
Gedragscode
voor zakenpartners



Inleiding
Onze missie die wij nastreven is: techniek voor het leven. Een dergelijke claim is alleen geloofwaardig 
als het topmanagement, de medewerkers en onze zakenpartners de hoogste standaarden op het 
gebied van integriteit naleven. Dat wil zeggen de naleving van ethische, sociale, economische 
en ecologische principes vormt de voorwaarde voor onze bedrijfsprincipes. Dit geldt niet alleen 
voor medewerkers van Dräger, maar ook voor al onze zakenpartners en voor onze complete 
toeleveringsketen. 
De Dräger gedragscode voor zakenpartners (hierna "gedragscode" genoemd) vormt de basis 
voor alle samenwerkingsverbanden. Deze is gebaseerd op principes van fundamentele verdragen 
en internationaal erkende standaarden voor verantwoordelijk ondernemingsbeleid (zie de lijst onder 
"Referenties").

Toepassing en doel
De samenwerking tussen Dräger en zijn zakenpartners is gebaseerd op een cultuur van vertrouwen, 
wederzijds respect en transparantie. Wij verwachten van onze zakenpartners naast een bijdrage van 
een economisch waarde tevens dat zij deze gedragscode naleven. De onderstaande waarden vormen 
de basis voor een nauwe en langdurige samenwerking met onze zakenpartners.

Voor de toepassing van deze gedragscode wordt verstaan onder "Zakenpartners" alle derden die 
voor, namens of samen met Dräger optreden.  Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, leveranciers, 
consultants, dienstverleners, verkooppartners, agenten, verkoopvertegenwoordigers, onderaannemers 
en andere partners waarmee wij samenwerken. 

Algemene disclaimer
Deze gedragscode geldt naast de algemene voorwaarden van elk bestaande contract. In geval van een 
conflict zijn de strengere richtlijnen van toepassing.
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2. Mensenrechten en arbeidspraktijken (zie de lijst onder "Verwijzingen")

2.1 Mensenrechten. Onze zakenpartners moeten de fundamentele mensenrechten van elke 
medewerker of opdrachtnemer respecteren en de bescherming hiervan ondersteunen, en 
dienen alle maatregelen te treffen om te voorkomen dat zij schendingen van mensenrechten 
veroorzaken, hieraan een bijdrage leveren of hiermee kunnen worden geassocieerd.

2.2 Kinderarbeid. Onze zakenpartners moeten elke vorm van kinderarbeid afwijzen zoals 
gedefinieerd door IAO-verdragen en toepasselijke wetgeving.

2.3 Dwangarbeid. Onze zakenpartners mogen geen enkele vorm van dwangarbeid 
gebruiken, hierbij betrokken zijn, deze tolereren of hieraan een voordeel ontlenen. 

2.4 Eerlijke arbeidsvoorwaarden. Onze zakenpartners zien toe op de naleving van 
toepasselijke wetgeving en industriestandaards ten behoeve van de waarborging van  
eerlijke arbeidsvoorwaarden, waaronder voorwaarden betreffende de beloning, werkuren  
en regulier werk.

2.5 Non-discriminatie Onze zakenpartners dienen hun medewerkers eerlijk en met 
respect te behandelen en elke vorm van discriminatie op basis van ras, godsdienst, geslacht, 
herkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, fysieke of geestelijke handicap, politieke opvattingen, 
lidmaatschap van een vakbond of enige andere persoonlijke kenmerken te verbieden.

2.6 Gezondheid en veiligheid op het werk. Onze zakenpartners zijn verplicht om een 
gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen. Er moeten regels en procedures voor de 
minimalisering van potentiële schadelijke effecten voor gezondheid en veiligheid worden 
ingevoerd en aan de medewerkers worden gecommuniceerd. Alle toepasselijke bepalingen 
inzake gezondheid en veiligheid op het werk moeten worden nageleefd.

2.7 Vrijheid van vereniging. Onze zakenpartners erkennen het recht op vrijheid van 
vereniging en collectieve onderhandelingen in overeenstemming met de toepasselijke 
wetgeving en industriestandaards.

1. Naleving van wetgeving en richtlijnen
Alle Zakenpartners houden zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in de landen waar 
zij actief zijn.  Het kan zo zijn dat in bepaalde landen strengere wetgeving en richtlijnen van 
toepassing zijn dan die in deze gedragscode worden uiteengezet. In dat geval dient de zaken-
partner de strengere plaatselijke wetgeving en richtlijnen op te volgen.
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3. Eerlijke mededinging
Openheid en transparantie zijn de sleutel voor geloofwaardigheid en vertrouwen in zakelijke 
relaties. Dräger en zijn zakenpartners treden daarom op als eerlijke en verantwoordelijke 
marktdeelnemers, en leven hierbij met name de volgende richtlijnen na.

3.1 Corruptiebestrijding Onze zakenpartners dulden geen corrupte praktijken, enige vorm 
of poging van corruptie of enige andere illegale beïnvloeding van zakelijke beslissingen. 

Het is verboden om direct (of indirect) ongepaste voordelen in enige vorm aan te bieden, te 
vragen, te accepteren of te ontvangen aan of van een openbaar ambtenaar, zakenpartner of 
derde partij. Er wordt van zakenpartners verwacht dat zij de nodige zorgvuldigheid betrachten 
ter voorkoming en opsporing van corruptie in alle zakelijke afspraken.

Bijzondere waakzaamheid is geboden bij geschenken, uitnodigingen, gastvrijheid, donaties, 
sponsoring en subsidies. Deze instrumenten moeten voldoen aan de toepasselijke wetgeving 
en mogen geen ongepaste invloed hebben op zakelijke activiteiten, ongeacht de gepastheid. 

Het verbod op corruptie geldt ook voor zogenoemde "faciliterende betalingen" 
(zoals ongepaste betalingen aan een openbaar ambtenaar om de uitvoering van een 
overheidsmaatregel te versnellen of te bewerkstelligen). 

3.2 Belangenconflicten. Onze zakenpartners moeten alle, zelfs potentiële, 
belangenconflicten vermijden die tot mogelijke corruptie kunnen leiden. Wanneer een 
zakenpartner een directe of indirecte relatie heeft met een medewerker van Dräger, dient het 
reële of potentiele belangenconflict in schriftelijke vorm aan Dräger te worden gemeld.

3.3 Mededingings- en antitrustwetgeving. Onze zakenpartners leven alle relevante regels 
en wetgeving ten behoeve van een eerlijke mededinging na.

Om deze reden mogen zakenpartners niet betrokken zijn bij illegale 
concurrentiebelemmerende praktijken zoals prijsafspraken, de verdeling van markten of 
klanten of manipulatie van aanbestedingsprocedures. Het is tevens verboden om misbruik te 
maken van een dominante marktpositie of op roepen tot een boycot. 

belangrijke aspecten van hun activiteiten. De Zakenpartners moeten ten minste voldoen aan 
alle toepasselijke milieuwetten, -voorschriften en -normen.  Bovendien dienen zakenpartners 
systematisch te streven naar een verlaging van de impact van hun activiteiten en producten 
op het milieu. Dräger moedigt zijn zakenpartners aan om de ISO-norm 14001 of een 
gelijkwaardige norm te hanteren.

5. Naleving van de wet inzake buitenlandse handel
Onze zakenpartners zorgen ervoor dat zij voldoen aan alle toepasselijke wetten en richtlijnen 
inzake de import en export van alle producten, onderdelen, componenten, technische 
gegevens en technologie. Zakenpartners dienen waarheidsgetrouwe en accurate informatie 
te verstrekken (bijvoorbeeld over de classificatie) en waar nodig exportcertificaten en/of 
-vergunningen te verkrijgen.

6. Witwassen en terrorismefinanciering
Onze zakenpartners moeten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en richtlijnen inzake de 
preventie van witwassen en terrorismefinanciering. Zij doen alleen zaken met personen wier 
integriteit werd achterhaald voor zover vereist door de wet.

7.  Verantwoorde winning van mineralen en 
conflictmineralen

Onze zakenpartners, en met name onze leveranciers, waarborgen dat de goederen die aan 
Dräger worden geleverd, in overeenstemming zijn met de eisen binnen het kader van relevante 
richtlijnen inzake de controle van stoffen.

Onze leveranciers moeten aangeven wanneer zij stoffen bevatten die aanleiding geven tot 
bezorgdheid, zoals vermeld in de "Dräger Declarabele Stoffenlijst". Wij verwachten van onze 
leveranciers dat zij redelijke maatregelen treffen om bronnen van potentiële conflictmineralen 
(tin, tantaal, goud en wolfraam) binnen de gehele toeleveringsketen te achterhalen en Dräger 
over de herkomst informeren.

Leveranciers waarborgen redelijkerwijs dat het tantaal, tin, de wolfraam en het goud in de 
door hun aan Dräger geleverde producten noch rechtstreeks noch indirect gewapende 
groeperingen financiert of bevoordeelt die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van 
de mensenrechten. Leveranciers dienen zorgvuldig de herkomst en controleketen van deze 
mineralen na te gaan en de resultaten aan Dräger beschikbaar te stellen. 

DRÄGER GEDRAGSCODE VOOR ZAKELIJKE PARTNERS 
NALEVING VAN DE WETGEVING INZAKE BUITENLANDSE HANDEL – WITWASSEN VAN GELD EN FINANCIERING VAN TERRORISME – VERANTWOORDE BEVOORRADING MET 

MINERALEN EN CONFLICTMINERALEN

DRÄGER GEDRAGSCODE VOOR ZAKELIJKE PARTNERS  
EERLIJKE CONCURRENTIE – VERANTWOORD GEBRUIK VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN

76

4.  Verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen  
(zie lijst onder “Referenties”)

De bescherming van het milieu dient voor onze zakenpartners een prioriteit te zijn in alle 



9. Fraude en bedrog
Het is verboden om enig voordeel trachten te behalen door frauduleus te handelen, anderen 
te misleiden, door onjuiste beweringen, of om anderen toe te staan om dit te doen. Hiertoe 
behoort ook diefstal, verduistering of enige vorm van verduistering van bezittingen. 

10. Gegevensbescherming en informatieveiligheid
Onze zakenpartners garanderen de veiligheid van hun IT-infrastructuur, fabriekstechnologie, 
de gebruikte systemen voor gegevensverwerking (zowel intern als extern) en van andere 
informatiebronnen. Zij dienen Dräger te beschermen tegen verlies, schade of bedrijfsstagnatie 
met betrekking tot gegevens. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot) persoonlijke 
gegevens, technische of commerciële gegevens, documenten of kennis en alle soorten 
monsters. Daarom dienen zakenpartners geschikte maatregelen te treffen om de 
gegevensveiligheid te waarborgen en een adequaat veiligheidsniveau met betrekking tot 
vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en belastbaarheid van de gebruikte systemen te 
kunnen garanderen.

Zakenpartners garanderen de bescherming van de privacy van de betrokken personen. Zij 
moeten ervoor zorgen dat hun medewerkers zich aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten 
houden en op de hoogte zijn van de relevante richtlijnen inzake gegevensbescherming.

Onze Zakenpartners controleren regelmatig hun interne, technische en organisatorische 
processen om ervoor te zorgen dat elke gegevensverwerking onder hun verantwoordelijkheid 
wordt uitgevoerd in overeenstemming met  de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming en informatiebeveiliging.
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8. Financiële integriteit
Onze zakenpartners dienen de financiële verslaglegging en administratie integer en in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en standaard praktijken van financiële 
verslaglegging uit te voeren.

11. Bescherming van intellectueel eigendom
Onze zakenpartner opereren volgens de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele 
eigendomsaanspraken, waaronder bescherming tegen openbaarmaking, patenten, 
auteursrechten en handelsmerken.



13. Aanvoerketennaleving
Onze zakenpartners doen er alles aan om ervoor te zorgen dat hun eigen zakenpartners 
voldoen aan de Dräger gedragscode voor zakenpartners of, waar

17. Contactgegevens
Bij vragen over deze gedragscode of de procedure, dienen zakenpartners contact op te 
nemen met hun contactpersoon bij Dräger, bijvoorbeeld de relevante verkoop- of.

14. Documentatie en bewaking
Onze zakenpartners houden een adequate rapportage bij om de naleving van deze 
gedragscode aan te tonen en gaan ermee akkoord dat Dräger de naleving kan toetsen met 
behulp van maatregelen die Dräger adequaat acht. Onder dergelijke maatregelen valt ook 
een aangekondigd onderzoek naar de zakenpartner uitgevoerd door door Dräger aangewezen 
personen. 

De zakenpartners dienen op verzoek onmiddellijk schriftelijk te reageren op alle vragen die 
mogelijk rijzen over hun naleving van deze gedragscode.

15. Juridische gevolgen van niet-naleving
De naleving van de richtlijnen van de gedragscode is essentieel voor onze samenwerking 
met zakenpartners. Dräger behoudt zich het recht voor om gepaste juridische acties te 
ondernemen als de zakenpartner niet aan deze richtlijnen voldoet.

Referenties:

1.  Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
(ICCPR)

2.  Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele
rechten (ICESCR)

3. Children’s Rights and Business Principles (CRBP)

4.  Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), alle hieronder vermelde
documenten:

5.  IAO-Verdrag 79 (C79 Nachtarbeid van jongeren (Niet-industriële
Beroepen) Conventie, 1946)

6.  IAO-verdrag 87 (C87 - Verdrag betreffende de vrijheid tot het
oprichten van vakverenigingen, 1948)

7.  IAO-verdrag 98 (C98 - Verdrag betreffende het recht zich te
organiseren en collectief Onderhandelingsverdrag, 1949)

8.  IAO-Verdrag 100 (C100 - Verdrag betreffende gelijke beloning, 1951)

9.  IAO-verdrag 138 (C138 Verdrag betreffende de minimumleeftijd, 1973)

10.  IAO-Verdrag 182 (C182 - Verdrag betreffende de ergste vormen van
kinderarbeid, 1999)

11.  IAO-verdrag 29 (C29 - Forced Labour Convention, 1930) met
bijbehorend protocol van 11 juni 2014

12.  IAO-Verdrag 105 (C105: Verdrag betreffende de afschaffing van
gedwongen arbeid, 1957)

13.  IAO-Verdrag 111 (C111 Verdrag betreffende discriminatie (in arbeid en
beroep), 1958)

14.  IAO-Verdrag 159 (C159 Verdrag inzake arbeidsreïntegratie en
Werkgelegenheid (Gehandicapten) Conventie, 1983)

15.  IAO-conventie 155 (C155 Conventie voor veiligheid en gezondheid
op het werk, 1981)

16.  IAO-aanbeveling 164 (R164 Occupational Safety and Health
Recommendation, 1981)

17.  OESO-leidraad voor een verantwoorde toeleveringsketen van mineralen
uit door conflicten getroffen gebieden en gebieden met een hoog risico

18. Verdrag van Minamata inzake kwik (2013)

19.  Verdrag van Stockholm inzake persistente organische
verontreinigende stoffen (2001)

20.  ISO 26000 Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van
organisaties

21. OHSAS 18001

22. OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen

23.  VERORDENING (EU) 2017/821 VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD - van 17 mei 2017 - tot vaststelling
van de due diligence-verplichtingen in de toeleveringsketen voor
importeurs in de Unie van tin, tantaal en wolfraam en ertsen daarvan
en goud van oorsprong uit door conflicten getroffen gebieden en
gebieden met een hoog risico (europa.eu)

24. UK Modern Slavery Act

25. UN Global Compact

26. VN Principes voor Bedrijfsleven en Mensenrechten

27. Nationaal Actieplan Mensenrechten

28. Duurzame ontwikkelingsdoelen

29. Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie

16. Melding van potentiële schendingen
Als onze zakenpartners weten of reden hebben te vermoeden dat wetgeving of deze 
gedragscode worden geschonden waardoor ook de zakenrelatie met Dräger wordt 
beïnvloed, zullen zij dergelijke schendingen aan Dräger rapporteren door onmiddellijk 
contact op te nemen met de Compliance-afdeling van Dräger of via de "Dräger Integrity 
Channel". Beide bovengenoemde opties zijn beschikbaar via de compliance-website van 
Dräger. 
www.draeger.com/compliance

In geval van inbreuken op de gegevensbescherming is onmiddellijke 
kennisgeving vereist.
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12. Nietvergeldingsbeleid
Alle medewerkers, contractanten en enige andere geïnteresseerde derde partij van onze 
zakenpartners zullen de melding van vermoedelijke of daadwerkelijke ethische of juridische 
kwesties zonder angst voor vergeldingsacties stimuleren en toestaan. Onze zakenpartners 
zullen deze meldingen beoordelen en indien nodig corrigerende maatregelen treffen.

https://www.draeger.com/en_me/About-Draeger/Compliance
https://www.draeger.com/en_me/About-Draeger/Compliance



