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Sinds 1995 een betrouwbare zakenpartner.  
Code of conduct 
I&L Logistiek is vol ambitie. We streven naar een groei door meer service te leveren tegen een lagere 
prijs. Bij I&L Logistiek willen we onze dienstverlening op een verantwoorde manier uitvoeren en onze 
ambitieuze doelen bereiken. Daarbij hebben we consequent aandacht voor de diverse belangen van 
onze medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en de maatschappij. Dat verwachten we ook van 
onze zakenpartners. Deze Code of Conduct schrijft voor wie we zijn, hoe we werken en wat we 
verwachten van onze zakenpartners.  

Zakelijke relaties  
We willen eerlijke en gezamenlijke uitdagende relaties aangaan en onderhouden met betrouwbare 
zakenpartners die onze normen toepassen in hun bedrijfsvoering. Partners die bijdragen aan onze 
doelen en integriteitsverbintenissen. We evalueren consequent de relaties met zakenpartners met als 
doel om op alle gebieden voortdurende verbeteringen door te voeren. Bovendien houden we toezicht  
en houden we ons aan handelssancties en verwachten we hetzelfde van onze zakenpartners. 

Veiligheid met betrekking tot voedsel en mensen  
We verwachten van onze zakenpartners dat ze ten minste alle overeengekomen en wettelijk vereiste 
normen voor de gezondheid en voedsel- en productveiligheid van de consument toepassen en zich 
inzetten voor een veilige werkomgeving. Dat verlangt een actieve houding. 

Mensenrechten  
De menselijke waardigheid als essentiële voorwaarde dient altijd te worden gerespecteerd. We eisen 
van onze zakenpartners dat ze de internationaal erkende mensenrechten van alle belanghebbenden 
respecteren en ondersteunen. Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie op 
basis van bijvoorbeeld ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, religie, politieke 
opvatting, nationale, etnische of sociale afkomst. Wij tolereren evenmin het gebruik van kinderarbeid 
en dwangarbeid.  

Duurzaamheid en milieubescherming 
Onze zakenpartners moeten zich inzetten om hun bedrijf op een milieuvriendelijke en duurzame 
manier te runnen. De negatieve milieu-impact van hun processen en producten tot een minimum 
beperken en bijdragen aan duurzame ontwikkeling zonder het vermogen van toekomstige generaties 
om in hun eigen behoeften te voorzien te verminderen. I&L Logistiek volgt milieu- en 
veiligheidsvoorschriften op, bijvoorbeeld betreffende afvalbehandeling en omgang met chemicaliën 
nauwlettend en onderwijst haar medewerkers daarover. 

Vermijd belangenconflicten  
We vragen van onze zakenpartners om zelfs het verschijnen van een mogelijk belangenconflict te 
vermijden en volledig transparant met ons te zijn als er een conflict met meer persoonlijke belangen 
zou ontstaan.  



Pagina: 2 van 2 
Titel: RE - 04 - Code of Conduct  
Versie: 1.0 

Eerlijke zakendoen - geschenken en betalingen  
We tolereren geen enkele vorm van omkoping, corruptie, fraude of misleiding. We eisen van onze 
zakenpartners dat ze niemand iets van waarde geven of beloven of iets van waarde vragen aan een 
persoon met als doel een gunstige behandeling te krijgen of een zakelijke beslissing te beïnvloeden. 
Dit omvat bijvoorbeeld giften, entertainment, (faciliterende) betalingen en goede doelen. Het gebruik 
van een derde partij of een andere methode om dit verbod te omzeilen is niet toegestaan.  

Eerlijke concurrentie en naleving wettelijke voorschriften 
We eisen van onze zakenpartners dat ze hun activiteiten op een eerlijke en concurrerende manier 
uitvoeren, waarbij ze zorgvuldig voldoen aan de mededingingswetgeving. I&L Logistiek is lid van de 
brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland en zet zich actief in voor betere 
minimumnormen binnen de sector. I&L Logistiek committeert zich aan alle punten die voortkomen 
uit de CAO Beroepsgoederenvervoer en verlangt dat handelspartners zich ook committeren aan hun 
branche specifieke CAO of minimumnormen. De geldende (inter)nationale wetten en  

Eerlijke communicatie  
We verwachten van onze zakenpartners dat ze op een open, respectvolle en voorzichtige manier 
communiceren. I&L Logistiek heeft een vertrouwenspersoon en een klachtenprocedure die borgen 
dat melders worden beschermd en niet worden benadeeld.  

Vertrouwelijke informatie beschermen en respecteren  
Onze zakenpartners moeten ervoor zorgen dat alle vertrouwelijke informatie in onze zakelijke relatie 
met hen goed wordt beschermd en bewaard tegen ongeoorloofde openbaarmaking. Dit geldt voor 
onze en hun vertrouwelijke informatie. Vertrouwelijke informatie mag alleen worden gebruikt voor 
een toegestaan zakelijk doel, op een legale manier en met integriteit.  

Gegevensbescherming  
Wij eren de privacy rechten van onze zakenpartners en verwachten hetzelfde van hen. Onze 
zakenpartners mogen persoonsgegevens alleen verzamelen, verwerken, doorgeven en gebruiken 
voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor overeengekomen en gecommuniceerde zakelijke 
doeleinden. Zij moeten het vertrouwelijke karakter van eventuele persoonsgegevens respecteren en 
de verantwoordelijkheid nemen om dergelijke gegevens nauwkeurig, volledig, relevant en veilig zijn.  
Integriteit van (financiële) rapportage. Onze zakenpartners hebben de plicht ervoor te zorgen dat hun 
financiële en niet-financiële documenten, records en rapporten nauwkeurig, volledig, consistent en 
up-to-date zijn.  

Fraude voorkomen  
Wij accepteren geen gedrag dat bedoeld is om anderen te misleiden of te misleiden. Wij verwachten 
van onze zakenpartners dat ze actief bijdragen aan het voorkomen van fraude.  
 
 


