
 

 

ARTHUR & WILLEMIJN  

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS 2015: 

 

 

Bij Arthur & Willemijn zijn wij er van overtuigd dat je respectvol met elkaar om dient te gaan. Onze 

werkwijze is dan ook gebaseerd op vertrouwen en respect voor je medemens; eerlijke lonen, werktijden en 

gelijke kansen voor groei en ontwikkeling. Ook in landen waar de regels en richtlijnen niet voldoen aan 

onze eigen eisen, willen wij een goede opdrachtgever zijn.  

 

Onze keuze van leveranciers komt daarom ook zorgvuldig tot stand. Een scherpe prijs is belangrijk, maar 

niet ten koste van alles. Betrouwbaarheid, eerlijke handelsverhoudingen, humane en veilige 

arbeidsomstandigheden, het milieu en deze niet uitputten, respect voor het individu en eerlijke verloning 

tellen net zo hard mee. Zijn wie je bent en dat ook echt kunnen zijn.  

 

Dat is het mooiste wat er is en voor zover wij dat in onze macht hebben zullen we er alles aan doen om 

dit voor elk individu die in de kledingschakel zit te bewaken. Door deze gedragscode te ondertekenen 

kunnen wij elkaar recht in de ogen aankijken en staan wij voor de producten die wij verkopen.  

 

A. BEGINSELEN EN PRINCIPES 

Wij verlangen van onze leveranciers dat zij de volgende beginselen hanteren: 

(1) Arbeidsomstandigheden en mensenrechten 

Wij vinden respect voor de waardigheid van het individu en internationaal erkende rechten 

essentieel. Daarom verwachten wij van onze leveranciers dat zij: 

 

 nooit gebruik maken van kinderarbeid, gedwongen arbeid of schuldarbeid; 

 hun werknemers altijd eerlijk behandelen en nooit discrimineren vanwege bepaalde kenmerken, zoals 

leeftijd, ras, etnische achtergrond, godsdienst, geslacht, seksuele voorkeur of handicap, of het 

feit dat ze ouders of verzorgers zijn; 

 hun werknemers een veilige en hygiënische werkomgeving bieden, met preventie van ongelukken en 

schade aan de gezondheid van de werknemers; 

 hun werknemers toestaan zich vrij te verenigen en op effectieve wijze collectieve onderhandelingen 

te voeren;  

 hun werknemers minimaal de minimumlonen betalen zoals van toepassing in het land waar zij 

gevestigd zijn; 

 hun werknemers niet onbetaald laten overwerken en dat overwerk nooit langer is dan toegestaan 

onder het recht in het land waar zij werkzaam zijn. 

 

(2) Milieu & Duurzaamheid 

Milieuoverwegingen zijn een integraal onderdeel van onze bedrijfspraktijken. Wij zetten ons in 

voor een zorgvuldige omgang met het milieu en verwachten van onze leveranciers dat zij: 

 

 de milieuschade verminderen die wordt veroorzaakt door hun ontwerpen, productieprocessen, 

diensten en de uitstoot van afvalstoffen;  

 de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technieken stimuleren; en 

 zo weinig mogelijk gebruikmaken van gevaarlijke stoffen en schaarse grondstoffen en als hier wel 

sprake van is, zich houden aan de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  

 

(3) Integriteit 

Integriteit is voor ons een essentiële voorwaarde voor een samenwerking met onze toeleveranciers 

en andere partijen. Wij verwachten dat onze leveranciers: 

 

 zich integer gedragen en er voortdurend naar streven om de strengste ethische normen te handhaven;  

 zich houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving; en  

 iedere vorm van belangenverstrengeling vermijden en zich nooit inlaten met ongepaste praktijken, 

zoals omkoping.  

 

B. TOELEVERANCIERS 

Arthur & Willemijn verlangt van haar leveranciers dat zij de principes uit de onderhavige 

Gedragscode op hun beurt opleggen aan hun eigen toeleveranciers en dat leveranciers op eerste 

verzoek van Arthur & Willemijn de met hun toeleveranciers ondertekende gedragscodes aan Arthur & 

Willemijn kunnen overleggen. 

 

C. CONTROLE 



 

Arthur & Willemijn verwacht van haar leveranciers dat zij de beginselen van de Gedragscode naleven 

en in de praktijk brengen en geeft de voorkeur aan een aanpak die is gericht op het samen met haar 

leveranciers realiseren van voortdurende verbetering. Arthur & Willemijn behoudt zich het recht 

voor om, al dan niet ter plaatse, te controleren of haar leveranciers – en indien er enige 

aanleiding voor is: hun toeleveranciers - zich houden aan de principes zoals uiteengezet in de 

onderhavige Gedragscode. Leverancier zal volledig meewerken aan dergelijke controles en zal Arthur 

& Willemijn, of de door haar ingeschakelde derde(n), alle benodigde informatie verstrekken en 

desgewenst toegang verstrekken tot de betreffende werkateliers en fabrieken. 

 

D. CONSEQUENTIE(S) NIET-NALEVING 

In het geval dat blijkt dat leverancier of een van diens toeleveranciers de onderhavige Gedragscode 

niet naleeft, zal Arthur & Willemijn er in eerste instantie naar streven om samen met leverancier 

de niet-naleving te corrigeren. Indien evenwel de vastgestelde niet-naleving dusdanig ernstig is, 

naar het oordeel van Arthur & Willemijn, dat een verdere samenwerking met de betreffende leverancier 

niet kan worden verlangd, zal Arthur & Willemijn het recht hebben om de overeenkomst met de 

betreffende leverancier, inclusief eventuele uitstaande orders of leveringen, per onmiddellijke 

ingang te beëindigen, zonder dat leverancier enig recht op betaling of schadevergoeding heeft. 

Indien Arthur & Willemijn ervoor kiest om de niet-naleving te (laten) corrigeren, zal zij 

leverancier in de gelegenheid stellen om een verbeterplan te maken om de vastgestelde tekortkomingen 

onverwijld te corrigeren. Leverancier dient Arthur & Willemijn in dat geval een schriftelijk 

verslag te verstrekken waarin de vastgestelde tekortkomingen en het verbeterplan om deze te 

corrigeren nauwkeurig worden beschreven. Bij gebrek aan inzet of als onvoldoende corrigerende 

maatregelen zijn genomen, kan dit ertoe leiden dat Arthur & Willemijn niet langer zaken doet met 

leverancier en kan Arthur & Willemijn besluiten contracten met Leverancier, inclusief eventuele 

uitstaande orders of leveringen, al dan niet per onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat 

leverancier enig recht op betaling of schadevergoeding heeft. 

 

E. AANVAARDING 

Arthur & Willemijn verwacht van haar leveranciers dat zij de bovenstaande genoemde principes 

naleven door deze onderdeel te laten uitmaken van hun bedrijfsvoering. 

Door de Gedragscode te ondertekenen, verklaart leverancier dat hij: 

 

 kennis heeft genomen van de vereiste beginselen van fatsoenlijk zakelijk gedrag die in de 

Gedragscode worden beschreven en dat hij deze beginselen begrijpt en aanvaardt en ook de 

consequenties van een niet-naleving hiervan; 

 zal meewerken aan eventuele controles door Arthur & Willemijn van bovenstaande beginselen in zijn 

bedrijfsvoering; 

 zich bewust is van de toepassing zijnde wet- en regelgeving in de landen waar hij opereert; 

 zijn toeleveranciers op de hoogte zal stellen van de inhoud van de huidige Gedragscode en de 

beginselen en uitgangspunten uiteengezet in de Gedragscode zal laten ondertekenen door zijn 

toeleveranciers; en  

 Arthur & Willemijn er onverwijld van op de hoogte zal stellen zodra hij kennis neemt van enig 

handelen of nalaten binnen zijn eigen organisatie of die van een toeleverancier in strijd met de 

onderhavige Gedragscode.  

De onderhavige Gedragscode maakt een onverbrekelijk onderdeel uit van de bestaande handelsrelatie tussen 

Arthur & Willemijn en leverancier en gaat, in het geval van tegenstijdigheden, voor op de gemaakte 

afspraken.  

 

 

 

De onderhavige Gedragscode aldus ondertekend in tweevoud:  

 

 

 

 

________________________________   ________________________________  

[Arthur & Willemijn]    [leverancier] 

Door:      Door:  

Functie:      Functie:  

Datum:       Datum:  

Plaats:      Plaats:  

 

 


