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Mededeling
van de CEO
A.Hak is zich op dit moment opnieuw aan
het opbouwen, met een strategische focus
op kerncompetenties. Een deel van dit
veranderproces is dat wij duidelijke richtlijnen
communiceren die aangeven, wat van elke
individuele medewerker en externe partij
wordt verwacht.
De reputatie van een bedrijf kan elke
onderneming maken of breken. Als A.Hak zijn
wij toegewijd aan zaken doen met integriteit en
respect. Als Raad van Bestuur geven wij hierin
het goede voorbeeld. Wij vragen niets minder
van al onze medewerkers dan de maatstaf
waarop wij zelf bereid zijn te worden beoordeeld.
Daarom sporen wij al onze medewerkers aan
om onze Gedragscode aandachtig te lezen, en
deze elke dag na te leven in alles dat wij doen.
Laten wij de markt ingaan en op integere wijze
opdrachten winnen, door ongekende service
en kwaliteit te leveren. Zo bouwen we samen
aan een reputatie die draait om kwaliteit en
betrouwbaarheid.

Remco Smit
CEO

Inhoud

Dit boekje bevat een
samenvatting van de
A.Hak Gedragscode.
Bekijk voor meer informatie
het Gedragscode Beleid in
de Informatiebibliotheek in
de A.Hak SharePoint Portal.
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ductie

GEDRAGSCODE

Onze Gedragscode bevat onze
kernwaarden over de wijze waarop wij
zaken doen. Deze is bedoeld om in
begrijpelijke taal aan elke medewerker
duidelijk te maken wat wel en niet de
bedoeling is. Als het voor iedereen een
vast onderdeel van het werk is zich
hieraan te houden, dan leidt dit tot
het vertrouwen en respect dat nodig
is om het merk A.Hak verder te
versterken. Door je aan deze Code
en onze kernwaarden te houden,
bescherm je A.Hak en jezelf.
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De code gebruiken
als moreel kompas
Er doen zich situaties voor waarin het goede of foute antwoord
niet direct duidelijk is. Als je het niet volstrekt zeker weet –
stop, overleg! Beeld jezelf altijd in dat wat je van plan bent
om te doen, morgen op de voorpagina van de krant staat.

Om deze Code te gebruiken als moreel kompas voor het nemen van
moeilijke beslissingen, stel je eerst de feiten vast en vraag je jezelf af:

Onze kernwaarden
Onze kernwaarden zijn de uitgangspunten op basis waarvan we
zowel intern, met elkaar, als extern, met de buitenwereld werken.

ZORGVULDIG

Wij geloven dat:
Al onze mensen een veilige werkomgeving verdienen.
We ons moeten uitspreken als we denken dat er iets niet klopt.

ZORGZAAM

 Voel je je hierbij op je gemak?
Kun je dit aan je manager of
thuis aan je partner vertellen?

GEDRAGSCODE

 Valt de handeling binnen
de kaders van de A.Hak
Gedragscode?

08

Weet je het niet zeker? Of maak
je je zorgen of je deze vragen met
‘ja’ kunt beantwoorden? Vraag het
aan je direct leidinggevende of de
A.Hak Compliance Manager!

Wij geloven in:
Onszelf en anderen sterker maken.
Het respecteren van de mensenrechten van anderen.
Bescherming van het milieu.

INTEGER

Wij geloven in:
Eerlijk zaken doen.
Verantwoordelijkheid nemen voor wat wij doen.
Transparant zijn.
Open en eerlijke communicatie.

“Samen werken
wij zorgvuldig,
zorgzaam en
integer.”

GEDRAGSCODE

 Wat zegt de wet hierover?
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Om ervoor te zorgen dat onze kernwaarden ook elke dag
doordrongen zijn in ons dagelijks werk, doen wij jou als bestuur
5 beloftes. Daar mag je ons aan houden. In ruil vragen we jou
ook om 5 beloftes te maken waaraan we jou mogen houden.

De 5 beloften van het management aan jou
1.

Wij handhaven deze Code zonder enige willekeur.

2.

Wij bieden je een veilige werkomgeving en zullen
discriminatie op geen enkele manier tolereren.

3.

Wij luisteren naar jou in vertrouwen en met een open
houding.

4.

Wij respecteren de omgeving en het milieu waarin
wij werken en de mensenrechten van de mensen en
gemeenschappen die wij bedienen.

5.

Wij doen eerlijk zaken.

Wij verwachten van onze managers dat zij
 Verantwoordelijkheid nemen en dappere beslissingen nemen
 Actief leiderschap tonen als het gaat om veiligheid en integriteit
 Een winnaarsmentaliteit hebben die verandering teweeg brengt
 Commercieel slim zijn
 Planmatig en gestructureerd werken
 Emotioneel intelligent handelen
 Samenwerken om excellentie te bereiken
 Een passie voor A.Hak tonen

De 5 beloften van alle medewerkers aan A.Hak
1.

Ik besteed mijn tijd en aandacht aan het versterken
van het merk A.Hak.

2.

Ik zal altijd op integere wijze handelen in het belang
van ons bedrijf.

3.

Als ik iets zie of hoor wat schadelijk kan zijn voor
het bedrijf, dan bespreek of rapporteer ik dit.

4.

Ik zal deze Gedragscode en mijn collega’s altijd
respecteren.

5.

Ik zal veilig werken en spreek iedereen aan die
zich niet houdt aan de veiligheidsregels.

We verwachten van onze medewerkers dat zij

GEDRAGSCODE

 Verantwoordelijkheid nemen
 Naar hun beste vermogen presteren
 Geïnteresseerd zijn, zich continu ontwikkelen
 Waardevol zijn en problemen oplossen ook als ze buiten je scope vallen
 Open en eerlijk zijn
 Een passie voor A.Hak tonen
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GEDRAGSCODE

Onze kernwaarden
in de praktijk
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Voor wie geldt deze
gedragscode?
Deze Code is van toepassing op alle medewerkers en aannemers
van A.Hak, waar zij ook gevestigd zijn. Iedereen die werkt voor
een A.Hak entiteit is verplicht om zich te houden aan deze Code.

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

IEDEREEN HOUDT ZICH AAN DE CODE

Als medewerker ben je er zelf verantwoordelijk
voor dat je onze Code volgt, en zeker te maken
dat anderen dit ook doen.

Als jij je niet aan deze Code houdt, kan dit leiden tot disciplinaire actie
en in sommige gevallen, zelfs ontslag.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN MANAGERS

NB: Aannemers dienen deze Code te erkennen als onderdeel
van hun contract.

Hoe zit het met Joint Venture partners?
Als A.Hak de leidende partner in de Joint Venture is, moet de Code
volledig gelden. Als wij niet de leidende partner zijn, spannen wij ons
in om gelijkwaardig beleid te laten implementeren en zullen wij tenminste:

GEDRAGSCODE

 Onze Code communiceren naar onze JV partner(s).
 Verzoeken dat een gelijkwaardige Code in de JV zal worden gebruikt.
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Hoe zit het met onze zakenpartners?
Onze zakenpartners, zoals lokale of internationale leveranciers, agenten,
adviseurs en consultants sporen wij zoveel als redelijk mogelijk is aan
om zich consistent met onze Code te gedragen.
Je kunt deze Code implementeren door een clausule in hun contracten
toe te voegen waarin staat dat zij zich in overeenstemming met onze
Gedragscode zullen gedragen, en hiervan een exemplaar bij te voegen.

Zorg ervoor dat:
 Je de Code volgt en het goede voorbeeld
geeft.
 Mensen die aan jou rapporteren goed
worden geïnformeerd.
 Je altijd handelt in het belang van het
bedrijf als iemand zorgen uit.
 Schendingen van de Code worden
gerapporteerd en onderzocht.
 Medewerkers nooit worden aangemoedigd
om zakelijke resultaten te behalen ten koste
van iets wat de Code zou schenden.

GEDRAGSCODE

Alle nieuwe medewerkers moeten een exemplaar van deze Code
ontvangen zodra zij worden aangenomen, en ervoor tekenen dat zij
zich hieraan zullen houden.

13

Zeg het
WAT IS DE GEWENSTE WIJZE VAN RAPPORTEREN

Als je iets ziet wat fout is – zeg het! Het is het juiste
om te doen. We garanderen dat dit niet negatief voor
je zal uitpakken.

WAT MOET JE RAPPORTEREN?

Zie jij gedrag dat onacceptabel is?
Probeer dit eerst intern te bespreken. De gewenste volgorde is:

 Spreek met elkaar over
onacceptabel gedrag.

 Daadwerkelijke of vermoedelijke fraude, omkoping of misdragingen.
 Een misdraging is elke schending van deze Code.
 Ook slechts een verdenking, zolang je te goeder trouw bent,
moet worden gerapporteerd.
 Elke vorm van represailles, pesten of intimidatie.
 Veronachtzaming van het milieu, de gezondheid, veiligheid of beveiliging.

 Als dit niet werkt of als jij je
hier niet comfortabel bij voelt,
rapporteer het dan aan je manager.
 Als dit niet werkt of als jij je
hier niet comfortabel bij voelt,
bespreek het dan met onze
Compliance Manager.
André Bouwer
abouwer@a-hak.nl
+31 (0)6 42548328
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 Als jij het gevoel hebt dat we naar
aanleiding van je melding niet
voldoende hebben gehandeld,
neem dan contact op met het Huis
voor Klokkenluiders voor advies.

GEDRAGSCODE

GEDRAGSCODE

 Als je van mening bent dat je
deze procedures niet kunt volgen,
of liever anoniem rapporteert,
neem dan direct contact op met
de Hulplijn voor Klokkenluiders.
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CONTACT OPNEMEN MET DE WERELDWIJDE HULPLIJN
VOOR K LOKKENLUIDERS

Voel jij je er ongemakkelijk bij om je zorg intern te uiten? Dan kun je
contact opnemen met de A.Hak Wereldwijde Hulplijn voor Klokkenluiders
(‘Hulplijn voor Klokkenluiders’). Dit is een vertrouwelijke hulplijn die wordt
beheerd door een onafhankelijk bedrijf, SeeHearSpeakUp dat geen banden
met A.Hak heeft. Je kunt je melding hier anoniem doen, of ervoor kiezen
je gegevens met hen te delen.

WEBSITE

Je kunt je zorg online kenbaar maken via de website van de hulplijn:
www.seehearspeakup.co.uk/nl/login

Gebruik de volgende gegevens om in te loggen:
Gebruikersnaam: AHak
Wachtwoord: AHak32

Deze hulplijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via een
lokaal telefoonnummer in elk land en online. Als je deze hulplijn belt, heb
je een vertrouwelijk gesprek met een ervaren, onafhankelijke medewerker.

Je kunt je zorg ook kenbaar maken per e-mail, via het volgende adres:

3 MANIEREN OM CONTACT OP TE NEMEN MET SEEHEARSPEAKUP

WAAR VRAAG JE OM HULP?

GRATIS TELEFOONNUMMERS

Je kunt de hulplijn bellen met de volgende lokale en gratis
telefoonnummers. Gesprekken worden niet opgenomen.

Nederland

0800 022 2398

Duitsland

0800 723 5206

Polen

00 800 121 1495

Saudi-Arabië

8008 500 402

Chili

12300 205 765

Verenigd Koninkrijk

0800 056 2539

Relevante Beleidsstukken A.Hak Klokkenluidersbeleid in de
Informatiebibliotheek in SharePoint.
Of
Neem contact op met je manager, de Compliance Manager, de HR
Manager, of de Hulplijn voor Klokkenluiders.

GEDRAGSCODE

Nummer

report@seehearspeakup.co.uk

GEDRAGSCODE

Land

E-MAIL
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Onze
mensen

GEDRAGSCODE

Wij zijn toegewijd aan het bieden van
een open en veilige werkplek aan onze
mensen, waar zij eerlijk en met respect
worden behandeld.
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Veiligheid & gezondheid
Wij zijn toegewijd aan het voorkomen van schade aan mensen.
Onthoud
WIJ ZORGEN ALS BEDRIJF VOOR

 Een veilige werkomgeving voor onze medewerkers.
 Het voldoen aan de geldende wetten en regelgeving.
 Adequate opleiding van onze medewerkers in zaken omtrent
Veiligheid & Gezondheid.

Werk veilig of werk niet.

WIJ VERWACHTEN VAN ELKE MEDEWERKER

Gebruik je gezond verstand.

 Dat je ons KAM-beleid begrijpt en naleeft.
 Dat je zorgelijke zaken direct corrigeert of rapporteert aan je direct
leidinggevende of de QHSE Manager.
 Dat je bijdraagt aan ons gezamenlijke doel van nul vermijdbare incidenten.

Spreek elkaar aan op onveilig gedrag.

Doe je werk in één keer goed.

Uit de KAM-MVO Gouden Regels

WIJ VERWACHTEN VAN ELKE BUSINESS UNIT / A.HAK ENTITEIT DAT ZIJ

WAAR VRAAG JE OM HULP?

GEDRAGSCODE

Relevante beleidsstukken A.Hak KAM-beleid in de Informatiebibliotheek in SharePoint of de 10 Gouden Regels in de KAM-MVO instructie.
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Of
Neem contact op met je direct leidinggevende, de QHSE Manager,
of de Hulplijn voor Klokkenluiders.

Blijf zelf continu
kijken naar hoe we
de veiligheid verder
kunnen verbeteren
– doe MEER!
GEDRAGSCODE

 Het A.Hak QHSE Management Systeem implementeren, bijhouden
en zich hieraan houden, en bijdragen aan continue verbetering.
 De relevante KAM-wetgeving van elk land waarin zij opereren
implementeren en hieraan continu voldoen.
 Opvolgingsdoelen bepalen voor verbetering in KAM, en de
prestatieniveaus meten, beoordelen en rapporteren.
 Zich optimaal inspannen om te proberen en verzekeren dat onze
aannemers en Joint Venture partners soortgelijke standaarden hanteren.
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Gedrag op de werkplek
Wij zijn toegewijd aan het creëren en behouden van een werkomgeving
die vrij is van discriminatie en waar een ieder eerlijk wordt behandeld.
Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie, intimidatie of
pesterijen.

INTIMIDEER EN PEST NIET

 Wij tolereren geen enkele vorm van vernederend, intimiderend
of vijandig gedrag.
 Elke vorm van seksuele intimidatie of soortgelijk gedrag dat
aanstootgevend is, of waarbij een collega zich oncomfortabel voelt,
wordt niet getolereerd en hoort niet in onze werkomgeving.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID
WAAR VRAAG JE OM HULP?

Of
Neem contact op met je manager, de HR Manager of de Hulplijn voor
Klokkenluiders.

WIJ RESPECTEREN ELKAAR

DISCRIMINEER NIET

 Wij zijn open en transparant en behandelen al onze medewerkers met respect.
 Wij luisteren naar jou.

 Wij hebben een inclusieve werkomgeving die vrij is van elke vorm
van discriminatie.
 Onze beslissingen over werving en promoties worden uitsluitend
genomen op basis van inzet, vaardigheden en prestaties. Zij worden
niet beïnvloed door zaken als leeftijd, geslacht, seksuele oriëntatie,
burgerlijke staat, etnische afkomst, geloof of overtuiging, lichamelijke
beperkingen of politieke standpunten.
 Wij respecteren lokale wetgeving, gebruiken en de cultuur als wij
werken in andere landen.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID

 Zorg dat je gedrag in alles dat je doet eerlijk en transparant is.
 Toon respect in wat en hoe je dit tegen anderen zegt, zelfs als je dit
respect niet terugkrijgt.
 Verspreid of toon nooit aanstootgevend of denigrerend materiaal,
zoals afbeeldingen.

GEDRAGSCODE

BLIJF NUCHTER
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 Intimideer en pest niet, wees niet aanstootgevend of kwaadaardig.
 Maak nooit ongepaste grappen of opmerkingen. Als je twijfelt of
iets ongepast is, neem dan aan dat dit zo is.
 Verspreid geen geruchten of roddels die aanstootgevend kunnen zijn.
 Maak je niet schuldig aan seksuele intimidatie zoals ongewenst
fysiek contact, uitdrukkingen, opmerkingen of uitnodigingen.
 Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

 Ongeoorloofd gebruik van drugs, alcohol of medicatie dat je bewustzijn of
gedrag kan beïnvloeden is ten strengste verboden op bedrijfsterreinen, tijdens
het uitoefenen van werk en het bedienen van bedrijfsmaterialen en -materieel.
Onthoud Denk altijd na over je eigen gedrag en hoe dit een positieve of
negatieve invloed heeft op anderen.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID

 Wees je bewust van culturele verschillen en gedrag dat acceptabel
kan zijn in de ene cultuur, maar niet in de andere.
 Vertoon geen discriminerend gedrag.
 Rapporteer elke vorm van discriminatie aan je eigen manager,
de HR Manager of de Hulplijn voor Klokkenluiders.

GEDRAGSCODE

Relevante beleidsstukken A.Hak Klokkenluidersbeleid Policy en de
A.Hak Personeelsgids.
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Persoon
lijke en
zakelijke
integriteit

GEDRAGSCODE

Integriteit is één van de belangrijkste
kernwaarden die elk bedrijf moet laten zien,
omdat succes onlosmakelijk verbonden is aan
vertrouwen. Dit betekent vertrouwen in elkaar
en in het management, maar ook het vertrouwen
dat wij van onze klanten krijgen door eerlijk
zaken te doen in het bouwen van kwalitatieve
infrastructuur. Vertrouwen wordt verdiend met de
manier waarop wij dagelijks omgaan met elkaar
en onze klanten.
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Belangenverstrengeling
EERLIJKHEID

Wij doen zaken op een eerlijke en transparante manier en beïnvloeden
niemand op onbehoorlijke wijze.
Hierbij hoort
 Vermijd verstrengeling van je eigen belang en A.Haks belang.
 Eerlijk concurreren.
 Niet omkopen en niet worden omgekocht.
 Het bijhouden van een goede administratie van zakelijke transacties.
Vermijd elk conflict tussen je persoonlijke belangen en die van ons bedrijf,
die een invloed of de schijn van invloed kan hebben op je vermogen om
objectief te beslissen.

Familie en vrienden
Het is niet toegestaan om:
 Een leverancier aan te stellen of werk te geven, aan een bedrijf dat
eigendom is of wordt geleid door een familielid, tenzij je hiervoor voorafgaand
schriftelijke toestemming van je direct leidinggevende hebt gekregen.
 Een familielid, goede persoonlijke vriend, of iemand met wie je een hechte
relatie hebt aan te nemen.
 De direct leidinggevende te zijn van een familielid of van iemand met wie
je een relatie hebt.
Externe bestuursfuncties of eigendom
Het is niet toegestaan om:
 Eigenaar of bestuurder te zijn of wezenlijk belang te hebben bij een
klant, leverancier of concurrent van A.Hak, zonder melding aan en
schriftelijke goedkeuring door je direct leidinggevende.
 Externe bestuursfuncties en eigendom zijn toegestaan indien deze
geen belangenverstrengeling veroorzaken en zijn gemeld aan en
schriftelijk goedgekeurd door je direct leidinggevende.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID
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Hoe moet ik belangenverstrengeling melden?
 Het uitgangspunt: het is toegestaan om belangen te hebben in andere
bedrijven en in je eigen tijd, met eigen middelen, extern betaald werk
te verrichten, zolang dit geen (potentiële) belangenverstrengeling tot
gevolg heeft. Je hebt hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming
van je direct leidinggevende nodig.
 Elk conflict moet zodra het ontstaat direct worden geregistreerd in
het A.Hak Belangenverstrengeling Register, te vinden in de Compliance
sectie van SharePoint.
 De direct leidinggevende vormt een eigen oordeel en kan goedkeuring
onder voorwaarden geven.

Enkele voorbeelden van situaties waarin belangenverstrengeling
kan ontstaan, zijn:
 Betaald werk doen voor concurrenten, leveranciers of andere
zakenpartners van A.Hak.
 Werk doen voor een bedrijf dat soortgelijk werk levert als A.Hak.
 Het onderhouden van een hechte persoonlijke relatie met een
ambtenaar die autoriteit of invloed heeft over A.Hak-zaken.
 Het managen van een familielid of iemand met wie je een hechte
persoonlijke relatie hebt, waarbij je in een positie bent om diens
functie of arbeidsvoorwaarden te beïnvloeden.
WAAR VRAAG JE OM HULP?

Relevante beleidsstukken A.Hak Klokkenluidersbeleid en
Anti-Omkopingsbeleid in de Informatiebibliotheek in SharePoint.
Of
Neem contact op met je direct leidinggevende, de Compliance
Manager of de Hulplijn voor Klokkenluiders.

GEDRAGSCODE

GEDRAGSCODE

 Vermijd elke (potentiële) vorm van belangenverstrengeling. Bij twijfel
vraag je het aan je direct leidinggevende of de Compliance Manager.
 Deel alle relevante feiten met je direct leidinggevende over alle zaken
die je beslissingen of handelen in negatieve zin kunnen beïnvloeden.
 Als medewerker moet je elk jaar het formulier ‘Belangenverstrengeling’
invullen. Dit staat in Sharepoint onder ‘Compliance’.
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Wij concurreren eerlijk

Anti-omkoping en -corruptie

Antitrustwetgeving beschermt eerlijk ondernemerschap en
verbiedt gedrag dat vrije handel en eerlijke concurrentie beperkt.
Deze wetten bestrijden illegale praktijken zoals prijsafspraken,
marktverdeling, manipulatie van offertes en aanbestedingen
en gedrag dat zich richt op het verkrijgen of behouden van een
monopolie.

Wij kopen niet om en worden niet omgekocht.

Omkoping is een serieus risico voor onze bedrijfsvoering, omdat de handhaving
van regelgeving, substantiële boetes, schade aan de reputatie van ons merk
en de strafrechtelijke vervolging van individuen het gevolg kunnen zijn.

ONZE BELOFTES

Wij werken in een markt met veel risico en vaak in landen waar omkoping
gebruikelijk is. Omkoping is illegaal, wat de ‘lokale gewoonte’ ook mag zijn.

 Wij streven alleen concurrerend vermogen na met eerlijke en wettelijk
toegestane middelen.
 Wij voldoen aan antitrustwetgeving.

WIJ ZULLEN NOOIT

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID

 Kom nooit, zelfs niet informeel, met concurrenten overeen om:
 Klanten, gebieden en markten te verdelen.
 Specifieke klanten niet te bedienen.
 Niet mee te dingen aan opdrachten.
 Manipuleer nooit offertes of aanbestedingen en kom nooit met
concurrenten overeen om op een bepaalde manier te bieden, om
te worden beloond met een deel van het werk zodra dit is gegund.

 Enige omkoping of betaling van smeergeld tolereren.
 Agenten aanstellen tenzij we zeker weten dat zij geen omkoping
namens ons plegen.
 Geschenken & Gastvrijheid (G&G), sponsoring of donaties
verzorgen of doen, tenzij dit overeenkomt met onze Gedragscode.

WIJ ZULLEN ALTIJD

 Voldoen aan de geldende anti-corruptiewetgeving in elk land waar
wij opereren.

 Elke overeenkomst met concurrenten met betrekking tot specifiek
marktgedrag of prijzen moeten eerst worden goedgekeurd door de
Compliance Manager, de Bedrijfsleider of de Raad van Bestuur.
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Relevante beleidsstukken A.Hak Klokkenluidersbeleid en
Antitrustbeleid in de Informatiebibliotheek in SharePoint.
Of
Neem contact op met je direct leidinggevende, de Compliance
Manager of de Hulplijn voor Klokkenluiders.

GEDRAGSCODE

GEDRAGSCODE

WAAR VRAAG JE OM HULP?
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JOUW VERANTWOORDELIJKHEID

KIJK UIT VOOR AGENTS - CODE ROOD

 Je mag nooit een persoonlijke betaling, geschenk of een gunst
aanbieden, vragen of accepteren in ruil voor enig zakelijk voordeel.
 Je houdt je altijd aan de geldende anti-corruptiewetgeving van het
land waar je opereert en die van Nederland. Als je twijfelt, neem
dan contact op met de Compliance Manager.
 Betaal nooit smeergeld. Als je wordt gevraagd dit te doen of hiertoe
wordt gedwongen, meld je dit onmiddellijk aan je direct leidinggevende
en de A.Hak Compliance Manager.
 Bel de Hulplijn voor Klokkenluiders als je vermoedt of weet dat
A.Hak zich schuldig maakt aan omkoping
of een medewerker smeergeld betaalt of ontvangt.
 Biedt alleen geschenken, gastvrijheid, donaties en sponsoring aan
die voldoet aan deze Code.
 Voor het aanbieden van geschenken of representatie aan ambtenaren,
hun familieleden of partners is altijd schriftelijke toestemming nodig
van de Business Unit Manager, De Raad van Bestuur of de Compliance
Manager.

Agents vormen het grootste risico voor ons bedrijf als het gaat om corruptie,
omdat wij verantwoordelijk zijn voor wat de agent namens ons doet. Bepaal
altijd heel duidelijk wat agent namens ons doet en of diens vergoeding
marktconform is. Commissies op basis van contractwaarde accepteren we niet,
tenzij we zeker weten dat de agent geen smeergeld namens ons betaalt. De
Compliance Manager moet alle contracten met agenten controleren voordat ze
worden getekend.

De volgende zaken moeten altijd direct in het Compliance Portal
in SharePoint worden geregistreerd en hebben goedkeuring
nodig van je direct leidinggevende.

SMEERGELD

Smeergeld bestaat meestal uit kleine, ongeregistreerde betalingen om een
normale handeling door een ambtenaar van de overheid te doen plaatsvinden
of versnellen. In het Engels wordt dit ook wel ‘speed payment’ of ‘facilitation
payment’ genoemd. Het vragen om zo’n betaling is gebruikelijk in een aantal
landen waarin wij actief zijn.
Deze betalingen zijn illegaal en mogen niet worden gedaan. Echter, van
medewerkers wordt NIET verwacht dat zij hun levens, vrijheid of eigendom
op het spel zetten. Betalingen die onder druk of dwang gedaan zijn moeten
direct aan de Compliance Manager of Bedrijfsleider worden gemeld.

WAAR VRAAG JE OM HULP?

 Alle G&G van enige derde partij van � 150 of meer, of ze nu geweigerd
of geaccepteerd zijn;

GEDRAGSCODE

 Alle G&G aan een privé/zakelijk person van � 150 of meer, of ze nu
geweigerd of geaccepteerd zijn; en
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 Alle G&G aan ambtenaren van � 20 of meer, of ze nu geweigerd of
geaccepteerd zijn.
 Elke donatie en sponsoring moet worden geregistreerd in het
e-register voor Donaties & Sponsoring.

Relevante beleidsstukken A.Hak Klokkenluidersbeleid en
Anti-Omkopingsbeleid in de informatiebibliotheek in SharePoint.
Of
Neem contact op met je direct leidinggevende, de Compliance
Manager of de Hulplijn voor Klokkenluiders.

“Integriteit is het
juiste doen - ook
als niemand kijkt.”
CS LEWIS

GEDRAGSCODE

 Alle G&G die de schijn van belangenverstrengeling kunnen wekken,
of ze nu geweigerd of geaccepteerd zijn;
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Voldoen aan de wet
Wij houden ons in elk land aan de lokale wetten rond import,
export en sancties.

Export- en importbeperkingen en sancties geven landen wettelijke macht
over verkoop, aankoop, vervoer, elektronische verzending of openbaring
van informatie, software, goederen en diensten die hun grens passeren.
De wetten en regelgeving die deze beperkingen bepalen zijn complex
en veranderen regelmatig. Denk goed na over de potentiële gevolgen
van import- en exportbeperkingen en sancties voordat je goederen,
technologie, software of diensten een ander land inbrengt.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID

 Verzeker jezelf ervan dat je de juiste autorisatie hebt alvorens goederen,
technologie, software of diensten over landsgrenzen te vervoeren.
 Ken je klanten en leveranciers en controleer dat due diligence onderzoek
is gedaan door de Compliance Manager VOORDAT je een overeenkomst
sluit met een andere organisatie.
 Vraag om juridisch advies voordat je zaken doet met een land of persoon
waar sancties tegen zijn ingesteld.
 Im- of exporteer nooit goederen vanuit een land waartegen sancties zijn
ingesteld, naar een land dat deze sancties handhaaft.
 Blijf op de hoogte van wijzigende regels.
 Vraag juridisch advies OF neem contact op met de de Compliance of Legal
Manager als je twijfelt over import- en exportbeperkingen of sancties.

WAAR VRAAG JE OM HULP?

GEDRAGSCODE

Neem contact op met de Compliance of Legal Manager. Controleer het
KYC-beleid. Vergeet niet te controleren op entiteiten die aan sancties
onderworpen zijn voordat je in-of uitvoert.

GEDRAGSCODE

Onthoud dat beperkingen en sancties (of embargo’s) tegen landen,
entiteiten, personen en goederen kunnen worden ingesteld.
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Ken je zakelijke relaties
Wij beperken ons risico door due diligence onderzoek te
doen naar onze tegenpartijen.
Witwassen betekent: methodes die bedoeld zijn om een illegale
oorsprong van financiële transacties te vermommen of verbergen.
Dit is exact waarom het cruciaal is dat wij onze tegenpartijen kennen
en geen zaken doen met entiteiten waartegen sancties zijn ingesteld
of die gelinkt zijn aan terrorisme.

WAAR VRAAG JE OM HULP?

Bel de Hulplijn voor Klokkenluiders of neem contact op met de
Compliance Manager als je weet van mogelijke witwaspraktijken,
of als je twijfelt of specifieke werkwijzen legaal zijn of niet. Je kunt ook
een e-mail sturen naar kyc@a-hak.nl.
Voor meer informatie, zie Ken je Zakelijke Relatie beleid in de in de
informatiebibliotheek in SharePoint.

Hoe herken je witwassen?
 Biedt iemand voorwaarden aan die aantrekkelijker zijn dan
wat marktconform is?
 Zijn de betaalmethoden ongebruikelijk of zijn er
tussenpartijen betrokken?
 Zijn er onverwachte wijzigingen in bankrekeningen?
Deze kunnen alleen doorgevoerd worden na directe
telefonische bevestiging van de rekeninghouder.
 Verzoeken om terugbetalingen met een claim dat een
foutieve betaling aan een A.Hak-bankrekening is gedaan.
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 Om ons ervan te verzekeren dat A.Hak niet door criminelen wordt
uitgebuit om geld wit te wassen of criminaliteit te financieren, moet
due diligence onderzoek worden gedaan naar de tegenpartij (via de
Compliance Manager).
 Doe due diligence onderzoek VOORDAT het contract wordt getekend.
 De Compliance Manager zal je helpen om bedrijfsvoering en
achtergrond van onze mogelijke zakenpartners te begrijpen en de
herkomst en bestemming van geld en eigendommen te herleiden.
 Meld verdachte incidenten en transacties waarbij je witwassen
vermoedt altijd bij de Compliance Manager of de Hulplijn voor
Klokkenluiders.

GEDRAGSCODE

GEDRAGSCODE

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID
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Onze
eigendom
men be
schermen

GEDRAGSCODE

GEDRAGSCODE

We stellen alles in het werk om onze financiële
en niet-financiële eigendommen en gegevens
adequaat te beschermen, en verwachten van al
onze medewerkers dat zij hiermee omgaan alsof
ze persoonlijk eigendom zijn.
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Een nauwkeurige administratie
Wij zijn toegewijd aan de hoogste standaarden van precisie en
integriteit in onze administratie.

ALS MANAGEMENT ZULLEN WIJ

 Alle gevallen of verdenkingen van fraude of belangenverstrengeling
onderzoeken.
 De Compliance Manager moet, samen met de afdeling Financiën, gerichte
controles opstellen die ervoor zorgen dat alle financiële transacties
behoorlijk geautoriseerd, geregistreerd en gerapporteerd zijn.

Garanderen dat onze zakelijke en financiële administratie accuraat en
volledig is, is de verantwoordelijkheid van iedereen – niet alleen van onze
financiële afdeling. Accurate administratie en rapportages stellen ons in
staat om te voldoen aan de regels en onze verantwoordelijkheid naar onze
belanghebbenden na te komen.

Onze zakelijke administratie omvat niet alleen onze financiële
boekhouding, maar ook andere gegevens zoals kwaliteitsrapporten,
urenstaten, onkostendeclaraties en elk ander onderdeel van de zakelijke
administratie van ons bedrijf.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID

WAAR VRAAG JE OM HULP?

GEDRAGSCODE

Rapporteer elke gebeurtenis of verdenking van fraude of onregelmatigheid
in financiële zaken aan de Compliance Manager of de Hulplijn voor
Klokkenluiders.

GEDRAGSCODE

 Zorg ervoor dat documenten, gegevens en boekhouding in jouw beheer
alle transacties accuraat, transparant en gedetailleerd weergeven.
 Verkrijg altijd het juiste autorisatieniveau voor financiële en commerciële
transacties in overeenstemming met onze Autorisatiematrix.
 Registreer en classificeer transacties en financiële gegevens altijd
in de juiste boekhoudkundige periode of bedrijfsonderdeel.
 Vertraag of versnel de registratie van omzet of kosten nooit om
budget- of bonusdoelen te behalen.
 Verdraai nooit de ware aard van enige transactie en vervals nooit
documenten.
 Probeer altijd de beste prijs-kwaliteitverhouding te verkrijgen als
je geld van het bedrijf uitgeeft.
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Bedrijfsmiddelen
Wij geloven in het beschermen van onze bedrijfsmiddelen en
het exclusieve gebruik hiervan voor zakelijke doeleinden.

CONTANTE TRANSACTIES

Vermijd contante transacties als dit mogelijk is.
Als dit niet te vermijden is, dienen contante transacties of betalingen
te worden goedgekeurd door het bijbehorende managementniveau.
Alle transacties moeten worden verantwoord en ondersteund door
adequate documentatie.

BEDRIJFSMIDDELEN ZIJN:

 Bedrijfsgeld
 Inventaris / voorwaarden
 Computersystemen en software
 Bedrijfstelefoons
 Bedrijfsinformatie
 Handelsmerken
 Expertise en intellectuele eigendommen

ADMINISTRATIEBEHEER

Houd alle administratie bij en bewaar deze op veilige wijze zolang
dit wettelijk verplicht is, in overeenstemming met het A.Hak
Dataclassificatiebeleid en Archiverings- en Bewaarbeleid.

WAAR VRAAG JE OM HULP?

GEDRAGSCODE

 Gebruik onze middelen alleen voor gegronde zakelijke doelen.
 Bescherm onze middelen tegen verspilling, verlies, schade, misbruik,
diefstal, verduistering en schendingen.
 Gebruik onze middelen op passende en verantwoordelijke wijze.
 Respecteer de fysieke en immateriële middelen van anderen.
 Streef geen persoonlijk gewin na uit het gebruik, de verkoop of andere
beschikbaarheid van onze middelen of niet-openbare informatie.
 Bescherm niet-openbare bedrijfsinformatie.
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Rapporteer elk incident of elke verdenking van fraude of diefstal van
bedrijfsmiddelen aan je direct leidinggevende, de Compliance Manager of
de Hulplijn voor Klokkenluiders.

WAT IS NIET-OPENBARE INFORMATIE?

Hieronder valt alle informatie die niet door een bedrijf openbaar bekend
is gemaakt. Enkele voorbeelden zijn informatie met betrekking tot:
 Medewerkers
 Contracten
 Strategische en bedrijfsplannen
 Nieuwe productlanceringen
 Fusies en overnames
 Technische specificaties
 Tarieven
 Financiële gegevens
 Kostprijzen van materialen
 Uitvindingen

GEDRAGSCODE

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID
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Persoonlijke informatie
Wij respecteren en beschermen de persoonlijke informatie
van onze medewerkers en tegenpartijen.
Wat is persoonlijke informatie?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft een
enorme invloed op hoe wij in ons bedrijf omgaan met persoonlijke informatie.
Iedereen is verantwoordelijk voor het uitsluitend verzamelen van wat nodig
is, dit niet langer te bewaren dan wettelijk verplicht is, en het goed nadenken
over hoe wij persoonlijke informatie delen.

 Identiteits- en contactinformatie
 Arbeidsgerelateerde en financiële
informatie
 Leeftijd en nationaliteit

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID
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WAAR VRAAG JE OM HULP?

Relevant beleidsstuk Privacybeleid.
Neem contract op met je direct leidinggevende, een lid van het HR
team of de Compliance Manager, of stuur een email naar gdpr@a-hak.nl.

 Etnische afkomst
 Religie of filosofische overtuiging
 Gezondheidsinformatie
 Seksuele oriëntatie
 Vakbondslidmaatschap

GEDRAGSCODE

GEDRAGSCODE

 Verzamel en bewaar alleen persoonlijke informatie voor legitieme
zakelijke doeleinden.
 Sla alle persoonlijke informatie die je tijdens je dienstbetrekking
verzamelt op in de A.Hak systemen. Dit kan zowel een hiervoor
bestemde bestandsserver zijn, of de A.Hak SharePoint omgeving.
 Openbaar alleen herkenbare persoonlijke informatie aan derde
partijen als dit vereist is om aan de wet te voldoen, of met de juiste
toestemming van de persoon op wie dit betrekking heeft.
 Zorg er in deze gevallen voor dat een Verwerkersovereenkomst wordt
afgesloten. De Compliance Manager ondersteunt je hierbij.
 Neem maatregelen om ongeautoriseerde toegang tot de verwerking van
persoonlijke informatie, of verlies of vernietiging hiervan te voorkomen.
 Bewaar persoonlijke informatie alleen zo lang dit relevant is voor
zakelijke doeleinden of zo lang dit wettelijk verplicht is.
 Neem ONMIDDELLIJK contact op met de A.Hak ICT Manager als je weet
of vermoedt dat een inbreuk of lek in de beveiliging heeft plaatsgevonden.
We zijn wettelijk verplicht om dergelijke voorvallen binnen 72 uur te melden.
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Privégebruik van faciliteiten
Wij voorzien je van communicatiemiddelen voor zakelijke
doeleinden.

Beperkt privégebruik van de IT- en communicatiemiddelen is doorgaans
acceptabel. Wees je er wel van bewust dat het gebruik van deze middelen,
ook voor privégebruik, wordt vastgelegd en onder bepaalde omstandigheden
kan worden gemonitord.

WAAR VRAAG JE OM HULP?

Relevante beleid A.Hak Klokkenluidersbeleid, Privacy beleid en A.Hak
Personeelwijzer.
Of
Neem contact op met je direct leidinggevende, HR Manager of de
Hulplijn voor Klokkenluiders.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID

 Zorg ervoor dat je privégebruik van de A.Hak IT- en
communicatiemiddelen sporadisch en beperkt is.
 Privégebruik omvat online bankieren, social media voor nietwerkgerelateerde communicatie, en het bezoeken van websites en
downloaden van informatie voor privédoeleinden.
 Het downloaden of streamen van niet-werkgerelateerd video-materiaal
is streng verboden.
 Gebruik het A.Hak netwerk of de opslagcapaciteit niet voor entertainment
of om je persoonlijke gegevens op te slaan.
 Houd de IT- en communicatiemiddelen waarvoor je verantwoordelijk
bent altijd in eigen beheer.
 Gebruik de A.Hak IT- of communicatiemiddelen niet voor illegale of
immorele activiteiten of doelen (inclusief het schenden van IP-recht of
richtlijnen van de commissie voor cybercriminaliteit), online gokken of
om je eigen zakelijke activiteiten uit te voeren.
 Deel je persoonlijke wachtwoorden niet met anderen.
 Upload, download, verstuur of bekijk geen pornografisch materiaal of
ander aanstootgevend materiaal, of elk ander materiaal dat illegaal is
of je collega’s kan beledigen of voor angst of irritatie kan zorgen.

HET RECHT OP MONITOREN

Als een medewerker wordt verdacht van wangedrag, diefstal, fraude,
corruptie, witwassen of schending van de A.Hak Gedragscode, kunnen
zijn of haar IT- en communicatiemiddelen worden gemonitord of bekeken
om vast te stellen of de beschuldiging waar is.

GEDRAGSCODE

GEDRAGSCODE

Dergelijke monitoring zal incidenteel plaatsvinden en is gebaseerd op
een redelijke verdenking. Nadat monitoring heeft plaatsgevonden zal de
betrokken medewerker worden geïnformeerd door de Compliance Manager.

44

45

Onze
externe
relaties

GEDRAGSCODE

Wij doen zaken met respect voor het milieu
en de mensenrechten.
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Mensenrechten
Wij doen zaken met respect voor het milieu en de mensenrechten.

Ons respect voor de mensenrechten wordt weerspiegeld in onze naleving
van ons bedrijfsbeleid, het voldoen aan geldende wet- en regelgeving,
regelmatige dialoog met onze stakeholders en directe en indirecte bijdragen
aan de gemeenschappen waarin wij werken.

MENSENRECHTEN – WIJ ZIJN TOEGEWIJD AAN

 Het bestrijden van elke vorm van moderne slavernij, mensenhandel,
kinderarbeid of -uitbuiting, of dwangarbeid in onze organisatie en
die van al onze zakenpartners.
 Het actief onderschrijven en voldoen aan wetgeving inzake
minimumloon en de vrijheid van vereniging in diverse landen,
waaronder het recht om lid en deel te zijn van vakbondsactiviteiten.
 Het selecteren van zakenpartners en leveranciers die dezelfde
standaarden hanteren.

HET MILIEU – WIJ ZIJN TOEGEWIJD AAN

 Het beoordelen van de invloed van ons werk op het milieu, het gebruik
van grondstoffen, door ons gecreëerd afval en veroorzaakte vervuiling,
en het bepalen van een strategie om deze te beperken.
 Het voldoen aan alle geldende milieuwet- en regelgeving, in welk
land wij ook werken.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID

 Je dient de milieuvereisten van jouw rol en locatie te kennen
en vraagt het KAM-team om ondersteuning als dit nodig is.
 Rapporteer elke zorg en incident, inclusief near misses, aan je
manager of een lid van het KAM-team.
 Doe je uiterste best om ervoor te zorgen dat onze zakenpartners
en tegenpartijen dezelfde standaarden hanteren.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID

GEDRAGSCODE

GEDRAGSCODE

 Elke mogelijke of potentiële inbreuk op mensenrechten dien je
te rapporteren aan je direct leidinggevende, de HR Manager of
de Hulplijn voor Klokkenluiders.
 Je dient basiskennis te hebben omtrent de mensenrechten van
de landen waarin je werkt, die wij onderschrijven in deze Code,
en hieraan te voldoen.
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Samenwerken met onze
partners en leveranciers

Hoe wij communiceren
De manier waarop wij communiceren, straalt direct af op ons
bedrijf, onze reputatie en hoe de buitenwereld ons ziet.

Wij geloven in eerlijk en transparant zijn naar onze
zakenpartners en wij zullen hen respectvol te behandelen.

WAAR WIJ ONS AAN VERBINDEN

 Wij doen zaken met onze leveranciers en zakenpartners op
een eerlijke, integere en respectvolle manier.
 Wij verzekeren ons ervan dat onze zakenpartners dezelfde
integriteit en allerbeste kwaliteit nastreven als wijzelf.
 Wij verzekeren ons ervan dat ingekochte diensten ons de
beste prijs-kwaliteitverhouding bieden.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID

GEDRAGSCODE

 Zorg er altijd voor dat relaties onder de standaard A.Hak voorwaarden
vallen, of in een contract dat ons bedrijf goed genoeg beschermt.
 Zorg er altijd voor dat je een concurrerend aankoopproces hanteert
dat eerlijk, transparant en onpartijdig is.
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ONTHOUD

 Medewerkers en aannemers mogen nooit namens A.Hak met de media
spreken, maar dienen mediaverzoeken voor antwoord door te verwijzen
naar de A.Hak Communicatiemanager.
 Alle persberichten dienen te worden goedgekeurd door de
Communicatiemanager.
 Spreek niet met de media of met investeerders tenzij dit door de juiste
personen is goedgekeurd.
De principes die je dient toe te passen in al je communicatie zijn
 In zakelijke communicatie:
 misleid niemand;
 wees niet dubbelzinnig;
 uit geen speculatieve meningen;
 overdrijf niet;
 voer geen ‘luchtige gesprekken’ over gevoelige of vertrouwelijke
zaken; en
 maak geen grappen over serieuze zaken.
 Vermeld altijd vanuit welk A.Hak bedrijf je communiceert.
 Onthoud dat communicatie met concurrenten in strijd met
antitrustwetgeving kan zijn.
 Als je persoonlijke informatie verwerkt, zorg dat je voldoet
aan het A.Hak Privacybeleid.
 Zorg voor afstemming met de Afdeling Communicatie voordat
je informatie publiekelijk vrijgeeft.

GEDRAGSCODE

Onze zakenpartners spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid
en het succes van ons bedrijf. Daarom is het zeer belangrijk dat ook
zij zich aan onze waarden verbinden, om zo samen op integere wijze
de beste kwaliteit in onze markt te leveren.

Zakelijke communicatie omvat elke vorm van correspondentie zoals post,
digitale stukken, instant messaging, websites, social media, papieren
stukken, verbale communicatie en voice-mail opnames.
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JOUW VERANTWOORDELIJKHEID

GEDRAGSCODE

 Medewerkers en aannemers mogen geen luchtige gesprekken voeren
over gevoelige of vertrouwelijke zaken, of communicatie verzenden met
materiaal dat racistisch, seksistisch, aanstootgevend, lasterlijk, frauduleus
of anderszins ongepast is.
 Medewerkers en aannemers mogen geen vertrouwelijke zakelijke informatie (zoals financiële, operationele en juridische informatie, of informatie
over klanten) delen, tenzij hiervoor toestemming is.
 Medewerkers en aannemers mogen hun persoonlijke social media
accounts niet gebruiken voor zakelijke doeleinden. Deze privé accounts
mogen worden gebruikt om commentaar te geven op marktgerelateerde
zaken, maar alleen als deze medewerkers en aannemers bij hun eigen
online commentaar vermelden dat dit ‘strikt persoonlijke meningen zijn,
die niet per se door A.Hak worden gedeeld.’
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Dit boekje bevat een
samenvatting van de
A.Hak Gedragscode.
Bekijk voor meer informatie
het Gedragscode Beleid in
de Informatiebibliotheek in
de A.Hak SharePoint Portal.
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