verwachten dat leveranciers
toepasselijke internationale
handelswetgeving volgen met inbegrip van
regelgeving op het gebied van import- en
exportcontroles en de naleving van sanctieen antiboycotwetten. Onze leveranciers
hebben een verantwoordelijkheid om
ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de
handelswetten en -regelgeving in alle landen
waar ze zakendoen.
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ONGEPASTE BETALINGEN

Leveranciers zullen niet proberen om anderen te beïnvloeden, hetzij op directe of indirecte manier, door
steekpenningen of smeergelden te betalen, of via enige andere manier die onethisch is of die Caterpillar’s
reputatie van eerlijkheid en integriteit zal aantasten. Zelfs de schijn van dergelijke handelingen dient
vermeden te worden.

DIVERSITEIT & INCLUSIE

We verwachten dat leveranciers diversiteit
en inclusie omarmen. Leveranciers moeten
de verscheidenheid waarderen van unieke
talenten, vaardigheden, bekwaamheden,
culturen en ervaringen die mensen in staat
stellen om uitmuntende zakelijke resultaten
te boeken.

EERLIJKHEID EN
ANTIDISCRIMINATIE

We verwachten dat leveranciers
werknemers en onderleveranciers op
basis van hun kwalificaties voor het uit te voeren werk selecteren en plaatsen, rekening houdend met
aanpassingen waar van toepassing en nodig - zonder te letten op ras, religie, nationale origine, kleur,
geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd en/of fysieke of mentale handicap. We verwachten dat leveranciers de
wetten steunen en respecteren die discriminatie verbieden overal waar ze zakendoen.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

We beschouwen de informatie die Caterpillar bezit
als activa en beschermen deze dienovereenkomstig.
Sommige informatie communiceren we publiekelijk,
waaronder reclame, productdocumentatie, persberichten
en openbare financiële verslagen. Al het andere met inbegrip van handelsgeheimen, vertrouwelijke
financiële informatie, nieuwe plannen voor product- of
dienstenontwikkeling en andere zakelijke en persoonlijke
informatie - beschermen we door middel van passende en
redelijke voorzorgsmaatregelen en indien van toepassing
juridisch afdwingbare afspraken. We verwachten dat onze
leveranciers hetzelfde doen.

BESCHERMING VAN BEDRIJFSMIDDELEN

We verwachten dat onze leveranciers alle Caterpillar
bedrijfsmiddelen waar zij toegang toe hebben, verzorgen
en beschermen en verantwoord gebruiken. Dit omvat
zowel materiële als immateriële activa zoals onze
handelsmerken, technologie, bedrijfsinformatie en
ons intellectuele kapitaal. Leveranciers mogen niet
ongeautoriseerd handelsgeheimen of andere gevoelige
informatie openbaar maken die het eigendom zijn van
het bedrijf, onze klanten of handelaars, zowel gedurende
het dienstverband bij ons bedrijf als daarna. Bij het
delen van Caterpillar-informatie met anderen zoals
onderleveranciers, moet de leverancier ervoor zorgen
dat controles worden uitgevoerd ter bescherming van
Caterpillar’s belangen.
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GEZONDHEID EN VEILIGHEID

We verwachten dat leveranciers veiligheid voorop zetten met
een ambitieuze doelstelling om alle letsels, beroepsziekten
en veiligheidsincidenten te voorkomen. Leveranciers moeten
de gezondheid en veiligheid van alle personen op hun terrein
op actieve wijze bevorderen door middel van beleidslijnen
en praktische programma’s, die mensen helpen zichzelf,
hun collega’s en Caterpillar-medewerkers te beschermen.
Onze inzet voor veilige praktijken strekt zich uit over onze
waardeketen - van leveranciers tot eindgebruikers. We
verwachten dat leveranciers producten en diensten leveren
aan Caterpillar die veilig en betrouwbaar zijn.

MENSENRECHTEN

Bij Caterpillar zijn we in alle wereldwijde operaties toegewijd aan het respecteren van internationaal
erkende mensenrechten. We ontwikkelen momenteel een bedrijfsmensenrechtenprogramma dat,
hoewel exclusief bedrijfseigen, principes in ogenschouw neemt die beschreven staan in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van de Verenigde Naties en de verklaring van de
Internationale Arbeidsorganisatie 1998 (International Labor Organization, ILO) inzake de fundamentele
beginselen en rechten op het werk. Caterpillar’s programma omvat toewijding voor het beoordelen van
mensenrechtenkwesties, het uitvoeren van relevante mensenrechtentrainingen en het integreren van
resultaten van due diligence in onze beleidslijnen en interne systemen. We zijn toegewijd om met onze
zakelijk partners en leveranciers samen te werken volgens deze beginselen waar zij hun eigen zaken aan
een gelijkwaardig oordeel onderwerpen en hun benadering inzake inachtneming van mensenrechten
ontwikkelen.

CONFLICTVRIJE SOURCING

Caterpillar moedigt zijn leveranciers, die
componenten, onderdelen, of producten fabriceren die
conflictmineralen bevatten, aan om die materialen af
te nemen van conflictvrije bronnen. We verwachten
dat onze leveranciers hun posities en beleid inzake
conflictmineralen adopteren, implementeren en
communiceren met onderleveranciers, en waar
mogelijk van hun down-stream leveranciers eisen dat
zij gelijkwaardige posities en beleidslijnen adopteren en
implementeren. Van leveranciers wordt verwacht dat zij
bij het werken met onderleveranciers conflictmaterialen
ten minste tot het smeltniveau opsporen en het gebruik
aanmoedigen van een standaardrapportageproces
(bijv. de EICC-GeSI Minerals Reporting Template).
Caterpillar houdt zich het recht voor zijn leveranciers te
verzoeken verder bewijsmateriaal te leveren van hun conflictmineralen toeleveringsketen, tot en met
het mijnniveau. We verwachten dat leveranciers dergelijke na te trekken gegevens gedurende vijf jaar
bewaren en deze informatie aan Caterpillar leveren op diens verzoek.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://www.caterpillar.com/en/company/dealers-customers/conflict-minerals.html

INNOVATIE

We verwachten dat leveranciers gebruikmaken van technologie en het inzicht van de klanten om de
prestaties van de producten te verbeteren, herfabricage te bevorderen waardoor de levensduur van een
product wordt verlengd en om werkplekken productiever, veiliger en efficiënter te maken.
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VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET MILIEU

We verwachten dat leveranciers zich richten op het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van hun
bedrijfsactiviteiten waarbij gevolgen voor het milieu beperkt blijven. We verwachten dat leveranciers de
zorg voor het milieu ondersteunen door gebruik te maken van bedrijfsprocessen die het voorkomen van
afval mogelijk maken, de kwaliteit verbeteren en het efficiënte gebruik van hulpbronnen op hun locaties
stimuleren. Caterpillar werkt met leveranciers samen om de processen en systemen die gebruikt worden bij
het produceren en leveren van onze producten, te verbeteren. Van leveranciers wordt naleving vereist van
milieuwetten en -regelgeving.

RENTMEESTERSCHAP WATER

Caterpillar onderkent dat waterschaarste een probleem is in vele culturen, geografieën en industrieën
met verreikende economische, sociale en milieutechnische implicaties.We verwachten dat onze
leveranciers beleidslijnen en procedures implementeren om ervoor te zorgen dat wateruitstoot minimaal
is of geëlimineerd wordt en dat waterconsumptie in regio’s met waterschaarste wordt teruggedrongen.

EMISSIEVERMINDERING

Caterpillar onderkent dat energie een sleuteleis is voor duurzame progressie en ontwikkeling wereldwijd
en fundamenteel is voor economische en sociale ontwikkeling. Broeikasgassen hebben het potentieel
klimaatpatronen te beïnvloeden. We verwachten dat onze leveranciers beleidslijnen en procedures
implementeren om emissie van broeikasgassen te verminderen en toe te werken naar minimalisering of
eliminatie hiervan in de lucht, om energie-efficiëntie te verbeteren en het gebruik van co-generatie en
alternatieve of regenereerbare energiebronnen te verhogen.

AFVALVERMINDERING

Caterpillar werkt aan het minimaliseren van afval
als een goede milieubewuste rentmeester en als
zijnde een belangrijke concurrentiestrategie in
de markten van vandaag. Van onze leveranciers
wordt verwacht dat zij beleidslijnen en procedures
ontwikkelen om bijproductmaterialen te
verminderen, gevaarlijk afval te minimaliseren
of te elimineren, het recyclen van afvalstromen
te verhogen, toepasselijke verwijderings- en
recyclingmethodes te waarborgen, algehele
efficiëntie van producten, processen, diensten en
oplossingen te verbeteren.
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MELDEN

RECHTEN &
VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als u op de hoogte bent van een omstandigheid of actie die deze leveranciersgedragscode of Onze Waardes
in Actie - Caterpillar’s gedragscode schendt, of lijkt te schenden, neem dan contact op met het Bureau voor
Bedrijfspraktijken:

Telefoon (rechtstreeks):
+1-309-675-8662
(alleen Engels)

Bellen met de
terugbeldienst
van de Hulplijn:

+1-770-582-5275
(tolkdiensten beschikbaar)

Vertrouwelijke fax:
+1-309-494-4818
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Gratis hulplijn:

Caterpillar heeft in verschillende landen gratis hulplijnen. Het
nummer voor Canada, de Verenigde Staten en de Amerikaanse
Maagdeneilanden is 1-800-300-7898. De gratis nummers die
momenteel voor andere landen van kracht zijn, staan vermeld
op: https://codeofconduct.cat.com. Tolkdiensten zijn voor die
nummers beschikbaar. U kunt ervoor kiezen om anoniem te
blijven wanneer u vanuit een land belt waar anoniem rapporteren
toegestaan is.

E-mail:

BusinessPractices@cat.com
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