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1.1 Brief van de President Directeur
Welkom bij CEVA’s Zakelijke Gedragscode (‘de Code’). Dit document vormt de basis voor onze CEVA cultuur.
Het beschrijft de normen en waarden die wij hanteren bij ons werk.

1.0 INLEIDING

Onze benadering van Compliance is eenvoudig. Het is ieders verantwoordelijkheid om te zorgen voor ethisch
gedrag conform de Code, binnen CEVA en bij de uitvoering van ons dagelijks werk. Daarom vragen wij van al
onze medewerkers en belangrijke dienstverleners dat zij de Code lezen, begrijpen en zich er aan houden. Alleen
door ons te houden aan de normen die in de Code staan, kan CEVA een sterke positie in de wereld innemen, het
juiste talent aantrekken, aan de verwachtingen van onze klanten voldoen en uiteindelijk succesvol zijn in onze
zaken.
Ik wil benadrukken dat wij iedere vorm van corruptie bestrijden en er zero-tolerance geldt voor iedere overtreding
van ons beleid. Ons beleid is gebaseerd op alle toepasselijke anticorruptiewetten, zoals de Franse
anticorruptiewet Sapin II, aangezien CEVA wordt bestuurd door een Franse groep, de Amerikaanse Foreign
Corrupt Practices Act en de Britse Bribery Act.
We verwachten volledige naleving van de Code en nemen met minder geen genoegen.
De logistieke wereld en de wetten veranderen voortdurend. Het is belangrijk dat u de Code regelmatig raadpleegt
en gebruikt wanneer u in een situatie terechtkomt waarin u advies of begeleiding nodig heeft. De richtlijnen die in
de Code zijn opgenomen zijn van belang voor iedere positie en functie binnen CEVA en voor iedereen met wie
wij samenwerken.
Bedankt voor het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor onze waarden. Door te voldoen aan de
Code helpt u mee het vertrouwen en respect te verkrijgen die noodzakelijk zijn om onze missie en visie als bedrijf
te realiseren. Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van de Code, neemt u dan contact op met de afdeling
Compliance & Ethiek.
(CEVA.Compliance@cevalogistics.com).

Mathieu Friedberg
CEO
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1.2 Waar CEVA voor staat
Wij creëren waarde voor onze klanten door consequent uitmuntende service te verlenen.

1.0 INLEIDING

Passie voor logistiek en ondernemersgeest vind je terug bij alles wat wij doen, bij het perfect uitvoeren van onze processsen en het realiseren
van onze ambitie, om te worden beschouwd als de ultieme logistieke professionals. Integriteit en respect spelen een fundamentele rol binnen al
onze zakelijke relaties. Onze constante focus is het behalen van resultaat voor zowel onze klanten als onze investeerders.

Onze visie.
Bij CEVA hebben we een duidelijk omschreven visie voor ons bedrijf: we zijn de meest professionele logistiek dienstverlener.

Onze waarden.
Om ons gefocust te houden op het realiseren van deze visie bouwen wij aan een sterk bedrijf, smeden wij een hechte eenheid waarin de mens
centraal staat. Ook hebben we een reeks waarden ontwikkeld, om ons te helpen ons werk op de juiste manier uit te voeren en zo onze visie van
meest professionele logistiek dienstverlener waar te maken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We zijn gepassioneerd over klanten
We schatten mensen op waarde
We zijn energiek en enthousiast
We zijn prestatiegericht
We zijn succesvol
We zijn slagvaardig en reageren snel
We stimuleren en waarderen diversiteit
We zijn logistieke experts
Onze uitgangspunten zijn Integriteit en Respect
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2.0 ONZE MENSEN EN ONZE CULTUUR

2.1 Mensenrechten en Menselijke Waardigheid
CEVA hecht grote waarde aan het wereldwijd eerbiedigen van de mensenrechten. Ethisch
handelen en respectvol omgaan met onze medewerkers, klanten en belanghebbenden zijn
kernwaarden van CEVA.

 U MOET zich houden aan de wettelijke
vereisten voor minimale arbeidsleeftijden in
de landen waarin we werken, evenals wetten
op arbeidstijden, lonen en pensioenen.

CEVA's Compliance Programma voor de Mensenrechten, dat is afgestemd op de eisen van
de overheid en op wereldwijde mensenrechteninitiatieven, biedt een solide kader voor CEVA
om maatregelen te treffen ter voorkoming van dwangarbeid, mensenhandel en andere
schendingen van de mensenrechten in de supply chain. CEVA's beleid rondom
mensenhandel (‘Human Trafficking Policy‘) beschrijft de specifieke details rondom dit
belangrijke thema.

× U MAG op GEEN enkele manier deelnemen
aan slavernij, mensenhandel, dwangarbeid
of kinderarbeid, zoals vasgelegd in van
toepassing zijnde wetgeving en
internationale grondslagen.

2.2 Gelijke Kansen, Diversiteit en Sociale Inclusie
 U MOET bij solliciaties beslissen op basis
van vaardigheden, prestaties, inzet, ethisch
gedrag en andere voor de desbetreffende
functie relevante kwalificaties.
 U MOET diversiteit promoten op alle
terreinen van werving, werkgeverschap,
opleiding en carrière.
 U MOET voldoen aan de van toepassing
zijnde wetgeving m.b.t. vrijheid van
vereniging en collectieve onderhandelingen.
× U MAG een sollicitant of medewerker NIET
beoordelen op basis van
persoonskenmerken die er niet toe doen
(de ‘beschermde criteria’).

CEVA vindt een eerlijk wervings- en selectiebeleid belangrijk en zorgt ervoor dat alle
medewerkers de mogelijkheid krijgen om zich volledig te ontwikkelen. Wij streven naar een
werkomgeving gebaseerd op prestatie en sociale inclusie.
Als u vermoedt dat er sprake is van discriminatie, raadpleeg dan de Hotline Reporting
Procedure, neem contact op met Human Resources, of bel onze Compliance Hotline, zodat
we e.e.a. kunnen onderzoeken.
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Links naar bijhorend beleid:
• Beleid betreffende Mensenhandel
• Hotline Reporting Procedure

2.0 ONZE MENSEN EN ONZE CULTUUR

2.3 Wederzijds Respect en Eerlijke Behandeling
 Vanwege de uiteenlopende aard van ons
personeelsbestand MOET U alle activiteiten zó
uitvoeren, dat iedereen eraan mee kan doen.
Daarom moeten, wanneer niet alle medewerkers
daaraan mee kunnen doen, bepaalde vormen
van amusement worden vermeden.
× U MAG NIET meewerken aan enige vorm van
geweld op het werk, intimidatie, met inbegrip van
seksuele intimidatie en ongewenste seksuele
toenadering.

CEVA streeft naar een werkomgeving waarin onze medewerkers
zich volledig kunnen ontplooien. CEVA stimuleert creativiteit en
productiviteit.

Al onze medewerkers worden behandeld met respect; wij houden
rekening met elkaar.

2.4 Gezondheid en Veiligheid
CEVA vindt een gezonde en veilige werkomgeving zeer belangrijk. Wij doen er alles aan om
onze medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden die voldoet aan alle van
toepassing zijnde wetten en normen op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid.
Bij ons werk houden wij rekening met de gezondheid en veiligheid van onze klanten en de
directe omgeving waarin we actief zijn. Wij letten altijd op de veiligheid van onszelf, van onze
medewerkers en van de samenleving.
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 U MOET gevaarlijke situaties en ongevallen,
inclusief schade aan materiaal of
machines, onmiddellijk melden aan uw
leidinggevende of de lokale
veiligheidsfunctionaris.
 U MOET verwondingen altijd aan uw
leidinggevende rapporteren.
 U MOET de voorgeschreven
persoonsbeschermingsmiddelen dragen.
× U MAG GEEN persoonlijk wapen dragen,
vervoeren of bewaren op CEVA-locaties,
tenzij door de lokale wetgeving toegestaan
en hiertoe gemachtigd door CEVA
Security (dit zal alleen in zeer specifieke
gevallen, bijv. bij speciale functies, voor
kunnen komen).

2.0 ONZE MENSEN EN ONZE CULTUUR

2.5 Milieubescherming
CEVA is toegewijd aan duurzaamheid en aan bedrijfsvoering waarbij het milieu
wordt gerespecteerd, hetgeen onze klanten, onze maatschappij, onze
medewerkers en onze planeet ten goede komt. Het is ethisch gezien goed, en
in commercieel opzicht slim. We moeten altijd rekening houden met de milieueffecten van onze activiteiten, en onze werkzaamheden en zakelijke activiteiten
altijd uitvoeren conform de van toepassing zijnde milieuwetten en voorschriften.

 U MOET eventuele overtredingen van
milieuwetgeving, voorschriften of
vergunningen altijd melden.
× U MAG onze maatschappij en onze
omgeving NIET opzettelijk schade
toebrengen.

2.6 Drugs en Alcohol
 U MOET zich houden aan alle wetten en
voorschriften met betrekking tot het
gebruik of bezit van alcohol, drugs en
medicijnen.

Ons beleid staat voor een drugs- en alcoholvrije werkomgeving.

Het gebruik van alcohol en drugs in de werkomgeving kan tot ernstige gezondheids- en
veiligheidsrisico's leiden. In uitzonderlijke gevallen is het serveren van alcohol in kantoorpanden of
× U MAG NIET betrokken zijn bij het gebruiken, andere gebouwen van CEVA toegestaan, mits voorafgaand toestemming van het management is
verkopen, distribueren of bezitten van
verkregen.
alcohol, drugs of andere verboden
middelen, of het onjuist gebruiken van
medicijnen, terwijl u op het werk of op een
CEVA locatie aanwezig bent, of zich op
andere wijze met uw werk bezig houdt.
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2.0 ONZE MENSEN EN ONZE CULTUUR

2.7 Bedrijfseigendommen

Link naar bijhorend beleid:
• CEVA Business Rules

CEVA hecht grote waarde aan correct gebruik van onze bedrijfseigendommen. U speelt daarbij een belangrijke
rol, bijv. door het beveiligingsbeleid op uw locatie te volgen, uw CEVA-wachtwoorden geheim te houden,
documenten alleen uit te printen wanneer dat echt nodig is, te zorgen voor de veiligheid van uw laptop tijdens
het reizen, de CEVA bedrijfsregels na te leven en ons intellectueel eigendom te beschermen.

Wij dienen de intellectuele eigendomsrechten van andere personen en bedrijven te respecteren. Zo mogen wij
bijv. geen vertrouwelijke klantenlijst gebruiken die iemand, die we pas hebben aangenomen, met zich heeft
meegenomen, of auteursrechtelijk beschermde informatie kopiëren uit vakliteratuur, of willens en wetens
vervalste goederen (namaakgoederen, bijv. nep-merkkleding) vervoeren.
Ook het goed gebruiken van uw tijd behoort tot CEVA’s bedrijfseigendom. Hoewel we het kunnen nemen van
pauzes tijdens de werkdag belangrijk vinden, en incidentele persoonlijke telefoontjes, e-mails en andere
activiteiten toestaan, moet uw werktijd bij CEVA ook tijd zijn voor CEVA.
 U MOET de intellectuele eigendomsrechten
van andere personen en bedrijven
respecteren.
× U MAG bedrijfsapparatuur, arbeid, materialen,
middelen, voorzieningen of andere
bedrijfseigendommen NIET gebruiken voor
persoonlijke of andere niet-zakelijke
doeleinden, tenzij het management dit
goedkeurt.
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2.0 ONZE MENSEN EN ONZE CULTUUR

2.8 Voorkennis
 U MOET voorzichtig zijn met hoe u met de
informatie omgaat waar u toegang toe heeft.
× U MAG NIET handelen in aandelen op basis
van niet-openbare koersgevoelige informatie
of voorkennis, ongeacht hoe u achter deze
informatie bent gekomen; het is tegen de wet
en tegen ons beleid!
× U MAG deze informatie NIET zelf gebruiken of
anderen een "tip" geven zodat ze dit kunnen
gebruiken.

Links naar bijhorend beleid:

U moet extra zorgvuldigheid betrachten wanneer u toegang tot vertrouwelijke informatie
heeft.

• CEVA Trading Policy
• Third Party Compliance Due Diligence
Policy

In de loop van de tijd kan het gebeuren dat u niet-publieke informatie over de zaken,
activiteiten of aandelen van CEVA, van onze klanten, of van onze leveranciers ter ore komt.
CEVA verbiedt handel in aandelen op basis van deze niet-openbare informatie. Raadpleeg
het beleid van CEVA (onze ‘Trading Policy’) voor meer informatie.

2.9 Klanten, Leveranciers en Zakenpartners
CEVA hanteert de hoogste kwaliteitsnormen; in het belang van onze klanten
werken wij voortdurend aan het verbeteren van processen. Onze klanten zijn
afhankelijk van ons, dus ons streven naar perfectie komt neer op het streven
onze klanten succesvol te maken.
Onze kennis van de wereldwijde en lokale behoeften van onze klanten en
markten is bepalend voor onze activiteiten. Bij ons staat klantgerichtheid
centraal.
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 U MAG ALLEEN samenwerken met andere
bedrijven en personen, als zij voldoen aan de
standaarden die wij voor ons bedrijf hebben
bepaald. Bij het selecteren van
dienstverleners richten we ons op
zakenpartners die hun activiteiten namens
ons bedrijf uitvoeren met inachtneming van
de wet- en regelgeving en conform onze hoge
integriteitsnormen, zoals beschreven in ons
beleid (Third Party Compliance Due Diligence
Policy).
× U MAG zakenpartners die een hoog
Compliance risico vormen NIET inschakelen,
voordat deze zijn goedgekeurd door Legal &
Compliance.

3.0 MANAGEN VAN DERDEN EN VAN
INTERNATIONALE RISICO'S
12

3.0 MANAGEN VAN DERDEN EN INTERNATIONALE RISICO‘S

3.1 Anti-corruptie en Anti-omkoping
 U MOET voldoen aan ons anticorruptiebeleid en de anticorruptiewetten die van toepassing
zijn op ons bedrijf.
 U MOET het ‘Third Party Compliance
Due Diligence’-beleid volgen bij het
evalueren van zakenpartners.
 U MOET contact opnemen met
Compliance & Ethics als u in relatie
staat of stond met een ambtenaar.
× U MAG NIETS geven, aanbieden of
accepteren dat ook maar de schijn
wekt een beslissing van ons of
iemand anders te beïnvloeden.
× U MAG GEEN smeergeld betalen.
× U MAG op GEEN enkele manier bij
(enige vorm van) omkoping
betrokken zijn.

CEVA vindt dat corruptie schadelijk is voor de samenleving en ondermijnend voor eerlijke handel,
zaken die van cruciaal belang zijn voor ons bedrijf.
CEVA verbiedt iedere vorm van omkoping of corruptie. Wij voldoen aan alle anti-corruptiewetten
die van toepassing zijn op ons werk en houden ons aan de internationale grondslagen, met
name de ‘United States Foreign Corrupt Practices Act’ (FCPA), de ‘UK Bribery Act’, de ‘United
Nations Global Compact’, de OESO ‘Anti-bribery Convention’ en andere van toepassing zijnde
anti-corruptie wet- en regelgeving. Neem CEVA's anti-corruptiebeleid aandachtig door, om
corruptie en omkoping te vermijden. Het is belangrijk dat u geen steekpenningen, onjuiste
betalingen, gunsten of iets van welke waarde dan ook aanbiedt, belooft, geeft, accepteert of
aanvraagt, zowel financieel als niet-financieel, zowel direct als indirect.
CEVA verbiedt het betalen van smeergeld, behalve in geval van onmiddelijk gevaar voor
persoonlijke gezondheid, veiligheid of vrijheid. Afpersing dient zo snel mogelijk gerapporteerd en
goed gedocumenteerd te worden.

Wij dienen ons te houden aan het proces om onze zakenpartners te evalueren. Wij willen er
zeker van zijn alleen bedrijven in te schakelen die dezelfde waarden hanteren als CEVA.
CEVA is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat we beschikken over systemen en procedures
die meewerking aan belastingontduiking door derden voorkomen. Controleer alstublieft het
CEVA-beleid ter voorkoming van belastingontduiking (Policy on Preventing Tax Evasion
Facilitation Offenses) voor meer details, inclusief definities, voorbeelden en eisen van deze
verplichting.
Als u een ambtenaar bent of in privé-relatie staat tot een ambtenaar dient u
Legal & Compliance hierover te informeren.
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Links naar bijhorend beleid:
• Anticorruption Policy
• Third Party Compliance Due Diligence
Policy
• Policy on Reporting Relationships to, or
Service as, a Government Official
• Policy on Preventing Tax Evasion
Facilitation Offenses

3.0 MANAGEN VAN DERDEN EN INTERNATIONALE RISICO‘S

3.2 Geschenken en Amusement
 U MAG uitsluitend concurreren en zaken
doen op basis van verdienste en in het
belang van CEVA.
 U MOET op de hoogte zijn van het beleid
van onze klanten en leveranciers
betreffende geschenken en amusement,
om hun regels niet te overtreden.

× U MAG NIET worden beïnvloed door
geschenken, amusement of voordelen
van welke aard dan ook van potentiële of
huidige klanten of leveranciers.
× U MAG GEEN ongepaste cadeau's en
amusement geven of ontvangen.
× U MAG een klant, leverancier of iemand
anders NIET vragen om een cadeau voor
uzelf, uw vrienden of uw familie.

Links naar bijhorend beleid:
• Gifts and Entertainment Guidelines
• CEVA Business Rules
• Finance & Accounting Policies

CEVA concurreert en doet zaken op een transparante manier, op basis
van prestatie, in het belang van CEVA. Het is absoluut noodzakelijk dat
u zelfs de schijn van corruptie vermijdt.
CEVA heeft duidelijke richtlijnen betreffende geschenken en amusement,
met daarin alle details over de drempel-bedragen en het
goedkeuringsproces.

3.3 Financiële Verslaglegging
De administratie, verslagen en documenten van CEVA moeten volledig, tijdig en waarheidsgetrouw
zijn en correct onze activa, passiva en transacties weergeven. Dit is nodig om eerlijkheid en
transparantie te waarborgen, fraude te voorkomen en een betrouwbare jaarrekening op te kunnen
stellen, overeenkomstig de geldende regels en standaarden voor financiële verslaglegging. CEVA's
Bedrijfsregels, aministratiebeleid en andere vormen van toezicht zijn allen gericht op een zo
nauwkeurig mogelijke verslaglegging.
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 U MOET zorgen voor een
waarheidsgetrouwe administratie, die
CEVA’s bezittingen, schulden en
transacties nauwkeurig weergeeft.
× U MAG NIET meewerken aan het vervalsen
van de administratie of documenten
(balans, grootboeken, jaarrekening, enz.)
of het plaatsen van onwaarheden op
documenten van CEVA.
× U MAG GEEN transacties buiten de boeken
houden of er een “schaduw boekhouding"
op na houden; dit is strikt verboden.

3.0 MANAGEN VAN DERDEN EN INTERNATIONALE RISICO‘S

3.4 Belangenverstrengeling

Links naar bijhorend beleid:
• Conflict of Interest Declaration Form
• Anti-Money Laundering Policy

Het is noodzakelijk dat CEVA zonder conflicten werkt en dat alle beslissingen worden genomen in het belang van CEVA. Wij moeten
belangenverstrengeling, dat zich in veel verschillende situaties kan voordoen, herkennen, vermijden, melden en oplossen.
 U MOET uw werk doen in het beste belang
van CEVA, vrij van persoonlijke
afwegingen.
 U MOET mogelijke belangenverstrengeling
onmiddellijk herkennen, vermijden, melden
en aanpakken door het daarvoor bedoelde
formulier in te vullen.
× U MAG NIET deelnemen aan een activiteit,
relatie of omstandigheid waarin uw
persoonlijke belangen (de schijn hebben)
strijdig (te) zijn met de belangen van
CEVA.

In alle gevallen van conflicterende belangen is openheid het
beste. Als zich een mogelijk conflict voordoet, vertel dit dan aan
uw leidinggevende of neem contact op met Legal & Compliance.
Vul verder een ‘Conflict of Interest’ meldingsformulier in, zodat wij
kunnen helpen een goede beslissing te nemen. Wij kunnen
gemakkelijk veel van dit soort situaties aanpakken en oplossen,
zolang we er maar open en eerlijk over zijn.

3.5 Overheidsopdrachten voor Overheidsinstanties
Bij CEVA hechten we grote waarde aan strikte naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot
overheidsopdrachten. Dit geldt zowel ‘direct’ (CEVA is hoofdcontractant) als ‘indirect’ (CEVA is
onderaannemer). In geval van overheidsopdrachten zijn eerlijkheid, nauwkeurigheid en transparantie
uiterst belangrijk, net als de andere eisen van onze Code. Als wij (direct of indirect) werkzaamheden
uitvoeren in opdracht van overheidsinstanties, moeten we er terdege bewust van zijn dat de eisen zeer
strikt zijn en eventuele boetes (met inbegrip van strafrechtelijke maatregelen) hoger of anders zijn dan bij
‘gewone commerciële contracten’. Er gelden strikte regels voor amusement met ambtenaren en
particuliere contractpartijen. Raadpleeg CEVA's ‘Government Contracting Policies’ voor meer details.
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 U MOET CEVA's beleid en de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving
m.b.t. overheidsopdrachten volledig
begrijpen en naleven, als u te maken
heeft met dit soort opdrachten.
× U MAG ambtenaren (zowel klanten als bij
overheidsopdrachten betrokken bedrijven)
GEEN cadeaus of amusement aanbieden
zonder voorafgaande toestemming.

3.0 MANAGEN VAN DERDEN EN INTERNATIONALE RISICO‘S

3.6 Politieke Activiteiten en Liefdadigheid
CEVA vermijdt ongepaste politieke activiteiten en doet geen
uitlatingen die de belangen van CEVA kunnen schaden.
Algemeen gesproken ‘bemoeit ons bedrijf zich niet met politiek’.
Volgens de CEVA Bedrijfsregels moeten politieke bijdragen
altijd ter goedkeuring aan onze Raad van Bestuur worden
voorgelegd.
We vinden het belangrijk onze bijdrage te leveren aan de
maatschappij waarin we werken. In de CEVA Bedrijfsregels
vindt u de benodigde informatie over het verkrijgen van
goedkeuring voor bijdragen aan goede doelen.

Links naar bijhorend beleid:
• CEVA Business Rules
• Government Contracting Policies

 U MOET zich houden aan alle financiële,
ethische en andere wetten en
voorschriften inzake politieke activiteiten,
inclusief lobbyen.
 U MOET de verschillende culturen en de
lokale maatschappelijke vraagstukken van
de plaatsen waar wij werken begrijpen en
respecteren.
× U MAG NIET meedoen aan donaties voor
politiek of liefdadigheid namens CEVA
zonder voorafgaande goedkeuring.

3.7 Naleving van Exportwetgeving
 U MOET zich houden aan alle van
toepassing zijnde import- en exportcontrole
wetten, sancties en CEVA's beleid
betreffende Global Trade Compliance.
 U MOET voldoen aan de geldende antiboycot wetgeving.
× U MAG GEEN handel (helpen te) doen
waarbij partijen betrokken zijn, die op een
zwarte lijst staan die wordt onderhouden
door overheden en internationale
autoriteiten.
× U MAG GEEN handel (helpen te) doen met
landen waarop uitgebreide
sanctiemaatregelen van toepassing zijn.

CEVA en haar medewerkers moeten zich houden aan de van toepassing zijnde handelswetgeving,
import- en exportwetten, sancties, embargo's en Amerikaanse anti-boycot wetgeving. Sancties en
maatregelen om grip op het internationale handelsverkeer te houden (‘trade controls’) zijn van
toepassing op alle functies van CEVA, waaronder Freight Management, Contract Logistics, 4PL,
Business Development en Finance. Overtreding van handelswetgeving en sancties kan resulteren in
forse boetes en strafrechtelijke aansprakelijkheid, ook persoonlijk. Handel met landen waarvoor
uitgebreide sanctiemaatregelen gelden mag uitsluitend na toestemming van Compliance & Ethics.
CEVA doet geen handel met Iran, Cuba, Noord-Korea en / of Syrië.
Compliance & Ethics houdt toezicht over naleving van de exportwetgeving door CEVA en heeft beleid,
vormen van toezicht en diverse hulpmiddelen geïmplementeerd om te borgen dat CEVA de
handelswetgeving naleeft van de landen waar CEVA zaken doet. De Trade Compliance pagina's op
intranet bevatten alle benodigde informatie.
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3.0 MANAGEN VAN DERDEN EN INTERNATIONALE RISICO‘S

3.8 Vrije Mededinging en Eerlijke Concurrentie
CEVA hecht grote waarde aan vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie. Wij stellen al
onze prijzen en toeslagen zelfstandig vast, op basis van onze eigen analyse, inbreng van
de klant en publiekelijk beschikbare informatie. We moeten allemaal ieder gedrag
vermijden dat zelfs maar de schijn opwekt in strijd te zijn met het beleid van CEVA of
eventuele wetgeving op het gebied van kartelvorming en vrije mededinging.

CEVA's beleid en procedures betreffende lidmaatschap van
branche-verenigingen beschrijven het proces voor deelname
aan organisaties.

Behalve eerlijk en onafhankelijk te concurreren, is CEVA er ook alles aan gelegen om vrij
en onafhankelijk zaken te doen. Wij zullen zakenpartners alleen inhuren op basis van
eerlijke afweging, zonder dat eventuele relaties die wij of onze medewerkers met hen
hebben daarbij een rol spelen.

3.9 Geld Witwassen
 U MOET uw klanten en leveranciers kennen
om ervoor te zorgen dat we niet aan een
illegale activiteit deelnemen (bewust of
onbewust).
 U MOET alert zijn op vreemd gedrag dat
een teken kan zijn van illegale activiteiten;
als u het niet vertrouwt, meldt dit dan aan
uw leidinggevende of bij Compliance &
Ethics.
× U MAG op GEEN enkele manier meewerken
aan het witwassen van geld.

 U MAG alleen concurreren en zaken doen
op basis van verdienste en eerlijke
concurrentie.
 U MOET CEVA's beleid en eventuele
wetgeving betreffende vrije mededinging
strikt navolgen.
 Voordat u CEVA mag vertegenwoordigen in
een branche vereniging of vergelijkbare
organisatie MOET U eerst goedkeuring
krijgen.

Links naar bijhorend beleid:
• Antitrust and Competition Law Policy
• Trade Association Policies & Procedures
• Global Trade Compliance Policies

• CEVA Anti-Boycott Policy and
Procedures

× U MAG NOOIT prijzen, offertes, winsten,
verdeling van klanten of gebieden of andere
afspraken of voorwaarden met
concurrenten bespreken of overeenkomen.
× U MAG NIET meewerken aan boycots of
afspraken om bepaalde mensen, entiteiten
of landen buiten te sluiten.
× U MAG beslissingen betreffende wie u kiest
om (CEVA-) zaken mee te doen NOOIT
nemen op basis van persoonlijke contacten
die u heeft.

Om te voorkomen dat CEVA wordt gebruikt bij het witwassen van geld, is het van essentieel belang dat
we weten met wie we samenwerken (onze klanten en leveranciers).
Wees alert op verdachte activiteiten, zoals contante betalingen, onbekende partijen, ongewone
betalingsverzoeken of het wegsluizen van tegoeden.

17

4.0 HET MANAGEN VAN INFORMATIE EN
COMMUNICATIE RISICO’S
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4.0 HET MANAGEN VAN INFORMATIE EN COMMUNICATIE
RISICO’S

4.1 Bescherming van Persoonsgegevens
 U MOET het CEVA-beleid en de
toepasselijke wetgeving m.b.t.
bescherming van persoonsgegevens
naleven.
 U MOET de privacy van uw collega's
respecteren.

Links naar bijhorend beleid:

CEVA neemt bescherming van de privacy van medewerkers en al hun persoonlijke informatie
serieus (hieronder valt de bescherming van persoonlijke informatie over gezondheid en
medische staat, persoonlijk herleidbare informatie, andere persoonlijke informatie en
privégegevens in het bezit van het bedrijf). Dit geldt ook voor de persoonlijke en
vertrouwelijke informatie van andere personen waarover we, als onderdeel van onze
bedrijfsvoering, beschikken. Lees het privacybeleid van CEVA voor meer informatie.

• Data Privacy Policy
• Total Records & Information
Management (TRIM) Policy
• Document Preservation Notice (DPN)
Policy

4.2 Gegevensbeheer
De documenten en informatie van CEVA zijn
bedrijfseigendom en wij dienen ze daarom ook als zodanig
te behandelen. U dient op de hoogte te zijn van het CEVA
beleid om te bepalen hoe u de documenten en informatie
van CEVA kunt herkennen, indelen, beheren en
verwijderen. U vindt deze informatie in het Total Records &
Information Management (TRIM) beleid en het bijbehorend
bewaarschema (‘Record Retention Schedule’).
In geval van een gerechtelijk onderzoek door de overheid, kan de afdeling Legal & Compliance een
instructie geven bepaalde documenten te bewaren (Document Preservation Notice, DPN). Het
DPN-beleid van CEVA verplicht ons alle documenten en gegevens die relevant zijn voor bepaalde
procesvoeringen en onderzoeken tot nadere kennisgeving te bewaren.
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 U MOET uw documenten en informatie,
zowel hardcopy als in elektronische vorm,
zo lang als nodig bewaren,
overeenkomstig ons Total Records &
Information Management (TRIM) beleid.
× U MAG GEEN documenten of informatie
verwijderen die verband houden met
lopende rechtszaken of
overheidsonderzoeken, als u daarover
een bewaarinstructie (Document
Preservation Notice, DPN) hebt
ontvangen.

4.0 HET MANAGEN VAN INFORMATIE EN COMMUNICATIE
RISICO’S

4.3 Communicatie

Links naar bijhorend beleid:
•
•
•
•

Social media.

Social Media Policy
Information Security Policy
Media Relations Manual
Vendor Policy

CEVA staat zinvol, verantwoord en bedrijfsgerelateerd gebruik van social media toe, als extra mogelijkheid voor interactie en
communicatie met klanten, collega's, leveranciers, management, media en anderen. Het plaatsen van CEVA-gerelateerde
informatie op social media is alleen toegestaan aan medewerkers die daarvoor toestemming hebben gekregen van de afdeling
Marketing & Communications, volgens CEVA's Social Media Policy.

Digitale communicatie.
Al uw zakelijke digitale communicatie en informatie is eigendom van CEVA en valt onder beheer
van het bedrijf. Volgens het informatiebeveiligingsbeleid van CEVA kunnen medewerkers niet
uitgaan van volledige privacy bij het gebruik van CEVA-systemen of apparatuur. CEVA heeft,
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, het recht om digitale communicatie, computers,
apparatuur en systemen te controleren en te inspecteren. Verantwoord, incidenteel persoonlijk
gebruik van deze middelen is toegestaan, maar het gebruik dient beperkt te zijn en, wanneer
mogelijk, buiten werktijd plaats te vinden. Ook mag het geen afbreuk doen aan uw
verantwoordelijkheden of productiviteit.

Externe communicatie.

 U MAG social media alleen officieel voor
CEVA gebruiken na toestemming van de
afdeling Marketing & Communicatie. Gebruik
hierbij uw gezond verstand.
 Mocht U specifieke vragen krijgen, dan MOET
u contact opnemen met de desbetreffende
afdeling.
× U MAG CEVA NIET vertegenwoordigen bij het
plaatsen van berichten, opmerkingen,
meningen of overtuigingen op / via
persoonlijke social media.
× U MAG GEEN informatie openbaar maken,
behalve als het in het belang is van CEVA.

Alleen bevoegd personeel van CEVA mag reageren op externe verzoeken die ‘buiten het normale’ vallen. Ieder contactverzoek dat
afkomstig is van overheidsinstellingen, beleggers, analisten, media en algemeen publiek moet worden afgehandeld overeenkomstig
het communicatiebeleid en de regels van CEVA (zoals onze Media Relations Manual en Supplier Policy).
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1.0 INTRODUCTION
5.0 UW VERANTWOORDELIJKHEID
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5.1 Uw Individuele Verantwoordelijkheid
5.0 UW VERANTWOORDELIJKHEID

Als Medewerker dient u:
•
•
•
•
•
•
•

De Code te begrijpen en op de hoogte te zijn van de risico's die u loopt bij uitvoering van uw werkzaamheden
Uw manager of de afdeling Legal & Compliance te raadplegen als de Code onduidelijk is
De jaarlijkse compliance training te voltooien
Ervoor te zorgen dat zakenpartners met wie u samenwerkt zich bewust zijn van onze Code en zich hier aan houden
Bekende of vermoedelijke schendingen van de Code onmiddellijk te melden (zie 5.3)
Zich te onthouden van iedere vorm van vergelding (direct of indirect) tegen iemand die te goeder trouw een compliance kwestie rapporteert
of die weigert deel te nemen aan een activiteit of deze afwijst, waarvan hij redelijkerwijs beoordeeld heeft dat het risico van omkoping
aanwezig is en dit risico niet door de organisatie is verminderd
Volledig en integer samen te werken met het bedrijf bij het onderzoeken en aanpakken van Compliance zaken

5.2 Verantwoordelijkheid van Managers
Als Manager dient u:
•
•
•
•
•
•

De Code te begrijpen en op de hoogte te zijn van de risico's die u en uw team lopen bij uitvoering van uw werkzaamheden
Ervoor te zorgen dat u en uw medewerkers de jaarlijkse compliance training afronden en goed ingelicht zijn over de Code
Bekende of vermoedelijke schendingen van de Code onmiddellijk te melden en uw medewerkers aan te moedigen hetzelfde te doen
Zich te onthouden van iedere vorm van vergelding (direct of indirect) tegen iemand die te goeder trouw een compliance kwestie rapporteert
of die weigert deel te nemen aan een activiteit of deze afwijst, waarvan hij redelijkerwijs beoordeeld heeft dat het risico van omkoping
aanwezig is en dit risico niet door de organisatie is verminderd
Volledig en integer samen te werken met het bedrijf bij het onderzoeken en aanpakken van Compliance zaken
Ontvangen meldingen van overtredingen of vermoedelijke overtredingen escaleren naar Compliance & Ethics; ga niet zélf zaken
onderzoeken
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5.3 Hoe te melden?

Link naar bijhorend beleid:
• Compliance Hotline Phone Numbers

5.0 UW VERANTWOORDELIJKHEID

Er zijn veel manieren om overtredingen of vermoedelijke overtredingen van de Code te melden. Kies de methode
die het best bij u past:
•
•
•
•
•

Vertel het aan uw leidinggevende als hij er niet bij betrokken is en u zich hier gemakkelijk bij voelt. Of aan een
ander lid van het management als u denkt dat het effectiever zal zijn.
Als u het ongemakkelijk vindt om uw leidinggevende hierover te informeren, bel dan Legal & Compliance of HR
om u te helpen.
U kunt ook direct contact opnemen met de Compliance & Ethics afdeling via het emailadres
CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.
De Compliance Hotline, beheerd door een externe partij, is 24 uur per dag beschikbaar, 7 dagen per week.
 Voor België: bel 0800 100 10, wacht op de operator, toets dan 88 87 23 24 53
 Voor Nederland: bel 0800 022 91 11, wacht op de operator, toets dan 88 87 23 24 53
Als u dat prettiger vindt, kunt u ook online rapporteren.

Wees nauwkeurig en feitelijk bij het melden van overtredingen of vermoedelijke overtredingen. Probeer alle
informatie te verstrekken die u heeft (wie, wat, hoe, wanneer, waar, etc.).

CEVA heeft ‘zero tolerance’ voor iedereen die rechtstreeks of indirect enige vorm van
vergelding onderneemt tegen iemand die potentieel wangedrag rapporteert of die weigert deel
te nemen aan een activiteit of deze afwijst, waarvan hij redelijkerwijs beoordeeld heeft dat het
risico van omkoping aanwezig is en dit risico niet door de organisatie is ingeperkt.

 U MOET schendingen of vermoedelijke
schendingen van de wet of Code melden
aan uw manager, Compliance & Ethics of
de Compliance Hotline.
× U MAG geen vergeldingsmaatregelen
treffen tegen iemand die een bekende of
vermoedelijke overtreding meldt.
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5.4 Wat gebeurt er wanneer u een melding doet?
5.0 UW VERANTWOORDELIJKHEID

Vertrouwelijkheid.
Uw rapport en het onderzoek zullen geheim worden gehouden, zover als redelijkerwijs mogelijk is. Als u anoniem wenst te blijven, is
dat mogelijk.

Onderzoek.
Iedere melding wordt voor verder onderzoek toegewezen aan een daarvoor geschikte persoon. Ga niet zelf onderzoeken. CEVA heeft
een ‘Corporate Conduct’ commissie, die periodiek alle gevallen beoordeelt en beslist welke gevallen geescaleerd moeten worden.

Corrigerende maatregel.
Wanneer het onderzoek is voltooid, worden eventuele passende corrigerende maatregelen vastgesteld.

Opvolging.
U kunt uw rapport opvolgen door het persoonlijke trackingnummer te gebruiken dat u heeft ontvangen toen u uw melding deed, of door
de Compliance Hotline opnieuw te bellen.

Raadpleeg de Hotline Reporting Procedure voor meer informatie.
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Link naar bijhorend beleid:
• Hotline Reporting Procedure

1.0 INTRODUCTION
5.0 YOUR RESPONSIBILITIES
6.0 CONCLUSIE
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6.1 De Kleine Lettertjes

6.0 CONCLUSIE

Geen enkele code kan alles beschrijven waaraan we moeten voldoen in een complex bedrijf zoals het onze. Deze
Code bevat de richtlijnen en basisnormen die we hanteren voor heel ons zakelijke gedrag. Onze CEVAbedrijfsregels en de beleidslijnen waarnaar in de Code verwezen wordt, bevatten verdere details ter ondersteuning
van de Code.

Plaatselijk beleid kan aanvullende, strengere of meer specifieke richtlijnen en normen bevatten, maar kan niet tegenstrijdig zijn met of toleranter
zijn dan de Code, tenzij Compliance & Ethics dit goedkeurt.
In de gehele Code verwijzen “CEVA”, “Bedrijf“, “Onderneming" en “Vennootschap” naar CEVA Holdings LLC, haar dochterondernemingen en
joint ventures. De Code is beschikbaar in diverse talen op onze website: www.cevalogistics.com. Als er verschillen bestaan tussen de vertaalde
versies en de Engelse versie, geldt de Engelse versie.
CEVA is voornemens deze Code toe te passen in ieder land waarin CEVA actief is, in die mate zoals door de wet van het desbetreffende land is
toegestaan.
De Raad van Bestuur van CEVA is verantwoordelijk voor het aanvaarden, communiceren en handhaven van de Code.
De Code zoals vermeld op www.cevalogistics.com is de officiële versie. Een uitgeprint document geldt niet als officiële versie. Deze Code
creëert geen contractuele of andere rechten (expliciet of impliciet) en is geen arbeidsovereenkomst of overeenkomst van welke aard dan ook.
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6.0 CONCLUSIE

6.2 Lijst van Gebruikte Termen


Afpersing (chantage): hiervan is sprake wanneer geld gewelddadig wordt afgenomen, door daadwerkelijke of gevoelsmatige bedreiging met gevaar voor gezondheid, veiligheid of vrijheid.



Ambtenaar: persoon in dienst van de overheid, zoals ambtenaren, regerings functionarissen, douanebeambtes, kandidaten voor politieke functies, werknemers van internationale organisaties (zoals Het Rode
Kruis, de Wereldbank), werknemers van een bedrijf dat is ingehuurd om overheidsbiedingen te managen, werknemers van een bedrijf dat werkt als hoofdaannemer of subcontractor voor werkzaamheden die
in opdracht van de overheid of een overheidsorganisatie uitgevoerd worden.



Anti-boycotwetten: wetten die CEVA verbieden om deel te nemen aan boycotten.



Anti-corruptiewetten: met name de United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de UK Bribery Act, de internationale beginselen waar wij ons aan houden, zoals het United Nations Global Compact,
de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en andere van toepassing zijnde anti-omkopings wetgeving.




Belangenverstrengeling: een activiteit, relatie of omstandigheid, intern of extern, waarbij onze persoonlijke belangen strijdig (lijken te) zijn met de belangen van CEVA.



Digitale Communicatie: e-mails, chats, sms-berichten, internetactiviteiten, telefoonverkeer en overige digitale gegevens en informatie op computers, apparatuur en systemen van CEVA.



Disciplinaire maatregel: mondelinge of schriftelijke waarschuwing, opschorting van loonbetaling, inhouding van salaris, schorsing, beëindiging van dienstverband, voor zover wettelijk toegestaan. Naast
disciplinaire maatregelen kan het nodig zijn bepaald wangedrag te melden bij de overheid of regelgevende instanties voor strafrechtelijke of burgerlijke vervolging, of juridische stappen te ondernemen om de
door het wangedrag veroorzaakte verliezen of schade te verhalen.



Intellectueel eigendom: kan verschillende zaken betreffen, zoals octrooien, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen, bedrijfsplannen, technische gegevens, financiële gegevens, bedrijfsgegevens,
klantenlijsten en informatie, persoonsgegevens van medewerkers en andere vertrouwelijke informatie over CEVA's business, operaties en plannen. We mogen informatie niet openbaar maken voor persoonlijk
voordeel of het voordeel van iemand anders dan de Vennootschap.



Koersgevoelig: informatie is koersgevoelig als een investeerder deze kan gebruiken bij zijn beslissing of aandelen moeten worden gekocht, verkocht of aangehouden.



Medewerker: alle werknemers, voltijd, deeltijd, in vast dienstverband, met contract voor bepaalde tijd, uitzendkracht, stagiair.



Omkoping: het aanbieden, beloven, geven, accepteren of aanvragen van iets van financieel of niet-financieel voordeel (steekpenningen, geschenken e.d.), direct of indirect, ongeacht plaats, in strijd met de
van toepassing zijnde wetgeving, als beloning voor een persoon om zijn plicht te verzaken.



Sancties: wetten die verbieden zaken of transacties te doen met bepaalde landen, organisaties of mensen. Sancties kunnen specifiek zijn voor het land van herkomst, het land van uiteindelijke bestemming, of
de landen waar doorheen de goederen getransporteerd worden, onder anderen.



Smeergeld: deze term wordt soms gebruikt voor een onwettige of onofficiële betaling, die wordt gedaan in ruil voor diensten waarvan de betaler wettelijk het recht heeft deze te ontvangen zonder daar voor te
betalen. Het is normaal gesproken een relatief kleine betaling aan een ambtenaar of persoon met een certificerende functie (‘stempel’) om de uitvoering van een routinematige of noodzakelijke handeling
gedaan te krijgen of te bespoedigen, zoals de afgifte van een visum, werkvergunning, douane inklaring of installatie van een telefoon.




Vergelding: het nemen van wraak.




Witwassen: met crimineel verkregen geld gebruik maken van het handelsverkeer om zo de herkomst van het geld legitiem te doen lijken.

Beschermde criteria: kenmerken van een persoon op basis waarvan geen onderscheid gemaakt mag worden, zoals ras, kleur, religie, herkomst, leeftijd, geslacht, zwangerschap, nationaliteit, burgerlijke staat
of handicap.

Vervalsen van de administratie of documenten: zoals het verschaffen van misleidende informatie betreffende het karakter van transacties, het wegsluizen of buiten de boeken houden van tegoeden, het
rapporteren van transacties in de verkeerde periode of het verstrekken van andere onjuiste of misleidende informatie.

Zakenpartners: Partners die (toe)leverancier, onderaannemer, consultant, joint venture, vertegenwoordiger of agent zijn.
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6.3 Bevestiging & Certificering
Onder voorbehoud van en voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving bevestig ik hierbij:
• dat ik CEVA's Zakelijke Gedragscode heb ontvangen en gelezen; dat ik hem begrijp en er aan zal voldoen;

6.0 CONCLUSIE

• dat ik begrijp dat overtreding van deze Code, of ander beleid van CEVA, kan leiden tot disciplinaire maatregelen, inclusief eventuele
beëindiging van mijn dienstverband; en

• Volgende zaken direct te melden: alle bekende of vermoedelijke overtredingen van deze Code, van andere CEVA-beleidsregels, of van de
van toepassing zijnde wetten of voorschriften, en eventuele feitelijke (of schijnbare) belangenverstrengeling.

Naam:

______________________________________________

Functie:

______________________________________________

Handtekening:

______________________________________________

Datum:

______________________________________________

CEVA Locatie:

______________________________________________

Nadat u uw handtekening heeft gezet, kunt u deze pagina aan uw lokale HR-vertegenwoordiger geven, zodat hij of zij deze kan toevoegen aan
uw personeelsbestand.

Revision Number 20170501
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6.4 Alleen voor CEVA medewerkers

6.0 CONCLUSIE

Links naar gerelateerd CEVA beleid en procedures


Anticorruption Policy *

•

Global Trade Compliance Policies



Anti-Money Laundering Policy

•

Government Contracting Policies



Antitrust and Competition Law Policy *

•

Hotline Reporting Procedure



CEVA Anti-Boycott Policy and Procedures

•

Human Trafficking Policy



CEVA Business Rules

•

Information Security Policy



CEVA Trading Policy

•

Media Relations Manual



Compliance Hotline Phone Numbers

•

Policy on Preventing Tax Evasion Facilitation Offenses



Conflict of Interest Declaration Form

•

Policy on Reporting Relationships to, or Service as, a Government Official



Data Privacy Policy

•

Social Media Policy



Document Preservation Notice (DPN) Policy

•

Third Party Compliance Due Diligence Policy



Finance & Accounting Policies

•

Total Records and Information Management (TRIM) Policy



Gifts and Entertainment Guidelines

•

Trade Association Policies and Procedures

•

Vendor Policy

*Ook te openen buiten het CEVA netwerk
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 U MOET zich houden aan de wettelijke vereisten voor






6.0 CONCLUSIE
















DO’s

minimale arbeidsleeftijden in de landen waarin we werken,
evenals wetten op arbeidstijden, lonen en pensioenen.
U MOET bij solliciaties beslissen op basis van
vaardigheden, prestaties, inzet, ethisch gedrag en andere
voor de desbetreffende functie relevante kwalificaties.
U MOET diversiteit promoten op alle terreinen van werving,
werkgeverschap, opleiding en carrière.
U MOET voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving
m.b.t. vrijheid van vereniging en collectieve
onderhandelingen.
Vanwege de uiteenlopende aard van ons
personeelsbestand MOET U alle activiteiten zó uitvoeren,
dat iedereen eraan mee kan doen.
U MOET gevaarlijke situaties en ongevallen, inclusief
schade aan materiaal of machines, onmiddellijk melden
aan uw leidinggevende of de lokale veiligheidsfunctionaris.
U MOET verwondingen altijd aan uw leidinggevende
rapporteren.
U MOET de voorgeschreven
persoonsbeschermingsmiddelen dragen.
U MOET eventuele overtredingen van milieuwetgeving,
voorschriften of vergunningen altijd melden.
U MOET zich houden aan alle wetten en voorschriften met
betrekking tot het gebruik of bezit van alcohol, drugs en
medicijnen.
U MOET de intellectuele eigendomsrechten van andere
personen en bedrijven respecteren.
U MOET voorzichtig zijn met hoe u met de informatie
omgaat waar u toegang toe heeft.
U MAG ALLEEN samenwerken met andere bedrijven en
personen, als zij voldoen aan de standaarden die wij voor
ons bedrijf hebben bepaald. Bij het selecteren van
dienstverleners richten we ons op zakenpartners die hun
activiteiten namens ons bedrijf uitvoeren met inachtneming
van de wet- en regelgeving en conform onze hoge
integriteitsnormen.
U MOET voldoen aan ons anti-corruptiebeleid en de anticorruptiewetten.
U MOET ons beleid volgen bij het evalueren van
zakenpartners.
U MOET contact opnemen met Legal als u in relatie staat
of stond met een ambtenaar.
U MOET op de hoogte zijn van het beleid van onze klanten
en leveranciers betreffende geschenken en amusement.

DON’Ts

• U MAG uitsluitend zaken doen op basis van verdienste
en in het belang van CEVA.
• U MOET zorgen voor een waarheidsgetrouwe
administratie, die CEVA’s bezittingen, schulden en
transacties nauwkeurig weergeeft.
• U MOET uw werk doen in het beste belang van CEVA,
vrij van persoonlijke afwegingen.
• U MOET mogelijke belangenverstrengeling onmiddellijk
herkennen, vermijden, melden en aanpakken.
• know your customers and suppliers to ensure that we are
not party to any illegal activity (knowingly or unknowingly).
• be alert for strange/bizarre conduct that could be a sign of
illegal activity and report suspicions to your supervisor or
Compliance & Ethics.
• U MOET zich houden aan alle financiële, ethische en
andere wetten en voorschriften inzake politieke
activiteiten, inclusief lobbyen.
• U MOET de verschillende culturen en de lokale
maatschappelijke vraagstukken van de plaatsen waar wij
werken begrijpen en respecteren.
• U MOET CEVA's beleid en de van toepassing zijnde weten regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten volledig
begrijpen en naleven.
• U MOET zich houden aan alle van toepassing zijnde
exportwetgeving en sancties.
• U MOET voldoen aan de geldende anti-boycot wetgeving.
• U MAG alleen concurreren en zaken doen op basis van
verdienste en eerlijke concurrentie.
• U MOET CEVA's beleid en eventuele wetgeving
betreffende vrije mededinging strikt navolgen.
• Voordat u CEVA mag vertegenwoordigen in een
vereniging MOET U eerst goedkeuring krijgen.
• U MOET het CEVA-beleid m.b.t. bescherming van
persoonsgegevens naleven.
• U MOET de privacy van uw collega's respecteren.
• U MOET uw documenten en informatie, zowel hardcopy
als in elektronische vorm, zo lang als nodig bewaren,
overeenkomstig ons beleid.
• U MAG social media alleen officieel voor CEVA
gebruiken als u hier toestemming. Voor heeft. Gebruik
hierbij uw gezond verstand.
• Mocht U specifieke vragen krijgen, dan MOET u contact
opnemen met de desbetreffende afdeling.
• U MOET (vermoedelijke )schendingen van de wet of
Code melden aan uw manager, Compliance & Ethics of
de Compliance Hotline.

• U MAG op GEEN enkele manier deelnemen aan slavernij,
mensenhandel, dwangarbeid of kinderarbeid, zoals
vasgelegd in toepasselijke wetgeving en internationale
grondslagen..
• U MAG een sollicitant of medewerker NIET beoordelen op
basis van persoonskenmerken die er niet toe doen (de
‘beschermde criteria’).
• U MAG NIET meewerken aan geweld op het werk,
(sexuele) intimidatie, en ongewenste seksuele
toenadering.
• U MAG GEEN persoonlijk wapen dragen, vervoeren of
bewaren op CEVA-locaties, tenzij door de lokale wetgeving
toegestaan en hiertoe gemachtigd door CEVA Security.
• U MAG onze maatschappij en onze omgeving NIET
opzettelijk schade toebrengen.
• U MAG NIET betrokken zijn bij het gebruiken, verkopen,
distribueren of bezitten van alcohol, drugs of andere
verboden middelen, of het onjuist gebruiken van
medicijnen, terwijl u op het werk of op een CEVA locatie
aanwezig bent, of zich op andere wijze met uw werk bezig
houdt.
• U MAG bedrijfsapparatuur, arbeid, materialen, middelen,
voorzieningen of andere bedrijfseigendommen NIET
gebruiken voor persoonlijke of andere niet-zakelijke
doeleinden.
• U MAG NIET handelen in aandelen op basis van nietopenbare koersgevoelige informatie of voorkennis,
ongeacht hoe u achter deze informatie bent gekomen.
• U MAG deze informatie NIET zelf gebruiken of anderen
een "tip" geven.
• U MAG zakenpartners die een hoog Compliance risico
vormen NIET inschakelen, voordat deze zijn goedgekeurd
door Legal & Compliance.
• U MAG NIETS geven, aanbieden of accepteren dat ook
maar de schijn wekt een beslissing van ons of iemand
anders te beïnvloeden.
• U MAG GEEN smeergeld betalen.
• U MAG op GEEN enkele manier bij (enige vorm van)
omkoping betrokken zijn.
• U MAG NIET worden beïnvloed door geschenken,
amusement of voordelen van welke aard dan ook van
potentiële of huidige klanten of leveranciers.
• U MAG GEEN ongepaste cadeau's en amusement geven
of ontvangen.
• U MAG een klant, leverancier of iemand anders NIET
vragen om een cadeau voor uzelf, uw vrienden of uw
familie.
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• U MAG NIET meewerken aan het vervalsen van de
administratie of documenten of het plaatsen van onwaarheden
op documenten van CEVA.
• U MAG GEEN transacties buiten de boeken houden of er een
“schaduw boekhouding" op na houden; dit is strikt verboden.
• U MAG NIET deelnemen aan een activiteit, relatie of
omstandigheid waarin uw persoonlijke belangen (de schijn
hebben) strijdig (te) zijn met de belangen van CEVA.
• U MAG ambtenaren (zowel klanten als bij
overheidsopdrachten betrokken bedrijven) GEEN cadeaus of
amusement aanbieden.
• U MAG NIET meedoen aan donaties voor politiek of
liefdadigheid namens CEVA zonder voorafgaande
goedkeuring.
• U MAG GEEN handel (helpen te) doen waarbij partijen
betrokken zijn, die op een zwarte lijst staan die wordt
onderhouden door overheden en internationale autoriteiten.
• U MAG GEEN handel (helpen te) doen met landen waarop
uitgebreide sanctiemaatregelen van toepassing zijn.
• U MAG NOOIT prijzen, offertes, winsten, verdeling van
klanten of gebieden of andere afspraken of voorwaarden met
concurrenten bespreken of overeenkomen.
• U MAG NIET meewerken aan boycots of afspraken om
bepaalde mensen, entiteiten of landen buiten te sluiten.
• U MAG beslissingen betreffende wie u kiest om (CEVA-)
zaken mee te doen NOOIT nemen op basis van persoonlijke
contacten die u heeft.
• U MAG op GEEN enkele manier meewerken aan het
witwassen van geld.
• U MAG GEEN documenten of informatie verwijderen die
verband houden met lopende rechtszaken of
overheidsonderzoeken, als u daarover een bewaarinstructie
hebt ontvangen.
• U MAG CEVA NIET vertegenwoordigen via persoonlijke social
media.
• U MAG GEEN informatie openbaar maken, behalve als het in
het belang is van CEVA.
• U MAG geen vergeldingsmaatregelen treffen tegen iemand
die een bekende of vermoedelijke overtreding meldt.

