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Zakelijke gedragsnormen voor leveranciers van KLA Corporation 

 
Introductie 
 
1Zakelijke gedragsnormen voor leveranciers2 van KLA Corporation beschrijft de minimale 
gedragsnormen die alle leveranciers van KLA moeten naleven wanneer zij zaken doen met of namens 
KLA. KLA zet zich in om zaken te doen met de hoogste integriteit en in overeenstemming met de 
toepasselijke normen en wettelijke vereisten, dus verwachten we hetzelfde van leveranciers. Het niet 
naleven van deze zakelijke gedragsnormen voor leveranciers kan leiden tot beëindiging van de zakelijke 
relatie van KLA met leveranciers. 
 
Verder zet KLA zich in voor het promoten van haar programma voor milieu, maatschappij en bestuur 
(ESG) binnen onze interne activiteiten en bij onze leveranciers. Als onderdeel van deze verbintenis, en 
als voorwaarde voor ons lidmaatschap van de Responsible Business Alliance (RBA), leven we de RBA-
gedragscode na, beschikbaar op RBA-gedragscode.  KLA verwacht van leveranciers dat ze ook voldoen 
aan de vereisten van de RBA-gedragscode en deze communiceren naar hun subleveranciers. 

  

1. Naleving van wettelijke vereisten 

Het is de verwachting van KLA dat leveranciers voldoen aan de toepasselijke lokale en internationale 
wettelijke vereisten, inclusief maar niet beperkt tot de wet- en regelgeving met betrekking tot alle 
normen die zijn uiteengezet in de zakelijke gedragsnormen voor leveranciers. 

2. Zakelijke ethiek en gedrag 

Als leverancier voor KLA wordt er verwacht dat leveranciers zaken doen met de hoogste 
integriteitsnormen en zich ertoe verbinden eerlijk en transparant te zijn in al hun zakelijke 
transacties. Leveranciers mogen op geen enkel moment of in geen enkel stadium van de relatie 
misleidend of bedrieglijk zijn jegens KLA. 
 
 
 

 
1KLA Corporation omvat KLA Corporation en haar wereldwijde dochterondernemingen. 
2De term "Leveranciers" verwijst gezamenlijk naar alle personen en entiteiten die zaken doen met KLA, inclusief 
maar niet beperkt tot leveranciers, agenten, distributeurs en niet-werknemers. 

https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct7.0_English.pdf
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3. Belangenverstrengeling 

Leveranciers hebben de plicht om belangenverstrengeling te vermijden die hun vermogen om hun 
contractuele verplichtingen jegens KLA objectief na te komen in gevaar zou brengen, en ze hebben 
de plicht om vermeende, potentiële of feitelijke belangenverstrengeling te melden aan KLA, inclusief 
relaties of affiliaties die een dergelijk conflict zouden kunnen veroorzaken. 

4. Bestrijding van omkoping en corruptie 

KLA verwacht van leveranciers dat zij het Internationale beleid en de richtlijnen voor de bestrijding 
van omkoping en corruptie naleven, beschikbaar op: Anticorruptiebeleid van KLA.  In dit opzicht 
verbiedt KLA strikt alle vormen van omkoping en elke andere vorm van illegale betaling, en KLA 
verwacht dat leveranciers hetzelfde doen. Leveranciers mogen nooit steekpenningen, smeergeld, 
faciliterende betalingen of andere illegale betalingen uitgeven, aanbieden, beloven te betalen, 
autoriseren, goedkeuren, vragen of accepteren, en mogen niet deelnemen aan corrupte activiteiten 
van welke aard dan ook. 
 
Zonder het voorgaande te beperken, mogen leveranciers nooit op corrupte of ongepaste wijze een 
betaling doen, beloven, autoriseren, goedkeuren of aanbieden om een betaling te doen of iets 
anders van waarde te verstrekken aan een derde partij, direct of indirect (d.w.z. door of via een 
derde partij), voor het verkrijgen of behouden van zaken of het verkrijgen van een ongepast 
voordeel, waar dan ook ter wereld. 
 
Verder wordt verwacht dat leveranciers passende beleidslijnen en procedures aannemen of hebben 
vastgesteld om onethische handelspraktijken te voorkomen en op te sporen, en om omkopings- en 
corruptiewetten na te leven, waaronder de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de UK 
Bribery Act en alle toepasselijke wettelijke anticorruptievereisten. 

5. Handelsnaleving en antiboycotvereisten 

KLA verwacht dat leveranciers voldoen aan de toepasselijke import-, export-, handels- en 
economische sancties, en wettelijke antiboycotvereisten, en indien nodig de juiste toestemming van 
de overheid vragen en verkrijgen. 

6. Antitrust- en mededingingswetten 

KLA heeft haar positie als marktleider bereikt door op een betrouwbare en eerlijke manier uit te 
blinken en beter te presteren dan de concurrentie. We streven naar concurrentievoordelen door 
superieure prestaties, niet door illegale of onethische handelspraktijken. Als zodanig verwacht KLA 
dat leveranciers de wereldwijde antitrust- en mededingingswetten naleven. In dit verband verwacht 
KLA van leveranciers dat zij op de hoogte zijn van wat een concurrentiebeperkende activiteit is en de 
bijbehorende risico's, en dat zij gedegen juridisch advies inwinnen alvorens te handelen. 

 

https://www.kla.com/documents/AntiBribery_Compliance_Policy_for_Third_Parties_English_2019-01-KLA.pdf
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7. Handel met voorkennis 

Van KLA-leveranciers wordt verwacht dat zij de wet- en regelgeving naleven met betrekking tot het 
voorkomen van handel met voorkennis en zich onthouden van het direct of indirect verkopen of 
kopen van KLA-effecten of gerelateerde financiële instrumenten op basis van voorkennis. 

8. Duurzaamheid en milieu 

Als KLA-leverancier wordt verwacht dat ze pleiten voor duurzaamheidspraktijken en redelijke 
inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de materialen en mineralen die ze inkopen, worden 
geproduceerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. Bovendien wordt van 
leveranciers verwacht dat ze alles in het werk stellen om de impact op het milieu te verminderen, 
inclusief lucht, land en water, door te voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door toepasselijke 
milieuwetten. Leveranciers worden aangemoedigd om adequate maatregelen te nemen en te 
werken aan verbetering van de milieuprestaties. Het milieubeleid van KLA is beschikbaar op 
Milieubeleid.  

9. Inclusie en diversiteit 

Bij KLA waarderen we inclusie en diversiteit in onze organisatie en toeleveringsketen. KLA verwacht 
dat leveranciers redelijke inspanningen zullen leveren om zich aan te passen aan de verwachtingen 
van KLA inzake de inclusie en diversiteit van leveranciers, beschikbaar op I&D van leveranciers, en 
dat ze interne praktijken en een soortgelijk beleid implementeren om samen te werken met KLA ter 
ondersteuning van de inclusie en diversiteit van leveranciers. KLA vereist dat leveranciers zich 
houden aan de toepasselijke wettelijke vereisten wanneer ze zich bezighouden met activiteiten op 
het gebied van inclusie en diversiteit van leveranciers. 

10. Naleving van productregelgeving 

KLA zet zich in om te voldoen aan de wettelijke vereisten die van toepassing zijn op hun producten. 
KLA verwacht van leveranciers dat zij zich houden aan de Nalevingsrichtlijnen inzake 
productregelgeving voor leveranciers, beschikbaar op: Productregelgeving, inclusief, maar niet 
beperkt tot, het leveren van artikelen en artikelverpakkingen die voldoen aan de toepasselijke 
productontwerp- en materieregelgeving en gerelateerde informatie-eisen in de markten waar KLA 
actief is of producten levert, evenals het voldoen aan de verwachtingen van KLA voor verantwoorde 
inkoop. 

11. Gezondheid en veiligheid 

KLA zet zich in om een veilige, schone omgeving te bieden, zodat men op alle locaties efficiënt en 
productief zaken kan doen, en we vereisen dat leveranciers hetzelfde doen. Bovendien wordt van 
leveranciers verwacht dat ze maatregelen nemen om mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's 
van hun werknemers te detecteren, te vermijden en erop te reageren. 
 

https://www.kla.com/documents/2022/KLA-Environmental-Policy.pdf
https://www.kla.com/company/supplier/supplier-inclusion-diversity
https://www.kla.com/documents/2019/Supply-Chain-Product-Regulatory-Compliance.pdf
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12. Mensenrechten en arbeidspraktijken 

KLA verwacht dat haar toeleveringsbasis voldoet aan het beleid van KLA inzake mensenrechten in de 
toeleveringsketen, beschikbaar op: Toeleveringsketen en mensenrechten, inclusief het naleven van 
de mondiale principes inzake mensenrechten, waaronder vrijheid van 
vereniging, het recht om zich te organiseren, afschaffing van dwangarbeid, uitbanning van 
kinderarbeid, gelijkheid en antidiscriminatierechten, betaling van minimumlonen en het verstrekken 
van wettelijk verplichte arbeidsvoorwaarden. 

13. Veiligheid van de wereldwijde toeleveringsketen 

Als lid van het Amerikaanse Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)-programma zet 
KLA zich in voor een veilige toeleveringsketen. KLA verwacht van leveranciers dat ze een veilige 
toeleveringsketen handhaven en moedigt degenen die deelnemen aan het Amerikaanse 
importproces aan om de best practices op het gebied van beveiliging te volgen die zijn 
geïdentificeerd in het Veiligheidsbeleid van KLA inzake wereldwijde toeleveringsketen, beschikbaar 
op Veiligheid van de toeleveringsketen.   

14. Privacy en vertrouwelijkheid/normen voor gegevensbescherming 

KLA verwacht dat leveranciers de privacyrechten van individuen respecteren en alleen persoonlijke 
gegevens die zij verzamelen gebruiken, onderhouden en overdragen in overeenstemming met de 
toepasselijke wereldwijde gegevensprivacywetten en in overeenstemming met hun contractuele 
verplichtingen jegens KLA. Leveranciers moeten persoonsgegevens beschermen tegen 
ongeoorloofde toegang of gebruik. KLA verwacht dat leveranciers zullen voldoen aan de 
gegevensbeschermingsnormen van KLA, beschikbaar op: Gegevensnormen. 

15. Gevoelige informatie van KLA 

Leveranciers zijn gebonden aan de voorwaarden van hun overeenkomst met KLA met betrekking tot 
de bescherming van intellectueel eigendom en gevoelige informatie van KLA (inclusief 
vertrouwelijke, geheime en topgeheime informatie van KLA). Leveranciers mogen deze informatie 
alleen gebruiken op een manier die is toegestaan op grond van hun contract met KLA. 

16. Gebruik van KLA-middelen 

Indien leveranciers telefoons, voicemail, computers, internet, intranet, e-mail, fax of mobiele 
telefoons van KLA gebruiken, is het belangrijk dat zij deze middelen gebruiken om zaken voor KLA uit 
te voeren. Middelen van KLA mogen niet worden gebruikt voor persoonlijke zaken, tenzij er een 
dringende noodzaak is en het gebruik in overeenstemming is met andere aspecten van deze 
zakelijke gedragsnormen voor leveranciers. 

Bronnen of middelen van KLA mogen niet voor illegale doeleinden worden gebruikt; om de 
producten of diensten van KLA te onteren; voor persoonlijk gewin, inclusief niet-KLA commerciële 
activiteiten; voor de ongeoorloofde eigensdomsverspreiding van KLA of derden, vertrouwelijke of 

https://www.kla.com/documents/2020/Supply-Chain-Human-Rights-Policy.pdf
https://www.kla.com/documents/2019/US-Import-Supply-Chain-Security-Policy.pdf
https://www.kla.com/documents/2021/KLA_Supplier_Data_Protection_Standards_2021.11.16.pdf
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niet-openbare informatie, of om anderen te bedreigen of lastig te vallen of in strijd met enig beleid 
van KLA. 

17. Nauwkeurige boekhouding en gegevens 

Van leveranciers wordt ook verwacht dat ze boekhouding, gegevens en administratie bijhouden die, 
in redelijk detail, nauwkeurig en eerlijk de transacties van hun bedrijf weergeven. Verder wordt 
volledige samenwerking verwacht met de onafhankelijke en interne accountants van KLA, en KLA 
behoudt zich het recht voor om informatie van leveranciers te vragen over het beheer en hun 
naleving van de bepalingen die in deze zakelijke gedragsnormen voor leveranciers zijn uiteengezet. 

18. Ondersteuning en het uiten van bezorgdheid 

Leveranciers worden aangemoedigd om vragen te stellen, advies in te winnen, vermoedelijke 
schendingen te melden en hun bezorgdheid over ethische en nalevingskwesties te uiten via het 
portaal EthicsPoint - KLA Corporation van KLA, een vertrouwelijke online rapportagetool van een 
derde partij, ook anoniem als ze dat willen. KLA tolereert geen represailles tegen iemand die te 
goeder trouw melding maakt van een vermoedelijke schending van het KLA-beleid of toepasselijke 
wettelijke vereisten of tegen iemand die deelneemt aan een onderzoek. 
 
Niet-ethische vragen kunnen worden ingediend via het aanvraagformulier voor leveranciers van KLA 
dat beschikbaar is op Aanvraagformulier.  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22073/index.html
https://www.kla.com/contact/inquiry-form?form=supplierinquiry

