TIFFANY & CO. GEDRAGSCODE LEVERANCIERS
Tiffany & Co., Tiffany and Company en hun respectievelijke dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, (gezamenlijk ‘Tiffany
& Co.,’ ‘Tiffany,’ of ‘wij / ‘onze’) zijn trots op hun reputatie aangaande eerlijkheid, integriteit en topkwaliteit. Wij verwachten van onze
Leveranciers dat zij werken volgens dezelfde hoge normen als wij. Onze klanten en aandeelhouders verwachten niet anders.
Tiffany verwacht en vereist daarom dat goederen en diensten worden ingekocht bij leveranciers die Tiffany’s toewijding delen ten
aanzien van, en voldoen aan dezelfde criteria met betrekking tot mensenrechten, eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden, bescherming
van het milieu en ethisch zakelijk handelen.
Wij verwachten niet alleen dat onze leveranciers volledig in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, regels en
voorschriften opereren, wij verwachten ook dat elke leverancier meer doet dan wettelijk vereist is en streeft naar internationaal erkende
normen voor het bevorderen van mensenrechten, zakelijke ethiek, en sociale en ecologische verantwoordelijkheid. Leveranciers zullen
zich houden aan de beleidslijnen voor bedrijven en mensenrechten van de Verenigde Naties en zorgvuldig binnen dit kader handelen.
VEREISTEN VOOR ALLE LEVERANCIERS
Zakelijke integriteit: De hoogste normen van integriteit moeten worden gehandhaafd in alle zakelijke interacties. Leverancier doet zaken
op een ethische manier, en alle zakelijke transacties moeten transparant worden uitgevoerd en nauwkeurig zijn vastgelegd in de financiële
administratie van leverancier. Leverancier heeft een beleid dat zijn toewijding met betrekking tot zakelijke integriteit en maatschappelijk
verantwoord ondernemen beschrijft.
Wettelijke voorschriften: Leverancier zal voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, nu en in de toekomst. Leverancier
zal beschikken over systemen waarmee alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving onder de aandacht gebracht blijft worden en de
naleving ervan gewaarborgd wordt, inclusief maar niet beperkt tot arbeidswetgeving, gezondheid en veiligheid, mensenrechten,
bescherming van het milieu en corruptie en omkoping. Wanneer er verschillen of conflicten zijn tussen deze Gedragscode en lokale
wetgeving, zal de hogere norm gehanteerd moeten worden.
Anti-corruptie en omkoping: Leverancier zal zich niet bezighouden met corrupte praktijken zoals omkoping, afpersing, verduistering, of
fraude. Leverancier verklaart en garandeert dat het geen enkele van toepassing zijnde anti-corruptie- of anti-omkopingswetgeving zal
schenden of ervan de oorzaak is dat Tiffany dit doet (inclusief maar niet beperkt tot de Wet op buitenlandse omkooppraktijken van de
Verenigde Staten - de United States Foreign Corrupt Practices Act). In overeenstemming hiermee zal Leverancier, direct of indirect, geen
betaling of overdracht van kostbaarheden uitvoeren, aanbieden, beloven of autoriseren aan: (a) enige overheidsfunctionaris of werknemer
(inclusief medewerkers van bedrijven die eigendom zĳn van of onder zeggenschap staan van de regering of publieke internationale
organisaties) of aan enige politieke partij, partijfunctionaris, of kandidaat voor een publieke functie of (b) enig andere persoon of entiteit
als zulke betalingen of overdrachten een inbreuk inhouden op de geldende wetgeving, inclusief de wet op buitenlandse omkooppraktijken
van de Verenigde Staten (United States Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) of enig andere geldende anti-corruptie en
omkopingswetgeving (gezamenlijk de ‘Geldende anti-corruptie en omkopingswetgeving’). Controle- en handhavingsprocedures moeten
worden ingezet om te zorgen voor naleving van de Geldende anti-corruptie en omkopingswetgeving.
Beveiliging: Leverancier moet zorgen voor de veiligheid en beveiliging van zijn medewerkers, contractanten en bezoekers. Leverancier
moet beveiligingsrisico's beoordelen en maatregelen nemen die beschermen tegen diefstal van producten of intellectuele
eigendomsrechten, ongeautoriseerde toegang tot of verlies van medewerker- of klantinformatie, en beschadiging of vervanging van
producten op zijn vestigingslocaties, daarbuiten of onderweg.
Vrijwillig dienstverband: Alle medewerkers, contractanten en personeel van Leverancier zijn vrij om hun dienstverband te beëindigen
zonder bedreigingen of dwang. Dienovereenkomstig mag Leverancier geen gebruik maken van dwang-, contract-, schuld- of
gevangenenarbeid, noch van praktijken waarbij iemand wordt gedwongen een dienstverband voort te zetten met eisen zoals het
betalen van een aanwervingscommissie of het inhouden van reisdocumenten.

Kinderarbeid: Leverancier zal geen kinderen in dienst nemen. Met ‘kinderen’ worden alle personen onder de 15 jaar bedoeld, of onder
de vastgestelde leeftijd voor voltooiing van verplichte scholing, of onder de wettelijke minimumleeftijd om te mogen werken,
afhankelijk welke het meest bepalend is. Leverancier moet ervoor zorgen te beschikken over correcte informatie over de
geboortedatum van iedere persoon in dienst van Leverancier en/of bij vestigingen van Leverancier en zulke informatie in de
vestigingen ter beschikking hebben voor controle en inspectie.
Werkuren: Van werknemers wordt niet vereist dat zij meer dan 60 uur per week werken, inclusief overwerk, behalve in buitengewone
bedrijfsomstandigheden en met hun goedkeuring. In landen waar de maximale werkweek lager ligt, is die norm van toepassing.
Werknemers krijgen minimaal een dag vrij na zes opeenvolgende werkdagen.
Lonen en arbeidsvoorwaarden: Leverancier dient op zijn minst loon en overuren in overeenstemming met de geldende wetgeving te
betalen. Leverancier voorziet werknemers elke periode van begrijpelijke salarisoverzichten, waarbij het overzicht melding maakt van
het aantal gewerkte dagen en uren, het toepasselijke loon of stukloon, en de aard van alle inhoudingen.
Eerlijke en gelijke behandeling: Leverancier maakt geen gebruik van lichamelijke straffen, gewelddadige bedreigingen of andere
vormen van mentale of fysieke dwang. Seksuele intimidatie van medewerkers is niet toegestaan en medewerkers mogen niet worden
gediscrimineerd op grond van ras, religie, leeftijd, nationale herkomst, seksuele geaardheid, geslacht, handicap of op enige andere
verboden gronden welke niet zijn gerelateerd aan het vermogen van de werknemer om zijn of haar werk uit te oefenen.
Vrijheid van vereniging: Voor zover wettelijk toegestaan erkent en respecteert Leverancier het recht van werknemers op vrijheid van
vereniging en collectief onderhandelen. In alle voorkomende gevallen staat het werknemers vrij hun legitieme grieven en zorgen
kenbaar te maken aan het management van Leverancier zonder bang te hoeven zijn voor vergelding of straf.
Thuiswerken: Leverancier stemt ermee in dat al het voor Tiffany uit te voeren werk wordt voltooid in een vestiging van leverancier of
een andere door Tiffany geautoriseerde locatie. Leverancier garandeert dat werknemers geen werkzaamheden verrichten op een
vestiging of locatie welke niet door Tiffany is geautoriseerd.
Onderaannemers: Geen enkel werk of onderdeel van het werk aan de goederen en diensten van Tiffany mag door onderaannemers
worden uitgevoerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiffany en het onderschrijven en de
acceptatie van deze gedragscode door de onderaannemer.
Gezondheid en Veiligheid: Leverancier draagt zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving en werkt geheel in overeenstemming met
de geldende veiligheidswetten en -regelgeving, en industrienormen. Leverancier beoordeelt de werkomgeving regelmatig op gevaarlijke
situaties en de juiste programma’s en technische controles implementeren om het risico op arbeidsgerelateerde ongevallen te
minimaliseren. Deze risico-analyses zullen de gevaren beoordelen die verbonden zijn aan de activiteiten en producten van Leverancier,
inclusief maar niet beperkt zijn tot, en waar relevant: (a) gebruik van machines en mobiele apparaten; (b) opslag en verwerking van
chemicaliën, inclusief schoonmaakmiddelen; (c) blootstelling aan gevaarlijke dampen, zwevende deeltjes, geluids- en
temperatuurniveaus, onvoldoende verlichting en ventilatie; en/of activiteiten met herhalende bewegingen; (d) toereikendheid en beheer
van persoonlijke beschermingsmiddelen; en (e) branddetectie- en bestrijdingssystemen, rampenbestrijdingsplannen, training en
oefeningen voor de betreffende medewerkers, toegankelijkheid van de nooduitgangroute en bewegwijzering, noodverlichting, en/of
brandbestrijdingsapparatuur. Passende training, procedurecontroles, en managementsystemen dienen aanwezig te zijn om ervoor te
zorgen dat programma-elementen voor veiligheid op de werkplek gevaren op een effectieve manier controleren. Leveranciers worden
aangemoedigd om leden van hun organisatie en/of comités aan te wijzen om toezicht te houden op de veiligheidsprogramma’s, de
naleving te bewaken en, indien nodig, corrigerende maatregelen te treffen.
Milieu: Leverancier zal voldoen aan de gestelde eisen van de geldende milieuwetten en -regelgeving of deze zelfs overtreffen,
inclusief de verwijdering van chemicaliën en ander gevaarlijk afval. Leverancier wordt aangemoedigd om milieurisico’s, belangrijke
milieu-effecten en kansen op het verbeteren van de milieuprestaties te identificeren, waaronder vermindering van afval, waterverbruik
en energieconsumptie. Leverancier wordt aangemoedigd om controles voor het beperken van de vastgestelde milieurisico’s en het
minimaliseren van de effecten op het milieu te implementeren en regelmatig te herzien.
AANVULLENDE EISEN VOOR LEVERANCIERS VAN EDELSTENEN, METALEN EN EINDPRODUCTEN
Diamantgaranties: Leverancier stemt in met, verklaart en garandeert dat hij zich aan alle richtlijnen houdt en alle benodigde garanties
met betrekking tot de Kimberley Process Certification and System of Warranties verzamelt en bewaart. Leverancier stemt tevens in
met en garandeert dat alle diamanten die aan Tiffany in rekening zijn gebracht, ongeacht los of in een eindproduct, gekocht zijn van
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legitieme bronnen, in overeenstemming zijn met het Diamond Source Warranty Protocol (en alle daaronder vallende sancties),
conflictvrij zijn en in overeenstemming zijn met de resoluties van de Verenigde Naties.
Conflictmineralen (goud, tantalium, tin and wolfraam): Leverancier stemt in met, verklaart en garandeert dat hij zich houdt en voldoet
aan de eisen van Tiffany's Conflict Minerals Compliance Program (de ‘Program’) zoals door Tiffany jaarlijks wordt aangegeven of op
een zodanig ander tijdstip waarop Tiffany hierom kan verzoeken. Leverancier dient Tiffany onmiddellijk op de hoogte te stellen als de
aan Tiffany verstrekte informatie in verband met de ‘Program’ bijgewerkt moet worden en/of onnauwkeurig is en leverancier dient
dergelijke bijgewerkte informatie aan Tiffany te verschaffen.
Gekleurde edelstenen: Leverancier verklaart en garandeert dat hij zal meewerken aan redelijke zorgvuldigheid om ervoor te zorgen dat
alle aan Tiffany geleverde en/of verkochte edelstenen afkomstig zijn van conflictvrije regio’s en gewonnen en verwerkt zijn op een
manier die mensen- en arbeidsrechten respecteert en geen ecologische schade toebrengt volgens de geldende industrienormen.
Leverancier houdt zich aan alle van toepassing zijnde internationale sancties en specificaties van Tiffany en aan de beperkingen ten
aanzien van de inkoop, handel en verkoop van edelstenen ongeacht waar deze stenen zijn geslepen en waarvandaan ze zijn
geëxporteerd. Leverancier geeft volledige en totale openheid van zaken met betrekking tot alle fysieke kenmerken van de edelstenen
(inclusief informatie over eventuele behandelingen of bestraling), in overeenstemming met nationale en internationale wetgeving en
de beste industriële praktijk. Leverancier bewaart alle documentatie die gebruikt is ter ondersteuning van de aankoopverklaringen van
de edelstenen, inclusief maar niet beperkt tot controleerbare exporteurgaranties, voor ten minste vijf jaar vanaf de datum waarop de
edelsteen aan Tiffany is geleverd.
TOEPASSING EN NALEVING
De verwachtingen van Tiffany zoals beschreven in de voorgaande vereisten, moeten worden gecommuniceerd en nagekomen in de
gehele bedrijfsvoering van leverancier. Dienovereenkomstig zal Leverancier deze gedragscode delen met zijn werknemers door een
kopie ervan beschikbaar te stellen in de toepasselijke taal. Daarnaast zal Leverancier deze gedragscode delen met zijn
onderaannemers, en van hen eisen dat zij deze code erkennen en implementeren.
Tiffany of zijn vertegenwoordigers heeft/hebben toestemming om de vestigingen van Leverancier te bezoeken om zekerheid te krijgen
dat Leverancier zich houdt aan de genoemde normen en krijgt open en vrije toegang om te communiceren met alle medewerkers die
werkzaamheden verrichten op de vestigingen van Leverancier, zonder de aanwezigheid van het management van de betreffende
vestiging en zonder bedreigingen met baanverlies of vergeldingsmaatregelen aan het adres van die medewerkers. Dergelijke bezoeken
kunnen gepland of ongepland plaatsvinden.
Hoewel Tiffany met zijn leveranciers wil samenwerken aan continue verbeteringen aan de processen waarin goederen en diensten
worden gemaakt en geleverd, behoudt Tiffany zich het recht voor om alle bestaande inkoopcontracten te annuleren, toekomstige
inkoopcontracten op te schorten, of de samenwerking met Leverancier te beëindigen indien omstandigheden dit noodzakelijk maken.

Ga voor meer informatie over de duurzaamheidsmaatregelen van Tiffany naar Tiffany.com/sustainability.
© 2017 Tiffany and Company. Alle rechten voorbehouden.
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