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ONZE BEDRIJFSWAARDEN
■ In de gedragscode (GC) worden de doelen en

regels beschreven die getuigen van het belang dat
EUROPORTS hecht aan verantwoordelijk, ethisch en
rechtmatig handelen. De gedragscode geldt voor
iedereen die optreedt namens Euroports of zijn
dochterondernemingen, onder wie medewerkers,
managers, directeuren en iedereen die de Euroports
Groep vertegenwoordigt. De code wordt ingevoerd
in alle bedrijven waarin Euroports investeert.
■ De gedragscode vloeit voort uit de bedrijfswaarden

van de Groep.
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Veiligheid is onze 			
verantwoordelijkheid
Passie voor prestatie
Succesvolle
		klantenrelaties
Respect voor mensen
Teamwork
Integriteit
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Introductie door de CEO

INTRODUCTIE

Geachte collega’s,
In 2014 hebben we met jullie de eerste versie gedeeld
van onze gedragscode, die de morele en ethische
gedragsnormen voor werknemers bevat en die zowel intern
als extern weergeeft wie we zijn en hoe we gezien willen
worden.
Sindsdien is deze gedragscode een maatstaf geweest voor
ons allen, ter ondersteuning in onze dagelijkse activiteiten
en beslissingen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de code
onze organisatie helpt om haar doelstellingen te bereiken en
haar reputatie te beschermen.
Aangepaste regelgeving, een snel veranderende
marktomgeving en socio-culturele trends zorgden voor enkele
herzieningen in dit document opdat het een weerspiegeling is
van de werkelijkheid van Euroports in 2018.
Digitale evoluties zetten ons ertoe aan om zorgvuldiger om
te gaan met privacy en gegevensbeheer in het algemeen.
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Daarenboven stellen we ook concretere richtlijnen voor met
betrekking tot anti-omkoping, witwaspraktijken en goed
bestuur die het risico op wanbeleid trachten te minimaliseren.
De inhoud van de bestaande gedragscode blijft bestaan,
maar wordt aangevuld met verschillende artikels en
verduidelijkingen die in overeenstemming zijn met de huidige
bedrijfsrealiteit.
Ik verwacht van elk van jullie dat jullie de gedragscode elke
dag naleven. Bij elke twijfel of vraag nodig ik jullie graag uit
om jullie manager of HR-contactpersoon te raadplegen.
CHARLES P.J. MENKHORST
CEO Euroports

GEDRAGSCODE EUROPORTS | 9

1
Onze ethische
overtuiging
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1. Onze ethische overtuiging

WETTEN EN ETHISCHE NORMEN
■  In alle landen leeft Euroports de wetten na die van

toepassing zijn op het bedrijf.
■W
 e leveren alle redelijke inspanningen om ons op de

hoogte te stellen van de wet en om te zorgen dat alle
medewerkers zich bewust zijn van wetten, regels en
bepalingen. Wij tolereren geen overtredingen van deze
wetten, voorschriften en bepalingen, hetzij met opzet,
hetzij uit onachtzaamheid.
■E
 uroports laat zich hierbij leiden door de beginselen van

het ‘Global Compact‘ initiatief van de Verenigde Naties.
■W
 ij respecteren de mensenrechten binnen onze

invloedssfeer.

TRANSPARANTIE
■O
 nze bedrijfsvoering is open en transparant.
■T
 ransparantie en eerlijkheid zijn de leidende beginselen

in al onze interne en externe communicatie.
■W
 anneer informatie openbaar wordt gemaakt, gebeurt dit

op een eerlijke en nauwkeurige manier.
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STANDAARDEN VOOR JAARREKENINGEN
EN JAARVERSLAGGEVING
■A
 lle zakelijke transacties moeten nauwkeurig worden

weergegeven in onze boeken, in overeenstemming met
de vastgestelde procedures en controlenormen. Wij
zijn er allemaal verantwoordelijk voor dat de financiële
verslagen en presentaties die wij indienen, compleet,
tijdig en begrijpelijk zijn.
■D
 aarnaast moeten onze alle zakelijke transacties waarbij

we betrokken zijn geweest, nauwkeurig en compleet
in boeken en administratie worden opgenomen. In
de administratie wordt de aard van de onderliggende
transacties weergegeven en beschreven.
■  Wij beïnvloeden, dwingen, manipuleren of misleiden

externe auditors niet. Euroports verbergt nooit informatie
voor externe auditors, interne auditors of auditcomités.
■M
 edewerkers moeten intern melding maken van alle

gevallen van fraude of opzettelijke fouten in de financiële
administratie, tekortkomingen in of het niet naleven van
interne controles, valse verklaringen en afwijkingen
van volledige en eerlijke verslaggeving. Ingevolge de
lokale wetgeving kan een klokkenluidersregeling van
toepassing zijn.
■H
 et is personen met toezichtsfuncties inzake financiële

verslaggeving verboden fiscale of andere diensten te
verkrijgen van de externe auditor.
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1. Onze ethische overtuiging

ONDERNEMINGSBESTUUR
■E
 uroports past een beleid inzake delegatie van

bevoegdheden toe.
■W
 e zorgen ervoor dat alle contracten naar behoren

worden goedgekeurd.

WITWASSEN
■E
 uroports houdt zich strikt aan de wet- en regelgeving ter

bestrijding van witwaspraktijken.
■B
 innen specifieke rechtsgebieden kunnen lijsten

worden gepubliceerd van personen en organisaties
waarvan het bedrijf geen middelen mag aanvaarden
of waaraan het bedrijf geen middelen mag uitkeren
ingevolge de toepasselijke wetgeving ter bestrijding van
witwassen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich
redelijkerwijs inspannen om te verifiëren dat tegenpartijen
niet eigendom zijn van of gecontroleerd worden door, of
optreden namens, gesanctioneerde overheden, groepen,
personen of anderen.
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2
Onze normen
voor Samen
Werken
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2. Onze normen voor Samen Werken

DIVERSITEIT EN DISCRIMINATIE
■W
 ij discrimineren niet en tolereren geen discriminatie

op grond van geslacht, ras, religie, leeftijd, beperking,
seksuele geaardheid, nationaliteit of enig ander kenmerk
dat valt onder de bescherming van de wet.

GEZONDHEIDSMANAGEMENT
■O
 nze medewerkers hebben recht op een veilige en

gezonde omgeving om in te werken. We hechten daarom
veel waarde aan de regels uit ons QHSE beleid.
■W
 e streven ernaar het fysieke en mentale “welzijn” van

■  H
 et bedrijf duldt geen enkele vorm van discriminatie of

intimidatie op de werkplek. Alle medewerkers worden
geacht een ongastvrije werkomgeving te helpen
voorkomen.
■  Iedere medewerker dient bij te dragen aan een

respectvolle omgeving waarin iedere vorm van intimidatie
wordt uitgesloten. Hoewel de wettelijke definitie per
locatie kan verschillen, wordt bij Euroports onder
“intimidatie” verstaan: iedere vorm van ongewenst gedrag
jegens een andere persoon, verbaal, fysiek of visueel.

onze medewerkers te bevorderen.
■  Onze doelstellingen zijn zowel minder ziekteverzuim als

een lager ongevallenpercentage. Wij beschouwen zorg
voor de gezondheid van onze mensen als een bepalende
factor voor onze duurzame productiviteit en de kwaliteit
van onze diensten.
■  Ons gezondheidsbeleid, dat wereldwijd op alle locaties

wordt toegepast, omvat onder meer een verbod op
alcohol en drugs op de werkvloer. We verbieden iedere
vorm van geweld en mishandeling op de werkvloer,
inclusief bedreigend en intimiderend gedrag.

‘Onze doelstellingen zijn zowel
minder ziekteverzuim als een
lager ongevallenpercentage’
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2. Onze normen voor Samen Werken

BEDRIJFSEIGENDOM
■  Het gebruik van bedrijfseigendommen – waaronder

arbeid, voorraden, IT, apparatuur, gebouwen of andere
eigendommen – voor persoonlijk voordeel is verboden
voor zover daarvoor niet uitdrukkelijk toestemming is
verkregen.
■  I edere medewerker is verantwoordelijk voor de

■M
 edewerkers riskeren civiele of strafrechtelijke sancties

als zij niet-openbare informatie openbaar maken die een
investeerder zou kunnen gebruiken om waardepapieren
te kopen of te verkopen. Handel met dergelijke informatie
is onrechtmatig, ongeacht of medewerkers voor hun
eigen voordeel handelen, of dat anderen voor hen
handelen.

bescherming en het juiste gebruik van de eigendommen
van Euroports.
■E
 uroports zal automatische back-up procedures

JURIDISCHE PROCEDURES

installeren om intellectuele eigendom te beschermen.
■  Medewerkers moeten activiteiten vermijden
■  I ntellectuele eigendom is een waardevol bedrijfsbezit

en moet worden beschermd tegen ongeautoriseerd
gebruik of openbaarmaking. Deze eigendom
omvat bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie,
auteursrechten, handelsmerken, logo‘s, maar ook
klantenbestanden, zakelijke kansen, marketing- en
verkoopgegevens, hetzij in bezit van Euroports en
gelieerde bedrijven, hetzij van zakelijke partners.

VOORKENNIS
■  H
 oewel Euroports geen beursgenoteerd bedrijf is, is het

iedereen met voorkennis bij wet verboden om aandelen
te kopen of te verkopen met gebruik van deze kennis.
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waardoor Euroports of Euroports-medewerkers
betrokken kunnen raken bij onwettige praktijken, of
die deze betrokkenheid met zich mee kunnen brengen.
Hieronder valt de inzet van ons personeel of het gebruik
van bedrijfseigendommen voor het verkrijgen van
onrechtmatig voordeel.
■R
 echtszaken, juridische procedures en onderzoeken met

betrekking tot Euroports moeten snel en op de juiste
wijze worden afgehandeld om het bedrijf te beschermen
en verdedigen. Medewerkers die dreigen te worden
geconfronteerd met een rechtszaak of andere juridische
procedures of onderzoeken in een zakelijke kwestie,
zijn verplicht onmiddellijk contact op te nemen met de
juridische afdeling van Euroports.
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3
Onze
bedrijfsintegriteit
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3. Onze bedrijfsintegriteit

AANDEELHOUDERSVERTROUWEN
■ W
 e onderkennen de noodzaak van gedegen en

transparant bedrijfsmanagement om het vertrouwen van
onze aandeelhouders en investeerders te behouden.
We streven naar een toename van waarde voor
aandeelhouders.

ZAKELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

BELANGENCONFLICTEN
■ We eisen van onze directeuren, managers en

medewerkers dat zij zich aan hoge ethische normen
houden bij het omgaan met belangenconflicten.
Zij moeten al hun relaties met personen of firma‘s
waarmee wij zaken doen (zakelijke partners), die zouden
kunnen leiden tot een belangenconflict, openbaar
maken. Dergelijke relaties omvatten in het bijzonder
bloedverwantschap of een relatie door huwelijk of
partnerschap, een deelneming of investering in zakelijke
partners of aandeelhouders.
■ M
 edewerkers moeten er rekening mee houden dat hun

■ W
 e hechten waarde aan de dialoog en de samenwerking

met onze zakelijke partners in vele gemeenschappen.
We delen beginselen op het gebied van ethisch gedrag,
maatschappelijke betrokkenheid en respect voor
het milieu met onze leveranciers, onderaannemers,
vertegenwoordigers en adviseurs.

deelname aan een extern belang niet mag verhinderen
dat zij hun verplichtingen ten aanzien van Euroports
afdoende nakomen.
■ M
 edewerkers moeten ervoor zorgen dat zij, wanneer zij

betrokken zijn bij externe activiteiten, niet worden gezien
als sprekend of handelend namens het bedrijf.

■ W
 e informeren onze zakelijke partners over onze

beginselen om hen te motiveren aan dezelfde normen
vast te houden als wij.
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‘We delen beginselen op het
gebied van ethisch gedrag,
maatschappelijke betrokkenheid
en respect voor het milieu’
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3. Onze bedrijfsintegriteit

EERLIJKE CONCURRENTIE
■ We hechten veel waarde aan vrije onderneming en

eerlijke concurrentie. De bedrijfsactiviteiten moeten enkel
worden uitgevoerd op basis van verdienste en open
concurrentie. We huren leveranciers, vertegenwoordigers
en andere tussenpersonen alleen in op grond van
eerlijke beoordeling. We zijn wettelijk gehouden om
bedrijfsbesluiten te nemen in het belang van het bedrijf,
onafhankelijk van afspraken of overeenkomsten met een
concurrent. Als gevolg daarvan vermijden het bedrijf en
de medewerkers ieder optreden dat in strijd is met, of
de schijn wekt in strijd te zijn met, antitrustwetgeving en
mededingingsrecht.

OMKOPING EN CORRUPTIE

omkoping om onze zaken vlotter te laten lopen en
verwachten dit ook van anderen die voor ons optreden.
We hanteren een nultolerantie op het gebied van
omkoperij. De directie van onze firma heeft deze belofte
gemaakt en u dient zich aan deze standaard te houden.
■ E
 en omkoping is iets van waarde dat gegeven,

aangeboden of beloofd wordt om een beslissing
te beïnvloeden of een oneerlijk voordeel te geven.
Omkoperij kan de vorm aannemen van cash, geschenken,
leningen of het bieden van diensten aan degene die
omgekocht wordt. Als omkoperij wordt ook beschouwd
betalingen die gedaan worden om routine acties te
bespoedigen of betalingen aan ambtenaren of derde
partijen voor routine functies die zij dienen te verrichten
zoals het aanleveren van visa, immigratiedocumenten of
het lossen van goederen die bij de douane in bewaring
zijn. Het gaat niet om wettelijk verplichte administratieve
onkosten of kosten om zaken op te volgen.

■ W
 e gaan eerlijk en integer, op open wijze om met

onze klanten, leveranciers en overheidsinstellingen.
We houden ons aan de internationale normen ter
bestrijding van omkoping zoals vastgelegd in de
anticorruptiewetgeving.
■ W
 e geven of aanvaarden geen omkoping. We hechten

belang aan onze reputatie voor het voeren van zaken
op een eerlijke en integere manier. We betalen geen
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3. Onze bedrijfsintegriteit

GESCHENKEN EN GUNSTEN
■ H
 et is medewerkers niet toegestaan om diensten,

geschenken of gunsten van klanten of leveranciers te
verzoeken die van invloed zijn, of van invloed kunnen
lijken te zijn op het handelen van de medewerker in de
vertegenwoordiging van het bedrijf. Geschenken en
amusement mogen worden uitgewisseld op een niveau
dat de gebruikelijke plaatselijke beleefdheidsbetuigingen
niet te boven gaat en zolang dit in overeenstemming
is met de ethische bedrijfspraktijken en toepasselijke
wetgeving.

GEGEVENSBESCHERMING
■ Onze medewerkers mogen informatie die niet bij het

grote publiek bekend is, niet openbaar maken voor
persoonlijk gewin of ten voordele van een ander dan
het bedrijf. Dergelijke informatie omvat onder meer:
technische gegevens, financiële gegevens, informatie
over bedrijfsvoering, klantinformatie, informele
aantekeningen of ander informatie met betrekking tot
de bedrijfsactiviteiten en operationele activiteiten en
toekomstplannen.
■ M
 edewerkers houden zich aan de relevante

■ G
 eschenken moeten vooraf worden goedgekeurd

door de leidinggevende of plaatselijke beheerder van
bedrijfsmiddelen en mogen de € 50 niet te boven gaan.
■ A
 lle geschenken moeten worden aangegeven bij de

wetten en bedrijfsvoorschriften met betrekking tot
persoonsgegevens, die medewerkers voorschrijven om
persoonsgegevens van rechtspersonen en individuele
natuurlijke personen te beschermen, waaronder die van
medewerkers, aandeelhouders en klanten.

directe manager, met uitzondering van geschenken die
geaccepteerd zijn op nominaal en gepast niveau.

‘Het is medewerkers niet
toegestaan om diensten,
geschenken of gunsten van
klanten of leveranciers te
verzoeken’
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4
Onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid
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4. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

MILIEU
■  We streven naar verbetering van onze staat van

dienst op het gebied van milieu door middel
van voorzorgsmaatregelen en het gebruik van
milieuvriendelijke technologie. We onderwerpen onze
invloed op het milieu aan regelmatige evaluaties en
controles
■  We streven ernaar onze prestaties op milieugebied

voortdurend te verbeteren en onze efficiëntie op het
gebied van hulpbronnen te vergroten. Dit omvat ook
milieu-audits en risicomanagement.

5

■W
 e willen onze processen en diensten meten aan

de hoogste kwaliteitsnormen. Binnenlandse en
internationale milieustandaarden – zoals de ISO
14000 normen – vormen hierbij onze leidraad.

Procedures

‘We onderwerpen onze invloed
op het milieu aan regelmatige
evaluaties en controles’

32 | EUROPORTS GEDRAGSCODE

GEDRAGSCODE EUROPORTS | 33

NALEVINGSPROCEDURES,
ONTHEFFINGEN EN WIJZIGINGEN

NALEVINGSVERKLARING

MELDINGEN EN KLACHTEN

■A
 lle medewerkers moeten de gedragscode naleven.
■A
 ls u stuit op een potentiële kwestie met betrekking tot
■  I edere medewerker of persoon die Euroports

vertegenwoordigt, ontvangt een exemplaar van
de gedragscode (of elektronische toegang tot de
gedragscode via het bedrijfsintranet) en wordt geacht
een ontvangstbevestiging te tekenen.

naleving van de gedragscode, verwachten wij van u dat
u zich tot een van de bovengenoemde contactpersonen
wendt.
■A
 lle meldingen over schendingen van de code worden

vertrouwelijk en op gepaste wijze behandeld.
■  D
 e partij die de klacht ontvangt, moet de ontvangst

CONTACTEN
■  We begrijpen dat u wellicht hulp kunt gebruiken bij het

begrijpen van het bedrijfsbeleid, het nemen van moeilijke
beslissingen, of om eraan bij te dragen dat binnen het
bedrijf de gedragscode wordt nageleefd.
■H
 et allerbelangrijkste om te onthouden is dat u bij twijfel

altijd hulp moet vragen.

registreren, documenteren hoe de situatie is afgehandeld
en een rapport indienen dat zal worden bewaard.
■A
 lle illegale en onethische gedragingen die in strijd

zijn met de Gedragscode moeten worden gemeld
aan de Chief Human Resources Officer en extern in
overeenstemming met toepasselijke wetgeving.
■  Potentiële inbreuken kunnen worden gemeld via een

klokkenluidersprocedure in overeenstemming met de
lokale wetgeving.

Er zijn verschillende manieren waarop u actie kunt
ondernemen:
■  Raadpleeg uw manager/leidinggevende
■  Praat met uw HR-manager
■N
 eem contact op met de Chief Human
Resources Officer van de groep
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‘Het allerbelangrijkste om te
onthouden is dat u bij twijfel
altijd hulp moet vragen.’
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DISCIPLINAIRE MAATREGELEN VOOR
SCHENDINGEN VAN DE CODE
■  Alle

medewerkers zijn verantwoordelijk voor het

volledig begrijpen en naleven van de gedragscode.
In gevallen waar de code niet wordt nageleefd, zal
het bedrijf stappen ondernemen. Medewerkers die
deze gedragscode niet naleven kunnen onderworpen
worden aan passende disciplinaire maatregelen in
overeenstemming met plaatselijke wet- en regelgeving
en de relevante HR-beleidshandleidingen.

ONTHEFFINGEN
■E
 en ontheffing voor de code wordt alleen verleend

in zeer uitzonderlijke gevallen. Uitzonderingen voor
medewerkers (met uitzondering van de CEO) moeten
worden goedgekeurd door de CEO en uitzonderingen
voor de CEO moeten worden goedgekeurd door
de Raad van Bestuur van Euroports.

WIJZIGINGEN
■E
 uroports zal deze gedragscode regelmatig evalueren

en het dagelijks bestuur neemt daar waar nodig besluiten
over aanpassingen.
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GEDRAGSCODE - ONDERSTEUNING
We begrijpen dat u wellicht hulp kunt gebruiken bij het
begrijpen van de Gedragscode. Vraag bij twijfel altijd hulp.
Er zijn verschillende manieren waarop u actie kan
ondernemen:
■  Raadpleeg uw manager/leidinggevende
■  Praat met uw Human Resources Manager
■  Neem contact op met de Chief Human Resources Officer
van de Groep

		
CONTACT
Chief Human Resources Officer:
Lucrèce Reybroeck
lucrece.reybroeck@euroports.com

EUROPORTS.COM

