
 

 
Non-discriminatie  
Wij verwachten dat onze leveranciers gelijke arbeidskansen 
bieden aan werknemers en sollicitanten, zonder 
onderscheid te maken in ras, etniciteit, religie, huidskleur, 
geslacht, afkomst, leeftijd, militaire veteraanstatus, 
voorouders, seksuele oriëntatie, geslachtsidentiteit of 
uitdrukking, huwelijkse staat, familiestructuur, genetische 
informatie of mentale of fysieke handicap, zolang de 
essentiële onderdelen van de functie met of zonder redelijke 
voorzieningen kunnen worden uitgevoerd.  
 
Conflictmineralen  
Wij verwachten van onze leveranciers dat ze stappen 
ondernemen om te bepalen of hun producten 
conflictmineralen bevatten (tin, tantalium, goud en wolfraam) 
en als dat zo is, dat ze stappen ondernemen om de bronnen 
van deze mineralen te achterhalen en inspanningen steunen 
om het gebruik van conflictmineralen uit te sluiten als deze 
direct of indirect voordeel opleveren voor gewapende 
groepen in de Democratische Republiek van Congo of 
aangrenzende landen.  
 
Omgeving  
Wij verwachten van onze leveranciers dat ze werken op een 
manier die actief het risico beheert, de natuurlijke 
hulpbronnen behoudt en het milieu beschermt.  
We verwachten van onze leveranciers dat ze een 
milieumanagementsysteem implementeren om te zorgen 
voor een systematische benadering van het beheer van 
risico’s/gevaren en kansen die te maken hebben met het 
milieu, inclusief potentiële risico’s van non-compliance met 
regelgeving, reputatieschade en kansen voor zakelijke groei 
door middel van operationeel en productrentmeesterschap.  
 
Medewerker, Veiligheid & Gezondheid  
We verwachten van onze leveranciers dat ze voldoen aan 
alle toepasselijke wetten, regelgeving, beleid en procedures 
op het gebied van veiligheid en gezondheid. Leveranciers 
dienen te zorgen voor de gezondheid, veiligheid en het 
welzijn van hun mensen, bezoekers en anderen die in 
aanraking kunnen komen met hun activiteiten.  
 
Lastig vallen  
Wij verwachten van onze leveranciers dat ze ervoor zorgen 
dat werknemers hun werk uitvoeren in een omgeving die vrij 
is van fysieke, psychologische en verbale pesterijen of 
ander gewelddadig gedrag.  
 
Drugvrije werkplek  
We verwachten van onze leveranciers dat ze hun werkplek 
vrij houden van illegale drugs. 

 
Meldingen  
Werknemers van leveranciers moeten op een normale 
manier problemen of zorgen aan kunnen kaarten, 
zonder angst voor wraak. 
 
Leveranciersdiversiteit  
Aangezien de vereisten van een leveranciersketen per 
land kunnen verschillen, dienen onze leveranciers in 
de gaten te houden dat we vaak klantgerichte 
leveranciers-inclusiedoelen hebben, die het nodig 
maken om gebruik te maken van leveranciers binnen 
eigen land, zowel door ons als door onze leveranciers. 
Deze kunnen verder worden aangegeven als kleine 
bedrijven, kleine ondergeprivilegieerde bedrijven, 
kleine bedrijven van vrouwen, HUBZone-
gecertificeerde bedrijven, bedrijven van veteranen, 
bedrijven van gehandicapte veteranen, 
kleine/middelgrote bedrijven of bedrijven van 
Aboriginals. 
 
Gedragscode &  
Sub-tier Leveranciers  
In verhouding met het formaat en type bedrijf 
verwachten we van onze leveranciers dat ze 
managementsystemen hebben om te kunnen voldoen 
aan wet- en regelgeving en aan de verwachtingen die 
te maken hebben met of uitdrukkelijk zijn aangegeven 
in de Gedragscode voor Leveranciers.  We stimuleren 
onze leveranciers om hun eigen geschreven 
gedragscode te implementeren en om de principes 
van een gedragscode ook door te geven aan 
bedrijven die goederen en diensten leveren aan de 
leverancier. 

Neem gerust contact op met de Afdeling Ethiek 
met uw opmerkingen/vragen met betrekking tot 
de code.  

Bel: 800-LM ETHIC (800-563-8442)  
Internationaal: Draai de code voor de 
Verenigde Staten en 800-563-8442  
Voor mensen met een gehoor- of 
spraakbeperking: 800-441-7457  

Schrijf: Afdeling Ethiek en Gedragscode  
Lockheed Martin Corporation  
6801 Rockledge Drive  
Bethesda, MD 20817  

Fax:  VS Toegangscode  
(indien nodig) + 301-897-6442  

  E-mail: corporate.ethics@lmco.com 

Leverancier  
GEDRAGSCODE 

 Bij Lockheed Martin staan we sterk achter de drie kernwaarden die ons vormen en 
richten in onze dagelijkse bedrijfsvoering en relaties: Doen wat juist is, Anderen 

respecteren en Uitmuntend presteren. Deze eenvoudige maar essentiële waarden 
zorgen ervoor dat we ons zeer integer gedragen en hoogwaardige producten leveren, 

terwijl we ons houden aan alle toepasselijke wetgeving en standaarden van zakelijk 
gedrag en zelfs de schijn van ongepastheid vermijden. Het is wat onze klanten en 

aandeelhouders verwachten. We zijn zeer betrokken bij het voldoen aan deze 
verwachtingen en vertrouwen er omgekeerd op dat onze leveranciers en partners 

dezelfde waarden in ere houden.  

Deze leveranciersgedragscode geeft verwachtingen aan die we hebben van onze 
leveranciers en weerspiegelt de standaarden die we stellen voor onze eigen 

werknemers, directie en andere zakelijke partners. Bedankt voor uw gedeelde 
betrokkenheid bij het voldoen aan deze principes. 



 

Wetten, regelgeving en contracten  
Onze leveranciers moeten, tenminste, voldoen aan alle 
plichten en verwachtingen in overeenstemming met alle wet- 
en regelgeving die van toepassing is op hun bedrijf. 
Leveranciers moeten voldoen aan alle 
doorstroomvoorwaarden en andere voorzieningen die zijn 
aangegeven in de inkooporder van Lockheed Martin. Bij het 
uitvoeren van internationale handel of bij een primaire 
standplaats buiten de Verenigde Staten, moeten 
leveranciers voldoen aan plaatselijke wet- en regelgeving.  
 
Anti-corruptie  
Wij hebben een zero-tolerance beleid voor corruptie en 
verbieden iedereen die namens ons zaken doet, inclusief 
leveranciers, het aanbieden van of doen van ongepaste 
betalingen van geld of waardevolle spullen aan 
overheidsfunctionarissen, politieke partijen, kandidaten voor 
overheidsfuncties of andere personen. Dit is inclusief het 
aanbieden en/of ontvangen van steekpenningen of een 
kickback aan en/of van een klant, leverancier, of anderen. 
Ons beleid verbiedt specifiek het faciliteren van betalingen 
(betalingen die bedoeld zijn om prestaties omtrent 
routinematige overheidsacties, zoals het verkrijgen van een 
visa of douanegoedkeuring) te versnellen of veilig te stellen 
als er sprake is van een directe bedreiging voor de 
gezondheid of veiligheid.  
Onze leveranciers moeten voldoen aan de 
anticorruptiewetgeving die betrekking heeft op het handelen 
in landen waarin ze zaken doen, zoals de Amerikaanse 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de Britse 
Steekpenningenwet.  
 

Geschenken/Zakelijke beloningen  
We concurreren op de voordelen van onze producten en 
diensten en gebruiken geen uitwisseling van zakelijke 
beloningen om een oneerlijk concurrentievoordeel te krijgen. 
We verwachten hetzelfde van onze leveranciers in het 
aanbieden of ontvangen van een geschenk of zakelijke 
beloning, inclusief contanten of iets vergelijkbaars. Denk er 
in het bijzonder aan dat onze werknemers, die op wat voor 
manier dan ook betrokken zijn bij inkoopbeslissingen, nog 
sterker te maken hebben met beperkingen en mogelijk geen 
zakelijke geschenken accepteren, uitgezonderd 
reclamegeschenken met een zeer lage waarde. In elke 
relatie moeten onze leveranciers ervoor zorgen dat het 
aanbod of de ontvangst van een geschenk of zakelijke 
beloning volgens wet- en regelgeving is toegestaan, niet in 
strijd is met de regels en standaarden van de organisatie 
van de ontvanger, in overeenstemming is met de redelijke 
gebruiken op de markt en geen negatieve invloed heeft op 
de reputatie van Lockheed Martin. 

Export-/Importcontrole  
We verwachten van onze leveranciers dat ze 
ervoor zorgen dat hun handelspraktijken in 
overeenstemming zijn met alle toepasselijke wet- 
en regelgeving die te maken heeft met het 
exporteren en importeren van onderdelen en 
bijbehorende technische data van eigen bodem en 
uit het buitenland.  
 
Namaakonderdelen  
We verwachten van onze leveranciers dat ze 
methoden en processen ontwikkelen, 
implementeren en onderhouden die aansluiten bij 
hun producten en diensten, om het risico van de 
invoering van namaakonderdelen en -materialen in 
leverbare producten te minimaliseren. Er dienen 
effectieve processen geïmplementeerd te worden 
om namaakonderdelen en materialen te detecteren 
en onderdelen als overtollig te markeren indien 
nodig. 

Eerlijke concurrentie/  
Anti-Trust  
We verwachten van onze leveranciers dat ze 
zaken doen in overeenstemming met alle 
toepasselijke anti-trust of anti-concurrentie wet- 
en regelgeving. Dit is inclusief het vermijden van 
zakelijke praktijken zoals deelname aan 
overeenkomsten die op onwettige wijze 
concurrentie inperken; ongepaste uitwisseling 
van concurrentie-informatie; vaste prijzen, 
manipulatie van aanbestedingsprocedures of 
onjuiste verdeling van de markt.   
 
Belangenverstrengelingen  
We verwachten van onze leveranciers dat ze 
alle vormen of situaties van 
belangenverstrengelingen vermijden, als hier 
sprake kan zijn van een (ogenschijnlijke) 
belangenverstrengeling in hun overeenkomsten 
met Lockheed Martin. We verwachten van onze 
leveranciers dat ze bij Lockheed Martin melding 
maken van potentiële of ogenschijnlijke 
verstrengeling tussen hun persoonlijke belangen 
en de belangen van Lockheed Martin. 

Vertrouwelijke/ 
Eigendomsinformatie  
Onze leveranciers dienen voldoende maatregelen te 
treffen om alle gevoelige informatie te beschermen, 
inclusief vertrouwelijke, eigendoms- en persoonlijke 
informatie. Informatie dient niet gebruikt te worden 
voor doeleinden die buiten het bereik van de 
zakelijke overeenkomst met ons bedrijf vallen, 
voordat hier eerst toestemming voor gegeven is.  
 

Financiële verantwoordelijkheid/ 
Nauwkeurige gegevens  
Wij verwachten van onze leveranciers dat ze op 
nauwkeurige wijze een bedrijfsadministratie voeren, 
onderhouden en hierover rapporteren, inclusief 
maar niet beperkt tot financiële accounts, 
kwaliteitsrapporten, tijdsrapportages, 
uitgavenrapporten, cv’s en documenten verstrekt 
aan Lockheed Martin, de klant of regelgevende 
organisaties. 

Mensenrechten  
Wij verwachten van onze leveranciers dat ze anderen 
behandelen met respect en waardigheid, stimuleren diversiteit 
en verschillende meningen, gelijke kansen voor iedereen 
promoten en helpen bij het creëren van een inclusieve en 
ethische cultuur.  

Mensenhandel  
Wij verwachten van onze leveranciers dat ze zich niet bezig 
houden met gedwongen, gebonden (inclusief via schulden) of 
contractarbeid, onvrijwillige gevangenisarbeid, slavernij of 
mensenhandel. Dit betreft ook het vervoeren, verbergen, 
werven, overbrengen of ontvangen van kwetsbare personen 
door middel van bedreigingen, geweld, dwang, ontvoering of 
fraude met exploitatie als doel.  

Kinderarbeid  
We verwachten van onze leveranciers dat ze geen gebruik 
maken van kinderarbeid. De term “kind” verwijst naar iedereen 
die jonger is dan de minimale legale leeftijd voor arbeid in het 
land waar het werk wordt uitgevoerd. 


