Verklaring Duurzaamheid
van Leveranciers en/of Onderaannemers
Heijmans onderkent dat daadwerkelijke duurzame
bedrijfsvoering uitsluitend kan worden bereikt wanneer
de drie aspecten van duurzaamheid People (mensen),
Planet (milieu) en Profit (waarde) in de juiste balans
worden ingevuld en gerespecteerd. We richten ons
nadrukkelijk op het duurzamer maken van onze
bedrijfsvoering, onze producten en activiteiten en de
ketens van onze leveranciers en onderaannemers
(“opdrachtnemers”). Maatschappelijk verantwoord
ondernemen is verankerd in onze strategie en beleid.
Zo streeft Heijmans, in samenspraak met haar
opdrachtgevers en opdrachtnemers, naar het in de keten
zoveel mogelijk beperken van nadelige gevolgen van
haar activiteiten. Door het betrekken van onze
opdrachtnemers bij het nemen van deze verantwoor
delijkheid, willen wij bijdragen aan verbeteringen van
sociale aspecten, arbeidsomstandigheden en veiligheid,
gezondheid en milieu, zowel binnen ons bedrijf als bij
onze opdrachtnemers en in de ketens van onze
opdrachtnemers.
Heijmans verwacht daarom van haar opdrachtnemers
(en aan hen gelieerde ondernemingen), hun
medewerkers, alsmede de door hen ingeschakelde
arbeidskrachten, onderaannemers en leveranciers, dat
zij overeenkomstig deze verklaring zullen handelen en
hun eigen leveranciers en onderaannemers zullen
verplichten om ook overeenkomstig te handelen.

Duurzame samenwerking
De opdrachtnemer zal handelen in volledige
overeenstemming met internationale, nationale, en
locale wet- en regelgeving, zoals die van toepassing is
op zijn bedrijfsactiviteiten en zal in het bezit zijn van
alle daartoe noodzakelijke geldige officiële documenten
(vergunningen, certificaten, enz.).
De opdrachtnemer zal elke beperking van vrijhandel
afwijzen, afgezien van beperkingen die voortvloeien uit
nationale of internationale wet- en regelgeving.
De opdrachtnemer zal een proactieve benadering
hanteren bij het voorkomen en continu verminderen
van milieubelastende aspecten van haar bedrijfsvoering,
inclusief reductie van emissies, geluid, afval, energie-

en brandstofverbruik, gebruik van gevaarlijke stoffen en
beslag op natuurlijke hulpbronnen. De opdrachtnemer
beschikt in dit verband over een duidelijk beleid en
heldere doelstellingen. Op verzoek van Heijmans stelt
de opdrachtnemer passende rapportages ter
beschikking aan Heijmans die inzicht geven in de
doelstellingen en de behaalde resultaten.
De opdrachtnemer zal een proactieve benadering
hanteren bij het identificeren, analyseren en reduceren
van risico’s die verbonden zijn aan haar producten
gedurende de volledige levenscyclus. In dit verband
zullen de opdrachtnemer en Heijmans actief hun
aanwezige relevante kennis en ervaring met elkaar delen.

Respect voor werknemers
De opdrachtnemer zal zich onthouden van het direct of
indirect tewerkstellen van kinderen voor zover daarbij
sprake is van schending van de conventies 138 en 182
van de International Labor Organization (ILO).
De opdrachtnemer zal zich onthouden van iedere vorm
van gedwongen tewerkstelling van werknemers.
De opdrachtnemer zal zich onthouden van elke vorm
van discriminatie op basis van ras, nationaliteit, sociale
of etnische achtergrond, leeftijd, godsdienst, geslacht,
seksuele geaardheid, handicap of andere
onderscheidende kenmerken.
De opdrachtnemer zal t.b.v. haar werknemers een eerlijk
en consistent primair en secundair arbeidsvoorwaarden
beleid voeren.
De opdrachtnemer zal de rechten van haar werknemers
op vrijheid van vereniging en vreedzame vergadering
respecteren, met inbegrip van het recht met anderen
vakverenigingen op te richten en zich bij
vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming
van hun belangen.
De opdrachtnemer zal haar werknemers regelmatig op
een adequate wijze opleiden en trainen op het gebied
van veiligheid, gezondheid en milieu, daarbij inbegrepen
de omgang met gevaarlijke materialen en processen en
de preventie van schade aan het milieu.
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De opdrachtnemer zal een proactieve benadering
hanteren bij het binnen zijn bedrijf vastleggen en
handhaven van normen en waarden op het gebied van
veiligheid, gezondheid en milieu. Er vindt een
regelmatige inzameling en evaluatie van management
informatie plaats, er is voor elk relevant aspect sprake
van concreet meetbare doelstellingen en er vindt een
regelmatig toezicht en controle plaats op de vooruitgang
op dat aspect.

De opdrachtnemer verklaart hierbij het volgende:

De opdrachtnemer zal op systematische en frequente
basis de effecten van zijn bedrijfsvoering op de omgeving
en omwonenden evalueren m.b.t. veiligheid, gezondheid
en milieu. Er is sprake van relevante en concreet
meetbare doelstellingen m.b.t. het reduceren van
emissies en afvalstromen.
De opdrachtnemer beschikt over een up-to-date in de
praktijk geïmplementeerd calamiteitenplan waarin
de omvang en gevolgen van de meest voor de hand
liggende calamiteiten worden omschreven en de meest
doeltreffende respons op elk van deze calamiteiten
helder is vastgelegd.
De opdrachtnemer beschikt over passende procedures
m.b.t. veilige behandeling, opslag, vervoer, (her)gebruik
en verwijdering van gevaarlijke stoffen en afval.

1.		Wij hebben een exemplaar ontvangen van de
“Verklaring Duurzaamheid” van Heijmans en
verplichten ons hierbij, naast onze verplichtingen in
de raamovereenkomsten en projectcontracten met
Heijmans, te handelen in overeenstemming met de
in deze verklaring opgenomen/verwoorde principes
en eisen en dit tevens te verplichten aan onze
medewerkers en de door ons ingeschakelde
leveranciers en onderaannemers.
2.		Wij bevestigen dat wij net als Heijmans het belang
inzien van de in deze verklaring opgenomen/
verwoorde principes en eisen en onze verplichting om
hiernaar ook te handelen in onze zaken met en ten
behoeve van Heijmans.
3.		Wij zullen in het kader van deze verklaring Heijmans
op haar verzoek een schriftelijke zelfbeoordeling en
voor Heijmans passende rapportages doen toekomen,
binnen een redelijke termijn na ontvangst van een
dergelijk verzoek.
4.		Wij gaan ermee akkoord dat een interne of externe
auditor van Heijmans of een door Heijmans
aangewezen derde partij na overleg inspecties bij ons
uitvoert teneinde onze naleving van de Verklaring
Duurzaamheid te verifiëren.

Plaats, datum					

Handtekening

Bedrijfsnaam opdrachtnemer				

Firmastempel

Naam, functie

Dit document dient te worden ondertekend door een daartoe rechtsgeldig bevoegd persoon, om de opdrachtnemer te dezer zake (zelfstandig)
te vertegenwoordigen, en aan Heijmans te worden geretourneerd binnen 10 werkdagen na ontvangst van het document.
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