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Toepasbaarheid

Dit beleid inzake mensenhandel ("Beleid") is van 
toepassing op GXO Logistics, Inc., waaronder al zijn 
dochterondernemingen, afdelingen 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.

Voor zover dit beleid verschilt van de vereisten van lokale 
wetgeving of beleidslijnen die zwaardere vereisten dan dit 
beleid kunnen stellen, zullen de voorwaarden van de lokale 
wet of het lokale beleid prevaleren met betrekking tot de 
activiteiten van GXO binnen dat rechtsgebied.

1. Overzicht
GXO streeft ernaar om zaken te doen op een wijze die de 
mensenrechten en waardigheid van alle mensen respecteert. 
Wij staan geen gedrag toe dat mensenhandel, kinderarbeid, 
dwangarbeid of verplichte arbeid aanmoedigt, faciliteert of 
daaraan bijdraagt. We ondersteunen het overheidsbeleid 
in de VS en andere landen die mensenhandel bestrijden, 
en we verwachten van onze klanten, onderaannemers en 
leveranciers dat ze de mensenrechtenwetten respecteren.

Mensenhandel is een schending van de mensenrechten 
waarbij de slachtoffers van hun fundamentele vrijheden 

beroofd worden. Onder deze activiteiten vallen het gebruik 
van geweld, fraude of dwang om een persoon aan onvrijwillige 
dienstbaarheid te onderwerpen, het verkrijgen van arbeid 
van een persoon door te dreigen met ernstige schade aan die 
persoon of een andere persoon; sekshandel, het verkrijgen van 
commerciële seksuele handelingen en andere activiteiten die 
de fundamentele vrijheden belemmeren.

GXO verbiedt het werknemers, onderaannemers, agenten, 
verkopers, partners en anderen met wie GXO zaken doet 
om zich in te laten met praktijken met betrekking tot 
mensenhandel, waaronder:

•  Betrokkenheid bij enige vorm van mensenhandel

•  Het verwerven van seksuele handelingen gedurende de 
uitvoering van een contract

•  Het verwerven van of deelnemen aan seksuele 
handelingen gedurende werktijd of het gebruik van 
bedrijfsmiddelen van GXO

•  Het gebruik van dwangarbeid bij de uitvoering van werk 
dat verband houdt met een contract 

•  Het vernietigen of weigeren van toegang tot iemand 
identiteitsdocumenten, zoals een rijbewijs, paspoort of 
andere identiteitsdocumenten

•  Het gebruik van recruiters die niet voldoen aan de lokale 
arbeidswetten in het land waar de rekrutering plaatsvindt
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•  Het bij sollicitanten in rekening brengen van 
wervingskosten

•  Het nalaten om retourvervoer te bieden aan bepaalde 
werknemers die naar een land gebracht worden om  
met GXO te werken

•  Het bieden van huisvesting die niet aan de normen  
van het gastland voldoet

•  Het niet bieden van een arbeidsovereenkomst  
of werkdocument wanneer dit wettelijk vereist is

2. 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 anti-
discriminatiewetgeving. 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 elke 
leidinggevende, leden van de afdeling Human Resources  

en/of het Ethics & 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. Zie de Bedrijfsethiekcode van het Bedrijf voor 
meer informatie over meldingsopties.

Meer informatie en richtinggeving betreffende dit Beleid kan 
worden verkregen via het Ethics & Compliance Office via 
ethics@gxo.com.

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

4. 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. Overtredingen van dit beleid 
kunnen ook leiden tot ernstige disciplinaire maatregelen, 
waaronder beëindiging van het dienstverband.
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