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ALGEMENE PRINCIPES EN GEDRAGSNORMEN 
 
1 Algemene gedragsprincipes 
 
1.1 Deze Code bevat de ethische verplichtingen en verantwoordelijkheden die de “ontvangers” in de 

Vennootschap op zich hebben genomen in de bedrijfsvoering en de uitoefening van hun functies. De 
in deze Code opgenomen principes en bepalingen zijn voorbeelden van algemene verplichtingen op 
het gebied van eerlijkheid, loyaliteit, integriteit, transparantie en wederzijds respect. Deze principes 
kunnen in de volgende drie categorieën worden ingedeeld: 
(i) Gedrag tegenover werknemers; 
(ii) Gedrag met betrekking tot hulpmiddelen; en 
(iii) Gedrag met betrekking tot de bedrijfsomgeving. 

 
1.2 Bij overtreding van het in de Code bepaalde zullen gepaste straffen worden opgelegd (zie art. 9 

“Disciplinaire maatregelen”). 
 
4.3 Alle "ontvangers”, ongeacht hun positie, dienen te handelen naar de in de Code omschreven principes 

en zich daaraan te houden. Wij zijn ervan overtuigd dat ethiek en integriteit de sleutel zijn tot het 
succes van de Vennootschap, en bovendien leiden tot producten en diensten van hoge kwaliteit, en 
transparante relaties met iedereen met wie de Vennootschap in contact komt in haar 
bedrijfsactiviteiten. 

 
4.4  Bij twijfel over een bepaalde handeling dienen “ontvangers” het hoofd HR en/of (een van) de leden 

van het MT om raad te vragen.  
  
2 Gedragsnormen voor werknemers 
 
2.1 Gelijke kansen en niet-discriminatie 
 
2.1.1 Een belangrijke leidraad voor de Vennootschap is het bieden van gelijke kansen aan alle werknemers 

bij aanstellingen en promoties. 
 

2.1.2 Alle “ontvangers” die betrokken zijn bij wervings-, selectie of promotieprocedures dienen daarom 
objectiviteit te betrachten in hun handelen en besluitvorming en open te staan voor diversiteit zodat 
de selectiecommissies te allen tijde de mensen kunnen vinden die het beste aan het profiel en de 
eisen van de openstaande functie voldoen, op basis van het gelijkekansenprincipe. 

 
2.1.3 In haar zakelijke werkzaamheden accepteert de Vennootschap geen discriminatoir gedrag op basis 

van ras, huidskleur, nationaliteit, sociale achtergrond, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele 
geaardheid, ideologie, politieke overtuiging, godsdienst of overige persoonlijke, fysieke of sociale 
kenmerken van haar werknemers.    

 
2.1.4 De Vennootschap stimuleert in het bijzonder gelijke kansen tussen mannen en vrouwen bij de 

toegang tot functies, opleiding, promotie en arbeidsomstandigheden, en de toegang tot de goederen, 
diensten en artikelen die zij eventueel nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden. 

 
2.2 Respect voor mensen en hun privacy 
 
5.2.1 Intimidatie, misbruik, pesterijen, gebrek aan respect en consideratie op de werkvloer zijn 

onacceptabel, niet toegestaan en worden niet getolereerd. Elke vorm van intimidatie, hetzij fysiek, 
seksueel, geestelijk of anderszins, misbruik van een machtspositie of enig ander gedrag dat 
beledigend is of individuele rechten kan aantasten, wordt vermeden.  
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5.2.2 Alle "ontvangers”, en in het bijzonder ontvangers in leidinggevende posities, dienen te allen tijde en 

op alle professionele niveaus relaties te stimuleren op basis van respect voor de waardigheid van 
anderen, betrokkenheid, eerlijkheid en wederzijdse samenwerking, door een respectvolle 
werkomgeving en zo een goede werksfeer te bevorderen.   

 
5.2.3 Relaties tussen “ontvangers’ zijn gebaseerd op respect. Ook in de relaties tussen “ontvangers” en 

mensen van buiten de Vennootschap dienen professioneel respect, vertrouwen en wederzijdse 
ondersteuning voorrang te krijgen.  

 
5.2.4 De Vennootschap respecteert het privé- en familieleven van de “ontvangers”.  
 
5.2.5 De Vennootschap respecteert het recht op privacy van de “ontvangers”, in welke vorm dan ook, en in 

het bijzonder persoonsgegevens. 
 
5.2.6 De “ontvangers” in de Vennootschap verplichten zich verantwoord gebruik te maken van de 

communicatiekanalen, IT-systemen en van de overige door de Vennootschap ter beschikking gestelde 
media in het algemeen, in lijn met het voor dat doel vastgestelde beleid en criteria.  

 
5.2.7 De Vennootschap verbindt zich geen persoonsgegevens bekend te maken tenzij de belanghebbenden 

daartoe toestemming hebben gegeven of indien de Vennootschap daartoe verplicht is door een 
gerechtelijke uitspraak of bestuurlijke beslissing. De persoonsgegevens van “ontvangers” mogen 
uitsluitend worden verwerkt voor wettelijke doeleinden of op basis van contractuele verplichtingen.  

 
5.2.8 De “ontvangers” bij de Vennootschap die uit hoofde van hun functie toegang hebben tot de 

persoonsgegevens van andere “ontvangers” dienen een schriftelijke verklaring te ondertekenen dat zij 
deze gegevens vertrouwelijk behandelen.  

 
2.3 Arbeidsomstandigheden 
 
5.3.1 Voor de Vennootschap heeft het voorkomen van arbeidsrisico’s hoge prioriteit, en de constante 

verbetering van voorzorgsmaatregelen is dus een belangrijk aandachtspunt. Het beleid van de 
Vennootschap richt zich op het te allen tijde voldoen aan de volgende doelstellingen: 

‐ compleet uitbannen, voor zover mogelijk, van alle mogelijke arbeidsrisico’s waaraan de 
“ontvangers” van de Code bloot kunnen staan; 

‐ beoordelen van onvermijdelijke arbeidsrisico’s zodat gepaste voorzorgsmaatregelen genomen 
kunnen worden om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken; 

‐ bestrijden van arbeidsrisico’s bij de bron; 
‐ aanpassing van functies aan mensen en kiezen voor apparatuur, werk- en productiewijzen 

met de minst schadelijke impact op de gezondheid; 
‐ de nieuwste technologische ontwikkelingen volgen om de arbeidsomstandigheden van de 

“ontvangers” van de Code te kunnen verbeteren; 
‐ plannen van een samenhangend preventiebeleid op het gebied van technologie, 

werkorganisatie, arbeidsomstandigheden en de invloed van werk-gerelateerde factoren; 
‐ collectieve beschermingsmaatregelen voorrang geven boven individuele 

beschermingsmaatregelen; en  
‐ geven van gepaste aanwijzingen aan werknemers. 

 
5.3.2 De Vennootschap zal alle middelen die ze tot haar beschikking heeft inzetten om het op de werkvloer 

vereiste arbeidsomstandighedenbeleid uit te voeren en eventuele in te voeren voorzorgsmaatregelen 
zullen voldoen aan de geldende regelgeving en andere toekomstige regelgeving. 
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5.3.3 Alle “ontvangers” bij de Vennootschap dienen de Arbonormen gelezen te hebben en na te leven om 
te kunnen anticiperen op arbeidsrisico’s en deze tot een minimum te beperken. In Hoofdstuk 4 van 
het Arbohandboek Lagersmit Sealing Solutions B.V., V6, 14 juni 2016 wordt het protocol beschreven.  

 
5.4 Eerlijkheid en belangenconflicten 
 
5.4.1 Een belangenconflict wordt geacht te ontstaan in situaties waarin de persoonlijke belangen van 

“ontvangers”, direct of indirect, op gespannen voet staan met de belangen van een andere 
werknemer van de Vennootschap of die van de Vennootschap en verbandhouden met hun 
werkzaamheden. Een persoonlijk belangenconflict ontstaat indien een kwestie een werknemer betreft 
of een van zijn/haar “familieleden”.   

 
5.4.2 Onder “familielid” wordt verstaan de echtgeno(o)t(e), kinderen, moeder, vader, broers en zusters van 

de “ontvangers” of van hun echtgeno(o)t(e) of elke volwassene die met een “ontvanger” 
samenwoont.    

 
5.4.3 Werk-gerelateerde besluiten dienen te worden genomen op basis van wat in het belang is van de 

Vennootschap, zodanig dat ze niet beïnvloed zijn door persoonlijke of familiebetrekkingen, of andere 
individuele belangen van de “ontvangers”.   

 
5.4.4 Als het gaat om mogelijke belangenconflicten, dienen de “ontvangers” bij de Vennootschap zich aan 

de volgende algemene richtlijnen te houden: 
a) Onpartijdigheid. De “ontvangers” dienen hun eigen belangen niet voor die van de Vennootschap 

te laten gaan; 
b) Zelfbeheersing. De “ontvangers” dienen zelfbeheersing te tonen bij ingrijpen in of beïnvloeden 

van besluiten die de Vennootschap raken, of het bijwonen van vergaderingen waar dergelijke 
besluiten worden besproken en bij het inzien van vertrouwelijke informatie die het onderwerp 
kan zijn van belangenconflicten, en 

c) Bekendmaking: alle “ontvangers” bij de Vennootschap dienen situaties te melden die een 
belangenconflict kunnen vormen voor hen of de Vennootschap ten tijde van hun aanstelling en 
tijdens hun arbeidsverband met de Vennootschap. Indien een belangenconflict optreedt of kan 
optreden, dient dit schriftelijk aan een directe meerdere te worden gemeld. 

 
5.4.5 In deze melding dient de “ontvanger” aan te geven: 

‐ Of het belangenconflict hem/haar persoonlijk betreft of via iemand die familie is van hem/haar, 
in welk geval die persoon dient te worden geïdentificeerd;   

‐ De situatie die aanleiding gaf tot het belangenconflict, met waar mogelijk nadere informatie over 
het doel en de belangrijkste voorwaarden van de geplande transactie of beslissing, en  

‐ De afdeling of persoon bij de Vennootschap waarmee contact is gelegd. 
Deze melding mag per email worden gedaan. 

 
5.4.6 Het is vooral belangrijk dat deze algemene richtlijnen worden gevolgd in gevallen waarin de situatie 

waardoor een belangenconflict ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaat naar zijn aard een structureel 
en permanent belangenconflict kan opleveren tussen de “ontvanger” of een ander, en de 
Vennootschap. 

 
 
 
5.5 Milieubescherming 
 
5.5.1 De Vennootschap oefent haar bedrijf uit op basis van principes en vereisten van duurzaamheid en 

milieubescherming. Daarbij wordt voorrang gegeven aan het beheer van hulpmiddelen en 
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verantwoorde consumptie om doelstellingen te behalen. In het bijzonder door: 
‐ Het milieu te respecteren door rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen, hergebruik van 

vaten en toepassing van alle noodzakelijke controlemechanismen om vervuiling door onze 
verschillende industriële processen zoveel mogelijk te beperken; 

‐ Duurzaam gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen te stimuleren; 
‐ Richtlijnen in te voeren voor voortdurende verbetering van ons milieugedrag; 
‐ Te voldoen aan de geldende milieuregelgeving en overige, vrijwillig op ons genomen, 

verplichtingen; 
‐ Alle “ontvangers” van de Code aan te moedigen zich individueel en collectief in te zetten voor 

milieuzaken door middel van constante training; 
‐ Met de autoriteiten en milieuorganisaties samen te werken; 
‐ Milieuprogramma’s te ontwikkelen, en 
‐ Informatie over ons milieubeheer bekend te maken. 

 
5.5.2 De Vennootschap oefent haar bedrijf uit met respect voor het milieu door zich te houden aan alle 

toepasselijke milieuregelgeving and door (waar mogelijk) de impact van haar werkzaamheden op het 
milieu tot een minimum te beperken.    

 
5.5.3 De “ontvangers” bij de Vennootschap dienen de impact van hun werkzaamheden op het milieu tot 

een minimum te beperken door te streven naar efficiënt gebruik van alle beschikbare hulpmiddelen 
en de toepasselijke regelgeving na te leven. 

 
5.6 Bestrijding witwassen 
 
5.6.1 De Vennootschap heeft een harde toezegging gedaan om zich niet te bezondigen aan wat als 

afwijkende praktijken beschouwd kunnen worden in haar omgang met klanten, leveranciers, 
concurrenten, de autoriteiten, et cetera, waaronder mede begrepen het witwassen van gelden 
afkomstig van onrechtmatige of criminele activiteiten.   

 
5.6.2 De Vennootschap maakt zich tevens hard voor naleving van alle nationale en internationale 

regelgeving in de bestrijding van witwassen. 
 
5.7 Bestrijding corruptie en fraude waar derden bij zijn betrokken 
 
5.7.1 In het kader van de bestrijding van corruptie heeft de Vennootschap zich voorgenomen geen zaken te 

doen die als corrupt zouden kunnen worden beschouwd met externe derden.   
 
5.7.2 De “ontvangers” dienen elke vorm van inmenging of poging tot beïnvloeding van klanten, leveranciers 

of derden te vermijden die een vertekend beeld kan geven van hun professionele onafhankelijkheid 
en objectiviteit. Deze regel geldt in het bijzonder voor “ontvangers” die beslissen over het 
contracteren van leveranciers en diensten of de financiële voorwaarden van transacties met klanten 
bepalen. 

 
5.7.3 De “ontvangers” bij de Vennootschap verbinden zich aan alle interne procedures voor aankoop te 

voldoen waaronder mede begrepen, indien van toepassing, de procedures voor de homologatie van 
leverancier. 

 
3 Gedragsnormen met betrekking tot hulpmiddelen 
 
3.1 Informatiebeheer; richtlijnen voor transparantie, betrouwbaarheid en geheimhouding 
 
6.1.1 De bekendmaking van vertrouwelijke informatie en gebruik daarvan voor eigen gewin is in strijd met 
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deze Code. 
 

6.1.2 De Vennootschap beschouwt informatie als een van haar meest waardevolle bedrijfsmiddelen en om 
die reden is de bescherming daarvan in deze Code opgenomen.   

 
6.1.3 Daarnaast verbindt de Vennootschap zich ervoor zorg te dragen dat alle informatie die zij publiceert 

op waarheid berust. De “ontvangers” bij de Vennootschap verplichten zich ervoor te zorgen dat alle 
uitgaande informatie correct en betrouwbaar is, en geen onjuiste informatie te publiceren die de 
Vennootschap zou kunnen schaden.  

 
6.1.4 Interne informatie die het eigendom is van de Vennootschap wordt over het algemeen beschouwd als 

vertrouwelijke informatie en dient als bedrijfsgeheim te worden behandeld. Deze informatie mag niet 
aan derden bekend te worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Directie van de 
Vennootschap die hiertoe is gemachtigd, tenzij bekendmaking vereist is bij wet, de rechter of de 
bestuursrechtelijke autoriteiten.   

 
6.1.5 De Vennootschap dient passende beveiligingsmaatregelen te nemen en de procedures te volgen voor 

bescherming van de op hardware en elektronische apparatuur opgeslagen vertrouwelijke informatie 
tegen interne of externe bedreigingen voor toegang, gebruik of vernieling door onbevoegden, hetzij 
opzettelijk or onopzettelijk.    

 
 
6.1.6 De “ontvangers” van de Vennootschap dienen alle interne informatie waartoe zij toegang hebben in 

het kader van hun werkzaamheden als vertrouwelijk te behandelen, en deze informatie niet voor hun 
eigen gewin te gebruiken en de bij hun werkzaamheden voor de Vennootschap verkregen gegevens, 
informatie of documenten op geen enkele wijze bekend maken. 

 
6.1.7 Een redelijk vermoeden dat vertrouwelijke informatie is gelekt, of gebruikt voor eigen gewin dient te 

worden gemeld via de door de Vennootschap ter beschikking gestelde media.  
 
6.1.8 De geheimhoudingsplicht blijft onbeperkt geldig en omvat mede de verplichting voor “ontvangers” om 

materialen betreffende de Vennootschap te retourneren die zij in hun bezit hebben ten tijde van 
beëindiging van hun relatie met de Vennootschap. Hieronder wordt mede begrepen documenten, 
opslagmedia en -apparatuur, evenals de informatie opgeslagen op de computers van “ontvangers”. 
Voor al deze informatie geldt in ieder geval een geheimhoudingsplicht. 

 
6.1.9 De Vennootschap verbiedt uitdrukkelijk het gebruik van elke vorm van informatie van andere 

ondernemingen die als vertrouwelijk zou kunnen worden beschouwd. Dit verbod is bindend voor alle 
“ontvangers”, die geen documenten, bestanden, software of overige IT-apparatuur van derde-
ondernemingen mogen meenemen naar hun nieuwe werkplek. 

 
6.1.10 De Vennootschap heeft de volgende richtlijnen vastgesteld voor omgang met de massamedia: 

- Te allen tijde dienen “ontvangers” zich gedeisd te houden, en interviews mogen alleen 
worden gegeven aan gerenommeerde media en alleen op afspraak; 

- alle relaties met de massamedia dienen te worden afgehandeld door het hoofd Marketing en 
alleen via hem/haar te verlopen; 

- alle media-uitingen dienen door de Managing Director(s) te worden goedgekeurd, en 
- werknemers dienen geen uitspraken in het openbaar te doen tenzij ze daartoe bevoegd zijn 

in situaties waarin dat gerechtvaardigd is. 
Het in dit artikel bepaalde is bindend, behoudens eventuele individuele afspraken die de 
Vennootschap met “ontvangers” heeft gemaakt of in de toekomst kan maken.  
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3.2 Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
 
6.2.1 De Vennootschap is de eigenaar en de houder van de gebruiks- en exploitatierechten op haar 

software en hardware, apparatuur, handleidingen, video’s, projecten, onderzoeken, rapporten en alle 
overige door de “ontvangers” tijdens hun werkzaamheden of als gevolg van het gebruik van de IT-
faciliteiten van de Vennootschap gecreëerde, ontwikkelde, ge-upgrade of gebruikte werken en 
rechten. 

 
6.2.2 De “ontvangers” bij de Vennootschap dienen het intellectuele en industriële eigendom van de 

Vennootschap en de rechten daarop te respecteren met betrekking tot apparatuur, knowhow, 
licenties, octrooien, handelsmerken, merknamen, industriële tekeningen en, in het algemeen, alle 
overige door de Vennootschap ontwikkelde of gecreëerde werken, hetzij als gevolg van hun 
werkzaamheden of die van derden. Deze mogen daarom uitsluitend worden gebruikt in het kader van 
hun werkzaamheden en alle materialen waarop deze rechten rusten, dienen op verzoek te worden 
geretourneerd.   

 
6.2.3 Het imago, de naam en handelsmerken van de Vennootschap mogen uitsluitend door de “ontvangers” 

worden gebruikt om hun functie naar behoren te kunnen vervullen. 
 
6.2.4 De “ontvangers” dienen de deugdelijk geregistreerde industriële eigendomsrechten van derden te 

respecteren en zich te onthouden van het namaken of het zich toe-eigenen van hun onderscheidende 
tekenen. 

 
6.2.5 De Vennootschap verbindt zich de door derden van buiten de Vennootschap gehouden intellectuele 

en industriële eigendomsrechten te respecteren en onverkort aan de relevante interne regelingen te 
voldoen. 

 
3.3 Gebruik van het IT-systeem en verbod op beschadigen van software, informatie en gegevens van 

derden 
 
6.3.1 Het gebruik van IT-apparatuur, systemen en software die de Vennootschap ter beschikking stelt aan 

“ontvangers” zodat zij hun werk kunnen verrichten, waaronder mede begrepen de mogelijkheid 
toegang te krijgen tot en te werken met internet, dient te voldoen aan de beveiligings- en 
efficiencyvereisten en onder geen beding mag een gebruik, handeling of computerfunctie worden 
mogelijk gemaakt dat of die onrechtmatig is of in strijd is met de regels of aanwijzingen van de 
Vennootschap. 

 
6.3.2 Het is de “ontvangers” verboden de IT-systemen en applicaties te exploiteren, vermenigvuldigen, 

repliceren of over te dragen voor niet-werk-gerelateerde doeleinden. Daarnaast mogen “ontvangers” de 
door de Vennootschap ter beschikking gestelde IT-apparatuur, software of applicaties waarvan het 
gebruik onwettig is of dat het imago of de belangen van de Vennootschap, haar klanten of derden zou 
kunnen schaden, niet installeren of gebruiken.  

 
3.4 Gebruik en bescherming bedrijfsmiddelen 
 
6.4.1 De Vennootschap verbindt zich haar “ontvangers” te voorzien van alle door hen benodigde 

hulpmiddelen en media om hun functie naar behoren te kunnen vervullen, waaronder mede begrepen 
intellectueel eigendom, installaties, apparatuur en financiering. 

 
6.4.2 De “ontvangers” verbinden zich verantwoord gebruik te maken van de ter beschikking gestelde 

hulpmiddelen en media, en deze uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden namens de 
Vennootschap. De “ontvangers” bij de Vennootschap dienen daarom te streven naar efficiënt gebruik 
van bedrijfsmiddelen en diensten, en deze niet voor eigen gewin te gebruiken of misbruik te maken 
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van hun positie in de Vennootschap om materieel of persoonlijk voordeel te behalen of om zakelijke 
kansen te gebruiken waardoor de Vennootschap schade zou kunnen lijden.  

 
6.4.3 Gebruik geen computers en apparatuur van de Vennootschap voor externe zaken of voor illegale of 

onethische activiteiten zoals gokken, pornografie of andere aanstootgevende activiteiten. 
 
6.4.4 Diefstal van eigendommen van de Vennootschap – hetzij fysieke diefstal zoals het onbevoegd 

meenemen van producten, apparatuur of informatie van de Vennootschap, of diefstal door middel 
van verduistering of bewust foutief declareren van tijd of (on)kosten – kan ontslag en strafrechtelijke 
vervolging tot gevolg hebben. De Vennootschap behandelt diefstal van eigendommen van andere 
werknemers als diefstal van eigendommen van de Vennootschap. 

 
6.4.5 Voor het gebruik van eigendommen van de Vennootschap buiten de werkzaamheden voor de 

Vennootschap – zoals het gebruik van het werkproduct van de Vennootschap voor externe 
doeleinden, of het gebruik van materialen of apparatuur van de Vennootschap ter ondersteuning van 
persoonlijke belangen – is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de manager van de 
“ontvanger” nodig.  

 
4 Gedragsregels in de bedrijfsomgeving 
 
4.1 Bedrijfsimago en reputatie  
 
7.1.1 De Vennootschap presenteert zichzelf via de door haar geëxploiteerde ondernemingen. Gezien haar 

belang en relevantie ten opzichte van derden, zal de Vennootschap het gebruik van haar imago door 
de “ontvangers” streng bewaken. 

 
7.1.2 Elk openbaar optreden namens de Vennootschap door de “ontvangers”, hetzij in het kader van hun 

werkzaamheden of in de uitoefening van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid, wordt gevolgd om 
het imago en de reputatie van de Vennootschap in de markt te beschermen. De “ontvangers” dienen 
zich daarom bewust te zijn van de missie van de Vennootschap en deze te onderschrijven: 

 
“het leveren van de beste afdichtingsoplossingen voor pompen, schepen en getijdenturbines”   

 
 en van de kernwaarden van de Vennootschap: 
 

EXPERTISE 
Onze expertise is onze basis. Onze wereld is de wereld van afdichtingen. We hebben maar een 
drijfveer: de beste afdichtingsoplossingen leveren voor pompen, schepen en getijdenturbines. 
 
OPLOSSINGEN 
Dit kan alleen maar als elke stap die we zetten er een vooruit is. We denken in oplossingen voor elke 
toepassing en situatie. Schepen moeten varen, pompen moeten pompen. Een oplossing moet net zo 
betrouwbaar zijn als een goede vriend. 
 
GOEDE VRIEND 
In onze relaties met onze klanten en stakeholders gaat het weliswaar om de gezamenlijk te behalen 
winst, maar dat wil niet zeggen dat we jaknikkers zijn. Zie ons liever als een “goede vriend”. Dit 
betekent dat we ons richten op langdurige relaties, en oplossingsgericht denken, maar als het nodig 
is ook andere oplossingen of punten voor verbetering aandragen. 
 
BETER 
We zijn overtuigd dat dingen altijd beter kunnen. Daarom blijven we innoveren zodat we onze 
klanten en stakeholders steeds de beste oplossingen kunnen bieden. Nu en in de toekomst. 
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4.2 Bescherming concurrentie 
 
7.2.1 De Vennootschap onderschrijft de gedachte dat eerlijke concurrentie een fundamenteel deel uitmaakt 

van haar bedrijfsvoering. 
  

7.2.2 De Vennootschap en de “ontvangers” verbinden zich te voldoen aan de mededingingsregels door zich 
te onthouden van samenspanning, misbruik of beperking van mededinging, door eerlijk op de markt 
te opereren, niet mee te doen aan misleidende reclamepraktijken en geen lastercampagnes tegen 
concurrenten te voeren.  
 

7.2.3 Alle informatie over derden, waaronder mede begrepen informatie over concurrenten, mag uitsluitend 
op legale en ethische wijze worden verkregen.  

 
7.2.4 Het is niet toegestaan aan illegale of onwettige activiteiten deel te nemen om informatie over 

concurrentie te verkrijgen. Hieronder vallen diefstal, insluiping, afluisteren, aftappen, hacken, inbreuk 
op privacy, omkoping, misleiding of het doorzoeken van afval. Het is tevens niet toegestaan 
informatie over concurrenten te accepteren, bekend te maken of te gebruiken waarvan je weet of 
vermoedt dat deze aan jou is gegeven in strijd met een geheimhoudingsovereenkomst tussen een 
derde en een van onze concurrenten.  

 
7.2.5 De Vennootschap heeft Richtlijnen voor de naleving van mededingingsregels vastgesteld waaraan de 

“ontvangers” zich dienen te houden. 
 
4.3 Relaties met klanten 
 
7.3.1 De relatie van de Vennootschap met haar klanten wordt beheerst door de leidende principes dat we 

kwaliteitsproducten en -diensten leveren, alle gegevens die we verwerken al strikt vertrouwelijk 
behandelen en ervoor zorgen dat alle contractuele relaties transparant en legaal zijn.  

 
7.3.2 De Vennootschap verbindt zich producten en diensten te leveren waarvan de kwaliteit voldoet aan de 

wettelijke vastgestelde eisen en normen. 
 
7.3.3 De Vennootschap stelt alles in het werk om te garanderen dat klantgegevens strikt vertrouwelijk 

blijven, onder geen beding aan derden worden bekendgemaakt, tenzij klanten hiervoor toestemming 
geven of indien de Vennootschap hiertoe wordt verplicht bij wet, rechterlijke uitspraak of bestuurlijke 
beslissing. Klantgegevens dienen zodanig te worden verzameld, gebruikt en verwerkt dat het recht 
van klanten op privacy wordt gegarandeerd en de regelgeving inzake gegevensbescherming 
nageleefd. De “ontvangers” bij de Vennootschap die in het kader van hun functie toegang hebben tot 
de persoonsgegevens van klanten dienen deze strikt vertrouwelijk te behandelen en te voldoen aan 
de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. 

 
7.3.4 In het omgaan met derden, dienen “ontvangers” open en transparant te handelen door ervoor zorg 

te dragen dat niets van wat zij doen kan worden uitgelegd als het opzettelijk misleiden van klanten. 
 

7.3.5 De “ontvangers” dienen elke vorm van inmenging of poging tot beïnvloeding van klanten, leveranciers 
of derden te vermijden die een vertekend beeld kan geven van hun professionele onafhankelijkheid 
en objectiviteit. Deze regel geldt in het bijzonder voor “ontvangers” die beslissen over het 
contracteren van leveranciers en diensten of de financiële voorwaarden van transacties met klanten 
bepalen. 

 
4.4 Relaties met leveranciers 
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7.4.1 De relatie van de Vennootschap met haar leveranciers is gebaseerd op respect, vertrouwen en 
wederzijds voordeel. De Vennootschap zal daarom een selectieprocedure voor leveranciers invoeren 
op basis van objectieve, onafhankelijke en transparante criteria, om zo elke situatie te vermijden 
waarin een belangenconflict of een voorkeursbeleid zou kunnen ontstaan. 

 
7.4.2 Daarnaast streeft de Vennootschap ernaar alle van leveranciers ontvangen informatie zoals offertes, 

prijzen, voorwaarden, vertrouwelijk te behandelen, en zal deze naar de letter volgen. Net als bij 
klanten zullen alle persoonsgegevens van leveranciers overeenkomstig het in de wet bepaalde 
worden behandeld.  

 
7.4.3 De “ontvangers” bij de Vennootschap zijn ervoor verantwoordelijk dat alle aan leveranciers verstrekte 

informatie juist is en niet bedoeld is om hun te misleiden.  
 
4.5 Relaties met openbare instellingen en bestuurders 
 
7.5.1 In al haar relaties met de autoriteiten, organisaties en overheidsinstanties, zoals bij gunnings- en 

aanbestedingsprocedures en overige vergelijkbare processen waarbij deze direct zijn betrokken of als 
adviseur optreden, houdt de Vennootschap zich aan de beginselen van transparantie en 
samenwerking.   

 
7.5.2 De “ontvangers” dienen zich te onthouden van het maken van bijdragen namens de Vennootschap 

aan openbare organisaties, overheidsinstanties en instellingen in het algemeen, tenzij ze hiertoe zijn 
bevoegd volgens het beleid inzake schenkingen, giften en sponsoring. De “ontvangers” dienen de 
voorafgaande toestemming van de Managing Director te hebben voordat zij iets van waarde aan een 
overheidsfunctionaris geven. 

 
7.5.3 Bovendien mogen “ontvangers” in de loop van de relatie tussen de Vennootschap met 

overheidsinstanties en openbare instellingen niet, direct of indirect, giften of donaties, gunsten of 
schikkingen, hetzij in contanten hetzij in natura, aan of van openbare autoriteiten of functionarissen 
aanbieden, toezeggen, vragen of aanvaarden, indien een dergelijke handeling de besluitvorming van 
de Vennootschap zou kunnen beïnvloeden of bindend zou kunnen maken.  

 
4.6 Geschenken, maaltijden of entertainment  
 
7.6.1 Het is de “ontvangers” niet toegestaan te handelen met de bedoeling de besluitvorming van mensen 

buiten de Vennootschap te beïnvloeden om zo door middel van onethische praktijken voordeel te 
behalen. 

 
7.6.2 De “ontvangers” mogen geen geschenken, maaltijden of entertainment of andere gunsten van 

klanten of leveranciers aannemen, indien dit afbreuk doet of afbreuk lijkt te kunnen doen aan hun 
vermogen tot het nemen van objectieve zakelijke beslissingen in het belang van de Vennootschap. 

 
7.6.3 Het is de “ontvangers” niet toegestaan: 

- Geschenken te aanvaarden als tegenprestatie voor het verrichten van een handeling voor een 
klant of leverancier of de belofte daartoe; 

- een client of leverancier om geschenken te vragen; 
- geschenken in contanten of equivalenten daarvan, zoals cadeaubonnen, te aanvaarden en/of  
- geschenken te aanvaarden die een bescheiden waarde te boven gaan. Voorbeelden van 

aanvaardbare geschenken zijn pennen met logo’s of een T-shirt, of een cadeaumand met de 
feestdagen. 

 
7.6.4 Bij uitzondering mogen geschenken worden gegeven of aanvaard indien steeds aan elk van de 

volgende voorwaarden is voldaan: 
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- de waarde van het geschenk is gering (€ 25,- maximum) of heeft een symbolische financiële 
waarde (trofeeën of beeldjes met een gravering ter erkenning van een zakelijke relatie); 

- het geschenk is een in zakelijke relaties gebruikelijk teken van welwillendheid of waardering 
en/of 

- het geschenk is niet wettelijk verboden of maakt deel uit van een algemeen aanvaard zakelijk 
gebruik. 

 
7.6.5 De “ontvangers” mogen geen maaltijden of entertainment aanvaarden als tegenprestatie voor het 

verrichten van een handeling voor een klant of leverancier, of de belofte daartoe. De “ontvangers” 
mogen klanten of leveranciers ook niet om maaltijden of entertainment vragen. De “ontvangers” 
mogen bij gelegenheid maaltijden en entertainment van klanten en leveranciers aanvaarden indien de 
klant of leverancier zelf ook aanwezig is en de kosten overeenstemmen met wat plaatselijk 
gebruikelijk is.   

 
7.6.6 Ingeval “ontvangers” door een klant of leverancier worden uitgenodigd voor een evenement 

waarvoor zij naar een andere stad moeten reizen of ergens overnachten, of voor een buitengewoon 
evenement, zoals de Olympische Spelen of het WK, dienen zij met het hoofd HR te overleggen of er 
zakelijk gezien voldoende reden is dit evenement bij te wonen. Zo ja, dan worden de reiskosten en 
de kosten van aanwezigheid bij het evenement door de Vennootschap betaald.   

 
7.6.7 De Vennootschap en haar “ontvangers” mogen bovendien geen vorm van betaling, commissie, 

geschenken of vergoeding aan of van een werknemer, manager of directeur van een andere 
onderneming aanvaarden, geven, toezeggen of aanbieden met het doel voordeel voor de 
Vennootschap, individuele “ontvangers” of derden te behalen. In het bijzonder is het niet toegestaan 
enige vorm van steekpenningen of commissie te aanvaarden van andere bij een transactie betrokken 
partijen, zoals buitenlandse overheidsfunctionarissen, werknemers van andere ondernemingen, 
politieke partijen, klanten, leveranciers of aandeelhouders. Onder de vormen van omkoping die 
specifiek zijn verboden, worden mede begrepen het aanbieden of beloven, direct of indirect, van 
oneerlijke bevoordeling, middelen om iets in de doofpot te stoppen en beïnvloeding.  

 
7.6.8 Bij twijfel over wat acceptabel is, dient een aanbod te worden afgewezen of waar nodig, advies te 

worden gevraagd aan een directe meerdere c.q. het hoofd HR.   
 
4.7 Omgaan met financiële gegevens 
 
7.7.1 De transparantie van informatie dient het uitgangspunt te zijn bij alle gedragingen van alle 

“ontvangers” bij de Vennootschap. De financiële gegevens van de Vennootschap, en in het bijzonder 
de jaarstukken, moeten de financiën, het vermogen en de activa van de Vennootschap 
waarheidsgetrouw weergeven, volgens algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen en, indien 
van toepassing, internationale regels voor financiële verslaggeving.  Om die reden mogen 
“ontvangers” geen informatie over de administratie en rapporten van de Vennootschap, die volledig, 
juist, tijdig en duidelijk dienen te zijn, achterhouden of veranderen.    

 
7.7.2 Een gebrek aan eerlijkheid in financiële verslaggeving is in strijd met deze Code. Het indienen van 

onjuiste informatie, het verkeerd ordenen van informatie of een poging doen tot verwarring van de 
ontvangende partij worden ook als gebrek aan eerlijkheid beschouwd.  

 
7.7.3  Al naar gelang hun functies en verantwoordelijkheden zijn de “ontvangers” verantwoordelijk ervoor te 

zorgen dat voorvallen met betrekking tot de manier waarop de Vennootschap wordt bestuurd worden 
opgenomen in de administratie om zo een getrouw beeld te geven. Elke melding van een transactie 
dient te worden gedaan op basis van de juiste documentatie die controle mogelijk maakt. De meest 
waardevolle beginselen van administratie en management zijn nauwkeurigheid, integriteit en 
transparantie in overeenstemming met de relevante regelgeving. Weglatingen dienen te worden 
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gecorrigeerd, en mogelijke onwaarheden te worden behandeld in overeenstemming met de 
regelgeving. 

  
UITVOERING VAN DE CODE  
 
8. Goedkeuring en verspreiding 
 
8.1 De Code is goedgekeurd door de Directie van de Vennootschap. 
 
8.2 De Vennootschap dient ervoor zorg te dragen dat een exemplaar van deze Code aan alle 

“ontvangers” wordt overhandigd. De “ontvangers” zijn zelf verantwoordelijk voor naleving door 
henzelf en door de stakeholders van de Vennootschap. De hoofden van alle afdelingen en eenheden 
dragen zorg voor naleving binnen hun verantwoordelijkheidsgebieden.  

 
8.3 Deze Code wordt aan alle “ontvangers” van de Vennootschap gestuurd en waar mogelijk blijvend op 

het Intranet gepubliceerd. Het hoofd HR beschikt over alle nodige middelen om ervoor te zorgen dat 
de Code doeltreffend wordt verspreid zodat alle nieuwe werknemers die bij de Vennootschap in 
dienst treden een exemplaar ontvangen.  

 
 
9. Aanvaarding en naleving van de Code  
 
9.1  Aanvaarding 
 

Alle “ontvangers” bij de Vennootschap zijn verplicht de Code na te leven gedurende hun gehele 
dienstverband vanaf het moment van indiensttreding. Ze dienen een schriftelijke verklaring te 
overleggen dat zij de Code aanvaarden en in hun werkzaamheden de Code zullen naleven door zich 
aan de in de Code omschreven waarden, principes en gedragscodes te houden.   

 
9.2  Naleving 
 
9.2.1 Overtreding van de Code doet afbreuk aan het imago en de reputatie van de Vennootschap. Alle 

“ontvangers” dienen daarom gedrag dat in strijd is of kan zijn met de Code aan het hoofd HR en de 
directeur(en) te melden.  

 
9.2.2 De “ontvangers” dienen elke overtreding van de Code en mogelijke aanwijzingen van fraude te 

melden. Iemand die een redelijk vermoeden heeft van fraude of overtreding van de in deze Code 
opgenomen principes dient melding te doen aan het hoofd HR en de directeur(en) zodat onderzoek 
kan worden gedaan. 

 
9.2.3 Meldingen van overtredingen aan het hoofd HR dienen te worden gedaan via de directe meerdere of 

lijnmanager, die vervolgens alle meldingen dient te verwerken, of via de door de Vennootschap aan 
haar “ontvangers” ter beschikking gestelde communicatiekanalen.  

  
9.2.4 Om een onderzoek te kunnen starten, dienen meldingen tenminste genoeg informatie te bevatten 

waar, wanneer, en bij welke groep van weknemers de desbetreffende handelingen hebben 
plaatsgevonden. 

 
9.2.5 Meldingen, vastgestelde overtredingen en de identiteit van de melder zullen strikt vertrouwelijk 

worden behandeld. Meldingen worden uitsluitend buiten de gevestigde kanalen bekend gemaakt 
indien strikt noodzakelijk (bijv. na dagvaarding) maar steeds zullen alle waarborgen worden 
toegepast om vertrouwelijkheid in stand te houden.   



Blz. 13/13 

 

   

 
9.2.6 Daarnaast zullen lijnmanagers en het hoofd HR de identiteit van degene die melding heeft gedaan 

van een overtreding niet bekendmaken, en represailles voorkomen. 
 
9.3 Disciplinaire maatregelen 
 
9.3.1 Als een ”ontvanger” van de Vennootschap betrokken is geweest bij activiteiten in strijd met deze 

Code, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen die aansluiten bij de misdraging en de door 
de Vennootschap toegepaste straffen en de cao waaronder de “ontvanger” valt, naast de geldende 
arbeidsregelgeving. 

 
9.3.2 Ernstige overtredingen kunnen onbetaalde schorsing, verlies of verkleining van loonsverhogingen, 

bonussen of zelfs ontslag tot gevolg hebben. Indien een werknemer aantoonbaar de Code heeft 
overtreden, worden de definitieve beslissing en een kopie van een eventuele reprimande opgenomen 
in het personeelsdossier van deze werknemer en worden onderdeel van het permanente dossier.   

 
Deze belangen neemt Lagersmit in acht, streeft deze na en legt al haar werknemers dit op.  


