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Beste collega’s,

Ons doel is om Klöckner & Co de toekomst in te leiden op een succesvolle en duurzame wijze; om een 
innovatieve onderneming te zijn met een duidelijke focus op onze klanten. Op de weg daarheen zijn wij ons 
bewust van onze verantwoordelijkheden richting het milieu, de samenleving, onze medewerkers en onze 
aandeelhouders.

Continue veranderingen op economische en sociaal vlak in een snel wendbare marktomgeving die wordt 
gekarakteriseerd door digitale en ecologische transformatie, zijn de uitdagingen die wij zullen tegenkomen.

Een aantal kernwaarden dienen als basis voor onze beslissingen en acties:

• Verantwoordelijkheid en geloofwaardigheid
• Duurzaamheid en veiligheid, en
• ‘Empowerment’ van onze medewerkers

Deze kernwaarden bevatten allen het element Compliance; dat wil zeggen dat wij ons gedragen volgens de 
geldende wetten, interne bindende afspraken, vrijwillige ondertekening van en commitment aan internationale 
verdragen  en ethische principes; in het bijzonder Respect en Waardering. Zonder enige uitzondering zal illegaal 
en/of onethisch gedrag niet worden geaccepteerd – altijd en overal ter wereld!

Onze Gedragscode is onze gids die ons in staat stelt de juiste koers te houden zelfs tijdens stormachtige tijden. 
Dit vereist onwankelbare integriteit, in het bijzonder van onze managers, maar ook van iedere individuele 
medewerker/ster.

Ik vind het bijzonder belangrijk dat jullie allemaal begrijpen dat onze Gedragscode niet alleen is bedoeld om 
straffen en boetes te voorkomen. Het is belangrijk dat wij allemaal overtuigd zijn van de fundamentele en 
ethische waarden en principes die onze Gedragscode bevat en ons te allen tijde daarnaar gedragen.     

Het is aan ons en ik vertrouw erop dat jullie meedoen!

Guido Kerkhoff

Guido Kerkhoff
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
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1  Reputatie,  manaGement en VeRantwooRdelijkheid

1 Reputatie,  
management en  
verantwoordelijkheid

Bij Klöckner 1 zijn we ons bewust van onze rol in de maatschappij en van onze 
verantwoordelijkheden voor onze zakenrelaties,  aandeelhouders, medewerkers en voor 
het publiek in het algemeen. We hechten zeer veel belang aan heldere principes en aan 
een op waarden gebaseerd, ethisch verantwoord en rechtmatig  bedrijfsbeheer.

1 In het kader van deze gedragscode worden Klöckner & Co SE en al zijn directe en indirecte dochtermaatschappijen samen „Klöckner“ of de „Onderneming“ genoemd.
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Wie moeten zich aan onze gedragscode houden?

Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers, managers en leden van de raad 
van bestuur van de Onderneming. We beschouwen onze zakenrelaties in dit 
kader als een onderdeel van Klöckner. We verwachten dan ook dat zij deze 
gedragscode uitdragen en zich eveneens houden aan de relevante contractuele 
bepalingen als ze namens Klöckner actief zijn.

Leidinggevenden 2 die toezicht houden op het werk van onze zakenrelaties zijn er 
verantwoordelijk voor dat deze partners onze ethische normen begrijpen. Indien 
een zakenrelatie onze ethische normen, verwachtingen en daaraan gerelateerde 
contractuele verplichtingen niet naleeft, kan dit leiden tot beëindiging van de 
samenwerking.

Zo GebRuikt u deZe GedRaGsCode

Deze gedragscode bevat fundamentele principes en regels voor het verankeren 
van onze normen binnen onze gehele groep, en voor ons contact met 
 zakenrelaties en het publiek in het algemeen.

Het is onmogelijk om in onze gedragscode te anticiperen op al uw vragen of op 
elke situatie waarin u terecht kunt komen. Daarom gebruiken we in aanvulling 
op de gedragscode ook nog andere hulpmiddelen. Aan deze extra middelen 
wordt in deze gedragscode regelmatig gerefereerd. Zoals altijd vertrouwt de 
Onderneming op uw oordeelkundig vermogen en gaan we ervan uit dat u hulp 
vraagt als dit nodig is.

Omdat Klöckner in verschillende landen actief is, moeten we zeer alert zijn op 
de verschillende wetten en gebruiken die van toepassing kunnen zijn. We 
 respecteren de normen van onze klanten, zakenrelaties en collega’s, maar 
 tegelijkertijd willen we dat alle medewerkers minimaal voldoen aan de normen 
en principes die in deze gedragscode zijn opgenomen – tenzij deze strijdig zijn 
met de lokale wetgeving. In dat geval dient u advies in te winnen bij uw 
 National Compliance Officer. – Contactgegevens National Compliance Offices

2 De term „leidinggevende“ wordt in deze code gebruikt voor een medewerker die al dan niet vanuit zijn of haar functie als manager leiding geeft aan anderen binnen zijn of haar organisatie.

https://kloeco.sharepoint.com/sites/KCO_CCO/documents/SitePages/National%20Compliance%20Office.aspx
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Ik ben een leidinggevende en weet niet precies wat mijn 
 verplichtingen zijn als iemand naar me toe komt met een klacht of 
beschuldiging. En wat als een van de betrokkenen een hoge manager is?

Alle misstanden moeten zonder uitzondering worden gemeld, wie er 
ook bij betrokken is. Er zijn verschillende procedures mogelijk om 
klachten te melden. Als u het om wat voor reden dan ook niet prettig 
vindt om melding te doen bij een bepaalde persoon, kunt u contact 
opnemen met uw National Compliance Officer of met het Corporate 
Compliance Office in Duitsland.

We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en integer handelen, 
zelfs als we daarvoor moeilijke keuzes moeten maken. We kunnen alleen 
 succesvol zijn en groeien als we nu en in de toekomst aan deze verplichtingen 
voldoen.

 - Alle medewerkers zijn verplicht tot inachtneming van het bedrijfsbeleid, 
deze gedragscode, de wetgeving en andere bindende regels van het 
 juridische systeem waarbinnen ze actief zijn. 

 - Als u namens de Onderneming handelt, dient u dit op een professionele, 
eerlijke en ethisch verantwoorde manier te doen.

 - Zorg ervoor dat u bekend bent met de informatie in de gedragscode en de 
beleidsbepalingen. Let daarbij vooral op de onderdelen die samenhangen 
met de verantwoordelijkheden van uw functie. 

 - Voltooi tijdig alle vereiste medewerkerstrainingen en blijf op de hoogte van 
de huidige normen en verwachtingen.

 - Meld mogelijke schendingen van wettelijke bepalingen, regels of de 
 gedragscode bij uw leidinggevende of – indien nodig – bij uw National 
 Compliance Officer.

 - Werk mee en spreek de waarheid als u iets wordt gevraagd in het kader 
van een onderzoek of audit. Bewerk of vernietig nooit documenten naar 
 aanleiding van een onderzoek of als een onderzoek is aangekondigd.

Let op: er is nooit een excuus voor het schenden van wetgeving, regels, 
de gedragscode of de beleidsbepalingen van Klöckner, ook niet om zo 
aan zakelijke doelstellingen te voldoen.

1.1 Verantwoordelijkheden van medewerkers
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De leden van de raad van bestuur en alle leidinggevenden hebben een 
 voorbeeldfunctie en het is hun taak om deze gedragscode op een actieve 
manier te implementeren. Klöckner ondersteunt het werk van de 
 personeelsvertegenwoordigers en stimuleert dit met open discussies die 
 kenmerkend zijn voor een constructieve samenwerking.

Onze raad van bestuur en leidinggevenden spelen een bijzondere rol bij de 
implementatie en naleving van onze basisprincipes.

Leidinggevenden zijn er verantwoordelijk voor dat er binnen hun 
verantwoordelijkheidsgebied geen wetsovertredingen plaatsvinden die kunnen 
worden voorkomen door een deugdelijke supervisie en organisatie. We 
verwachten van hen dat ze voorgaan in het naleven van de hoogste normen 
van ethisch verantwoord ondernemen. Concreet moeten leidinggevenden:

 - Het goede voorbeeld geven. 
 - Een leiderschapsstijl hanteren die de nadruk legt op samenwerking binnen 

een team en de teamleden aansturen en motiveren om de gewenste 
doelstellingen en resultaten te bereiken.

 - Heldere, meetbare, ambitieuze en realistische doelstellingen hanteren.
 - Medewerkers ondersteunen bij hun ontwikkeling en hen in staat stellen om 

hun doelen te bereiken.
 - Medewerkers nauwkeurige, volledige en bindende instructies geven, vooral 

met betrekking tot de naleving van wettelijke bepalingen. 
 - Voortdurend de naleving van wettelijke bepalingen en interne richtlijnen 

bewaken.
 - Zorgen voor een duidelijke en ondubbelzinnige communicatie tussen 

leidinggevenden en medewerkers.

1.2 Extra verantwoordelijkheden van het management van Klöckner

 - Proactief zijn en gelegenheden creëren voor het bespreken van ethische 
kwesties en moeilijke situaties.

 - Een omgeving creëren waarin iedereen vragen durft te stellen en eventuele 
schendingen van de gedragscode en de beleidsbepalingen durft te melden. 
Ze moeten snel en effectief reageren op kwesties die bij hen onder de 
aandacht worden gebracht.

 - Ervoor zorgen dat onze zakenrelaties weten wat hun verplichtingen zijn met 
betrekking tot ethische kwesties en naleving.

de juiste keuZes maken –  RiChtlijnen VooR een ethisCh 

VeRantwooRde besluitVoRminG

Het is niet altijd even gemakkelijk om de juiste beslissing te nemen. Soms wordt u onder 
druk gezet of weet u niet precies hoe u moet handelen. U staat er bij een lastige keuze 
echter nooit alleen voor. Uw collega's en het management zijn altijd bereid om te helpen 
en u kunt terugvallen op diverse informatiebronnen, zoals de gedragscode, onze 
beleidsbepalingen en richtlijnen, en uw National Compliance Office.

Als u voor een moeilijke beslissing staat, bieden deze vragen wellicht houvast:

 - Is het wettig?
 - Sluit het aan bij de gedragscode en de beleidsbepalingen?
 - Is de beslissing gebaseerd op een solide begrip van de risico's die het met zich 

meebrengt?
 - Kan ik de beslissing voor mezelf verantwoorden?
 - Zou ik nog steeds achter de beslissing staan als het in het nieuws komt?

 
Is het antwoord op een of meer van deze vragen „nee“? Doe het dan niet en maak uw 
zorgen kenbaar.
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Ik ben een leidinggevende. Als ik een overtreding signaleer op een afdeling waarvoor ik niet 
verantwoordelijk ben, moet ik hier dan toch melding van maken?

U bent op de eerste plaats verantwoordelijk voor de medewerkers en zakenrelaties die onder 
uw supervisie vallen. Daarnaast wordt van Klöckner-medewerkers verwacht dat ze melding 
maken van alle misstanden die ze signaleren. Voor u als leidinggevende geldt die verplichting 
nog meer. U kunt het beste eerst contact opnemen met de leidinggevende van de betreffende 
afdeling. Als dit niet tot een oplossing leidt of als dit niet haalbaar is, kunt u de kwestie melden 
bij uw National Compliance Officer of bij het Corporate Compliance Office in Duitsland.

Mijn businessunit heeft verschillende doelstellingen 
die we moeten halen. Soms heb ik de neiging om de 
gedragscode en de beleidsbepalingen te schenden om 
deze doelstellingen te behalen. Is dit acceptabel?

Nee, nooit. Hoewel bedrijven de lat hoog moeten leggen 
om succes te hebben en medewerkers ernaar moeten 
streven om deze doelstellingen te behalen, mag u de 
gedragscode of de beleidsbepalingen nooit schenden.
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let us know GebRuiken

Let Us Know en de webportal zijn zeven dagen per week 24 uur per dag beschikbaar. 
Speciaal opgeleide specialisten van een onafhankelijke dienstverlener beantwoorden de 
telefoon, registreren uw klacht en sturen eventueel een schriftelijke rapportage naar het 
Corporate Compliance Office voor nader onderzoek.

Nadat u de melding heeft gedaan, krijgt u een identificatienummer waarmee u de status 
van de klacht kunt controleren. Dit is vooral van belang als het om een anonieme melding 
gaat, omdat we voor een effectief onderzoek mogelijk aanvullende informatie nodig 
hebben. Aan de hand van het identificatienummer kunt u ook de afhandeling van het 
onderzoek volgen. Om privacyredenen kan de Onderneming u echter geen informatie 
geven over individuele disciplinaire maatregelen. 

Al uw meldingen worden vertrouwelijk behandeld door iedereen die is betrokken bij de 
beoordeling en het eventueel daaruit voortvloeiende onderzoek.

Laat u horen en vraag om hulp als u onwettig of onethisch gedrag signaleert of 
vermoedt, of als u niet weet wat u moet doen.

Bespreek de zaak in beginsel met uw leidinggevende. Als dit niet mogelijk is of 
als u er liever met iemand anders over spreekt, heeft u diverse mogelijkheden:

 - Ten eerste:  kunt u contact opnemen met een andere leidinggevende of
iemand van het management.

 - Ten tweede:  kunt u contact opnemen met de National Compliance Officer
of met het Corporate Compliance Office in Duitsland als u uw 
leidinggevende niet in vertrouwen wilt nemen of als u denkt 
dat het management u niet kan helpen.

 - Ten derde:  kunt u ook gebruik maken van de klokkenluiderslijn ‘Let Us
Know’: Hotline Let Us Know.

Als dit is toegestaan door de lokale wetgeving mag u ook anoniem een melding 
doorgeven. We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen 
dat uw melding op een correcte manier wordt behandeld. U mag alleen 
informatie aanleveren die naar uw weten juist is.

Klöckner wordt er alleen maar beter van als u vragen durft te stellen of 
een klacht indient. Door actie te ondernemen, uw stem te laten horen 
en twijfelachtig gedrag te melden, beschermt u uw collega's en onze 
reputatie. Vergeet niet dat misstanden pas kunnen worden aangepakt 
als iemand ze onder de aandacht brengt.

1.3 Vragen stellen en schendingen melden

https://kloeco.sharepoint.com/sites/KCO_CCO/documents/SitePages/Ethics%20Hotline.aspx
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Onze leidinggevende doet meestal niets met meldingen over mogelijk 
wangedrag. Sterker nog: ik heb het idee dat ze dit de klagers niet in dank 
afneemt. Daardoor heb ik een probleem. Een collega deed iets wat volgens 
mij ethisch onverantwoord is. Wat moet ik nu doen?

Onderneem actie en laat van u horen. We willen geen cultuur van wantrouwen 
creëren, maar u bent wel verplicht om melding te maken van wangedrag. Normaal 
gesproken kunt u uw zorgen het beste eerst bij uw leidinggevende melden. 
Als dit echter niet gewenst is of als u dat om wat voor reden dan ook liever 
niet doet, dient u contact op te nemen met uw National Compliance Officer.

Wat gebeurt er als iemand misbruik maakt van 
Let Us Know en iemand vals beschuldigd?

Uit ervaring weten we dat Let Us Know zelden 
wordt misbruikt, maar het is wel belangrijk 
om te benadrukken dat we alle meldingen en 
webrapportages natrekken. Iemand die 
opzettelijk misbruik maakt van Let Us Know 
om onwaarheden te verspreiden, iemand te 
bedreigen of ten onrechte de reputatie van een 
ander te beschadigen, kan disciplinaire maatregelen 
en mogelijk zelfs ontslag tegemoet zien.
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U kunt ethische misstanden vertrouwelijk melden, zonder dat u bang hoeft te 
zijn voor represailles. Klöckner zal nooit represailles tolereren tegen een 
medewerker die vragen durft te stellen of melding maakt van een mogelijke 
schending van de gedragscode of de beleidsbepalingen. 

1.4 Ons antivergeldingsbeleid

Alle medewerkers kunnen disciplinaire maatregelen tegemoet zien als ze zich 
niet aan de wet of andere juridische verplichtingen houden. U kunt ook 
sancties verwachten als u interne regels of landspecifieke richtlijnen (zoals 
beleidsbepalingen) van een aangesloten bedrijf schendt. 

Schendingen van wet- en regelgeving kunnen leiden tot gerechtelijke 
procedures en sancties, en in bepaalde gevallen zelfs tot strafrechtelijke 
vervolging.

1.5  Aansprakelijkheid en 
inachtneming van regels

De directie zal deze gedragscode regelmatig herzien en aanbevelingen voor 
aanpassingen ter goedkeuring voorleggen aan de raad van bestuur. In zeer 
uitzonderlijke gevallen kan de Onderneming het wenselijk achten om een 
bepaling in de gedragscode niet te laten gelden.

1.6  Vrijstellingen en 
uitzonderingen



2 onZe VeRantwooRdelijkheden VooR elkaaR

2 Onze  
verantwoordelijkheden  
voor elkaar

We blijven ons inzetten voor een ondersteunende, professionele en respectvolle 
werkomgeving, zodat we talentvolle mensen kunnen aantrekken en behouden. Een 
dergelijke omgeving draagt niet alleen bij tot het succes van Klöckner, maar zorgt er 
ook voor dat elke medewerker zich kan ontwikkelen en het beste uit zichzelf kan halen.
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Wat we beloven

Onze collega’s, sollicitanten en zakenrelaties hebben recht op een respectvolle 
behandeling en moeten worden beoordeeld op hun kwalificaties, vertoonde 
vaardigheden en prestaties. 

We hebben respect voor alle culturen en alle ethische en religieuze 
achtergronden. We gaan altijd uit van het principe van gelijke rechten, ongeacht 
ras, geslacht, leeftijd, afkomst, huidskleur, lichamelijke gesteldheid, nationaliteit, 
seksuele geaardheid, genderidentiteit, godsdienst of andere wettelijk 
beschermde kenmerken of activiteiten.

Informatie die bijdraagt aan of aanzet tot rassenhaat, verheerlijking van geweld 
of strafbare feiten, die seksueel aanstootgevend is in de betreffende culturele 
context of die op een andere manier wettelijk is beschermd, mag in geen enkel 
geval binnen onze Onderneming worden verzameld of verspreid.

We zorgen ervoor dat we:

 - Respectvol en professioneel met anderen omgaan. 
 - Diversiteit bevorderen via ons wervingsbeleid en via andere beslissingen 

in het kader van ons personeelsbeleid.
 - Geen mensen discrimineren op basis van een eigenschap die wordt 

beschermd door de wet of door ons bedrijfsbeleid. 
 - Nooit seksuele intimidatie (zoals het vragen om seksuele gunsten of 

ander ongewenst verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard) tolereren. 
 - Ons professioneel gedragen. We bezoeken geen ongepaste websites en 

laten geen seksueel getinte of aanstootgevende afbeeldingen zien.

2.1 Discriminatie en intimidatie

We moeten alert zijn op:

 - Opmerkingen, grappen of documenten (waaronder e-mails) die voor 
anderen mogelijk aanstootgevend zijn.

 - Ongepaste vooroordelen jegens anderen. Leidinggevenden dienen 
medewerkers te beoordelen op hun prestaties. We laten ongerelateerde 
afwegingen buiten beschouwing bij onze beslissingen en gebruiken 
objectieve, meetbare normen.

 - Verbaal of fysiek gedrag waar andere medewerkers last van hebben. Dit 
verstoort immers hun werkzaamheden en kan zelfs resulteren in een 
intimiderende, aanstootgevende, beledigende of vijandige werkomgeving. 
Dit zal nooit worden getolereerd.

Meer informatie?

 - Bespreek uw vragen of klachten met betrekking tot discriminatie of 
intimidatie met uw lokale HR-vertegenwoordiger.
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Een van mijn collega’s stuurt e-mails met discriminerende 
en denigrerende opmerkingen over bepaalde 
nationaliteiten. Ik vind dat niet prettig, maar niemand 
zegt er iets van. Wat moet ik nu doen?

Geef dit door aan uw leidinggevende. Het versturen van 
dergelijke informatie is in strijd met onze waarden en ons 
beleid voor het gebruik van e-mail en onze normen met 
betrekking tot diversiteit, intimidatie en discriminatie. 
Door niets te doen vergoelijkt u discriminatie en tolereert 
u overtuigingen die schadelijk zijn voor de gezonde 
teamomgeving die we samen hebben gecreëerd.

Tijdens een zakenreis nodigde een collega me herhaaldelijk uit voor een 
drankje en maakte hij opmerkingen over mijn uiterlijk. Ik voelde me hierdoor 
ongemakkelijk. Ik vroeg hem te stoppen, maar dat deed hij niet. We waren 
niet op kantoor en het was ook na kantoortijd, dus ik weet niet zo goed wat ik 
moet doen. Is dit intimidatie?

Jazeker, dit is ontoelaatbaar gedrag. Niet alleen tijdens kantooruren, maar in 
alle werkgerelateerde situaties, waaronder zakenreizen. Vertel uw collega dat 
dergelijk gedrag ongepast is en dat hij ermee moet stoppen. Zeg ook dat u dit 
gedrag zult moeten melden aan uw lokale HR-vertegenwoordiger als hij er 
desondanks mee doorgaat.
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Werken bij Klöckner gebeurt op vrijwillige basis. Dwangarbeid, alle vormen 
van onvrijwillige arbeid en kinderarbeid zijn onacceptabel en verboden. Met 
inachtneming van de geldende ILO-conventies 138 en 182 nemen we bovendien 
niemand in dienst die jonger is dan 15 jaar. Als we iemand in dienst nemen die 
jonger is dan 18 jaar, zorgen we ervoor dat zijn of haar gezondheid en veiligheid 
niet in gevaar komen.

We voldoen aan alle relevante voorschriften en regels betreffende arbeidstijd, 
pauzes, vakanties en compensaties. 

Klöckner erkent het recht van medewerkers om zich op democratische basis te 
verenigen in vakbonden en medezeggenschapsorganen. Medewerkers zullen 
nooit worden gediscrimineerd of bevoordeeld op basis van hun lidmaatschap 
van een vakbond of medezeggenschapsorgaan. Het recht van vakbonden om 
binnen de toepasselijke landelijke wetgeving activiteiten te ondernemen wordt 
eveneens erkend.

2.2 Rechten van medewerkers
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Wat we beloven

De gezondheid van al onze medewerkers en stakeholders heeft voor ons de 
hoogste prioriteit en we doen er dan ook alles aan om schade aan de 
gezondheid te voorkomen.

Daarom streven we naar een gezonde en veilige werkomgeving voor collega’s, 
onderaannemers en andere bezoekers van onze faciliteiten. Zo is onrechtmatig 
bezit van (vuur)wapens en explosieven niet toegestaan op de werkplek.

Daarnaast moet het management ervoor zorgen dat de juiste procedures en 
beschermende maatregelen worden geïmplementeerd. Vervolgens zijn alle 
medewerkers zelf verantwoordelijk voor het volgen van veilige werkwijzen, ter 
bescherming van zichzelf, collega’s en anderen.

We zijn proactief en spreken ons uit als er mogelijk een probleem is op 
het gebied van veiligheid en gezondheid. Hoe meer we communiceren, 
des te beter kunnen we onveilige of ongezonde werkomstandigheden 
voorkomen of verbeteren. Zorg voor de veiligheid van uw collega’s!

We zorgen ervoor dat we:

 - Letten op de veiligheidsregels en -praktijken die relevant zijn voor onze 
functie. 

 - Alleen werkzaamheden uitvoeren waarvoor we zijn gekwalificeerd.
 - Stoppen met werkzaamheden als deze volgens ons onveilig zijn.
 - Alle ongevallen, verwondingen, ziekten of onveilige omstandigheden direct 

melden. We gaan er nooit van uit dat iemand anders een risicovolle of 
gevaarlijke situatie wel zal melden. 

 - De noodprocedures kennen van de locaties waar we werken.

2.3 Veiligheid en een risicovrije werkomgeving

We moeten alert zijn op:

 - Onveilige handelingen of werkomstandigheden.
 - Onzorgvuldige of ontbrekende handhaving van veiligheidsnormen, 

bijvoorbeeld bij toegangsprocedures voor faciliteiten.

Meer informatie?

 - Bespreek uw vragen of klachten met betrekking tot gezondheid en veiligheid 
met uw leidinggevende.

Voorkomen van geweld op het werk
Geweld is in geen enkele vorm toegestaan bij Klöckner. Het volgende wordt 
nooit getolereerd:

 - Intimidatie, bedreiging of agressief gedrag.
 - Het veroorzaken van lichamelijk letsel bij een ander.
 - Vandalisme, brandstichting, sabotage of andere criminele activiteiten.
 - Aanstootgevende opmerkingen over gewelddadige situaties of gedrag.

beleid met betrekking tot alcohol- en drugsgebruik
 - Als we op onze werkplek zijn of elders namens de Onderneming actief zijn, 

mogen we nooit onder invloed zijn en moeten we altijd in staat zijn om onze 
taken uit te voeren. Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor Klöckner 
zien we af van het gebruik, bezit of het onder invloed zijn van illegale drugs, 
medicijnen of andere middelen die de veiligheid en effectiviteit van de 
werkomgeving in gevaar brengen of de reputatie van de Onderneming 
schade toebrengen.
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2 onZe VeRantwooRdelijkheden VooR elkaaR

Ik heb gemerkt dat sommige activiteiten op mijn afdeling niet 
veilig worden uitgevoerd. Bij wie kan ik terecht? Ik werk hier pas 
sinds kort en wil niet lastig worden gevonden.

Bespreek uw klachten met uw leidinggevende. Misschien zijn er 
goede redenen voor de betreffende werkwijze. Vergeet echter niet 
dat het uitspreken van zorgen over de veiligheid nooit als lastig 
wordt gezien, maar als het nemen van verantwoordelijkheid.

Moeten onderaannemers zich aan dezelfde regels en procedures 
op het gebied van gezondheid en veiligheid houden als onze 
eigen medewerkers?

Absoluut. Leidinggevenden moeten ervoor zorgen dat 
onderaannemers die op ons terrein werken alle wetten en regels 
die relevant zijn voor de betreffende faciliteit en alle aanvullende 
eisen die de Onderneming stelt begrijpen en ook naleven.
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2 onZe VeRantwooRdelijkheden VooR elkaaR

Wat we beloven

Bij Klöckner zijn we ons ervan bewust dat de bescherming van privacy van het 
grootste belang is en dat persoonlijke gegevens zorgvuldig moeten worden 
behandeld.

Veel van onze medewerkers hebben toegang tot persoonlijke gegevens van 
collega’s en andere mensen. We zijn het aan hen verplicht om de toepasselijke 
wetgeving te garanderen. Bovendien gelden er in bepaalde rechtssystemen 
(onder meer in de Europese Unie) strenge wetten en regels met betrekking tot 
het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens van 
medewerkers en van derden, zoals klanten en zakenrelaties.

We verzamelen, verwerken of gebruiken persoonlijke gegevens alleen als dit 
noodzakelijk is voor specifieke, duidelijke en legitieme zakelijke doeleinden. 

Het verwerken en het gebruik van gegevens moet transparant zijn voor de 
betreffende personen en ze moeten te allen tijde het recht hebben om 
informatie te verkrijgen, bezwaren en correcties kenbaar te maken en te vragen 
om persoonlijke gegevens te laten blokkeren of verwijderen.

We zorgen ervoor dat we:

 - Weten welke informatie extra is beschermd door de wet en het 
bedrijfsbeleid (bijvoorbeeld naar personen te herleiden informatie als  
sofi-nummers en bankrekeningnummers). We beschermen deze  
informatie met behulp van passende middelen (zoals encryptie of andere 
vormen van beperkte toegang).

 - Geen persoonlijke gegevens bekijken, bespreken of delen, tenzij hiervoor een 
legitieme zakelijke reden bestaat en we hebben vastgesteld dat hierbij de 
toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

2.4 Privacy en gegevensbescherming

 - Vertrouwelijke medewerkersinformatie of andere persoonlijke gegevens 
binnen de Onderneming of met externe partijen alleen delen als we er zeker 
van zijn dat deze gegevens afdoende zijn beschermd en dat de wetgeving 
wordt nageleefd.

 - Verlies of onbedoelde openbaarmaking van medewerkersinformatie of 
andere persoonlijke gegevens direct melden bij onze Local Data Protection 
Contact (LDPC).

We moeten alert zijn op:

 - Onopzettelijke openbaarmaking van persoonlijke gegevens in openbare 
situaties, zoals tijdens telefoongesprekken of bij het werken op de laptop. 

 - Het onwettig verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens.
 - Het verliezen van de controle over persoonlijke gegevens. We verzenden 

alleen om legitieme zakelijke redenen persoonlijke gegevens naar het 
buitenland of naar derden. Daarbij zorgen we ervoor dat deze gegevens 
voldoen aan de lokale wetgeving.

Meer informatie?

 - Bespreek uw vragen of klachten met betrekking tot de bescherming van de 
privacy van medewerkers en gegevensbescherming met uw National 
Compliance Officer.



3 onZe VeRantwooRdelijkheden VooR klanten en ZakenRelaties

3 Onze  
verantwoordelijkheden voor 
klanten en zakenrelaties

Onze zakenrelaties dragen in aanzienlijke mate bij aan ons succes.  
We willen ervoor zorgen dat ze graag met ons blijven samenwerken.  
Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat we hen altijd op een rechtmatige 
en ethisch verantwoorde manier behandelen.
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3 onZe VeRantwooRdelijkheden VooR klanten en ZakenRelaties

Wat we beloven

We willen samenwerken met zakenrelaties die net als wij de lat hoog leggen 
als het gaat om ethisch verantwoord ondernemen. Als u een leidinggevende 
functie vervult bij Klöckner en toezicht houdt op onze zakenrelaties, moet u 
hen op de hoogte stellen van onze hoge normen met betrekking tot ethische 
kwesties en compliance.

Ons beleid is erop gericht om producten in te kopen en zakenrelaties te 
selecteren op basis van behoefte, kwaliteit, service, prijs, voorwaarden en 
andere relevante condities.

We zorgen ervoor dat we:

 - Vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van zakenrelaties respecteren en 
beschermen. 

 - Per leverancier specifieke beslissingen nemen in het belang van Klöckner, 
dus niet voor persoonlijk voordeel of gewin.

 - Er zeker van zijn dat adviseurs, makelaars en andere zakenrelaties zich 
conformeren aan onze normen. Daarbij letten we er nadrukkelijk op dat ze 
de bestrijding van corruptie hoog in het vaandel hebben staan.

We moeten alert zijn op:

 - Signalen dat onze zakenrelaties toepasselijke wet- en regelgeving schenden. 
We dringen bij hen aan op een eerlijke verantwoording van tijd en 
materialen, en op een tijdige aanvaarding van diensten die voldoen aan onze 
normen.

 - Situaties die mogelijk tot een conflict kunnen leiden. In dergelijke gevallen 
onthouden we ons van het nemen of beïnvloeden van aankoopbeslissingen.

3.1 Samenwerken met onze zakenrelaties

We hechten zeer veel waarde aan een ethisch verantwoord en rechtmatig bedrijfsbeheer 
en verwachten hetzelfde van onze zakenrelaties. We verwachten dat de volgende 
basisprincipes worden nageleefd:

 - Naleving van toepasselijke wetgeving
 - Geen betrokkenheid bij corruptie
 - Respect voor mensenrechten
 - Verbod op kinderarbeid
 - Naleving van de wettelijke regels voor minimumlonen en arbeidsuren 
 - Bescherming van de gezondheid en de veiligheid van medewerkers
 - Bevordering van de bescherming van het milieu

Meer informatie?

 - Bespreek uw vragen of klachten met betrekking tot de relatie met 
leveranciers met uw National Compliance Officer. 

 - Weet u niet precies hoe u kunt vaststellen of externe partijen en 
tussenpersonen aansluiten bij onze normen? Raadpleeg dan onze 
bedrijfsrichtlijn voor de samenwerking met tussenpersonen. Er zijn ook 
richtlijnen voor geschenken, uitnodigingen en kortingen, en voor de 
bestrijding van corruptie bij zakelijke transacties.
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Wat we beloven

In ons competitieve ondernemingsklimaat is informatie over concurrenten 
een waardevol middel. Bij het verzamelen van bedrijfsinformatie moeten onze 
medewerkers en anderen die namens ons werken zich hoe dan ook altijd 
houden aan eerlijke en ethisch verantwoorde handelspraktijken.

We mogen nooit betrokken raken bij fraude, bedrog of misleiding om informatie 
te verkrijgen. Voor voormalige medewerkers van concurrenten die Klöckner in 
dienst heeft, geldt dat we alle juridische verplichtingen die deze medewerkers 
hebben om geen vertrouwelijke informatie over hun vroegere werkgevers te 
gebruiken of prijs te geven, erkennen en respecteren.

We zorgen ervoor dat we:

 - Uitsluitend op een legale en ethisch verantwoorde manier informatie over 
concurrenten verzamelen en dit nooit doen door middel van bedrog.

 - Geen contact opnemen met concurrenten met de bedoeling om 
vertrouwelijke informatie te verkrijgen.

 - Er zeker van zijn dat externe partijen die namens ons werken onze 
standaarden onderschrijven.

We moeten alert zijn op:

 - Het bewaren van documenten of computerbestanden van voormalige 
werkgevers, als dit in strijd is met de wetgeving of contracten.

 - Oneigenlijk gebruik van vertrouwelijke informatie van concurrenten.
 - Oneigenlijk gebruik van sollicitatiegesprekken als een manier om 

vertrouwelijke informatie over concurrenten in handen te krijgen.
 - De omgang met nieuwe medewerkers, die we nooit mogen vragen om 

vertrouwelijke informatie over hun vorige werkgever met ons te delen.

3.2 Informatie over concurrenten

Meer informatie?

Bespreek uw vragen of klachten met betrekking tot het verzamelen van 
informatie over concurrenten met uw National Compliance Officer.

Ik ben een leidinggevende en een van mijn nieuwe medewerkers heeft 
een klantenoverzicht en een prijslijst van haar vorige werkgever bij zich. 
Ze zegt dat we er ons voordeel mee kunnen doen. Moet ik dit negeren 
en deze collega haar gang laten gaan?

Nee. Als een medewerker informatie over een concurrent bewaart, kan 
deze concurrent juridische stappen tegen ons ondernemen. Vertel haar 
dat ze de lijsten niet mag gebruiken en dat ze deze moet vernietigen. 
Ook moet u dit melden aan uw National Compliance Officer.
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Wat we beloven

Een belangenconflict doet zich voor als er tegenstrijdige belangen zijn die ons 
vermogen om objectieve beslissingen te nemen voor Klöckner in de weg staan. 
Van ons allemaal wordt verwacht dat we gezond verstand gebruiken en zelfs 
maar de schijn van een belangenconflict voorkomen. Dit kan immers het 
vertrouwen dat anderen in ons stellen ondermijnen en onze reputatie beschadigen.

We zorgen ervoor dat we:

 - Waar mogelijk voorkomen dat we terechtkomen in situaties die een 
belangenconflict met zich meebrengen. 

 - Onze zakelijke beslissingen altijd laten bepalen door het belang van 
Klöckner.

 - Elke situatie die mogelijk kan leiden tot een belangenconflict bespreken met 
onze leidinggevende. 

 - Vooruitdenken en proactief omgaan met situaties die onze belangen of die 
van een familielid in conflict kunnen brengen met die van Klöckner.

We moeten alert zijn op:

Mogelijke belangenconflicten, zoals in de volgende algemene voorbeelden:

Zakelijke kansen
Als u in het kader van uw werkzaamheden een zakelijke kans ziet, behoort deze 
op de eerste plaats aan Klöckner toe. Dit houdt in dat u deze kans niet zelf mag 
benutten, tenzij u hiervoor toestemming heeft van uw National Compliance 
Officer. Een mogelijke voorbeeld is het persoonlijk profiteren van kansen op 
het gebied van onroerend goed die u in het kader van uw werkzaamheden 
ontdekt. Ook het als privépersoon plaatsen van bestellingen bij bedrijven 

3.3 Belangenconflicten

waarmee we zakendoen in de hoop dat u korting of een speciale behandeling 
krijgt, is niet toegestaan.

Vrienden en familieleden
In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat u moet samenwerken met goede 
vrienden of familieleden die in dienst zijn bij een klant, leverancier of 
concurrent. Aangezien niet alle mogelijke conflicten door ons zijn te voorzien, 
dient u deze altijd aan uw leidinggevende voor te leggen.

externe dienstverbanden
Om belangenconflicten en mogelijke andere problemen te voorkomen, dient u 
eventuele externe dienstverbanden altijd te bespreken met uw leidinggevende 
en uw lokale HR-vertegenwoordiger. Als een extern dienstverband wordt 
goedgekeurd, mag dit op geen enkele manier ten koste gaan van uw werk voor 
Klöckner. Werken voor een concurrent, klant of leverancier is nooit toegestaan.

persoonlijke investeringen
Het management moet schriftelijk op de hoogte worden gesteld als u of een 
naast familielid aanzienlijke investeringen doet in een concurrent, klant of 
leverancier. Een „aanzienlijke investering“ is elke directe of indirecte investering 
van 5% of meer van het kapitaal van de concurrent, klant of leverancier.

Meer informatie?

 - Bespreek uw vragen of klachten met betrekking tot belangenconflicten met 
uw leidinggevende of National Compliance Officer.
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Wat we beloven

In bepaalde omstandigheden is een bescheiden geschenk te beschouwen als 
een attent bedankje. En een etentje kan de meest geschikte omgeving vormen 
voor een zakelijk gesprek dat de professionele relatie verbetert. De uitwisseling 
van geschenken en uitnodigingen kan echter de schijn wekken van een 
belangenconflict als er niet zorgvuldig mee wordt omgegaan. Vooral als het 
vaak gebeurt of als de waarde ervan aanzienlijk is, kan iemand met recht 
vermoeden dat het mogelijk een zakelijke beslissing kan beïnvloeden.

We zorgen ervoor dat we:

 - Alleen geschenken en uitnodigingen verstrekken en accepteren als deze 
redelijkerwijs aansluiten bij een zakelijke relatie.

 - Geen enkel geschenk accepteren van een zakenrelatie met wie we 
contractonderhandelingen voeren en dat we nooit geld of met geld 
vergelijkbare middelen accepteren als geschenk.

 - Het beleid van de organisatie van de ontvanger kennen en naleven voordat 
we geschenken, gunsten of uitnodigingen aanbieden of verlenen.

We moeten alert zijn op:

 - Situaties die de Onderneming in verlegenheid kunnen brengen, zoals het 
bezoeken van seksueel georiënteerde etablissementen. 

 - Zakenrelaties die private ondernemingen lijken te zijn, terwijl ze in 
werkelijkheid als overheidsinstanties te beschouwen zijn. 

 - Geschenken, gunsten of uitnodigingen die voor private ondernemingen wel 
redelijk worden geacht, maar niet voor overheidsinstanties.

3.4 Geschenken en uitnodigingen

 - Externe partijen of vertegenwoordigers die vooral van waarde lijken te zijn 
vanwege hun persoonlijke relaties en niet vanwege de diensten die ze 
leveren, of die een vergoeding vragen die niet in verhouding staat tot hun 
diensten.

Meer informatie?

 - Bespreek uw vragen of klachten met betrekking tot geschenken en 
uitnodigingen met uw National Compliance Officer.

 
Zie ook onze richtlijn voor geschenken, uitnodigingen en kortingen

GesChenken en uitnodiGinGen Van ambtenaRen

Geen enkele werknemer mag direct of indirect onverantwoorde privileges aanbieden 
of beloven aan ambtenaren, zichzelf dergelijke privileges laten aanbieden of beloven, 
of dergelijke privileges goedkeuren.

Zorg ervoor dat u altijd weet of u al dan niet te maken heeft met een organisatie die 
is gerelateerd aan de overheid. Dit is niet altijd meteen duidelijk. Bedrijven als 
luchtvaartmaatschappijen, oliemaatschappijen, nutsbedrijven en transportbedrijven 
kunnen geheel of gedeeltelijk in het bezit zijn van of worden gecontroleerd door de 
overheid, waardoor ze aan speciale regels zijn onderworpen. Bij twijfel moet u de 
situatie altijd bespreken met uw leidinggevende of uw National Compliance Officer.

https://kloeco.sharepoint.com/sites/KCO_CCO/documents/SitePages/Gifts,%20Entertainment%20and%20Rebates.aspx
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Tijdens een zakenreis kreeg ik een wat mij betreft buitensporig 
geschenk van een zakenrelatie. Wat moet ik nu doen?

U moet dit melden bij uw leidinggevende, die zo snel mogelijk de 
National Compliance Officer op de hoogte stelt. Mogelijk moeten we 
het geschenk terugsturen, samen met een brief waarin we ons beleid 
toelichten. Als het om een aan bederf onderhevig geschenk gaat of 
als het onpraktisch is om het geschenk terug te sturen, kan het 
wellicht worden verdeeld onder de medewerkers of aan een goed doel 
worden gegeven. Hierover geven we de schenker schriftelijk uitleg.

Tijdens de onderhandelingen met een potentiële nieuwe 
zakenrelatie vertelden ze dat ze een gratis registratie hadden 
voor een lokaal seminar. Ze konden er zelf niet bij zijn en ze 
vroegen of ik in hun plaats wilde gaan. Nu overwoog ik toch al 
om het seminar bij te wonen, omdat het thema interessant is 
voor mijn functie. Het levert me geen persoonlijk gewin op, 
het zou goed zijn voor Klöckner en het zou zonde zijn om niets 
te doen met de registratie. Ik ben dus van plan om „ja“ te 
zeggen. Toch vraag ik me af of dit wel de juiste beslissing is.

U moet het aanbod afwijzen. Als u bent betrokken bij 
onderhandelingen, mag u tijdens de onderhandelingsprocedure 
nooit geschenken accepteren. Dit zou de indruk kunnen 
wekken dat u later iets voor hen terug moet doen en dit is 
altijd ongepast.



4 onZe VeRantwooRdelijkheden VooR aandeelhoudeRs en VooR de maRkt

4 Onze verantwoordelijkheden 
voor aandeelhouders 
en voor de markt

We vinden het onze plicht om bedrijfsactiviteiten transparant en verantwoordelijk uit 
te voeren. We verliezen onze verplichtingen jegens onze aandeelhouders nooit uit het 
oog en laten ons altijd leiden door onze waarden en ons respect voor de wetgeving die 
betrekking heeft op onze operaties, overal waar we zakendoen.
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Wat we beloven

Zakenrelaties, ambtenaren en het publiek moeten kunnen vertrouwen op de 
nauwkeurigheid en volledigheid van onze publicaties en bedrijfsdocumenten. 
Nauwkeurige informatie is ook binnen de Onderneming van essentieel belang 
voor het nemen van de juiste beslissingen.

Onze boekhouding en onze documenten moeten voldoen aan geaccepteerde 
boekhoudregels en controles. Met name medewerkers met een functie in 
de financiële of operationele verslaglegging of rapportage hebben een 
verantwoordelijkheid op dit gebied, maar los daarvan spelen we allemaal een 
rol bij de procedures voor het vastleggen van de bedrijfsresultaten en het 
onderhouden van documenten. Alle documenten (financiële rapporten, 
boekhoudkundige documenten, verkooprapportages, declaraties, rapportages 
op het gebied van milieu en veiligheid, et cetera) moeten tijdig gereed zijn en 
de relevante feiten moeten helder worden geformuleerd en aansluiten bij de 
aard van de betreffende transacties. We tolereren geen schendingen van 
boekhoudregels, frauduleuze boekhouding of onjuiste documentatie.

We zorgen ervoor dat we:

 - Een boekhouding en bedrijfsdocumenten creëren die volledig aansluiten 
bij de daadwerkelijke activiteiten en transacties.

 - Er zeker van zijn dat transacties worden gedocumenteerd volgens ons 
systeem van interne controle. 

 - Onze zakelijke communicatie (zoals e-mails) zorgvuldig en helder 
formuleren. Tijdens het schrijven van deze communicatie houden we in ons 
achterhoofd dat deze documenten ooit openbaar kunnen worden gemaakt. 

 - Documenten bewaren, beveiligen en verwijderen volgens de toepasselijke 
beleidsregels. Er gelden mogelijk extra maatregelen voor documenten die 
onderhevig zijn aan een juridische bewaarplicht, beheerverzoeken of 
bepaalde regelgeving.

4.1 Bedrijfsdocumenten ontwikkelen en onderhouden

We moeten alert zijn op:

 - Valse declaraties op kostenrapportages of urenregistraties.
 - Boekingen die niet duidelijk en volledig zijn of die de ware aard van de 

transactie verbergen of verhullen.
 - Geheime of niet-geregistreerde fondsen, activa of passiva.
 - Bemoeienis met de controle van de financiële administratie.

Meer informatie?

 - Bespreek uw vragen of klachten met betrekking tot ons documentbeheer en 
publicatieprocedures met uw leidinggevende of uw National Compliance 
Officer.



27

4 onZe VeRantwooRdelijkheden VooR aandeelhoudeRs en VooR de maRkt

Aan het einde van het vorige kwartaal moest ik van mijn leidinggevende 
sales rapporteren voor werkzaamheden die nog niet waren begonnen. 
Dat heb ik gedaan, vooral omdat het volgens mij niet zoveel uitmaakt. 
We weten immers zeker dat de werkzaamheden volgend kwartaal 
worden voltooid. Toch vraag ik me af of ik er wel goed aan deed.

Nee, u had dit niet mogen doen. Extra sales moeten worden 
gerapporteerd in de periode waarin ze worden afgesloten. De 
werkzaamheden waren nog niet eens begonnen toen u de transactie 
rapporteerde. Het is dus een verkeerde voorstelling van zaken die onder 
bepaalde omstandigheden zelfs als fraude kan worden beschouwd.
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Wat we beloven

We zijn er allemaal persoonlijk verantwoordelijk voor dat we voorzichtig en 
zorgvuldig omgaan met de aan ons toevertrouwde bedrijfsmiddelen. 
Bedrijfsmiddelen zijn onder meer: faciliteiten, voorraden, voertuigen, 
IT-systemen en tools, maar ook handelsgeheimen en vertrouwelijke of geheime 
informatie, bedrijfshandleidingen, monsters, formulieren, plannen, 
klantenlijsten, informatie en bestanden, databases en software, alsmede alle 
andere gegevens, documenten, geschriften, kopieën en informatie die in welke 
vorm dan ook worden gebruikt of noodzakelijk zijn voor onze werkzaamheden 
en – tenzij anders wordt bepaald door het arbeidsrecht van het betreffende 
land – informatie over lonen, uren en arbeidsomstandigheden.

Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze gedurende de werkdag efficiënt 
werken en optimaal gebruikmaken van de beschikbare tijd en middelen.

Bedrijfsmiddelen moeten worden gebruikt voor legitieme zakelijke doeleinden 
en niet voor activiteiten die niet zijn gelieerd aan de Onderneming.

We zorgen ervoor dat we:

 - Bedrijfsmiddelen van Klöckner alleen gebruiken voor legitieme zakelijke 
doeleinden. Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan om 
bedrijfseigendommen te gebruiken voor iets anders dan de activiteiten van 
de Onderneming.

 - Geen apparatuur of informatiesystemen van Klöckner gebruiken voor het 
maken, opslaan of verzenden van materiaal dat in strijd is met ons 
bedrijfsbeleid. Denk daarbij aan discriminatie, intimidatie, dreigen met 
geweld of ongepaste websites.

 - Geen wachtwoorden delen en dat we geen andere mensen – zoals vrienden 
en familieleden - gebruik laten maken van de bedrijfsmiddelen van Klöckner.

4.2 Onze bedrijfsmiddelen beschermen

 - Geen bedrijfsmiddelen gebruiken als dit leidt tot verlies voor de 
Onderneming of tot schade aan de middelen.

 - De auteursrechten, handelsmerken en licentieovereenkomsten van anderen 
respecteren bij het gebruik van gedrukte of elektronische materialen, 
software of andere media. 

 - Alleen software gebruiken met een geldige licentie. Het kopiëren of 
gebruiken van niet-gelicentieerde of door „piraterij“ verkregen software op 
computers of andere apparatuur van de Onderneming voor het uitvoeren 
van bedrijfsactiviteiten is ten strengste verboden. Als u vragen heeft over de 
legitimiteit van bepaalde software, kunt u terecht bij de Chief Information 
Officer.

We moeten alert zijn op:

 - Bedrijfsbezittingen die niet beveiligd zijn als ze niet worden gebruikt.
 - Het zonder goedkeuring gebruiken van apparatuur of bedrijfsmiddelen van 

Klöckner voor persoonlijke doeleinden.
 - Onbekenden zonder de vereiste autorisatie in onze faciliteiten.
 - Onzorgvuldig gebruik van elektronische toegangskaarten.
 - Het delen van wachtwoorden.

Meer informatie?

 - Bespreek uw vragen of klachten met betrekking tot de bescherming van de 
bedrijfsmiddelen van Klöckner met uw National Compliance Officer. 

 - Klöckner heeft voorzorgsmaatregelen ingebouwd in de IT-beveiliging en 
hanteert een aparte richtlijn die de risico's op verlies, diefstal, onbevoegde 
wijziging van gegevens en technische en menselijke fouten tot een 
minimum beperkt.
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Wat we beloven

Informatie is een van onze meest waardevolle bezittingen. We moeten daarom 
waakzaam zijn en de bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie van Klöckner 
beschermen. Dit betekent dat we de informatie veilig moeten bewaren en 
alleen toegankelijk mogen maken voor mensen die dit nodig hebben om hun 
werk te doen. Ook mogen we bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie nooit 
in het openbaar bespreken.

Na een eventuele afloop van ons dienstverband blijven we onverminderd 
verplicht om de vertrouwelijke informatie van Klöckner te beschermen.

We zorgen ervoor dat we:

 - Vertrouwelijke informatie alleen gebruiken en publiceren voor legitieme 
zakelijke doeleinden.

 - Vertrouwelijke informatie als zodanig markeren, waarbij we aangeven hoe 
deze moet worden behandeld, verspreid en eventueel vernietigd.

 - Intellectuele eigendommen en vertrouwelijke informatie beschermen door 
deze alleen te delen met bevoegde partijen.

 - Alleen bedrijfsinformatie bewaren en verspreiden via de informatiesystemen 
van Klöckner.

4.3 Vertrouwelijke informatie

We moeten alert zijn op:

 - Het bespreken van vertrouwelijke informatie als onbevoegden dit kunnen 
horen, bijvoorbeeld in vliegtuigen, liften en tijdens telefoongesprekken.

 - Het versturen van vertrouwelijke informatie naar printers zonder bevoegd 
toezicht.

Meer informatie?

 - Bespreek uw vragen of klachten met betrekking tot vertrouwelijke 
informatie met uw leidinggevende of National Compliance Officer.
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Wat we beloven

Klöckner moet op een consistente manier informeren en publiceren. Het is 
belangrijk dat alleen bevoegde personen namens de Onderneming spreken. 
Ons gedrag, onze objectiviteit en onze transparantie moeten voldoen aan de 
hoogste normen. We willen altijd op een eerlijke, professionele en wettige 
manier communiceren met collega’s, zakenrelaties en het publiek.

We zorgen ervoor dat we:

 - Elk verzoek van de media, analisten of andere partijen voor een reactie 
namens de Onderneming via onze leidinggevende direct doorsturen naar 
onze PR-vertegenwoordiger. 

 - Kwesties met betrekking tot de Onderneming nooit in het openbaar 
bespreken zonder toestemming vooraf.

We moeten alert zijn op:

 - Elke suggestie dat we namens de Onderneming spreken in persoonlijke 
communicatie, zoals e-mails, blogs, forums en sociale media. 

 - Uitnodigingen om „off the record“ te spreken van verslaggevers of anderen 
die u vragen naar kwesties die de Onderneming aangaan.

4.4 Communiceren in het openbaar

Meer informatie?

 - Klöckner hanteert een communicatierichtlijn die door alle medewerkers 
van de Onderneming in acht moet worden genomen.

 - Bespreek uw vragen of klachten met betrekking tot communiceren in het 
openbaar met uw leidinggevende of de verantwoordelijke 
PR-vertegenwoordiger.

soCiale media GebRuiken

Wees voorzichtig in uw online communicatie. Als u actief bent in online forums, blogs, 
nieuwsgroepen, chatrooms of bulletin boards mag u nooit suggereren dat u namens Klöckner 
spreekt en moet u goed nadenken voordat u een bericht plaatst.

Bij het gebruik van sociale media:

 - Mag u nooit commentaar leveren op vertrouwelijke en niet-openbare bedrijfsinformatie, 
zoals de huidige of toekomstige bedrijfsresultaten of de bedrijfsplannen.

 - Gedraagt u zich eerlijk en hoffelijk, en plaatst u nooit informatie die kan worden beschouwd 
als kwaadaardig, obsceen, intimiderend, lasterlijk of discriminerend.

 - Mag u niet reageren als u online een opmerking over Klöckner leest die volgens u niet klopt. 
Neem in plaats daarvan contact op met uw National Compliance Officer of 
PR-vertegenwoordiger. Zij weten welke procedure hiervoor moet worden gevolgd.



5 onZe VeRantwooRdelijkheden VooR het publiek

5 Onze  
verantwoordelijkheden 
voor het publiek

Menselijke waardigheid en persoonlijke rechten zijn voor ons erg belangrijk.  
We werken samen met overheden en lokale gemeenschappen en dragen als 
maatschappelijk verantwoorde onderneming bij aan duurzame groei en 
werkgelegenheid, waarbij we kansen creëren voor anderen.
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We respecteren de internationaal erkende mensenrechten.

We erkennen het recht van medewerkers om zich op democratische basis te 
verenigen en vakbonden en medezeggenschapsorganen te vormen. 
Medewerkers zullen nooit worden gediscrimineerd of bevoordeeld op basis van 
hun lidmaatschap van een vakbond of medezeggenschapsorgaan. Het recht 
van vakbonden om binnen de toepasselijke landelijke wetgeving activiteiten te 
ondernemen wordt eveneens erkend.

We dragen actief bij aan de gemeenschappen waarin we zakendoen. Iedereen 
wordt aangemoedigd om deel te nemen aan het leven in onze gemeenschap 
door het ondersteunen van activiteiten en evenementen. We mogen anderen 
echter nooit onder druk zetten om bij te dragen of deel te nemen aan de 
liefdadigheidsorganisaties van onze voorkeur.

We zijn verantwoordelijk voor de bescherming van het milieu en we gebruiken 
en kopen zo mogelijk natuurlijke bronnen.

Klöckner zal nooit bewust directe of indirecte steun verlenen aan niet op 
staatsniveau opererende gewapende groeperingen en veiligheidstroepen die 
illegaal mijnlocaties, transportroutes, handelspunten of andere partijen in de 
toeleveringsketen controleren of belasten. 

We accepteren nooit gedwongen arbeid, lijfeigenschap (inclusief schuldslavernij) 
of contractarbeid, onvrijwillige gevangenisarbeid, slavernij en mensenhandel. 

We verwachten dezelfde principes van de andere partijen in onze 
toeleveringsketen.

5.1 Sociale verantwoordelijkheid, mensenrechten en duurzaamheid
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Wat we beloven

Medewerkers hebben het recht om op vrijwillige basis deel te nemen aan 
politieke activiteiten en persoonlijke politieke bijdragen te leveren. U moet 
echter altijd duidelijk maken dat het uw persoonlijke meningen en handelingen 
betreft, en niet om die van de Onderneming. 

Bovendien mag u nooit fondsen of (bedrijfs)middelen van Klöckner gebruiken voor 
het ondersteunen van een politieke kandidaat of partij, tenzij u hier specifieke 
goedkeuring voor heeft ontvangen van uw National Compliance Officer.

We zorgen ervoor dat we:

 - Alle noodzakelijke goedkeuringen hebben ontvangen voordat we 
bedrijfsmiddelen gebruiken ten behoeve van politieke activiteiten. 

 - Duidelijk maken dat onze persoonlijke politieke visies en activiteiten 
losstaan van die van de Onderneming.

 - Geen middelen of faciliteiten van Klöckner gebruiken ten behoeve van 
onze persoonlijke politieke activiteiten.

We moeten alert zijn op:

 - Interacties met ambtenaren of regelgevende instanties, omdat dit kan 
worden beschouwd als lobbyen. Dergelijke interacties moeten vooraf 
worden besproken en worden afgestemd met uw PR-vertegenwoordiger 
of uw National Compliance Officer.

 - Directe of indirecte druk die wordt uitgeoefend op een andere medewerker, 
klant of zakenrelatie voor een bijdrage aan, ondersteuning van of oppositie 
tegen een politieke kandidaat of partij.

5.2 Politieke activiteiten

donaties en sponsoRinG

We verstrekken geen donaties aan politieke partijen, individuen, organisaties met 
een winstoogmerk of organisaties waarvan de doelstellingen niet stroken met de 
principes van onze bedrijfsvoering of die schadelijk zijn voor onze reputatie.

Als een verantwoordelijk lid van de samenleving verstrekt Klöckner donaties aan 
onderwijs en wetenschap, sport, kunst en cultuur, en sociale en humanitaire 
projecten. 

Alle donaties moeten transparant zijn, wat betekent dat de identiteit van de 
ontvanger en de bestemming van de donatie bekend moeten zijn. Bovendien 
moeten de aanleiding voor de donatie en het doel waarvoor deze zal worden 
gebruikt wettelijk gerechtvaardigd zijn. Sponsoring moet altijd transparant zijn 
en gebaseerd op schriftelijke contracten die uitgaan van legitieme zakelijke 
doeleinden.

 - Politieke of charitatieve activiteiten die kunnen worden beschouwd als 
pogingen om een voordeel te behalen of ongepaste invloed uit te oefenen.

 - Alle belangenconflicten die het resultaat zijn van politieke activiteiten, 
waaronder conflicten die ontstaan als we politieke functies bekleden of 
politieke campagnes voeren.

Meer informatie?

 - Bespreek uw vragen of klachten met betrekking tot politieke bijdragen en 
activiteiten met uw National Compliance Officer.
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Ik zou graag een gekozen politicus willen uitnodigen voor een evenement van onze Onderneming. Is dat een probleem? 

Voordat u een gekozen politicus of een andere overheidsfunctionaris uitnodigt voor een evenement van onze Onderneming, 
moet u hiervoor eerst toestemming vragen bij de National Compliance Officer. Als de genodigde bezig is met een 
herverkiezingscampagne, kan het evenement van de Onderneming in sommige rechtsgebieden worden gezien als onderdeel 
van deze campagne. Eten, drinken en vervoer dat u ter beschikking stelt aan de genodigde kunnen dan als geschenken 
worden beschouwd. Hoe dan ook zijn de mogelijkheden beperkt en dienen deze voornemens altijd te worden gemeld.
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Wat we beloven

We leven de effectenwetgeving na en handelen niet in de effecten van een 
openbare vennootschap – zoals Klöckner – als we in het bezit zijn van niet-
openbare, relevante of koersgevoelige informatie. 

Met „relevante of koersgevoelige informatie“ bedoelen we informatie die voor 
een redelijk handelende belegger in belangrijke mate meespeelt bij de 
beslissing om een aandeel te kopen, verkopen of te behouden. Daarbij kan het 
onder meer gaan om nieuws over overnames, financiële resultaten, belangrijke 
wijzigingen in het management, aanvang of beëindiging van belangrijke 
contracten, en nieuws over prestaties van een bedrijf op het gebied van 
financiën, operaties en milieu.

Schending van de wetgeving voor handel met voorkennis kan resulteren in 
aanzienlijke boetes voor de Onderneming en de betrokken personen.

We zorgen ervoor dat we:

 - Nooit niet-openbare informatie delen met anderen.

5.3 Handel met voorkennis

We moeten alert zijn op:

 - Vrienden en familieleden die om informatie vragen over bedrijven waarmee 
we zakendoen of waarover we vertrouwelijke informatie hebben. Zelfs 
informele gesprekken zouden kunnen worden beschouwd als het onwettig 
delen van voorkennis. 

 - DELEN VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE – We doen er alles aan om te 
voorkomen dat we met opzet of onbedoeld vertrouwelijke informatie delen 
met anderen. Het verstrekken van informatie aan iemand die een 
beleggingsbeslissing zou kunnen nemen op basis van deze voorkennis wordt 
beschouwd als het delen van vertrouwelijke informatie en is een schending 
van de wet, of u nu wel of niet profiteert van het resultaat van hun belegging.

Meer informatie?

Zie onze richtlijn voor handel met voorkennis

Als u nog vragen heeft over handel met voorkennis, kunt u terecht bij uw 
National Compliance Officer.

https://sharepoint.kloeckner.com/sites/KCO_CCO/documents/SitePages/Insider%20Guideline.aspx
https://kloeco.sharepoint.com/sites/KCO_CCO/documents/SitePages/Insider%20Guideline.aspx
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Wat we beloven

Volgens de basisprincipes van Klöckner moeten alle medewerkers handelen in 
overeenstemming met de geldende wetgeving inzake eerlijke concurrentie. 
Eerlijke concurrentie is een voorwaarde voor de vrije-marktontwikkeling en is 
als zodanig van algemeen belang. Alle medewerkers zijn verplicht om zich te 
houden aan de regels voor eerlijke concurrentie.

We zorgen ervoor dat we:

De volgende activiteiten voorkomen en melden aan de betreffende National 
Compliance Officer. Bedenk wel dat het mededingingsrecht complex is en dat 
de nalevingseisen afhankelijk kunnen zijn van specifieke omstandigheden.

 - COLLUSIE of SAMENSPEL – Wanneer bedrijven in het geheim communiceren 
of afspraken maken over de manier waarop ze concurreren. Dit betreft onder 
meer overeenkomsten of informatie-uitwisseling met betrekking tot prijzen, 
voorwaarden en de opdeling van markten, of afspraken om niet met elkaar 
te concurreren. 

 - MANIPULATIE VAN AANBESTEDINGSPROCEDURES – Wanneer concurrenten 
of dienstverleners de aanbesteding zodanig manipuleren dat dit schadelijk is 
voor een eerlijke concurrentie. Dit betreft onder meer het vergelijken van 
offertes, met instemming afzien van deelname aan een aanbesteding en het 
bewust indienen van niet-concurrerende offertes.

 - KOPPELVERKOOP – Wanneer een bedrijf met een sterke marktpositie klanten 
dwingt tot het afnemen van producten of diensten die ze niet willen of niet 
nodig hebben.

 - AFBRAAKPRIJZEN – Wanneer een bedrijf met een sterke marktpositie een 
product of dienst onder de kostprijs verkoopt om een concurrent uit te 
schakelen of te verzwakken, met de bedoeling om het verlies aan omzet 

5.4 Eerlijke concurrentie en mededingingsrecht

later te compenseren door de prijzen te verhogen nadat de concurrent is 
uitgeschakeld of verzwakt.

 - Deel nooit vertrouwelijke of concurrentiegevoelige informatie van de 
Onderneming met een concurrent van de Onderneming.

 - Breng nooit een andere partij schade toe door manipulatie, misbruik van 
vertrouwelijke informatie, een verkeerde voorstelling van feiten of enige 
andere opzettelijk onethische of onwettige actie.

Meer informatie?

 - Bespreek uw vragen of klachten met betrekking tot eerlijke concurrentie en 
mededingingsrecht met uw National Compliance Officer.

 - Zie onze richtlijn voor de naleving van het mededingingsrecht

Ik ontving koersgevoelige informatie van een van onze concurrenten. Wat moet ik nu doen?

Doe niets, maar neem wel direct contact op met de National Compliance Officer. Zodra 
we dergelijke informatie ontvangen, moeten we laten zien dat we het mededingingsrecht 
respecteren en duidelijk maken dat we dit ook van anderen verwachten. Er moeten dus 
passende maatregelen worden genomen, maar die kunnen per geval verschillen. Mogelijk 
moet er ook een brief uitgaan naar de concurrent.

https://kloeco.sharepoint.com/sites/KCO_CCO/documents/SitePages/Complying%20with%20Antitrust%20Laws.aspx


37

5 onZe VeRantwooRdelijkheden VooR het publiek

Wat we beloven

Alle landen waarin we actief zijn, verbieden het omkopen van hun eigen 
ambtenaren. Veel van deze landen verbieden ook het omkopen van anderen, 
ook als het geen overheidsfunctionarissen betreft. We hebben een duidelijke 
norm: we betalen nooit en om geen enkele reden steekpenningen of smeergeld. 
Dit geldt voor alle personen en firma’s die de Onderneming vertegenwoordigen.

Het is vooral belangrijk dat we externe partijen die namens ons opereren goed 
in de gaten houden. We leggen hierbij een gepaste zorgvuldigheid aan de dag 
en zorgen ervoor dat we goed zijn geïnformeerd over onze zakenrelaties en 
andere externe partijen die zijn betrokken bij onze activiteiten. We kennen hen 
en weten wat ze namens ons doen. Het is essentieel dat externe partijen 
begrijpen dat hun activiteiten volledig moeten aansluiten bij onze normen en 
dat ze alle transacties zorgvuldig moeten vastleggen.

We zorgen ervoor dat we:

 - Nooit iets van waarde geven aan een overheidsfunctionaris als dit in strijd is 
met de lokale wet- en regelgeving. Als u de lokale wetgeving niet goed kent, 
kunt u beter niets geven.

 - Bekend zijn met de bepalingen in de anti-omkopingswetgeving die van 
toepassing is op onze functie bij Klöckner. 

 - Alle betalingen aan externe partijen zorgvuldig en volledig vastleggen.

5.5 Bestrijding van corruptie en omkoping

belanGRijke deFinities: omkopinG, CoRRuptie en FaCiliteRende betalinGen

Omkoping is het geven, ontvangen of aanbieden van een niet verschuldigde beloning, 
met de bedoeling om de beslissingen van iemand bij de overheid of in het bedrijfsleven 
te beïnvloeden en zo een financieel of commercieel voordeel te verkrijgen.

Corruptie is het misbruik van bevoegdheden voor persoonlijk gewin.

Faciliterende betalingen zijn meestal kleine betalingen aan een lage overheidsfunctionaris, 
waarmee deze wordt aangemoedigd om zijn taken uit te voeren.  

We moeten alert zijn op:

 - Mogelijke schendingen van de anti-omkopingswetgeving door onze 
zakenrelaties.

 - Vertegenwoordigers die niet alle voorwaarden voor hun samenwerking met 
Klöckner in heldere bewoordingen schriftelijk willen vastleggen.

Meer informatie?

 - Bespreek uw vragen of klachten met betrekking tot de bestrijding van 
corruptie en omkoping met uw National Compliance Officer.

 - Zie onze richtlijn voor de bestrijding van corruptie bij zakelijke transacties

https://kloeco.sharepoint.com/sites/KCO_CCO/documents/SitePages/Combating%20Corruption%20in%20Business%20Transations.aspx
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Wat we beloven

In alle landen waarin we actief zijn, respecteren we de handels-, import- en 
exportwetten. We verwachten hetzelfde van al onze zakenrelaties. 

In bepaalde regio’s kunnen we te maken krijgen met tegenstrijdige 
exportwetten. Vraag het Corporate Compliance Office in Duitsland daarom in 
een zo vroeg mogelijk stadium om advies over de lokale wetgeving met 
betrekking tot het exporteren van producten, diensten en technologie.

Veel landen verbieden de handel met specifieke landen of met personen die 
namens deze landen optreden. Vraag het Corporate Compliance Office in 
Duitsland om advies als u hier vragen over heeft.

We zorgen ervoor dat we:

 - Alle noodzakelijke vergunningen in bezit hebben voordat we producten, 
diensten of technologie exporteren of herexporteren.

 - Volledige, nauwkeurige en gedetailleerde informatie vastleggen met 
betrekking tot elk geïmporteerd product, inclusief het land van productie en 
alle bijbehorende kosten.

We moeten alert zijn op:

 - Het leveren en overdragen van „dual-use“-producten (producten voor civiel 
en militair gebruik) of technische gegevens en technologie aan iemand in 
een ander land.

 - Het vervoeren van middelen van de Onderneming die bepaalde 
technologieën bevatten, zoals een computer die door een medewerker 
wordt meegenomen op een buitenlandse zakenreis.

Meer informatie?

 - Bespreek uw vragen of klachten met betrekking tot wereldhandel met uw 
National Compliance Officer.

bestRijdinG Van witwassen

Het witwassen van geld is een wereldwijd probleem met ernstige en verstrekkende gevolgen. Hierbij worden 
illegaal verkregen middelen omgezet in schijnbaar legaal verkregen middelen. Dit gaat verder dan alleen 
transacties van contant geld.

Betrokkenheid bij dergelijke activiteiten ondermijnt onze integriteit, brengt schade toe aan onze reputatie, en kan 
leiden tot zware sancties voor de Onderneming en individuele personen. Meld alle verdachte financiële transacties en 
activiteiten bij de National Compliance Office en meld dit zo nodig ook bij de betreffende overheidsinstanties.

5.6 Wereldhandel
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bRonnen

VooR meeR inFoRmatie oVeR:

Voorkomen handel met voorkennis klik hier

Bestrijding van corruptie in zakelijke transacties klik hier

Naleven van Mededingingsregelgeving klik hier

Giften, uitnodigingen en kortingen klik hier

Klokkenluiders hotline klik hier

Contact klik hier voor de contactgegevens van het nationaal Compliance team

Bronnen 

https://kloeco.sharepoint.com/sites/KCO_CCO/documents/SitePages/Insider%20Guideline.aspx
https://kloeco.sharepoint.com/sites/KCO_CCO/documents/SitePages/Combating%20Corruption%20in%20Business%20Transations.aspx
https://kloeco.sharepoint.com/sites/KCO_CCO/documents/SitePages/Complying%20with%20Antitrust%20Laws.aspx
https://kloeco.sharepoint.com/sites/KCO_CCO/documents/SitePages/Gifts,%20Entertainment%20and%20Rebates.aspx
https://kloeco.sharepoint.com/sites/KCO_CCO/documents/SitePages/Ethics%20Hotline.aspx
https://kloeco.sharepoint.com/sites/KCO_CCO/documents/SitePages/National%20Compliance%20Office.aspx
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