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Veiligheid
• Werknemers komen elke dag in dezelfde  
 of betere conditie thuis
• Niemand raakt gewond, nooit 
• Wij worden beschouwd als marktleider op  
 het gebied van veiligheid

Klant op de eerste plaats
• Wat er ook nodig is om klanten van de  
 beste diensten te voorzien
• Passie voor het succes van de klant

Absolute integriteit
• Altijd het juiste doen

Lokaal management / Lokale controle
• Altijd open voor ideeën en een passie om  
 het leren te stimuleren
• Continu gericht op verbeteringen

De beste mensen / de beste plek om te werken
• Kansen creëren - groei en leef je dromen
• Respect voor iedereen en erkenning dat elk  
 idee telt
• Toegewijd tot innovatie en het leveren van  
 resultaten

CULTUUR & WAARDEN

EEN BERICHT VAN ONZE 
PRESIDENT EN CEO

Teamleden van BrandSafway,

Onze cultuur en reputatie als een eerlijk en ethisch bedrijf helpen 

ons om klanten te winnen en te behouden, de beste mensen in de 

industrie aan te trekken en ervoor te zorgen dat Brand Industrial 

Services, Inc. en haar filialen (“BrandSafway”) een geweldige 

plek is om te werken. Deze gedragscode biedt richtlijnen om 

ons te helpen deze cultuur te beschermen, samen te werken 

met integriteit en om consequent het juiste te doen. Onze 

gedragscode is van toepassing op alle werknemers, ambtenaren 

en directeuren van BrandSafway, evenals op derden die ons 

kunnen vertegenwoordigen.

De verwachtingen van onze klanten, collega’s en de maatschappij 

worden steeds hoger in de verbonden en transparante 

samenlevingen waarin we leven en werken. Help ons aan deze 

verwachtingen te voldoen door deze gedragscode zorgvuldig te 

lezen, de inhoud ervan te begrijpen en zijn principes toe te passen 

in alles wat u voor BrandSafway doet.

     

Als u zich in een situatie bevindt waarin u niet zeker bent hoe 

u moet handelen, gelooft dat de gedragscode is overtreden, of 

als u een vraag heeft over een nalevingsprobleem, geef dat dan 

alstublieft aan. Wees ervan verzekert dat het bedrijf u zal helpen 

om het juiste te doen. We zijn toegewijd aan een omgeving 

waar open en eerlijke communicatie de verwachting is, niet de 

uitzondering. Wij willen dat u zich op uw gemak voelt om uw 

leidinggevende, manager of medewerker van personeelszaken te 

benaderen. Daarnaast biedt de BrandSafway EthicsPoint Hotline 

(“Hotlijn”), indien beschikbaar, een vertrouwelijke methode om 

problemen of zorgen met betrekking tot integriteit te melden.

Bedankt voor uw inzet en continue steun.  

Bill Hayes

President en CEO

Brand Industrial Services, Inc.  
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Brand Industrial Services, Inc. en de aan haar gelieerde 
ondernemingen (hierna: “BrandSafway”) verbinden zich 
aan eerlijk handelen en hoge ethische normen bij alles 
wat wij doen. De sleutel tot deze verbintenis is dat we 
handelen in de geest van integriteit en een cultuur van 
naleving.
Onze reputatie is opgebouwd op basis van het gedrag van 
iedereen die werkzaam is in opdracht van BrandSafway in 
hun interacties met klanten, leveranciers, het publiek en 
collega’s. Daarom is het belangrijk dat de in dit document 
beschreven principes een tweede natuur worden bij elke 
persoon die namens BrandSafway handelt.

Ongeacht de zakelijke vereisten en de druk om 
commercieel succes te bereiken, mag geen enkel individu 
ooit zijn of haar persoonlijke integriteit in gevaar brengen 
om de belangen van BrandSafway te bevorderen. Een 
dergelijk compromis zal uiteindelijk onze belangen 
ondermijnen.
De gedragscode van BrandSafway behandelt niet elke 
situatie waarin vragen ten aanzien van ethisch zakelijk 
gedrag kunnen ontstaan. De hierin uiteengezette principes 
zullen in plaats daarvan worden toegepast op een groot 
aantal uiteenlopende omstandigheden. Indien zich een 
situatie voordoet die niet is behandeld in deze handleiding 
of indien u meer te weten wilt komen over het lokale 
beleid dat op uw locatie van toepassing is, kunt u contact 
opnemen met uw manager, de vertegenwoordiger 
van Human Resources of de Compliance Officer 
voor richtlijnen. Niets in deze Gedragscode of 
bijbehorende communicatie creëert of impliceert een 
arbeidsovereenkomst of tijdelijk dienstverband.

WIE MOETEN VOLDOEN AAN DE GEDRAGSCODE VAN 
BRANDSAFWAY

De gedragscode van BrandSafway beschrijft belangrijke 
principes die alle personen en entiteiten die voor of 
namens BrandSafway en haar dochterondernemingen 
en gelieerde bedrijven werken moeten naleven, 
ongeacht locatie of functie. Naleving van deze Code is 
de verantwoordelijkheid van al onze functionarissen, 
bestuurders en medewerkers. Derden die BrandSafway 
vertegenwoordigen, zoals consultants, agenten, 
vertegenwoordigers, distributeurs en onafhankelijke 
aannemers, zijn ook verplicht om zich te gedragen in 
overeenstemming met deze Code en onze cultuur van 
naleving.

De General Counsel van BrandSafway is onze Compliance 
Officer. De Compliance Officer is verantwoordelijk voor 
de implementatie en uitvoering van deze Gedragscode, 
waaronder:
• het toezicht op de uitvoering en de naleving van 

de Code, waaronder handhaving en ervoor zorgen 
dat passende disciplinaire maatregelen, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, schorsing en 
beëindiging van het dienstverband, voor zover nodig 
en in overeenstemming met de lokale wetgeving 
consequent worden toegepast;

• het uitvoeren van of het toezicht houden op 
onderzoeken naar gerapporteerde schendingen van 
de Code;

• het coördineren van passende antwoorden op 
wangedrag en het nemen van maatregelen om 

INLEIDING EN DOEL
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herhaling van elk wangedrag te voorkomen;
• het coördineren van alle noodzakelijke en 

goedgekeurde trainingsprogramma’s over 
onderwerpen die vallen onder de Gedragscode; en

• het beantwoorden van vragen en het verstrekken 
van richtlijnen voor de Code van BrandSafway aan 
medewerkers, functionarissen en bestuurders of aan 
derden voor wie deze Code geldt.

WAAR DE GEDRAGSCODE EN HET BELEID VAN 
BRANDSAFWAY VAN TOEPASSING IS

De Gedragscode en het toepasselijke bedrijfsbeleid van 
BrandSafway gelden overal waar BrandSafway zaken doet, 
voor zover wettelijk toegestaan. Omdat BrandSafway 
overal ter wereld zaken doet, zijn onze activiteiten 
onderworpen aan de wetten en voorschriften van een 

groot aantal verschillende landen, overheden en instanties. 
Naast de naleving van deze Code heeft iedereen de 
verantwoordelijkheid om de lokale wetten en voorschriften 
op de locatie waar ze werken of zaken doen te kennen en 
na te leven. U dient zich er eveneens van bewust te zijn 
dat uw lokale zaken en handelingen niet alleen aan lokale 
wetten maar ook aan buitenlandse wetten onderworpen 
kunnen zijn. De wereldwijde operaties van BrandSafway 
zijn bijvoorbeeld onderworpen aan de Amerikaanse 
Foreign Corrupt Practices Act en de Engelse Bribery 
Act. Als u vragen hebt over de vigerende wetten die van 
toepassing zijn op uw activiteiten, dient u contact op te 
nemen met de Compliance Officer of de juridische afdeling 
van BrandSafway.
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WAT WORDT ER VAN U 
VERWACHT

Onze cultuur van naleving en ethisch gedrag is er op 
gebaseerd dat elke medewerker de Gedragscode van 
BrandSafway begrijpt en toepast. We verwachten van elke 
medewerker van BrandSafway:

I. Dat onze Code en beleidsregels worden begrepen:
• Lees en begrijp de Gedragscode van BrandSafway en 

leef deze na.
• Woon alle vereiste trainingsprogramma’s met 

betrekking tot ethiek en naleving bij.
• Maak uzelf vertrouwd met beleidsregels en 

voorschriften, met name wat betreft uw werk, 
business unit en locatie.

• Raadpleeg uw manager, vertegenwoordiger 
van Human Resources of de Compliance Officer 
van BrandSafway, indien u behoefte heeft aan 
opheldering van een aspect van de Gedragscode.

II.  Dat u integer handelt:
• Leg eerlijk en nauwkeurig verantwoording af voor uw 

activiteiten.
• Tast uw persoonlijke integriteit niet aan, zelfs als u 

daartoe opdracht krijgt van een ander persoon. Op 
aanwijzing van een ander persoon handelen is geen 
rechtvaardiging voor het overtreden van deze Code.

• Vraag nooit aan een ander persoon om deze Code of 
enige wet of enig voorschrift te schenden.

• Begrijp en volg deze Code, toepasselijk bedrijfsbeleid, 
specifiek beleid van uw business unit en toepasselijke 
wet- en regelgeving.

III.  Dat u zich uitspreekt:
• BrandSafway moedigt medewerkers ten zeerste aan 

om integriteitsproblemen of vragen over ethiek, 
discriminatie of intimidatie onverwijld te berde te 
brengen en vermoedelijke overtredingen van deze 
Code en andere toepasselijke wet- en regelgeving en 
ons beleid te melden.

• BrandSafway verbiedt ten strengste represailles 
tegen iemand die een integriteitsprobleem te berde 
brengt of meewerkt aan het aanpakken ervan. Indien 
u meent dat er represailles tegen u zijn genomen of 
dat u oneerlijk bent behandeld nadat u een probleem 
te berde heeft gebracht, dan wordt van u verwacht 
dat u dit net als elk ander integriteitsprobleem meldt. 
Vergeldingsgedrag kan reden zijn voor disciplinaire 
maatregelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
schorsing en beëindiging van het dienstverband van 
de dader.

• Er zijn verschillende methoden om uw 
integriteitsproblemen te berde te brengen; gebruik 
het kanaal en de taal die u het beste liggen en 
geschikt zijn voor de situatie. Hoewel uw directe 
leidinggevende of manager of vertegenwoordiger 
van Human Resources in de meeste gevallen in staat 
zal zijn om integriteitskwesties te behandelen en op 
te lossen, zijn dat niet uw enige opties. U kunt zich 
ook richten tot het volgende managementniveau, 
accountants, de Compliance Officer en onze Raad van 
Bestuur.

•  Wij zullen uw informatie vertrouwelijk behandelen 
en alleen mensen die nodig zijn om onderzoek te 
doen en het gerapporteerde integriteitsprobleem te 



behandelen zullen toegang hebben tot de informatie 
die u verstrekt. Uw identiteit of persoonlijke gegevens 
zullen, behoudens voor zover nodig, niet worden 
bekendgemaakt aan andere personeelsleden 
dan degenen die bevoegd zijn om de melding te 
onderzoeken.

• Indien beschikbaar en wettelijk toegestaan kunt u een 
anonieme melding doen, maar dit kan het moeilijker 
voor ons maken om de melding te onderzoeken. 
We kunnen u niets vertellen over de stand van het 
onderzoek als uw melding anoniem is en u geen 
contactgegevens doorgeeft. Informatie over het doen 
van een anonieme melding vanuit de V.S. of Canada 
kunt u vinden op uw locatie of op onze website. 

• Regels met betrekking tot het anoniem melden 
van integriteitsproblemen verschillen tussen veel 
landen. Veel landen (voornamelijk in de Europese 
Unie) verbieden, bijvoorbeeld, anonieme meldingen 

of beperken anonieme meldingen tot schendingen 
van interne regels op het gebied van financiën, 
accounting, bankieren en anticorruptie.

• Wees u ervan bewust dat een opzettelijk valse 
beschuldiging of het verstrekken van valse informatie 
redenen kunnen zijn om disciplinaire maatregelen 
te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
schorsing en beëindiging van uw dienstverband en/
of het instellen van een strafrechtelijke en/of civiele 
procedure volgens toepasselijk recht.

Pagina 10
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Een cultuur van naleving creëren en handelen in de geest 
van integriteit zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden 
van elke leidinggevende van BrandSafway. Of u nu een 
functionaris of bestuurder of leidinggevende of manager 
van een klein team bent, we verwachten van alle 
leidinggevenden van BrandSafway dat zij:

I.  Leiden door het goede voorbeeld te geven
• Toon door uw handelingen en gedrag wat het 

betekent om integer en in overeenstemming met de 
beginselen van deze Code, ons beleid en de wet te 
handelen;

• Houd rekening met naleving en integriteit bij de 
beoordeling van ondergeschikten; en

• Zorg ervoor dat het nastreven van zakelijke resultaten 
niet ten koste gaat van de geest van integriteit of de 
naleving van deze Code, ons beleid of de wet.

II.  Naleving stimuleren 
• Creëer een omgeving waarin overtredingen van deze 

Code serieus worden genomen en medewerkers 
worden aangemoedigd om hun bezorgdheid te uiten 
zonder angst voor vergelding;

• Onderhoud een actieve dialoog met medewerkers 
met betrekking tot integriteitsproblemen; en

• Communiceer met medewerkers over onze 
verwachtingen met betrekking tot de naleving van 
deze Code en ons beleid, alsmede over eventuele 
wijzigingen ervan als deze worden geïmplementeerd.

III.  Reageren op punten van zorg van medewerkers
• Behandel zorgen van medewerkers met respect, neem 

deze serieus en behandel ze snel en vertrouwelijk.
• Moedig medewerkers aan om schendingen van 

deze Code, ons beleid of de wet direct te melden. 
Leidinggevenden die over een overtreding zijn 
geïnformeerd zijn er verantwoordelijk voor dat deze 
naar behoren wordt gemeld als de medewerker dat 
niet doet.

• Neem goedgekeurde disciplinaire maatregelen nadat 
een onderzoek is afgerond.

IV.  Verantwoording nemen
• In sommige landen kunnen leidinggevenden van 

BrandSafway verantwoordelijk worden gehouden 
voor schendingen van deze Code, ons beleid of de wet 
door medewerkers onder hun leiding.

WAT WORDT ER VERWACHT 
VAN LEIDINGGEVENDEN VAN 
BRANDSAFWAY
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I.  Onderzoeken
We zullen onmiddellijk een onderzoek instellen naar 
gemelde integriteitsproblemen, met inbegrip van 
vermoedelijke overtredingen van deze Code. Het 
onderzoek vereist de medewerking en geheimhouding van 
alle betrokkenen. 
 
• Rol van de Compliance Officer - De Compliance 

Officer is verantwoordelijk voor het onderzoek 
naar de integriteitsvragen en kan aspecten van 
onderzoeken aan anderen delegeren. Informatie over 
onderzoeken zal geheim worden gehouden. Wanneer 
vereist door de wet, op advies van de raadsman van 
BrandSafway of als er anderszins aanleiding toe is, kan 
de Compliance Officer de zaak die onderzocht wordt 
melden en relevante informatie geven aan externe 
instanties of aan anderen binnen BrandSafway die 
dergelijke informatie nodig hebben.

• Rol van onze medewerkers - De medewerking van 
medewerkers en de geheimhouding van onderzoeken 
zijn essentieel voor de effectieve implementatie van 
deze Code. Van alle medewerkers wordt verwacht 
dat zij meewerken aan het onderzoek van een 
integriteitsprobleem en dat zij het onderzoek geheim 
houden.

II.  Sancties voor overtredingen van deze Code
We nemen deze Code zeer serieus. Schending van de 
Code kan een reden zijn voor disciplinaire maatregelen, 
met inachtneming van de lokale wetgeving, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot, opschorting en beëindiging 
van het dienstverband en/of het initiëren van passende 

strafrechtelijke en/of civiele procedures onder 
toepasselijk recht. Overtredingen van de Code kunnen 
waar en wanneer nodig worden voorgelegd aan de 
bevoegde instanties voor onderzoek, vervolging of 
schadeloosstelling. Medewerkers van BrandSafway 
kunnen met inachtneming van de plaatselijke wetgeving 
ook disciplinair worden gestraft voor overtredingen van 
de Code, zoals:
• het goedkeuren van of deelnemen aan 

overtredingen van deze Code;
• het opzettelijk achterhouden van informatie of het 

verstrekken van onjuiste of misleidende informatie 
in de loop van een onderzoek;

• Schendingen van de Code die het gevolg zijn 
van het niet adequaat toezicht houden op 
ondergeschikten; en

• Vergelding of represailles tegen iemand die een 
integriteitsprobleem te berde brengt.

WAT GEBEURT ER ALS EEN 
INTEGRITEITSVRAAG WORDT 
OPGEWORPEN
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Klanten, leveranciers, concurrenten en medewerkers 
van BrandSafway moeten eerlijk worden behandeld. 
Manipulatie, verzwijging, misbruik van vertrouwelijke 
informatie, verkeerde voorstelling van de feiten, of enige 
andere oneerlijke handeling om te profiteren van anderen 
is niet toegestaan indien handelend in de hoedanigheid 
van vertegenwoordiger van BrandSafway.

I.  Maatschappelijke verantwoordelijkheid
BrandSafway gelooft in haar rol van een maatschappelijk 
betrokken bedrijf en spreekt haar steun uit voor de 
fundamentele rechten van de mens en streeft ernaar 
zakelijke praktijken te vermijden die mensenrechten 
schenden. Dit betekent het zorgvuldig managen van 
kwesties als welzijn van de medewerkers, milieu, 
veiligheid en gezondheid, en de mogelijke impact van onze 
activiteiten op lokale gemeenschappen.
BrandSafway moedigt medewerkers aan, maar verplicht 
ze niet om actief te zijn in hun lokale gemeenschap 
door middel van charitatieve activiteiten of politieke 
betrokkenheid voor zover dit geen nadelige invloed heeft 
op het werk van de medewerker. Geen enkele medewerker 
mag echter onder druk worden gezet of verplicht om actief 
te zijn in de lokale gemeenschap of tijd of geld te besteden 
aan charitatieve of politieke activiteiten.

Charitatieve of politieke bijdragen van fondsen of activa 
van BrandSafway kunnen alleen in overeenstemming met 
het geldende bedrijfsbeleid worden gegeven.

II.  Omgaan met aannemers en leveranciers
De zaken van BrandSafway op de markt mogen niet 

worden bezoedeld door vriendjespolitiek of ongepaste 
beïnvloeding. Aannemers en leveranciers dienen 
uitsluitend te worden geselecteerd op basis van duidelijke 
en objectieve criteria. Relevante overwegingen zijn: prijs, 
product- en servicekwaliteit, leveringsschema, reputatie 
wat betreft ethisch gedrag en hoge gezondheids-, 
veiligheids- en milieunormen.

BrandSafway verwacht dat haar aannemers, leveranciers, 
agenten en vertegenwoordigers zullen voldoen aan 
deze Code, de toepasselijke wetten en andere relevante 
beleidsregels van BrandSafway.

III.  Ongepaste betalingen, corruptie en omkoping
Een ongepaste betaling zoals steekpenningen, smeergeld 
of ongepaste giften of geschenken om voordeel te behalen 
is in geen enkele situatie aanvaardbaar. BrandSafway 
verbiedt uitdrukkelijk ongeoorloofde betalingen in 
alle zakelijke transacties, in alle landen over de hele 
wereld, zowel in de overheidssector als in de private 
sector. Ongepaste betalingen omvatten ‘smeergeld’ dat 
betaald is om transacties te vergemakkelijken, vaak aan 
overheidsinstanties, ongeacht of deze smeergelden legaal 
of gebruikelijk zijn in de lokale jurisdictie.

Ongepaste betalingen moeten niet worden verward met 
redelijke en beperkte geschenken, zakelijk entertainment 
en reis- en verblijfkosten van de klant, die rechtstreeks 
verband houden met de promotie van het bedrijf 
BrandSafway, tenzij de begunstigde een beleid heeft 
dat dit beperkt. Deze zaken zijn aanvaardbaar zolang 
deze Code en elk bedrijfsbeleid, zakelijk of regionaal 

HOE ZAKEN TE DOEN
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beleid, zoals een reis- en entertainmentbeleid of een 
onkostenvergoedingbeleid in acht wordt genomen. 
Vergeet niet dat het aanbieden of regelen van dingen die 
aansporen tot het doen van zaken strikt verboden zijn.

Fooien voor diensten mogen worden gegeven in 
overeenstemming met de wettelijke en lokale praktijk; 
u dient zich echter wel bewust te zijn van de context 
waarin dergelijke fooien worden betaald, zodat ze 
niet kunnen worden opgevat als steekpenningen. Er 
mogen geen vergoedingen en provisies worden betaald 
indien het bedrag of de wijze van betaling suggereert 
dat smeergeld wordt betaald. Alle betalingen moeten 
duidelijk en nauwkeurig worden vastgelegd in de boeken 
van BrandSafway. Als een betaling wordt gevraagd onder 
omstandigheden die naar uw mening onduidelijk zijn, dient 
u advies in te winnen bij uw manager of de Compliance 
Officer.

IV.  Belangenconflicten
Medewerkers van BrandSafway moeten ervoor zorgen dat 
hun persoonlijke en andere professionele activiteiten niet 
in strijd zijn met hun verantwoordelijkheden tegenover 
BrandSafway. Elke medewerker van BrandSafway is 
verplicht om elke activiteit die een belangenverstrengeling 
of de schijn ervan met zich meebrengt te voorkomen.

Een ‘belangenconflict’ doet zich voor wanneer de 
particuliere belangen van een individu op enigerlei wijze 
inconsistent zijn met de belangen van BrandSafway of deze 
doorkruisen. Wanneer een medewerker, functionaris of 
bestuurder acties onderneemt of belangen heeft die in 
strijd zijn met het doel en de effectieve uitoefening van 
zijn of haar werk, kan er een belangenconflict ontstaan. 
Mogelijke belangenconflicten omvatten, maar zijn niet 
beperkt tot:
• BrandSafway vertegenwoordigen in zaken waarin u 

een persoonlijk of financieel belang hebt;
• Zaken gunnen aan leveranciers waarin u of naaste 

familieleden een persoonlijk of financieel belang 
hebben, anders dan een investering van minder dan 
1% in een naamloze vennootschap;

• Streven naar persoonlijke voordelen of geschenken 
waardoor uw zakelijke oordeel over klanten, 
aannemers of leveranciers zou kunnen worden 
beïnvloed, of namens hen werken;

• Misbruik van bedrijfsmiddelen van BrandSafway, 
uw positie of invloed voor ongepast persoonlijk 
voordeel of om uw externe activiteiten of belangen te 
promoten;

• Concurreren met of werken ten behoeve van een 
concurrent van BrandSafway;

• Handel met voorkennis; of
• Andere omstandigheden waarin uw persoonlijke 

belangen zouden kunnen afwijken van de belangen 
van BrandSafway.

Belangenconflicten moeten worden vermeden zonder 
specifieke goedkeuring. Overleg met uw manager of 
de Compliance Officer bij twijfel over de vraag of een 
transactie passend is of dat er mogelijk sprake is van een 
strijdigheid. Het is moeilijk om alle omstandigheden en 
voorwaarden te omschrijven die als een belangenconflict 
zouden kunnen worden beschouwd. Grijze gebieden zullen 
redelijkerwijs worden beoordeeld met volledige erkenning 
van de bijkomende omstandigheden. In die gevallen 
waarin sprake is van een duidelijke mogelijkheid van een 
belangenconflict, zal de medewerker een redelijke termijn 
worden gegund om het conflict op te lossen. In sommige 
rechtsgebieden zijn bepaalde belangenconflicten verboden 
op grond van toepasselijke wetgeving en de medewerkers, 
functionarissen of bestuurders dienen zich te onthouden 
van dergelijke activiteiten die zouden kunnen leiden tot 
een overtreding van toepasselijke wetgeving.

V.  Openbaarmaking van potentiële belangenconflicten
Medewerkers die zich bezighouden met handelingen of 
relaties die zouden kunnen resulteren in een potentieel 
belangenconflict, dienen het potentiële belangenconflict 
bekend te maken zodra het zich voordoet, zodat het 
beoordeeld en goed- of afgekeurd kan worden door het 
management teneinde de belangen van BrandSafway 
te beschermen. Dergelijke bekendmakingen dienen 
schriftelijk te zijn als daar specifiek om gevraagd wordt.

VI.  Dienstverband buiten het bedrijf
Een aanvullend of secundair dienstverband voor fulltime 
medewerkers, functionarissen of bestuurders wordt 
ontmoedigd en kan onwettig zijn. Als u een arbeidscontract 
of overeenkomst met BrandSafway heeft, kan een 
aanvullend of secundair dienstverband hierin uitdrukkelijk 
uitgesloten zijn. Indien het niet contractueel verboden en 
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niet onwettig is om te doen, is een aanvullend of secundair 
dienstverband niet verboden, indien het niet verstorend 
werkt op uw verplichtingen tegenover BrandSafway of 
anderszins in strijd is met de belangen van BrandSafway. 
Fulltime medewerkers, functionarissen of bestuurders van 
BrandSafway mogen nimmer werken voor concurrenten, 
leveranciers of klanten van BrandSafway. Indien u een 
aanvullend of secundair dienstverband heeft, dient u dit te 
melden aan het betreffende managementpersoneel.

VII.  Externe belangen
Het is medewerkers van BrandSafway die verantwoordelijk 
zijn voor transacties met derden niet toegestaan om 
enig economisch belang te hebben in ondernemingen 
of bedrijven waarmee BrandSafway zaken doet of 
concurreert. Aandelenbelangen in beursgenoteerde 
ondernemingen worden niet beschouwd als een 
schending, tenzij ze van een zodanige waarde zijn dat 
zij het oordeel van een medewerker over zaken van 
BrandSafway kunnen beïnvloeden. 

VIII.  Bestuursfuncties buiten het bedrijf
Het is onze medewerkers, functionarissen of bestuurders 
niet toegestaan om op te treden als bestuurders of 
trustees of adviseurs of consultants van enige andere for-
profit entiteit (geen not-for-profit of charitatieve entiteit), 
tenzij zij de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de Compliance Officer hebben verkregen, die niet op 
onredelijke of willekeurige gronden zal worden geweigerd.

IX.  Bedrijfskansen
Medewerkers, functionarissen en bestuurders hebben 
de plicht om de legitieme belangen van BrandSafway 
te bevorderen wanneer zich de gelegenheid daartoe 
voordoet en het is hen niet toegestaan om:
• zelf gebruik te maken van kansen die worden ontdekt 

door het gebruik van eigendommen, informatie of 
een positie van het bedrijf;

• eigendommen, informatie of positie van het bedrijf 
voor persoonlijk gewin te gebruiken; en

• te concurreren met BrandSafway.

X. Geschenken, gunsten en entertainment 
Relatiegeschenken, gunsten en entertainment kunnen 
verstorend werken op het onderhouden van gezonde 
en objectieve zakelijke relaties en dienen met de nodige 

voorzichtigheid te worden behandeld. Indien dit niet op 
andere wijze op grond van wet- of regelgeving is verboden 
geldt de bepaling dat geen functionaris, bestuurder of 
medewerker overmatige geschenken, ongebruikelijke 
gastvrijheid, royaal entertainment of andere gunsten aan 
derden zal geven of van derden zal aanvaarden die illegaal 
zijn of van een slechte smaak getuigen, in contanten 
of gelijkwaardige vorm, op een quid pro quo basis of 
die anderszins het zakelijk oordeel van de ontvanger 
beïnvloeden of lijken te beïnvloeden.

Geschenken, gunsten en entertainment kunnen uitsluitend 
voor rekening van BrandSafway aan anderen worden 
gegeven als ze voldoen aan de volgende criteria:
• Ze zijn in overeenstemming met de geaccepteerde 

zakelijke praktijk van BrandSafway en zijn naar 
behoren vastgelegd in de boeken en dossiers van het 
bedrijf;

• Ze zijn van voldoende beperkte waarde en in een 
vorm die niet zal worden opgevat als omkoping of 
steekpenningen;

• Ze zijn niet in strijd met de toepasselijke lokale 
wetgeving of algemeen aanvaarde ethische of sociale 
normen; en

• Openbaarmaking van de feiten, waaronder de 
identiteit van de ontvanger, zal er niet toe leiden dat 
BrandSafway of de ontvanger in verlegenheid worden 
gebracht.

XI.  Leningen
Leningen van geld van BrandSafway aan een persoon, met 
inbegrip van functionarissen, bestuurders of medewerkers 
van BrandSafway of van derden moeten van tevoren 
worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur of de door 
haar aangewezen commissie.
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NALEVING VAN WETTEN, 
REGELS EN VOORSCHRIFTEN

BrandSafway streeft naar vrije, eerlijke en ethische 
bedrijfspraktijken en naleving van alle toepasselijke 
wetten. Niet voldoen aan geldende wetgeving kan 
operationele vertragingen met zich mee brengen, 
onze reputatie schaden, en tot strafrechtelijke en 
civielrechtelijke boetes en/of verlies van exportprivileges 
voor BrandSafway leiden. Medewerkers kunnen ook een 
boete of gevangenisstraf krijgen wegens schendingen van 
de geldende wetgeving.

I.  Concurrentie- en antitrustwetten
Concurrentie- en antitrustwetten beschermen het vrije 
ondernemerschap en verbieden gedrag dat handel of 
eerlijke mededinging beperkt. Deze wetten gelden voor 
elk niveau van ons bedrijf. Ze bestrijden praktijken als 
misbruik van marktmacht, prijsafspraken, marktverdeling 
of manipulatie van een aanbestedingsproces. Het is 
medewerkers, functionarissen en bestuurders van 
BrandSafway ten strengste verboden om regelingen aan 
te gaan of afspraken te maken met onze concurrenten 
met betrekking tot zaken als prijzen van onze diensten 
of producten, het toewijzen van markten, gebieden 
of klanten, het boycotten van bepaalde klanten of 
leveranciers, het beperken of op andere wijze beheersen 
van de productie, of op andere wijze de handel beperken 
of zich in te laten met economische roofpraktijken of anti-
competitieve economische praktijken die bij wet verboden 
zijn.
Bedrijven en medewerkers van bedrijven die betrokken 
zijn bij dit soort gedrag kunnen aanzienlijke boetes krijgen; 
deze omvatten aanzienlijke geldstraffen en gevangenisstraf.

II.   Handelsregulering, sancties en antiboycotwetten
Veel landen waarin BrandSafway opereert hebben wetten 
die de in- en uitvoer regelen en/of wetten met betrekking 
tot economische sancties of economische boycots. Om 
te kunnen voldoen aan export- en importbepalingen is 
het belangrijk dat u begrijpt wat u verzendt/ontvangt, 
aan of van wie u verzendt/ontvangt en waar een zending 
heen zal gaan. Anti-boycotwetten verbieden bedrijven 
en particulieren deel te nemen aan eventuele sancties of 
boycots waartegen dat land zich verzet. Boycotverzoeken 
kunnen verschillende vormen aannemen, maar komen 
vaak voor in aanbestedingen, conceptcontracten, 
inkooporders, letters of credit en vervoersdocumenten of 
-instructies. Hoewel sommige boycotverzoeken duidelijk 
zijn, is andere boycottaal dat niet.

III.   Zakendoen met overheden en 
overheidsvertegenwoordigers 
BrandSafway kan zaken doen met nationale overheden 
of overheidsbedrijven. Medewerkers van BrandSafway 
moeten bij alle interacties de hoogste ethische normen 
in acht nemen en voldoen aan de geldende wet- en 
regelgeving met betrekking tot het zakendoen met 
vertegenwoordigers van de overheid, waaronder de UK 
Bribery Act en de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), 
die verbieden dat direct of indirect iets van waarde wordt 
gegeven aan ambtenaren van buitenlandse overheden 
of buitenlandse politieke kandidaten teneinde zaken te 
verkrijgen of te behouden. Medewerkers van BrandSafway 
die zaken doen buiten de Verenigde Staten moeten bekend 
zijn met de bepalingen van de UK Bribery Act en de FCPA. 
In de omgang met wetgevers, regelgevende instanties, 
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buitendienstmedewerkers van overheden of andere 
ambtenaren, politieke partijen, partijfunctionarissen of 
politieke kandidaten van enig land mogen medewerkers 
van BrandSafway geen gedrag vertonen dat gericht is op 
het verkrijgen, behouden of beïnvloeden van zaken, of 
het op ongepaste wijze beïnvloeden van deze personen 
of hun collega’s om ze ongepaste handelingen te laten 
verrichten of vereiste handelingen na te laten, of op het 
op andere wijze ongepast beïnvloeden van de uitvoering 
van hun taken. Als algemene regel geldt dat aan geen 
enkele vertegenwoordiger van de wetgevende macht of de 
rechterlijke macht of een andere overheidsfunctionaris om 
welke reden dan ook geldbedragen, geschenken of andere 
zaken van waarde mogen worden gegeven. Dit geldt overal 
waar we actief zijn, ook als betalingen van medewerkers 
van BrandSafway aan buitenlandse vertegenwoordigers 
van overheden of semioverheden die bedoeld zijn om de 
uitvoering van routinematige overheidshandelingen te 
vereenvoudigen of te versnellen en niet gericht zijn op het 
gunnen of behouden van zaken, gebruikelijk en toegestaan 
zijn onder de lokale wetgeving. BrandSafway verwacht dat 
haar externe agenten, distributeurs en vertegenwoordigers 
zullen voldoen aan deze Code en ons beleid als zij 
BrandSafway vertegenwoordigen.

IV.  Voorkennis, handel met voorkennis en het doorspelen 
van informatie 
Wetgeving inzake ‘Handel met voorkennis’ verbiedt 
de aankoop of verkoop van aandelen of effecten 
door personen die op de hoogte zijn van wezenlijke 
niet-openbare informatie over een bedrijf, alsmede 
de openbaarmaking van belangrijke niet-openbare 
informatie over een bedrijf aan anderen die vervolgens 
handelen in de effecten van het bedrijf. Deze transacties 
staan algemeen bekend als ‘handel met voorkennis’ of 
het doorspelen van informatie. Deelname aan handel 
met voorkennis of het doorspelen van informatie stelt 
BrandSafway en degenen die betrokken zijn bij deze 
activiteiten bloot aan een ernstige civiel- en strafrechtelijke 
aansprakelijkheid, die kan leiden tot een drievoudige 
schadevergoeding, boetes en gevangenisstraf.
Geen bestuurder, functionaris of medewerker van de 
onderneming die wezenlijke niet- openbare informatie 
met betrekking tot het bedrijf heeft mag, rechtstreeks of 
via familieleden of andere personen of rechtspersonen, 
de effecten van het bedrijf kopen of verkopen (anders 

dan op grond van een vooraf goedgekeurd ‘trading 
plan’ dat voldoet aan regel 10b5-1 van de SEC), of een 
andere handeling verrichten om persoonlijk voordeel te 
behalen met deze wezenlijke niet-openbare informatie, 
of die informatie doorgeven aan anderen buiten de 
onderneming, met inbegrip van familie en vrienden. 
Daarbij mag geen bestuurder, functionaris of medewerker 
die tijdens het werk voor het bedrijf wezenlijke niet-
openbare informatie krijgt over een bedrijf waarmee 
het bedrijf zaken doet, zoals een klant of leverancier van 
BrandSafway, handelen in de effecten van dat bedrijf 
totdat de informatie openbaar of niet meer wezenlijk is.

Informatie is ‘niet-openbaar’ totdat deze ter beschikking 
is gesteld aan beleggers in het algemeen door indiening 
bij de Securities and Exchange Commission of bekend is 
gemaakt in persberichten van BrandSafway in publicaties 
voor algemene verspreiding. ‘Wezenlijke informatie’ heeft 
betrekking op belangrijke nieuwe markten, omzet- en 
winstcijfers, grote contracten, en plannen voor overnames 
en fusies. Het omvat ook belangrijke vertrouwelijke 
informatie over een bedrijf waarmee BrandSafway zaken 
doet.
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I.  Documenten en dossiers
Onze zakelijke documenten, rapporten en 
belastingaangiftes moeten nauwkeurig en naar waarheid 
en volledig worden opgesteld. Medewerkers van 
BrandSafway moeten ervoor zorgen dat:
• Alle factureringen, betalingen of andere 

boekhoudkundige of interne transacties in 
overeenstemming zijn met de contracten met klanten 
en met goedkeuringsmechanismen.

• Er geen geheime of niet vastgelegde fondsen of activa 
zijn aangewezen voor enig doel.

• Er geen opnames zijn gedaan van een 
verschottenrekening, behalve per cheque of andere 
aanvaardbare middelen van overdracht die gewoonlijk 
worden gebruikt door grote banken en dan uitsluitend 
door geautoriseerde medewerkers, en er zal geen 
cheque contant betaalbaar worden gesteld of 
anderszins aan een niet- identificeerbare begunstigde 
betaalbaar worden gesteld.

• Er geen valse of fictieve boekingen om enige reden 
worden gedaan in de boeken en administratie van 
BrandSafway of een dochteronderneming, en geen 
enkele medewerker zal deelnemen aan een regeling 
die tot een zodanige boeking leidt.

• Er geen betaling wordt goedgekeurd of verricht met 
de intentie of wetenschap dat een deel van een 
dergelijke betaling zal worden gebruikt voor een 
ander doel dan het doel dat beschreven is in de 
documenten die de betaling verantwoorden.

• Documenten en dossiers worden bewaard in 
overeenstemming met het toepasselijke beleid voor 
het bewaren van documenten.

II.  Boekhoudkundige procedures en controles

Medewerkers die betrokken zijn bij het verrichten 
of vastleggen van financiële transacties zijn er 
verantwoordelijk voor dat alle transacties onmiddellijk, 
nauwkeurig en volledig worden vastgelegd in onze boeken 
en dossiers, teneinde de jaarrekening in overeenstemming 
met het Finance and Accounting-beleid van BrandSafway 
of specifiek beleid voor uw regio of bedrijf en lokale wet- 
en regelgeving en de U.S. Generally Accepted Accounting 
Principles op te kunnen stellen, en aansprakelijkheid voor 
al onze activa te behouden.

Het is alle medewerkers van BrandSafway verboden een 
onafhankelijke accountant die betrokken is bij de controle 
of herziening van de jaarrekening van BrandSafway 
te dwingen tot iets of te misleiden of fraduleus te 
beïnvloeden.

III.  Ondersteunende documentatie
Ondersteunende documentatie voor transacties, zoals 
facturen, aanvragen van cheques, en opgaven van 
reiskosten, moet de daadwerkelijke transacties nauwkeurig 
en volledig beschrijven. Fondsen van BrandSafway mogen 
niet worden betaald met de bedoeling of de afspraak dat 
een deel van deze betaling moet worden gebruikt voor een 
ander doel dan beschreven is in het document dat deze 
betaling verantwoordt. Ondersteunende documentatie 
dient nauwkeurig te zijn en te worden bewaard zoals 
wettelijk of in het beleid van BrandSafway is bepaald.

Het is medewerkers van BrandSafway ten strengste 
verboden om documenten of dossiers te wijzigen, 
vernietigen of vervalsen met de bedoeling om het 
onderzoek of een goed beheer van alle aangelegenheden 

HOE INFORMATIE WORDT 
GERAPPORTEERD
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die tot de bevoegdheid van een overheidsinstantie 
behoren in de weg te staan, te beïnvloeden of te 
belemmeren.

IV.  Onjuiste voorstelling van zaken, Valsheid in geschrifte 
en Fraude
Het is belangrijk dat elke fraude wordt opgespoord, 
gerapporteerd en bovenal voorkomen. Niemand mag 
het verkeerd voorstellen van feiten of vervalsen van 
documenten goedpraten of zelfs maar overwegen. 
Schending van deze Code en dit beleid kan een reden 
zijn voor disciplinaire maatregelen, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, opschorting en beëindiging van 
het dienstverband en/of het initiëren van passende 
strafrechtelijke en/of civiele procedures onder toepasselijk 
recht.
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Alle medewerkers, functionarissen en bestuurders 
van BrandSafway zijn verantwoordelijk voor de 
bescherming van onze eigendommen. Medewerkers 
van BrandSafway dienen deze eigendommen met 
zorg en respect te gebruiken en onderhouden en ze 
tegelijkertijd te beschermen tegen verspilling en misbruik. 
Eigendommen van BrandSafway omvatten niet alleen 
fysieke eigendommen, apparatuur en inventaris, maar 
ook andere materiële vaste activa, zoals effecten en 
contanten, kantoorapparatuur en -benodigdheden en 
informatiesystemen. Tot deze eigendommen behoren 
ook intellectueel eigendom, zoals klantenlijsten, 
prijsinformatie, software, octrooien, handelsmerken, 
auteursrechten en andere bedrijfseigen informatie en 
knowhow.

I.  Producten en diensten
Onze producten en diensten zijn eigendom van 
BrandSafway. Bijdragen van medewerkers tijdens hun 
dienstverband aan de ontwikkeling, verbetering en 
implementatie van BrandSafway producten of diensten zijn 
eigendom van BrandSafway en blijven dat na beëindiging 
van het dienstverband van medewerkers.

II.  Fondsen
Medewerkers, functionarissen en bestuurders zijn 
persoonlijk verantwoordelijk voor alle fondsen van 
BrandSafway die aan hen zijn toevertrouwd. Fondsen 
van BrandSafway omvatten, maar zijn niet beperkt tot, 
valuta, cheques, creditcards of betaalkaarten, postwissels, 
porto, facturen, declaraties voor terugbetaling, 
schulden, vorderingen, schattingen, loonstrookjes, 
onkostenvergoedingen en facturen. Medewerkers moeten 
zorgvuldig te werk gaan bij de bescherming, het gebruik en 

het opnemen van fondsen van BrandSafway door:
• het beleid van BrandSafway voor de beveiliging van 

de fondsen van het bedrijf na te leven;
• ervoor te zorgen dat BrandSafway een goede prijs 

ontvangt in ruil voor de fondsen van het bedrijf of 
persoonlijke fondsen die door het bedrijf zullen 
worden terugbetaald;

• alleen vergoeding te vragen voor onkosten die 
redelijk, feitelijk en goedgekeurd zijn; en

• ervoor te zorgen dat documenten die we 
goedkeuren een juist gebruik van de fondsen van 
BrandSafway weergeven en nauwkeurig, eerlijk en 
tijdig worden opgesteld.

III.  Computers, servers en software 
De computers, servers en elektronische mediasystemen 
van BrandSafway en alle informatie die in de 
computersystemen van BrandSafway is ingevoerd, 
zijn eigendom van BrandSafway, onder voorbehoud 
van toepasselijke wetgeving. Het e-mailsysteem en de 
systemen voor elektronische communicatie en toegang 
tot internet van BrandSafway worden aangeboden 
en zijn bestemd om op een effectieve, ethische, 
niet-offensieve en legale wijze te worden gebruikt 
voor de bedrijfsvoering. BrandSafway kan incidenteel 
persoonlijk gebruik van de e-mail- en internetdiensten 
toestaan, mits dit gebruik effectief, ethisch, niet-
offensief en legaal is en de bedrijfsvoering of de 
naleving van werkgerelateerde verplichtingen door 
medewerkers niet hindert. Van medewerkers wordt 
verwacht dat ze toepasselijk beleid van BrandSafway 
of beleid dat specifiek voor uw regio of bedrijf geldt 
naleven en dat ze een oordeelkundig en terughoudend 
persoonlijk gebruik van deze middelen maken. Indien 

BEDRIJFSEIGENDOMMEN
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dit niet gebeurt, is dat een overtreding van deze Code 
die kan leiden tot de beëindiging van de toegang tot 
sommige of alle middelen voor persoonlijk gebruik. Elke 
poging om de computerbeveiligingen van BrandSafway 
uit te schakelen, te kraken of te omzeilen kan een reden 
zijn voor disciplinaire maatregelen, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, schorsing en beëindiging van het 
dienstverband.

Een groeiend aantal landen onderwerpt het verzamelen, 
verwerken en gebruiken van ‘persoonsgegevens’ (naam, 
contactgegevens thuis en op kantoor, etc.) aan strengere 
regels. Medewerkers van BrandSafway dienen naast elk 
BrandSafway beleid en alle toepasselijke contractuele 
verplichtingen te voldoen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving van de rechtsgebieden van waaruit de 
persoonsgegevens worden verzameld en waarin ze worden 
verwerkt of gebruikt. 

Het gebruik van sociale netwerken kan een waardevol 
hulpmiddel zijn. Als sociale netwerken echter niet goed 
worden gebruikt, kunnen u en BrandSafway aan een 
extra risico worden blootgesteld. Gebruik nooit sociale 
netwerken om informatie te plaatsen over BrandSafway of 
uw business unit, tenzij dit naar behoren is goedgekeurd. 
Het wordt medewerkers, functionarissen en bestuurders 
strikt afgeraden om (direct of indirect) een account aan te 
maken op een platform van een sociaal medium in naam 
van BrandSafway en/of iets mee te delen of te plaatsen op 
het platform van een sociaal medium voor en/of namens 
BrandSafway. Als u ziet dat er iets op een sociaal netwerk 
is geplaatst dat desinformatie over BrandSafway of uw 
business unit zou kunnen bevatten, dient u contact op te 
nemen met uw manager of de Compliance Officer.
  
IV.  Bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie 
Alle medewerkers, functionarissen en bestuurders hebben 
de plicht om bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie 
van BrandSafway te beveiligen en te beschermen tegen 
ongeoorloofde openbaarmaking. Indien het bedrijf is 
gebonden aan strengere geheimhoudingsverplichtingen 
krachtens een contract, zullen de medewerkers, 
functionarissen en bestuurders aan deze strengere 
verplichtingen voldoen. Deze verplichting blijft bestaan na 
beëindiging van het dienstverband om welke reden dan 
ook.

Vertrouwelijke informatie omvat alle niet-openbare 
informatie met betrekking tot BrandSafway, waaronder 
onaangekondigde product-, bedrijf- of financiële 

informatie, overname- en afstotingsplannen, de 
concurrentiepositie, bedrijfsstrategieën, klantinformatie, 
productkosten en alle andere niet-openbare informatie 
die van nut kan zijn voor concurrenten of schadelijk is voor 
BrandSafway, onze klanten of leveranciers, indien deze 
openbaar wordt gemaakt.

Bedrijfseigen informatie omvat octrooien, handelsmerken, 
auteursrechten, handelsgeheimen en alle andere gevoelige 
of niet-openbare technische, financiële en zakelijke 
informatie. Ongeoorloofde openbaarmaking zou de 
waarde ervan voor BrandSafway kunnen wegnemen en zou 
ook een oneerlijk voordeel kunnen geven aan anderen.

Bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie van 
BrandSafway mag zonder de juiste goedkeuring aan 
niemand bekend worden gemaakt. Bescherm bedrijfseigen 
en vertrouwelijke documenten en bewaar ze op een veilige 
plek. Tijdens de normale bedrijfsuitoefening kunnen 
leveranciers, klanten en concurrenten soms informatie 
aan u onthullen die eigendom is van hun bedrijf. Deze 
onthullingen moeten worden gerespecteerd.

Het is over het algemeen niet onjuist of illegaal om 
openbare informatie te verzamelen over een concurrent 
of er gebruik van te maken tijdens de uitoefening van 
ons bedrijf. Informatie over concurrenten dient ethisch 
en in overeenstemming met de wet- en regelgeving die 
bedrijfseigen informatie van concurrenten beschermt 
te worden verzameld. Het is bijvoorbeeld gepast om 
dergelijke informatie te verzamelen uit openbare 
bronnen, waaronder websites, advertenties, brochures 
of openbare presentaties, maar het is niet gepast 
voor medewerkers om bedrijfseigen informatie van 
een voormalige werkgever te gebruiken, zelfs als die 
voormalige werkgever een concurrent is. BrandSafway 
respecteert bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie van 
onze concurrenten en verwacht van onze medewerkers dat 
ze voorzorgsmaatregelen nemen tegen het ontvangen van 
dergelijke bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie.

V.  Diefstal voorkomen
Beperk schade als gevolg van diefstal of verduistering 
van eigendommen van BrandSafway door normale 
voorzorgsmaatregelen te nemen en door bedrijfsmiddelen 
voorzichtig te behandelen. Vergrendel apparatuur, 
verbruiksgoederen en materialen, rapporteer verdachte 
personen of activiteiten en vermijd gesprekken 
over vertrouwelijke informatie van BrandSafway in 
aanwezigheid van onbevoegden.
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Het personeelsbestand van BrandSafway weerspiegelt 
vele culturen, etnische groepen, talen en leefstijlen. 
Wij streven ernaar om een personeelsbestand op te 
bouwen, ontwikkelen en behouden dat net zo divers is 
als de markten die we bedienen en te zorgen voor een 
werkomgeving die niemand uitsluit, de kracht van onze 
diversiteit omarmt, vrij is van discriminatie en waar 
medewerkers elkaar met respect behandelen. 

I.  Eerlijke richtlijnen voor dienstverbanden
We nemen alle beslissingen over dienstverbanden en 
andere zakelijke beslissingen zonder discriminatie op grond 
van leeftijd, etniciteit, nationaliteit, handicap, geslacht, 
ras, religie, land van herkomst, burgerlijke staat, seksuele 
geaardheid, militaire dienst, veteranenstatus of een ander 
wettelijk beschermd kenmerk. We verbieden discriminatie 
met betrekking tot arbeidsvoorwaarden. Daarnaast nemen 
we wettige en positieve maatregelen om kansen op de 
arbeidsmarkt voor vrouwen, minderheden, mensen met 
een handicap en veteranen te vergroten.  

II.  Positieve werksfeer
Wij verbieden alle vormen van intimidatie. Dit omvat alle 
vernederende, beledigende, gênante of intimiderende 
handelingen tegenover een medewerker in verband met 
geslacht, ras, etniciteit, seksuele geaardheid, lichamelijke 
of geestelijke handicap, leeftijd, religie, veteranenstatus, 
land van herkomst of een andere wettelijk beschermde 
status.

BrandSafway medewerkers die zich op het terrein van 
BrandSafway bevinden of bezig zijn met zaken voor 

BrandSafway dienen zich daarnaast te onthouden van 
aanvallen, vijandig fysiek contact of intimidatie, vechten, 
pesten, verbale bedreigingen met lichamelijk letsel of 
geweld, of andere handelingen die bedreigend, vijandig of 
beledigend van aard zijn.

Iedereen die zich schuldig maakt aan intimidatie of dit 
vergoeilijkt kan worden onderworpen aan disciplinaire 
maatregelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
schorsing en beëindiging van het dienstverband.

III.  Seksuele Intimidatie
We verbinden ons aan het principe dat geen enkele 
medewerker, functionaris, bestuurder of een aan 
BrandSafway gelieerd persoon aan seksuele intimidatie 
mag worden onderworpen. We streven naar een 
werkomgeving die respect en gelijke kansen bevordert 
en vrij is van onwettige discriminerende praktijken, met 
inbegrip van seksuele intimidatie.

Wij verbieden ongewenste seksuele avances / 
seksuele intimidatie, verzoeken om seksuele gunsten 
en ander verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard, 
alsmede seksueel aanstootgevende afbeeldingen in de 
werkomgeving of op een andere manier of in een andere 
vorm. Represailles tegen een medewerker die op de juiste 
wijze problemen met betrekking tot seksuele intimidatie 
te berde brengt of een klacht wegens seksuele intimidatie 
indient, zijn ten strengste verboden. Na een vertrouwelijk 
onderzoek kan elke persoon van wie wordt vastgesteld dat 
deze een ander persoon seksueel heeft lastig gevallen of 
represailles tegen deze persoon heeft genomen, worden 

DE GEMEENSCHAP VAN 
BRANDSAFWAY
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onderworpen aan disciplinaire maatregelen, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot, schorsing en beëindiging van 
het dienstverband.

 
IV.  Ongepaste relaties
Vrijwillige seksuele of romantische relaties kunnen leiden 
tot zorgen over machtsmisbruik bij relaties tussen leden 
van het management en personen over wie deze leden 
gezag hebben. Zelfs wanneer de betreffende personen 
geen negatieve gevolgen ondervinden, kunnen dergelijke 
romantische liaisons een belangenconflict creëren of de 
betreffende personen blootstellen aan beschuldigingen 
van oneerlijk gedrag of voortrekkerij van collega-
medewerkers. Alle medewerkers dienen de mogelijke 
negatieve gevolgen van seksuele of romantische liaisons 
op de werkvloer te erkennen. Dergelijke relaties dienen 
zorgvuldig te worden overwogen door de betreffende 
personen en eventuele zorgen van andere partijen over 
het gedrag van de betreffende personen of het effect dat 
hun relatie kan hebben op de werkvloer dienen te worden 
gemeld aan uw vertegenwoordiger van Human Resources, 
wanneer een en ander niet op een andere wijze door wet- 
of regelgeving is verboden.

V.  Privacy op de werkplek
Wij respecteren de privacyrechten van medewerkers, 
functionarissen en bestuurders. Personeelsdossiers, 
informatie waarmee personen kunnen worden 
geïdentificeerd en andere persoonlijke informatie over 
onze medewerkers worden uitsluitend voor zakelijke, 
juridische of contractuele doeleinden bewaard, en 
alleen zolang ze daadwerkelijk wettelijk of op grond 
van overheidsvoorschriften zijn vereist of nuttig zijn. De 
toegang tot dossiers van medewerkers is beperkt tot 
bevoegde BrandSafway medewerkers voor wie toegang 
tot de gegevens een legitieme en zakelijke noodzaak is. 
Persoonlijke medewerkerinformatie zal zonder de juiste 
vergunning aan niemand buiten BrandSafway worden 
verstrekt.
Hoewel we de privacy van medewerkers proberen te 
beschermen, behoudt BrandSafway zich het recht voor 
om in overeenstemming met toepasselijke wetgeving 
het gebruik van bedrijfseigendommen te controleren, 
met inbegrip van maar niet beperkt tot kantoren, 
bureaus, kasten, tassen en voertuigen. Daarnaast 

kunnen communicatie- en computersystemen, zoals 
computernetwerken, gegevensbestanden, e-mail, 
internetgebruik en voicemail van BrandSafway door 
het bedrijf worden gecontroleerd of geopend in 
overeenstemming met toepasselijke wetgeving om de 
integriteit van de technologie te waarborgen, fraude en 
misbruik tegen te gaan, onbevoegde toegang of gebruik te 
detecteren, en voor andere zakelijke doeleinden.

VI.  Vakbonden en arbeidsvertegenwoordiging
Waar collectieve vertegenwoordiging bestaat, streeft 
BrandSafway ernaar om een relatie op te bouwen met 
deze vertegenwoordigende organisaties op basis van de 
beginselen van goede trouw en wederzijds respect.
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Ons beleid is erop gericht om een veilige en gezonde 
werkomgeving te creëren en te beheren en onze 
activiteiten zodanig te beheren dat het milieueffect 
minimaal is. BrandSafway zal voldoen aan alle wettelijke 
vereisen met betrekking tot gezondheid en veiligheid 
van medewerkers en bescherming van het milieu. We 
verwachten dat elke medewerker van BrandSafway:
• Opgehangen waarschuwingen in acht neemt en 

voorschriften naleeft.
• Onmiddellijk aan het juiste management elk incident 

of opgelopen letsel op het werk rapporteert, evenals 
elk milieu- of veiligheidsprobleem dat de medewerker 
waarneemt.

• Ons EH&S-beleid en onze EH&S-handleidingen, 
evenals de periodieke Veiligheidsbulletins en 
-waarschuwingen die van tijd tot tijd worden 
uitgegeven, leest, begrijpt en naleeft.

I.  Veiligheidsbeleid en -programma’s
Wij omarmen een compromisloze inzet voor de 
bescherming van het milieu en het behoud van 
de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze 
medewerkers, klanten, andere aannemers en het publiek. 
Onze cultuur van zorg voor en het betrekken van alle 
medewerkers bij onze EH&S-programma’s zal inspireren 
tot veilig gedrag en een pro-actieve eliminatie van gevaren. 
Ons bedrijf zet zich ervoor in om:
• Ervoor te zorgen dat onze medewerkers een 

uitstekende EH&S prestatie kunnen leveren door 
gespecialiseerde trainingen, de juiste uitrusting en 
toonaangevende procedures in de bedrijfstak te 
bieden.

• Medewerkers de mogelijkheid te bieden om te 
waarborgen dat BrandSafway veilige producten en 
diensten levert aan onze klanten, om medewerkers 
te laten delen in onze EH&S successen, en veilige 
werkmethoden en gedrag te versterken.

• Onze werkplekken en menselijke prestaties te 
observeren en te controleren, alsmede het versterken 
van positief gedrag en ingrepen waar nodig om te 
waarborgen dat EH&S-doelstellingen en idealen 
worden bereikt.

• Onze EH&S-prestaties te monitoren, met behulp 
van de beste en slechtste indicatorgegevens, 
trendanalyses, input van medewerkers, feedback 
van de gezondheid- en veiligheidscommissie en best 
practices in de bedrijfstak.

• Onze EH&S-prestatie-resultaten, corrigerende 
maatregelen en preventieve maatregelen te 
communiceren aan medewerkers, klanten en andere 
belanghebbenden.

• Ons EH&S-programma en onze EH&S-processen 
voortdurend te verbeteren om toonaangevende 
prestaties te blijven leveren.

II.  Alcohol en drugs op het werk
Misbruik van alcohol en andere drugs is een belangrijke 
zorg voor onze medewerkers en BrandSafway in 
termen van verlies van productiviteit op de werkplek, 
ongevallen, verzuim, te laat komen en ruzies, alsmede 
maatschappelijke kosten en ziektekosten voor individuen, 
hun families en de gemeenschap.

MILIEU, GEZONDHEID EN 
VEILIGHEID (EH&S)
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We zetten ons volledig in om een veilige werkomgeving 
vrij van middelenmisbruik te bieden. Medewerkers, 
functionarissen en bestuurders moeten zich melden 
op het werk in een conditie waarin ze hun taken 
kunnen verrichten, zonder onder invloed van illegale 
of ongeoorloofde drugs of alcohol te zijn. Het gebruik, 
bezit of de distributie van illegale of ongeoorloofde 
drugs of alcohol onder werktijd op de terreinen van 
BrandSafway of op de locaties van klanten is verboden. 
Het management van BrandSafway zal illegale activiteiten 
aan de desbetreffende instanties melden. Medewerkers, 
functionarissen en bestuurders dienen er ook voor te 
zorgen dat eventuele voorgeschreven medicijnen die 
ingenomen worden op geen enkele manier invloed op hen 
hebben of hen belemmeren bij het verrichten van hun 
taken.

Daarnaast kan aan medewerkers worden gevraagd om zich 
te onderworpen aan aangekondigde, onaangekondigde 
of willekeurige drugs en/of alcoholtests op locaties 
waar dergelijke tests zijn toegestaan onder de lokale 
wetgeving. Als het gebruik van ongeoorloofde of illegale 
drugs of alcohol wordt aangetoond, kan BrandSafway 
disciplinaire maatregelen opleggen, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, schorsing en beëindiging van het 
dienstverband.

III.  Bescherming van het milieu
We zetten ons er volledig voor in om alle passende 
maatregelen te nemen om te waarborgen dat 
de producten, diensten, het transport en de 
afvalverwerkingsactiviteiten van BrandSafway in 
overeenstemming zijn met de beste praktijken wat 
betreft milieubescherming en de lokale wetten die van 
toepassing zijn op de bescherming en het beheer van 
het milieu. Dit houdt ook in dat gekwalificeerd personeel 
wordt aangesteld om de milieubeheerprogramma’s van 
BrandSafway te managen, dat met overheidsinstanties 
en groepen uit de bedrijfstak wordt samengewerkt 
om passende normen te ontwikkelen, dat onze 
operationele faciliteiten zodanig worden gemanaged dat 
er minder of geen verontreinigende stoffen vrijkomen, 
dat medewerkers en buurtbewoners over relevante 
milieubeheerzaken worden geïnformeerd, dat uitsluitend 
zaken wordt gedaan met gerenommeerde bedrijven op het 
gebied van afvalverwerking, en dat aan alle toepasselijke 

wet- en regelgeving wordt voldaan. Van medewerkers, 
functionarissen en bestuurders wordt verwacht dat 
zij voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en 
voorschriften met betrekking tot de bescherming van het 
milieu.

In sommige jurisdicties staan aanzienlijke boetes 
op activiteiten die het milieu schaden. Deze kunnen 
van toepassing zijn op BrandSafway en de betrokken 
medewerkers.
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Om ervoor te zorgen dat alle bekendmakingen van 
informatie over BrandSafway, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot informatie met betrekking tot de financiële 
prestaties, belangrijke contracten en andere informatie 
die belangrijk is voor beleggers, toezichthouders en het 
grote publiek, juist, volledig en in overeenstemming 
met de toepasselijke wet- en regelgeving zijn, worden al 
deze bekendmakingen uitsluitend gedaan via specifiek 
daarvoor aangewezen kanalen. Tenzij u specifiek daartoe 
bevoegd bent, is het medewerkers van BrandSafway en/of 
derden voor wie deze Gedragscode geldt niet toegestaan 
zaken van BrandSafway te bespreken met beursanalisten, 
vertegenwoordigers van de pers en andere media, 
ambtenaren en andere externe personen.
 
I.  Persvragen, contact met de media en Investor Relations
Er zijn corporate woordvoerders beschikbaar om te 
reageren op alle vragen van de media en om te waken 
tegen de onbedoelde openbaarmaking van vertrouwelijke 
of gevoelige informatie. Medewerkers dienen vragen 
van de media altijd door te verwijzen naar de Vice 
President Communicatie en Branding van BrandSafway. 
Medewerkers mogen nooit zaken van BrandSafway 
bespreken met nationale of lokale media, tenzij ze 
specifiek daartoe bevoegd zijn. 

II.  Vragen en onderzoeken van de overheid
Het is ons beleid dat alle medewerkers meewerken 
aan alle wettelijke verzoeken om informatie van 
onderzoeksbureaus of andere instanties van de overheid 
of semioverheid. Medewerkers dienen altijd eerlijk en 
waarheidsgetrouw te zijn tegenover deze ambtenaren en 

al deze vragen of onderzoeken onverwijld te rapporteren 
aan de General Counsel van BrandSafway.
Als u niet zeker bent van de mate waarin u verplicht bent 
om te voldoen aan een verzoek om informatie van een 
overheidsinstantie, dient u advies te vragen aan de General 
Counsel of juridische afdeling van BrandSafway.

OPENBARE 
BEKENDMAKINGEN
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VRIJSTELLINGEN
Vrijstellingen van deze Code zullen niet lichtvaardig worden 
verleend. Vrijstellingen voor corporate executive officers 
of bestuursleden kunnen alleen door de Raad van Bestuur 
worden verleend en zullen onmiddellijk bekend worden 
gemaakt, zoals vereist door de Amerikaanse Securities 
and Exchange Commission, de beurs, of krachtens andere 
toepasselijke regels of voorschriften. Andere medewerkers 
kunnen schriftelijke verzoeken voor vrijstellingen van de 
Code richten aan de Compliance Officer.   

TOT SLOT
Het evalueren van de juiste gedragslijn in elke situatie is 
noch eenvoudig noch routinematig. Deze Code is er niet 
op gericht om elke omstandigheid waar onduidelijkheid 
kan bestaan of een vraag kan rijzen te behandelen. 
Iedere medewerker, functionaris en bestuurder 
wordt aangemoedigd om dergelijke situaties actief te 
benaderen, het gezonde verstand te laten spreken, zich 
grondig te informeren en onmiddellijk alle ermoedelijke 
overtredingen te melden. Alleen door de richtlijnen in deze 
Code te volgen kunnen we onze zwaarbevochten reputatie 
van integriteit en ethisch gedrag behouden en verder 
opbouwen.

VRIJSTELLINGEN & 
TOT SLOT
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