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Toepasbaarheid

Dit Internationale 
Handelsnalevingsbeleid (“Beleid”) is 
van toepassing op GXO Logistics, Inc., 
inclusief al zijn dochterondernemingen, 
divisies en andere operationele entiteiten 
(gezamenlijk “GXO” of het “Bedrijf”). 
Alle directeuren, functionarissen en 
medewerkers van GXO en derden die 
namens ons optreden zijn onderworpen 
aan en verantwoordelijk voor de naleving 
van de voorschriften van dit Beleid. De 
term “Bedrijf”, zoals gebruikt in dit Beleid, 
dient te worden gelezen als met inbegrip 
van alle personen en entiteiten die 
onderworpen zijn aan dit Beleid.

1. Overzicht
GXO zet zich in voor de naleving van 
alle toepasselijke handelswet- en 
regelgeving waar we zakendoen, met 
inbegrip van Embargo's, sancties, en 
handelsbeperkingen die door de 
VS, de EU en andere regelgevende 
instanties en landen zijn ingesteld. 
Omdat de Amerikaanse wetgeving van 
toepassing kan zijn op operationele 
entiteiten, medewerkers, activa, goederen, 
technologieën of diensten van GXO die 
zich in andere landen bevinden, moet 
het Bedrijf, naast de toepasselijke lokale 
wetgeving, ook zorgen voor de naleving 
van alle toepasselijke Amerikaanse 
wetgeving, waar het ook zaken doet. 
Voor zover wetgeving of regeling in strijd 
is met de Amerikaanse wetgeving of 
met de wetgeving van een ander land, 
moet elke transactie met betrekking tot 
de conflicterende wetgeving worden 
opgeschort totdat schriftelijk advies 
is ingewonnen bij het Global Trade 
Compliance Team.

2. Definities
2.1. Boycot: Een verbod, beperking of 

weigering om zaken te doen met een 
bepaalde persoon, organisatie of land. 
De term “Boycot”, zoals gebruikt in dit 
Beleid, is niet van toepassing op Sancties 
of Embargo's die zijn ingesteld door de 
overheid van de Verenigde Staten.

2.2. Het bedrijf: GXO Logistics in al 
zijn zakelijke vormen, medewerkers 
van GXO en alle andere partijen zoals 
gedefinieerd onder “Toepasbaarheid”.

2.3. Embargo's en sancties: Verboden 
tegen handel in of met bepaalde 
landen of met bepaalde personen of 
entiteiten die als verboden worden 
aangemerkt door overheden of 
internationale groeperingen.

2.4. Export: De overdracht van Zaken 
over een internationale grens of, in het 
geval van gegevens, aan een persoon, 
waar deze zich ook bevindt, die geen 
burger of rechtmatige permanente 
ingezetene is van het land van herkomst 
van de gegevens.

2.5. Import: De ontvangst van Zaken in 
een land, waarvoor gewoonlijk naleving 
van douanewetgeving vereist is.

2.6. Zaken: Breed gedefinieerd als 
goederen, technologie (waaronder 
gedrukte of elektronisch opgeslagen 
informatie of intellectuele 
eigendommen) en diensten.

2.7. Herexport: De overdracht van 
Zaken van een land naar een ander land 
nadat de Zaken zijn geëxporteerd uit 
hun land van herkomst.

3. Gedragsnormen
3.1. Wij doen geen ongeoorloofde 
zaken met landen of partijen waartegen 
sancties zijn ingesteld: Het Bedrijf zal 

geen ongeoorloofde zaken doen: (i) in, 
met of voor landen waartegen Embargo's 
of Sancties zijn ingesteld; of (ii) met of voor 
individuen of entiteiten die voorkomen op 
lijsten van de Europese Unie, Verenigde 
Naties, Verenigde Staten of andere van 
toepassing zijnde lijsten van partijen 
waartegen Embargo's of Sancties zijn 
ingesteld. Dit verbod omvat, maar is niet 
beperkt tot, het doen van zendingen, het 
opslaan van goederen of het anderszins 
leveren of ontvangen van diensten. Als 
er een wettelijke basis is voor het doen 
van dergelijke zaken, met inbegrip van 
de ontoepasbaarheid van de beperking, 
of het bestaan van toestemming van 
de overheid, moet schriftelijk advies 
worden ingewonnen bij het Global Trade 
Compliance Team voordat dergelijke 
zaken kunnen worden geïnitieerd.

3.2. Wij nemen niet deel aan 
handelsboycots: Het Bedrijf zal niet 
deelnemen aan Handelsboycots die 
niet zijn ingesteld door de overheid 
van de Verenigde Staten, waaronder 
overeenkomsten om te discrimineren 
tegen of te weigeren om zaken te doen 
met bepaalde landen, zoals Israël. Elk 
verzoek om deel te nemen aan een 
Boycot moet worden gemeld aan het 
Global Trade Compliance Team en moet 
worden geweigerd. Alle Boycotverzoeken 
moeten worden gemeld aan de overheid 
van de Verenigde Staten door de Chief 
Compliance Officer of zijn/haar vervanger, 
zoals vereist door de wetgeving van de 
Verenigde Staten.

3.3. We behandelen Zendingen 
en andere Transacties op de juiste 
manier: Alvorens een internationale of 
binnenlandse zending uit te voeren, of 
een andere transactie met betrekking 
tot de toeleveringsketen of andere 
logistieke diensten (elk een “Transactie”), 
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zal het Bedrijf valideren dat de 
Transactie in overeenstemming is met 
de toepasselijke handelsbeperkingen, 
waaronder: (i) dat de Transactie voldoet 
aan de toepasselijke Embargo’s en 
sancties; (ii) dat alle partijen bij de 
Transactie zijn gescreend aan de hand 
van lijsten van partijen waartegen 
Sancties zijn ingesteld; (iii) dat, indien 
van toepassing, de exportclassificatie 
is vastgesteld; (iv) dat de juiste 
overheidsvergunning(en) is (zijn) 
geïdentificeerd; en (v) dat alle vereiste 
export-/importdocumenten volledig 
zijn. Raadpleeg de nalevingsprocedures 
inzake handel van GXO die te 
vinden zijn op de SharePoint-site 

“Trade Compliance and Third Party 
Diligence Resources” voor meer 
informatie of neem contact op met het 
Global Trade Compliance Team via 
Tradecompliance@gxo.com.

3.4. Wij voeren exportactiviteiten uit 
volgens de wet: Het Bedrijf houdt zich 
aan de voorwaarden en bepalingen 
van alle van toepassing zijnde 
vergunningen en toestemmingen, 
waaronder het sturen van zendingen 
naar en door alleen die partijen en 
locaties die in de vergunningen en 
toestemmingen staan vermeld. Het 
Bedrijf zal geen goederen sturen of 
omleiden op een wijze die strijdig 
is met dergelijke vergunningen of 
toestemmingen. Tenzij de Amerikaanse 
overheid hiervoor toestemming geeft, 
zal het Bedrijf gereguleerde militaire 
goederen niet sturen via landen die 
onder een wapenembargo vallen.

3.5. Wij voeren importactiviteiten 
uit volgens de wet: Het Bedrijf zal 
alle import- en douanevereisten in 
acht nemen wanneer het zaken een 
land inbrengt en zal volledige en 
nauwkeurige informatie verstrekken 
aan de van toepassing zijnde 
overheidsinstanties (zoals een 
beschrijving van de zaken, de waarde 
en de herkomst ervan, naast alle andere 
informatie zoals vereist door de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving).

Controles .4
Het Bedrijf zal periodieke controles 
en/of zelfevaluaties van haar 
nalevingsprogramma inzake 
internationale handel uitvoeren, mogelijke 
schendingen van internationale 
handelsbeperkingen onderzoeken en 
indien nodig corrigerende maatregelen 
identificeren en implementeren om de 
schade te beperken en het risico op 
schending te verminderen.

5. Meldingen
Alle personen die onderworpen zijn aan 
dit Beleid moeten onmiddellijk melding 
maken van enig wangedrag of mogelijke 
overtredingen van dit Beleid en/of 
van toepassing zijnde internationale 
handelswetgeving. GXO staat geen 
vergelding toe tegen personen die in 
goed vertrouwen melding maken van 
zorgen, wangedrag en/of mogelijke 
overtredingen van Bedrijfsbeleid of van 
toepassing zijnde wetgeving. Meldingen 
kunnen rechtstreeks worden ingediend 
bij het Global Trade Compliance Team 
via Tradecompliance@gxo.com of 

het Ethics and Compliance Office via 
ethics@gxo.com. Bovendien kunt u een 
bezoek brengen aan onze ethiekwebsite 
op https://ethics.gxo.com  waar u 
alternatieve meldingsopties kunt vinden. 
U kunt uw zorgen anoniem melden, tenzij 
dit verboden is door van toepassing 
zijnde wetgeving. Aanvullende informatie 
en begeleiding met betrekking tot dit 
Beleid en de exportbeperkingen van 
de VS, de EU en andere regelgevers 
en landen kunnen worden verkregen 
bij het Global Trade Compliance Team 
op Tradecompliance@gxo.com. Als u 
denkt dat er een kwestie is waarin dit 
Beleid in strijd is met de lokale wettelijke 
vereisten, neem dan contact op met 
het Global Trade Compliance Team via 
Tradecompliance@gxo.com.

6. Uitzonderingen op het beleid
Alle uitzonderingen op of afwijkingen 
van dit Beleid moeten schriftelijk 
worden goedgekeurd door de Chief 
Compliance Officer van het Bedrijf.

7. Niet-naleving
Het niet naleven van dit Beleid kan 
ernstige consequenties hebben 
voor het Bedrijf en de betrokken 
personen, waaronder burgerlijke of 
strafrechtelijke vervolging, boetes en 
mogelijk gevangenisstraf. Schendingen 
van dit Beleid kunnen ook disciplinaire 
maatregelen tot gevolg hebben, 
waaronder beëindiging van het 
dienstverband.
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