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Een boodschap van onze CEO

“Onze gedragscode
onderbouwt alles
wat we doen als
bedrijf, werkgever
en verantwoordelijk
lid van onze
gemeenschappen.”

Harsco's gedragscode

Ik ben er trots op de zakelijke gedragscode
van Harsco aan u voor te stellen.
Onze gedragscode onderbouwt alles
wat we doen als bedrijf, werkgever
en verantwoordelijk lid van onze
gemeenschappen. Het is ons moreel
kompas dat een ethische richting aanwijst
om ons te helpen goede beslissingen en
keuzes te maken.

Als er iets in onze gedragscode niet
duidelijk is of als u niet zeker weet wat u
moet doen, praat dan met uw manager,
Global Compliance & Ethics of één van
onze andere informatiebronnen. Als u
ziet of vermoedt dat onze gedragscode,
ons beleid, onze procedures of de wet
wordt geschonden, meld dit dan aan de
integriteitslijn van Harsco.

Onze gedragscode laat ons zien hoe we
onze Harsco-waarden in dagelijks gedrag
kunnen omzetten. Het is onze gids om
op een integere manier zaken te doen.
Of u nu in een van onze faciliteiten, op
een bouwterrein of op een andere locatie
werkt, gebruik deze gedragscode wanneer
u tijdens het dagelijkse werk met moeilijke
beslissingen wordt geconfronteerd.
Raadpleeg de gedragscode wanneer u
er zeker van wilt zijn dat een handeling
gepast is en aan ons beleid voldoet.

Weten en doen wat juist is, zijn de sleutels
tot het behoud van ons erfgoed - een
erfgoed dat sinds onze oprichting al meer
dan 160 jaar oud is. Onze gedragscode
verbindt ons met onze waarden en met
elkaar. Verenigd door integriteit blijft
eenieder van ons een belangrijke bijdrage
aan ons succes leveren.

Nick Grasberger
President & CEO
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Onze waarden zijn belangrijk

Het bedrijfssysteem en bedrijfswaarden van Harsco zijn met elkaar verbonden. Het zijn een reeks kernbeginselen en praktijken
die het karakter en de focus van onze wereldwijde Harsco-onderneming helpen bepalen. Het middelpunt is onze zakelijke
gedragscode.
Waarden (binnenring)
Harsco's bedrijfssysteem (buitenring)
Aanwinsten en desinvesteringen: Uitvoering van
een portfoliogebaseerde strategie ter ondersteuning
van Harsco's wereldwijde groeidoelstellingen
Strategische planning: Strikte en consistente
processen om voortdurend mogelijkheden voor
economische groei en concurrentievoordeel te
identificeren

De klant tevreden stellen: Klantentrouw en
klanttevredenheid winnen door te anticiperen op hun
behoeften en consequente waardelevering
Inclusie: Ernaar streven een omgeving te creëren waarin alle
personen een actief onderdeel vormen

Milieu, gezondheid en veiligheid:
Gedisciplineerde programma's en procedures die
aansluiten bij onze organisatorische inzet voor 'nul
letsel' aan personen en de planeet

Zorg voor de werknemer: Inzet voor een veilige,
aantrekkelijke werkomgeving, marktconforme
arbeidsvoorwaarden en investeringen in persoonlijke
ontwikkeling

Voortdurende verbetering: Het niet-aflatende
streven naar verbetering in alle aspecten van ons
bedrijf

Respect: Respect voor elk individu en diens bijdragen

Talentontwikkeling: Gestructureerde benadering
gedurende de levenscyclus van de werknemer, waarbij
de nadruk wordt gelegd op de individuele groei en
prestaties in lijn met de bedrijfsstrategie
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Integriteit: Compromisloze inzet voor ethische principes

Wil om te winnen: Winnen door een uitzonderlijke waarde
voor onze medewekers, klanten en aandeelhouders te creëren

Harsco's gedragscode
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Mijn inzet voor de gedragscode

1.1 Doelstelling van de gedragscode
1.2 Vrijuit spreken
1.3 De integriteitslijn
1.4 Schendingen van onze gedragscode
1.5 Antivergeldingsbeleid
1.6 Verantwoordelijkheid van het management

Harsco's gedragscode

Waarom het belangrijk is
Onze gedragsode helpt u onze Harscowaarden om te zetten in alledaags
handelen. Wanneer u de gedragscode
toepast op het werk dat u verricht, brengt u
het beste van uzelf, uw collega's en anderen
met wie u zaken doet naar buiten - u bouwt
aan een winnend team.
5
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Doelstelling van de gedragscode
Rechtvaardigheid, eerlijkheid en ethisch gedrag zijn
de basiskenmerken van een ethische cultuur. En een
ethische cultuur inspireert passie om goed werk te
leveren. Als u onze gedragscode naleeft, draagt u in
belangrijke mate aan onze cultuur bij. Als u en uw
medewerkers zich op het werk ethisch gedragen en het verschil begrijpen tussen wat aanvaardbaar
is en wat niet - worden we een sterker, meer
geïnspireerd team dat beter voorbereid is om onze
doelen te bereiken.
De gedragsode is van toepassing op alle Harscomedewerkers wereldwijd. We verwachten dat onze
contractanten, consultants, vertegenwoordigers,
leveranciers en alle externe zakelijke partners aan
de toepasselijke bepalingen van onze gedragscode
voldoen wanneer ze met ons samenwerken. Als
u verantwoordelijk bent voor de relaties met
derden van Harsco, zorg er dan voor dat alle
contracten of persoonlijke dienstovereenkomsten
de desbetreffende eisen bevatten. Voor meer
informatie neemt u contact op met de juridische
afdeling voor advies.
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Dit is mijn taak
Beleef onze waarden: integriteit,
de klant tevreden stellen,
integratie, werknemerszorg,
respect en passie om te
winnen.
Leef de gedragscode, ons
beleid, onze procedures
en de wet na.
Vermijd zelfs de schijn
van onjuist gedrag.
Wees eerlijk en betrouwbaar.
Stel vragen.
Zoek hulp als u niet zeker bent
wat juist is.

Harsco's gedragscode
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Onze gedragscode is een wereldwijde code.
Omdat we in veel landen zaken doen, bent u ook
verantwoordelijk voor het naleven van de wetten
die van toepassing zijn op de plek waar u werkt
- met inbegrip van de Amerikaanse regelgeving
die buiten de Verenigde Staten van toepassing is.
Als een lokale wet of gewoonte in strijd is met de
gedragscode, volgt u de strengere eis of neemt u
contact op met Global Compliance & Ethics of de
juridische afdeling voor advies.
Hoe onze gedragscode te gebruiken. Onze
gedragscode vermeldt de fundamentele wettelijke
richtlijnen en ethische principes die u moet volgen
om juiste beslissingen te nemen. Het vermeldt

Harsco's gedragscode

echter niet elke ethische situatie waarmee u
op het werk kunt worden geconfronteerd. Als u
met een situatie wordt geconfronteerd die niet
onder onze gedragscode valt en de juiste weg
niet duidelijk is, vraagt u uw manager om hulp
of neemt u contact op met de groepen die in het
deel Informatiebronnen worden vermeld. Gebruik
in elke situatie uw gezond verstand en gezond
oordeel. U kunt ook toegang krijgen tot onze
gedetailleerde beleidslijnen die online beschikbaar
zijn op het Harsco Information Exchange-portaal.
Als u geen toegang tot een bedrijfscomputer hebt,
kan uw manager of lokale HR-vertegenwoordiger
de beleidslijnen aan u verstrekken.

TERUG VOLGENDE

Wat als...?

Q.
A.

Een aantal eisen op onze vestiging lijken
te verschillen met wat er door onze
gedragscode vereist wordt.
U moet de strengere eis volgen. Als u
daarover niet zeker bent of een vraag
hebt, praat dan met uw leidinggevende
of raadpleeg Global Compliance & Ethics
voor advies.
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Vrijuit spreken
We hebben allemaal de plicht om vrijuit te spreken
wanneer we onethisch gedrag vermoeden. Dit
bevordert een positieve sfeer op de werkplek en
versterkt onze bedrijfsreputatie. Bespreek te allen
tijde uw bezorgdheden. Tolereer geen wangedrag.
Spreek vrijuit als u ziet of vermoedt dat onze
gedragscode, ons beleid, onze procedures of de wet
wordt geschonden.

de beste positie om uw bezorgdheid te begrijpen
en de juiste maatregelen te nemen. Als u uw
leidinggevende liever niet wilt aanspreken of als u
met uw leidinggevende hebt gesproken, maar niet
tevreden bent met het antwoord, zijn er andere
informatiebronnen beschikbaar om u te helpen.
U kunt contact opnemen met een ander lid van
het management, Global Compliance & Ethics of
de Integriteitslijn. Contactinformatie van deze en
andere informatiebronnen zijn beschikbaar op de
pagina Informatiebronnen van deze gedragscode.

Als u een vraag hebt of een schending van onze
gedragscode vermoedt, praat er dan over met uw
directe leidinggevende. Hij of zij bevindt zich in

Maak geen excuses. Spreek vrijuit!
Excuses als deze kunnen ons bedrijf in gevaar brengen.

"Alleen deze keer kan geen kwaad."
"Dat is niet mijn probleem."
“Het maakt geen verschil.”
"Ik wacht wel tot het opnieuw gebeurt."
"Het bedrijf kan het veroorloven."
"Het is de moeite niet waard."

8

"Het is niet mijn
taak."

Harsco's gedragscode
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Doe het goede

JA
Dan is het
waarschijnlijk
geen
probleem.

Stel jezelf de volgende vragen
alvorens te handelen:
Is de actie
wettelijk?

Past de actie
bij onze
waarden?

Voldoet de actie
aan de normen
die in onze
gedragscode
worden
uiteengezet?

Voldoet de actie
aan ons beleid
en procedures?

Zou ik me
prettig voelen
als mijn familie
en vrienden
ervan wisten?

NEE
Doe het
niet.

Harsco's gedragscode
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De integriteitslijn

Meldingen via de telefoon:
In de VS: 866-203-4957
Of maak online een melding:
Klik hier

U kunt problemen op elk uur van de dag en nacht
melden via de integriteitslijnvan Harsco. Deze lijn
is een informatiebron die u kunt gebruiken elke
keer u een overtreding van onze gedragscode, ons
beleid, onze procedures of de wet vermoedt.
Wie runt de integriteitslijn? De integriteitslijn
wordt gerunt door een onafhankelijke organisatie.
Waar ter wereld u ook werkt, u kunt 24/7 contact
opnemen met de integriteitslijn, via de telefoon
of online, om uw bezorgdheid vertrouwelijk te
delen. U kunt zelfs anoniem blijven, voor zover dit
wettelijk is toegestaan.
Wat gebeurt er daarna? Uw informatie wordt
vertrouwelijk aan Harsco doorgegeven om deze te
onderzoeken en op te volgen. Nadat een rapport

is opgemaakt, kunt u inlichtingen inwinnen over
de status van het onderzoek en om, indien nodig,
toelichting en nadere informatie te verstrekken,
hetgeen belangrijk is als u anoniem informatie
hebt gemeld. Als medewerker hebt u de
verantwoordelijkheid om aan elk onderzoek uw
medewerking te verlenen.
In bepaalde landen aanvaardt de integriteitslijn
alleen meldingen die verband houden met
bepaalde soorten gedrag (bijvoorbeeld financiële,
boekhoudkundige, audit- of omkopingszaken).
Als u belt over een zaak die lokaal en in
overeenstemming met de lokale wettelijke
vereisten moeten worden behandeld, zullen de
specialisten van de integriteitslijn u naar het
lokale management doorsturen.

Wat als...?

Q.
10

Als ik wangedrag vermoed, is het dan beter om
contact op te nemen met mijn leidinggevende,
een ander lid van het management, Global
Compliance & Ethics of de integriteitslijn?

A.

Een oplossing is niet noodzakelijkerwijs beter
dan de andere. Gebruik de informatiebron
waarbij u zich het prettigst voelt. Het
belangrijkste is dat u uw zorgen deelt.
Harsco's gedragscode
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Schendingen van onze gedragscode
Na een grondig onderzoek kan iedereen die in strijd
met de gedragscode, ons beleid, onze procedures
of de wet heeft gehandeld, aan corrigerende
maatregelen worden onderworpen. Afhankelijk van
de feiten kunnen schendingen van de gedragscode
leiden tot beëindiging van de tewerkstelling of
strafrechtelijke vervolging.

Wat als...?

Q.
A.

Harsco's gedragscode
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Ik denk dat een collega het bedrijf besteelt,
maar ze is een vriendin en ik wil niet dat ze
problemen krijgt.

Dit is mijn taak
Wacht niet; als u vermoedt dat
er iets mis is, kom dan meteen
naar buiten.
Wees eerlijk en volledig wanneer
u de kwestie meldt.
Baseer meldingen op wat u denkt
dat op dat moment waar is.
Als u niet zeker weet wat u moet
doen, zoek dan hulp bij een van
onze informatiebronnen.

Onethisch gedrag heeft op iedereen een
negatief effect en kan invloed hebben op
het moreel, de reputatie en het welzijn van
het hele bedrijf. Als u weet of vermoedt
dat uw collega steelt, moet u naar buiten
komen. Vrijuit spreken wanneer nodig is een
essentieel deel van persoonlijke integriteit.

11
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Antivergeldingsbeleid
Naleving van onze ethische normen is zaak van
iedereen. Als u vrijuit spreekt, hebt u de juiste
keuze gemaakt. Als bedrijf tolereren we geen
vergelding tegen iemand die een bezorgdheid te
goeder trouw deelt. Te goeder trouw betekent dat
u iets meldt waarvan u denkt dat het echt waar is

en geen kwaadwillige of valse meldingen maakt.
Wees nooit bang voor vergelding of laat u niet
ontmoedigen om vragen te stellen of problemen
te delen. Als u vergelding ziet of ervaart, meld dit
dan.

Wat als...?

Q.
A.

12

Ik wil contact opnemen met de integriteitslijn
om een incident te melden, maar ik ben bang
dat iedereen in mijn afdeling het te weten zal
komen.
Alle vragen en zorgen worden serieus genomen
en vertrouwelijk behandeld. Tijdens het
onderzoeksproces delen we alleen informatie

op een 'need-to-know'-basis, voor zover dit door
de wet wordt toegestaan, om het probleem
op te lossen. Als u het gevoel hebt dat er
vergelding tegen u is ondernomen omwille
van een mogelijke overtreding of omdat u aan
een onderzoek hebt meegewerkt, moet u dit
onmiddellijk melden.

Harsco's gedragscode
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A.

Verantwoordelijkheid van het management

Managers en leidinggevenden bij Harsco en anderen
die ons leiding geven en ons bij het werk begeleiden,
moeten het goede voorbeeld geven. Ze
doen dit door onze gedragscode na te
leven en de hoogste integriteitsnormen
in hun woorden en daden toe te passen.
Wat als...?
Als u een manager, leidinggevende of een
soortgelijke verantwoordelijkheid hebt,
Een medewerker kwam naar mij, haar
wordt van u verwacht dat u elke dag naar
leidinggevende, toe om een mogelijke overtreding
onze waarden leeft. Zorg ervoor dat uw
van de gedragscode, waarbij een andere
team de gedragscode begrijpt en gebruikt
leidinggevende betrokken is, te bespreken.
en op de hoogte is van het beleid, de
procedures en de interne controles die op
Luister goed en moedig de medewerker
hun functie van toepassing zijn.
aan om alle informatie met u te delen. Help
het probleem te verduidelijken en indien
nodig helpt u de medewerker het incident
te melden aan Global Compliance & Ethics,
Human Resources of de integriteitslijn.

Harsco's gedragscode
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Creëer een nalevingscultuur die
medewerkers stimuleert om zonder angst
voor vergelding bezorgdheden naar voren
te brengen. Toon persoonlijke interesse
in ethisch en rechtmatig gedrag en lever
nalevingsinspanningen bij het evalueren
en belonen van medewerkers. Zorg
ervoor dat medewerkers begrijpen dat
bedrijfsresultaten nooit belangrijker zijn
dan ethisch gedrag en het naleven van het
Harsco-beleid.

Dit is mijn taak
Als u een leidinggevende positie hebt,
wordt er van u verwacht dat u...
uw teamleden inspireert om
uitmuntendheid na te streven.
de deur openhoudt voor
suggesties en ideeën.
uw medewerkers actief
aanmoedigt om de gedragscode
te lezen en na te leven en u te
benaderen met vragen of zorgen.
de interne beheersing volgt die op
uw gebied van toepassing zijn.
u onmiddellijk schendingen van
de gedragscode, het beleid of de
procedures meldt aan het juiste
management, Global Compliance
& Ethics of de integriteitslijn.

13
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Waarom het belangrijk is
Als wereldwijd bedrijf werken we zij aan zij
met mensen uit vele landen en culturen. We
respecteren de uiteenlopende standpunten
van anderen. We erkennen dat, ondanks onze
verschillen, we ons laten leiden door een
gemeenschappelijke reeks Harsco-waarden en
verenigd worden door onze integriteit.
Harsco's gedragscode
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Integratie
Onze gevarieerd personeelsbestand is een bron van
trots. We waarderen onze verschillen en zijn blij
met de unieke bijdragen, perspectieven en ideeën
van iedere medewerker. Overal waar we actief

Harsco's gedragscode

TERUG VOLGENDE

zijn, werken we samen in een geest van
samenwerking, respect en integratie, en we
weten dat vele meningen de beste oplossingen
kunnen bieden.

15
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Nondiscriminatie
We zijn een gelijkekansenwerkgever. Ons beleid
verbiedt onrechtmatige discriminatie. Alle
werkgerelateerde aangelegenheden (bv. aanwerving,
promotie, enz.) zijn gebaseerd op de prestaties en
kwalificaties van een individu.

Harsco is actief in vele landen en elk land heeft
zijn eigen wetten, regelgeving en beperkingen. De
beste manier om de wet na te leven, ongeacht in
welk land u zich bevindt, is om al uw interacties
professioneel en respectvol te houden.

Wat als...?

Q.
A.
16

Mijn leidinggevende lijkt me te negeren wanneer ik
om meer verantwoordelijkheden vraag en ik denk dat
dit komt omdat ik van een ander ras ben.
Als u voelt dat u wordt gediscrimineerd, moeten we
de zaak onderzoeken. Meld dit aan één van onze
vele informatiebronnen, zoals Human Resources,
Global Compliance & Ethics of onze integriteitslijn.
Managers die meldingen ontvangen, zullen de juiste
maatregelen nemen.
Harsco's gedragscode
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Vrijwaring van intimidatie
We zijn ook van mening dat mensen moeten
kunnen werken in een omgeving vrij van
intimidatie, pesterijen en gedragingen die
misbruik opleveren. Ons beleid verbiedt elk
ongewenst gedrag, hetzij fysiek, verbaal of
visueel, dat zorgt voor een offensieve, vijandige
of intimiderende omgeving.

We tolereren geen intimidatie, of die nu van
seksuele aard is of niet, en of die nu begaan is
door een Harsco-medewerker of iemand anders
met wie we zaken doen. Als u intimidatie ziet
of ervaart, meld dit dan onmiddellijk aan Human
Resources, Global Compliance & Ethics of onze
integriteitslijn.

Wat u moet weten
intimidatie kan vele vormen aannemen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot:
 et verspreiden van kwaadaardige
H
geruchten of beledigingen over iemand
• Het vertellen van grappen die beledigend
of obsceen zijn
•

Harsco's gedragscode

Iemand kleineren of belachelijk maken
omwille van zijn overtuigingen, opvattingen,
achtergrond of uiterlijk
• Ongewenste aanrakingen of het vragen om
seksuele gunsten
• Het dreigen met geweld of vergelding
•

17

INHOUDSOPGAVE | INFORMATIEBRONNEN | WOORDENLIJST | INDEX

TERUG VOLGENDE

Wat als...?

Q.
A.

18

Een van mijn leidinggevenden heeft me
herhaaldelijk mee uit gevraagd. Ik heb nee gezegd
en hem laten weten dat ik niet geïnteresseerd ben.
Wanneer hij naar mij kijkt, knipoogt hij naar mij en
ik voel me daar niet prettig bij.
U heeft recht op een werkplek waar u zich
gewaardeerd en gerespecteerd voelt en die vrij
van intimidatie is. Meld dit gedrag aan Human
Resources, Global Compliance & Ethics of onze
integriteitslijn.

Q.
A.

Op een recente bijeenkomst begon een leverancier
op zijn mobiele telefoon grappen te vertellen die een
bepaalde religieuze groep discrimineerde. Ik vond de
grappen offensief, maar iedereen in de bijeenkomst
kon erom lachen.
We tolereren geen respectloos gedrag van
medewerkers of zakelijke of partners van Harsco,
met inbegrip van onze leveranciers. Meld
dergelijke incidenten aan Global Compliance &
Ethics of onze integriteitslijn.

Harsco's gedragscode
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2,4

Gezondheid en veiligheid
Onze visie die gericht is op het voorkomen van
ongevallen en ziekte op de werkvloer is verwerkt in
onze waarde wat betreft zorg voor de werknemer
en vormt de basis van een duurzame bedrijfscultuur
waarbinnen veiligheid voorop staat. Deze is opgesteld
om onze werknemers, klanten, werkomgeving en
de gemeenschappen te beschermen. Harsco’s inzet
voor gezondheid en veiligheid op de werkvloer vormt
de basis van onze overtuiging dat alle ongevallen
en ziektegevallen op de werkvloer kunnen worden
voorkomen. Alle werknemers en externe krachten
binnen Harsco zijn verantwoordelijk voor hun eigen
veiligheid en die van hun collega’s en andere
aanwezigen op de werkvloer.
We moeten allemaal het goede voorbeeld geven, de
juiste stappen in kaart brengen en volgen om onveilige
handelingen of omstandigheden aan te pakken. Ook
moeten we gedrag stimuleren dat bijdraagt aan een
positieve, veilige en gezonde werkomgeving.

Harsco's gedragscode
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Dit is mijn taak
Zorg ervoor dat veiligheid op de
eerste plaats komt – het behalen
van een zakelijk doel mag nooit
ten koste gaan van de veiligheid.
Meld onmiddellijk elk potentieel
gevaar, ongeval of letsel.
Werk samen met alle
risicoanalyses, audits en ongevalen letselonderzoeken die door
Harsco worden uitgevoerd.
Probeer geen taken uit te voeren
waarvoor u niet goed bent
opgeleid.
Stel veiligheid altijd voorop –
ook al is er een eenvoudiger en
snellere manier.
Let op de veiligheid en het welzijn
van collega's en dring er bij hen
op aan om onnodige risico's
onmiddellijk aan te pakken.
19
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Arbeidsgeschiktheid is een basisvereiste voor
iedereen die bij Harsco werkt. Alle Harscowerkplekken hebben een strikt beleid tegen
het gebruik van alcohol, drugs of onjuist of
onveilig gebruik van drugs of medicatie die het
vermogen om het werk uit te voeren zouden
kunnen beïnvloeden. Hierdoor wordt uw
veiligheid en die van uw collega's beschermd.

TERUG VOLGENDE

We behouden ons het recht voor om
medewerkers te testen op het gebruik van
drugs en alcohol in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving.

Wat als...?

Q.
A.

20

Een van mijn collega's ruikt soms naar alcohol
en gedraagt zich vreemd op het werk. Misschien
drinkt hij op het werk en ik maak me zorgen.
Medewerkers die op het werk drinken, of
voordat ze naar het werk gaan, brengen
iedereen in gevaar. Als u vermoedt dat iemand
arbeidsongeschikt is, meld dit dan onmiddellijk
aan uw leidinggevende, EH&S, Human
Resources, Global Compliance & Ethics of onze
integriteitslijn.

Q.
A.

Ik merkte dat iemand een taak op een
onveilige manier uitvoerde, maar de
betrokkene werkt in een andere afdeling.
We zijn allemaal verantwoordelijk voor een
veilige werkomgeving, ongeacht het werk dat
we doen. Meld onmiddellijk uw bezorgdheid
aan uw leidinggevende of een andere
informatiebron. Het ondernemen van actie
kan een ongeluk of letsel helpen voorkomen.
Spreek altijd met een collega als u denkt dat
zijn of haar veiligheid in gevaar is.

Q.
A.

Een collega heeft zich op de werkplek
verwond en wil dit niet melden.
Vertel uw collega dat alle verwondingen, hoe
klein ze ook zijn, moeten worden gemeld. Het
onmiddellijk melden van het incident helpt
ons ervoor te zorgen dat uw collega de nodige
medische verzorging ontvangt en dat het bedrijf
mogelijke toekomstige gevaren aanpakt. Een
niet-gemelde lichte verwonding kan ervoor
zorgen dat andere personen zwaar gewond
raken omdat het incident eenvoudigweg niet
werd gemeld en onderzocht en de oorzaak niet
werd weggenomen.
Harsco's gedragscode
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V

Mijn inzet voor het bedrijf
3.1 Vertrouwelijke gegevens
3.2 Intellectueel eigendom
3.3 Bedrijfseigendommen
3.4 Bedrijfsdocumenten
3.5 Externe communicatie
3.6 Sociale media
3.7 Belangenconflicten
3.8 Geschenken en entertainment

Harsco's gedragscode

Waarom het belangrijk is
We werken samen om het bedrijf te beschermen.
Dit betekent het beschermen van wat we
kunnen zien en aanraken, zoals onze gebouwen,
apparatuur en andere fysieke activa. We
beschermen ook ideeën, strategieën en
processen. We beschermen onze activa tegen
diefstal, schade, verspilling, misbruik en onjuist
gebruik.
21
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3,1

Vertrouwelijke informatie
Vertrouwelijke informatie omvat informatie over ons
bedrijf en onze klanten, concurrenten, leveranciers of
zelfs voormalige werkgevers. We houden deze voor
ons omdat er ook gespecialiseerde kennis over onze
bedrijfsvoering, verkoopactiviteiten, productie en
productieprocessen en financiële draagkracht wordt
vermeld.
Vertrouwelijke informatie omvat ook eigen,
persoonlijke of zakelijke gegevens die medewerkers,
klanten, toekomstperspectieven, leveranciers en
zakelijke partners met ons delen. Ze vertrouwen
erop dat we persoonlijke gegevens en vertrouwelijke
bedrijfsinformatie op een verantwoordelijke manier
verzamelen, opslaan, gebruiken en delen. We
respecteren dat vertrouwen door deze informatie
alleen te verzamelen, te gebruiken en openbaar te
maken om ons werk te doen.
Wees vooral voorzichtig met persoonlijk
identificeerbare informatie (PII), omdat de identiteit
van een persoon hiermee kan worden achterhaald.
Als bedrijf hebben we de verplichting om
persoonlijke gegevens te verzamelen, op te slaan,
te verwerken en over te dragen in overeenstemming
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met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake
gegevensbescherming. Bescherm zorgvuldig de
PII die aan ons is toevertrouwd. We geven geen
persoonlijke informatie vrij, behalve zoals onder de
toepasselijke wetgeving is toegestaan.
Ga met PII als onderdeel van uw werk om en deel
deze alleen met personen die hiervoor bevoegd
zijn en voor wettelijke zakelijke doeleinden.
Gebruik alleen de hoeveelheid te delen informatie
die nodig is om de taak te voltooien.
Niets in de Code beperkt uw vermogen om
vermeend wangedrag te melden bij een
overheidsinstantie.

Wat u moet weten
PII kan betrekking hebben op een collega of
persoon waarmee we in ons werk mee te
maken hebben en bevat informatie, zoals:
Medische gegevens
• Gegevens over het salaris en voordelen
• Bankgegevens
• Fiscale gegevens
•

Harsco's gedragscode
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Dit is mijn taak
Verzamel en bewaar
vertrouwelijke informatie op een
veilige manier.
Maak alleen informatie openbaar
aan personen die bevoegd zijn
om deze te ontvangen.
Bespreek nooit vertrouwelijke
informatie op openbare plekken
waar het gesprek kan worden
afgeluisterd of papierwerk kan
worden bekeken.
Deel nooit vertrouwelijke
informatie op sociale media
of verzend deze niet via nietbeveiligde netwerken.
Bescherm vertrouwelijke
informatie tegen diefstal en
oneigenlijk gebruik door de
nodige voorzorgen, zoals
vergrendelde of beveiligde
opslag, te voorzien.

Harsco's gedragscode
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Wat als...?

Q.
A.

Ik heb voor een van onze grootste concurrenten
gewerkt en ik denk dat Harsco baat zouden
kunnen hebben bij de gespecialiseerde
technische kennis van mijn voormalige
werkgever.
Net zoals u vertrouwelijke informatie van
Harsco moet beschermen, bent u ook verplicht
om vertrouwelijke informatie van een vorige
werkgever te beschermen. U moet deze kennis
voor uzelf houden.

Q.
A.

Een leidinggevende van een andere afdeling
heeft me om de persoonlijke e-mailadressen
en de begindatum van tewerkstelling van
verscheidene collega's gevraagd. Ze zei dat
ze die om persoonlijke redenen nodig had.
We respecteren de privacy van onze
medewerkers en delen alleen hun informatie
voor wettelijke zakelijke doeleinden. Dit
voorbeeld voldoet niet aan onze norm. Vertel
de leidinggevende dat het niet is toegestaan
om deze informatie openbaar te maken.

23
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3,2

Intellectuele eigendom
Intellectuele eigendom (IE) is in sommige
opzichten zelfs waardevoller dan fysieke
eigendom. Onze intellectuele eigendom omvat
octrooien, handelsmerken, auteursrechten,
ontwerpen, uitvindingen en handelsgeheimen.
Deze vormen de gespecialiseerde kennis en
teamwork van vele personen en vele jaren
werk. Onze IE is een van de cruciale elementen
die ons een concurrerend voordeel op de markt
geeft. Wees u ervan bewust dat al het werk of
uitvindingen die u doet tijdens uw dienstverband
bij Harsco van Harsco is.

24
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Dit is mijn taak
Bescherm onze intellectuele
eigendom (IE).
Respecteer de IE van andere
bedrijven. Vraag om toestemming
als u deze wilt delen.
Deel alleen IE met degenen die
deze omwille van zakelijke reden
nodig hebben.
Als u Harsco verlaat, mag u onze
IE met niemand delen.

Harsco's gedragscode
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Wat u moet weten
IE omvat:
• Prijsplannen, prognoses en
verkoopcijfers
• Gedetailleerde productinformatie
• Marketing-, sales- en
distributiestrategieën
• Leverancier- en klantlijsten
• Productiemethoden
en -technieken

Harsco's gedragscode
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Wat als...?

Q.

Een leverancier vertelde me over een
nieuw productieproces dat door een van
onze concurrenten wordt onderzocht. Hij
zei dat de plannen nog steeds geheim
worden gehouden, maar dat deze uitvinding
onze industrie op spectaculaire wijze kan
beïnvloeden.

A.

We respecteren de handelsgeheimen
van alle derde partijen, waaronder onze
concurrenten. Vertel de leverancier dat u niet
geïnteresseerd bent en dat het delen van
vertrouwelijke informatie onaanvaardbaar
is. Meld het incident aan onze juridische
afdeling.

25
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3,3

Bedrijfseigendommen
Alles wat we gebruiken om ons werk te doen
is bedrijfseigendom. Materiële activa omvatten
de plekken waar we werken, het vastgoed,
de apparatuur en de benodigdheden die we
gebruiken en de bedrijfswagens waar we mee
rijden. We delen de verantwoordelijkheid om
onze eigendommen te beschermen. Gebruik
onze materiële activa alleen voor de doeleinden
waarvoor deze zijn bestemd en meld elke
verdachte diefstal, beschadiging, onjuist gebruik
of misbruik.
Materiële activa omvat ook onze elektronische
apparatuur, zoals computers, laptops, mobiele
telefoons en mobiele apparatuur. Het is belangrijk
om het veilige gebruik en de beveiliging van deze
apparatuur, systemen, netwerken en software die
we gebruiken om informatie en communicatie te
bewaren, op te halen en te verzenden. Bescherm
zorgvuldig onze technologie tegen diefstal
en onbevoegd gebruik. Als u elektronische
apparatuur meeneemt naar een bouwterrein of
een andere externe locatie, houd deze dan te
allen tijde in uw bezit.

26
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Dit is mijn taak
Neem uw verantwoordelijkheid op
om onze elektronische apparatuur te
beschermen...
Laat nooit toe dat iemand
elektronische apparaten van het
bedrijf zonder toestemming leent,
gebruikt of er toegang toe krijgt.
Installeer nooit ongeautoriseerde
softwareapplicaties op
bedrijfsapparatuur.
Gebruik nooit ons netwerk via
een ongeautoriseerd netwerk of
apparaat.
Deel nooit uw wachtwoorden.

Harsco's gedragscode
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Wat u moet weten

Dit is mijn taak
Draag zorg voor bedrijfsmiddelen
alsof ze de uwe waren.
Gebruik onze eigendommen alleen
voor activiteiten die met Harsco in
verband staan.
Leen nooit bedrijfseigendommen
uit, verkoop ze niet of geef ze niet
weg, tenzij u daartoe bevoegd bent.
Begrijp dat alles wat u op onze
systemen wilt maken, opslaan,
verzenden, delen of downloaden,
eigendom van Harsco is en dat we
zonder voorafgaande kennisgeving
systemen kunnen controleren,
voor zover dit door de wet wordt
toegestaan.
Gebruik nooit computers of
systemen van Harsco voor het
verzenden, ontvangen, bekijken
of downloaden van onwettige,
beledigende, discriminerende of
bedreigende inhoud om iemand
mee lastig te vallen of vertrouwelijke
informatie te onthullen.
Harsco's gedragscode

Occasioneel en redelijk persoonlijk
gebruik van bedrijfsmiddelen, zoals
telefoons, is toegestaan zolang:
De kost voor Harsco onbeduidend is.
• Het geen invloed op uw werk of het
werk van anderen heeft.
• Het niet voor doeleinden bestemd is
waar u en uw familieleden beter van
worden.
•

Wat als...?

Q.
A.

Tijdens het bedienen van een apparaat heb ik
per ongeluk een klein deukje op een onderdeel
gemaakt, maar het is nauwelijks zichtbaar.
Eenieder van ons heeft de verantwoordelijkheid
om voor onze eigendommen te zorgen en
schade te melden, ongeacht hoe klein deze ook
is. Vertel onmiddellijk uw leidinggevende wat
er gebeurd is.

Q.
A.

Ik zou graag een voertuig van Harsco lenen
om thuis en tijdens het weekend enkele grote
voorwerpen te verplaatsen. Niemand zal dit
voertuig tijdens het weekend gebruiken.
Onze bedrijfsmiddelen zijn bedoeld voor
zakelijke doeleinden. U mag ze niet voor
persoonlijk gebruik lenen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van uw manager.
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3,4

Bedrijfsdocumenten
Onze boeken en registers zijn een weerspiegeling
van onze financiële positie en de basis waarop
we belangrijke zakelijke beslissingen nemen. Het
nauwkeurig bijhouden van gegevens is de sleutel
tot het behoud van de succesvolle werking van ons
bedrijf, terwijl we ook het vertrouwen van onze
belanghebbende partijen en de naleving van de wet
en ons beleid behouden. Deze verplichtingen vereisen
dat we tijdig, juist en volledig moeten zijn en dat we
nooit valse, misleidende of veronderstelde gegevens
in onze boeken en registers mogen invoeren.
Als u betrokken bent bij de voorbereiding voor het
indienen van administratieve documenten, zorg er dan
voor dat u bekend bent met de vereisten en stel nooit
materiële feiten verkeerd voor of laat ze niet weg.
Voldoe altijd aan de geldende wettelijke eisen en de
algemeen aanvaarde boekhoudprincipes, evenals aan
Harsco's geldende interne en financiële controles,
beleid en procedures.
Beheer, bewaar en verwijder gegevens in
overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren
van documenten en de wettelijke regelgeving.
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Q.
A.
Q.
A.

Wat als...?
Ik wil een verkooptransactie voor het lopende
kwartaal registreren, hoewel het contract pas in
het volgende kwartaal zal worden afgesloten.
De registratie van transacties in onze boeken
en registers moet tijdig gebeuren. U mag nooit
een verkoopstransactie registreren tot de
overeenkomst is afgesloten.
Ik heb per ongeluk het verkeerde bedrag op een
onkostenrapport ingeschreven.
We maken allemaal fouten. Wees proactief,
breng uw leidinggevende van de fout op de
hoogte en neem, zoals voorgeschreven, de
nodige stappen om ervoor te zorgen dat onze
boeken en registers nauwkeurig zijn.
Harsco's gedragscode
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Dit is mijn taak
Volg onze interne controles en
verstrek, indien vereist, alle
ondersteunende documentatie.
Registreer transacties in de
juiste rekening, afdeling en
boekingsperiode.
Documenteer nauwkeurig alle
contracten van leveranciers en
derden.
Werk samen met interne en
externe audits. Verwijder nooit
informatie die tijdens een audit,
onderzoek of rechtszaak kan
worden gebruikt.
Meld onmiddellijk elke
onjuistheid of vermoedelijke
daad van financieel wangedrag.

Harsco's gedragscode
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Wat als...?

Q.

In mijn afdeling is er een archiefkast met
oude belastingregisters. Ik zou de kast willen
leegmaken om er nieuwe documenten in te
bewaren.

A.

Wat u moet weten
De term 'boeken en registers' omvat het volgende:
• Facturen
• Aankooporders
• Onkostenrapporten
• Salarisadministratie

Raadpleeg ons beleid inzake gegevensbewaring
om te zien of de documenten mogen worden
verwijderd. Raadpleeg het ook om zien of de
documenten niet onderworpen zijn aan een
wettelijke bewaarplicht en voor een rechtszaak,
onderzoek of audit moeten worden gebruikt.

tijdkaarten
• Voordeelclaims
• veiligheids- en kwaliteitsrapporten
•

29
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3,5

Externe communicatie
We verzorgen Harsco's communicatie. Om
ervoor te zorgen dat informatie over ons
bedrijf nauwkeurig, tijdig en volledig aan het
investerend publiek, de regelgevende instanties
en anderen wordt meegedeeld, hebben we
personen aangewezen die dienst doen als onze
officiële bedrijfswoordvoerders.
Dit betekent dat wanneer u een
informatieverzoek van de media ontvangt, u niet
mag reageren, tenzij u bevoegd bent om namens
Harsco te spreken. Stuur alle mediavragen door
naar de afdeling bedrijfscommunicatie. Stuur
alle vragen van de investeerdersgemeenschap,
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zoals analisten en financiële adviseurs, door naar
de afdeling investeerdersrelaties.
Als u een vraag ontvangt van een
overheidsfunctionaris of overheidsinstantie
ontvangt, neem dan onmiddellijk contact op met
de juridische afdeling. Geef geen informatie
aan een regeringsvertegenwoordiger voordat
u daarvoor toestemming hebt verkregen. Als
u ondervraagd wordt in het kader van een
onderzoek of audit, verleen dan uw volledige
medewerking en verstrek waarheidsgetrouwe,
nauwkeurige en volledige informatie.

Harsco's gedragscode
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Sociale media
Met de komst van sociale media op internet
worden nieuwe manieren geïntroduceerd
waarmee we kunnen deelnemen en
informeren, maar deze gaan gepaard met
dezelfde verantwoordelijkheden, zoals
integriteit, transparantie en vertrouwen.
Die verantwoordelijkheden zijn bij al onze
activiteiten van toepassing. Het beleid van
Harsco is erop gericht om deel te nemen aan
het gebruik van sociale media voor geschikte,
zakelijke doeleinden en het aan te moedigen.
Deze zakelijke doeleinden, samen met andere
relevante richtlijnen met betrekking tot sociale
media, waaronder deelname aan persoonlijke
sociale media, worden in ons beleid inzake
sociale media omschreven. Als sociale media
een goedgekeurd onderdeel van uw taak is,
wordt u schriftelijk geïnformeerd door uw
leidinggevende of afdelingsmanager en de
afdeling bedrijfscommunicatie.

Harsco's gedragscode
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Wat als...?

Q.
A.

Een collega plaatst vaak uitgesproken
meningen over overheidsambtenaren en
huidige juridische kwesties op een sociaal
netwerk. Een aantal van deze meningen
kunnen Harsco beïnvloeden.
Uw collega mag haar politieke opvattingen
op sociale media uiten, zolang ze geen
vertrouwelijke bedrijfsinformatie openbaar
maakt en ze duidelijk maakt dat het haar
meningen zijn en niet die van Harsco.

Q.
A.

Een ambtenaar van de lokale overheid neemt
contact met me op en vraagt om financiële
gegevens.
Controleer de identiteit van de ambtenaar,
zoals zijn naam en functie en de instantie die hij
vertegenwoordigt, en neem onmiddellijk contact
op met de juridische afdeling. Als Harsco u
toestemming geeft om de gevraagde informatie
te verstrekken, verleen dan uw volledige
medewerking.

Dit is mijn taak
Neem alleen aan sociale media in de
naam van het bedrijf deel als dit een
goedgekeurd onderdeel van uw taak is.
Plaats nooit materiaal dat door
een andere persoon of entiteit
als obsceen, lasterlijk, profaan,
bedreigend, intimiderend, beledigend,
haatdragend of beschamend kan
worden opgevat.
32

Stel onze klanten, leveranciers,
zakenpartners of concurrenten nooit in
een kwaad daglicht.

Neem contact op met de afdeling
bedrijfscommunicatie als u op
sociale media een post ontdekt die
met het bedrijf verband houdt en
ons bedrijf, diensten of producten
onjuist voorstelt en mogelijk
schadelijk is voor Harsco's zakelijke
activiteiten, reputatie of imago.
Harsco's gedragscode
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3,7

Belangenconflicten
We mogen nooit toelaten dat persoonlijke
belangen of relaties de zakelijke beslissingen
belemmeren die we ten behoeve van Harsco
maken. Er treedt een belangenconflict op
wanneer wat u buiten Harsco doet (of wat
uw familieleden of goede vrienden doen)
interfereert met het werk dat u als medewerker
van Harsco uitvoert. Hoewel het niet mogelijk
is om een lijst met elke situatie te maken

Harsco's gedragscode
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waarin een conflict kan optreden, zijn er bepaalde
gevallen waarin conflicten doorgaans kunnen
ontstaan. U hebt een verplichting om deze
situaties te herkennen en zelfs de schijn van
een conflict te voorkomen. Als deze conflicten
optreden, hebt u de verantwoordelijkheid om ze
te melden. Als u vragen hebt over wat u in elke
situatie moet doen, ga dan naar vrijuit spreken.
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Wat u moet weten
Belangenconflicten kunnen in de volgende gevallen
optreden:
• Aanwerven van, leiding geven aan of melden aan
een familielid of iemand met wie u een romantische
verhouding hebt, enz.
• Zaken doen of Harsco's beslissingen beïnvloeden om

zaken te doen met een bedrijf dat eigendom is van of
wordt beheerd door u of een familielid, vriend, enz.

• Werken voor, diensten verlenen aan of persoonlijke

voordelen ontvangen van een bedrijf dat concurreert,
zaken doet of zaken wil doen met Harsco.

• Een bedrijf bezitten of in een bedrijf investeren

dat zaken doet met Harsco, tenzij uw bedrijf een
beursgenoteerde onderneming is en uw belang erin
minder dan één procent is.

• Zelf of voor een famililid een zakelijke kans benutten

die eigenlijk voor Harsco is bedoeld.

• Lid zijn van de raad van bestuur van een bedrijf als de

beslissingen die u voor hen maakt van invloed zijn op
de beslissingen die u voor Harsco maakt.

• Een tweede baan aanvaarden (indien toegestaan door

de lokale wetgeving of arbeidsovereenkomst) als deze
een invloed heeft op tijd, talent en energie die u bij
Harsco besteed.

•H
 arsco-eigendommen van welke aard dan ook

gebruiken voor uw eigen persoonlijke of politieke
doeleinden.
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Doe wat juist is
Vraag uzelf het
volgende af
voordat u actie
onderneemt:

Concureert de
activiteit met het
werk dat Harsco
uitvoert?

Als u NEE heeft
geantwoord,
dan is het
waarschijnlijk
geen probleem.

Heeft het
invloed op mijn
vermogen om in
het beste belang
van Harsco te
handelen?

Ontvang ik, een
familielid of een
goede vriend een
oneerlijk voordeel
omdat ik bij
Harsco werk?

Gebruik ik
eigendommen,
middelen of
geldmiddelen
van Harsco om
de activiteit te
ondersteunen
of te bevorderen?

Ontneem ik
Harsco een kans
waarover ik op
het werk heb
gehoord?

Besteed ik tijdens
het werk bij
Harsco tijd aan
de activiteit?

Als u een van deze vragen met “ja” hebt beantwoordt, dan is er mogelijk sprake van een belangenconflict. U moet potentiële
of reële belangenconflicten schriftelijk melden aan uw leidinggevende en Global Compliance & Ethics op het moment dat
u wordt tewerkgesteld of wanneer een potentieel conflict optreedt. Zakelijke partners die namens Harsco zaken doen, zijn
verplicht om potentiële of reële belangenconflicten schriftelijk te melden op het moment dat deze namens Harsco beginnen te
werken of wanneer een potentieel conflict optreedt.
Harsco's gedragscode

Als u JA heeft
geantwoord,
doe het dan niet.
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Wat als...?

Q.
A.

36

Ik beoordeel biedingen van verschillende
potentiële onderaannemers en een van de
bieders is een bedrijf dat eigendom is van
een naast familielid.
Hoewel u de biedingen onbevooroordeeld
kunt beoordelen, kan uw betrokkenheid als
belangenconflict worden beschouwd. Breng
uw leidinggevende hiervan op de hoogte en
trek uzelf terug uit het beoordelingsproces.

Q.
A.

Mijn dochter is op zoek naar werk en ik denk
dat ze een ideale kandidaat zou zijn voor een
open positie in mijn afdeling.
Zolang u niet bij het wervingsproces betrokken
bent en niet probeert om uw relaties te
gebruiken om de wervingsbeslissing te
beïnvloeden, is het geen probleem om uw
dochter te laten solliciteren voor de baan bij
Harsco via onze normale sollicitatiekanalen. Het
zou goed zijn om uw relatie mee te delen en, als
uw dochter wordt aangenomen, mag ze geen
functie uitoefenen waarbij een van u beiden
leiding moet geven aan de andere.

Q.
A.

Een concurrent van Harsco heeft me gevraagd
of ik consultingdiensten voor hen zou kunnen
leveren. Ik zou geen werknemer bij hen zijn,
maar ik zou als zelfstandig ondernemer aan
bepaalde projecten werken.
Werken voor een bedrijf dat producten
of diensten biedt die rechtstreeks met
producten van Harsco concurreren, leidt tot
een belangenconflict. Daarnaast kan het
leiden tot uitwisseling van vertrouwelijke
bedrijfsinformatie. U moet het aanbod afslaan.

Harsco's gedragscode
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Geschenken en entertainment
Het is gebruikelijk om relatiegeschenken of
andere gunsten uit te wisselen om goodwill te
tonen. We gebruiken geen speciale gunsten
of giften om iemand te overtuigen om een
zakelijke beslissing te maken of ons een
speciale behandeling te geven. En we bieden
of aanvaarden geen zakelijke gunsten in de
hoop iets als tegenprestatie te ontvangen of
om iemand aan te moedigen om zaken met
ons te doen. Volg ons beleid en zorg ervoor
dat alle uitgaven worden goedgekeurd en
gedocumenteerd.

Harsco's gedragscode
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Wat u moet weten
Over het algemeen mag u:
 aaltijden en verfrissingen betalen
M
die verband houden met zakelijke
besprekingen.
• Redelijk geprijsd entertainment en
gepaste gastvrijheid aanbieden.
• Maaltijden en verfrissingen van
anderen aanvaarden die verband
houden met zakelijke besprekingen.
• Redelijk geprijsd entertainment en
gepaste gastvrijheid accepteren.
• Relatiegeschenken aanvaarden die
niet te luxueus of extravagant zijn.
• Geen contact geld of het equivalent
daarvan in welke vorm dan ook
aanbieden of aanvaarden, hoe klein
het bedrag ook is.
• Iets van waarde aanbieden of
aanvaarden dat als omkoping zou
kunnen worden beschouwd.
•
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Wat als...?

Q.
A.

38

Een potentiële leverancier wil me in zijn
hoofdkantoor in een andere stad ontmoeten
en hij heeft voorgesteld om mijn reis en
weekendverblijf in een hotel voor mij en mijn
familie te betalen.
We doen op een eerlijke manier zaken. Het
aanvaarden van het aanbod van de leverancier
zou niet alleen in strijd zijn met ons beleid,
maar anderen zouden kunnen denken dat
we beslissingen over onze zakelijke partners
maken op basis van andere factoren dan
kwaliteit, prijs en prestatie. Volg altijd
ons beleid en bedenk wat een objectief
waarnemer van uw handelingen zou kunnen
vinden. U moet het aanbod afslaan.

Q.
A.

Een van onze onderaannemers biedt ons altijd
kaartjes voor grote sportevenementen als hij
onze vestiging bezoekt.
Als de onderaannemer samen met u het
evenement bijwoont en de kaartjes niet
te duur zijn en niet regelmatig worden
aangeboden, is het mogelijk dat het
aanvaarden van de kaartjes wordt toegestaan.
De woorden 'biedt ons altijd' en 'grote
sportevenementen' kunnen op iets anders
wijzen. Raadpleeg ons beleid en vraag uw
leidinggevende om schriftelijke toestemming
om te bepalen of dit aanbod aanvaardbaar is.
Als u nog vragen hebt, neem dan contact op
met Global Compliance & Ethics.

Q.
A.

Een potentiële leverancier belooft me een
deel van zijn commissie te geven als Harsco
het bod van zijn bedrijf aanvaardt.
Deze aanbieding is een vorm van omkoping.
Laat de leverancier weten dat u de aanbieding
niet kan aanvaarden en dat dit niet de
manier is waarop Harsco zaken doet. Het is
in strijd met onze gedragsode en is mogelijk
onwettig. Meld dergelijke incidenten aan
Global Compliance & Ethics of onze juridische
afdeling.

Harsco's gedragscode
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Mijn inzet voor klanten, leveranciers en andere partijen

4.1 Verkoop- en marketingactiviteiten
4.2 Overeenkomsten verantwoordelijk afsluiten
4.3 Leverancierrelaties
4.4 Inschakelen van derden

Harsco's gedragscode

Waarom het belangrijk is
Vertrouwen kan niet worden gekocht of verkocht,
alleen verdiend. Al meer dan 160 jaar stellen mensen
hun vertrouwen in ons en onze diensten en producten.
Ze rekenen op ons omdat we rechtvaardig en eerlijk
zijn en leveren wat we zeggen dat we gaan leveren.
Elke persoon in elke Harsco-vestiging is elke dag
verantwoordelijk om dat vertrouwen te behouden.
39

INHOUDSOPGAVE | INFORMATIEBRONNEN | WOORDENLIJST | INDEX

4,1

Verkoop- en marketingactiviteiten
Onze klanten tevreden stellen is onze belangrijkste
taak. Omdat we 'door integriteit verenigd zijn', mogen
alle medewerkers, ook degenen die geen contact
met klanten hebben, niet vergeten dat het werk dat
eenieder van ons doet en de beslissingen die eenieder
van ons neemt de klanttevredenheid beïnvloedt.

Dit is mijn taak
Verstrek eerlijke en
evenwichtige informatie.
Probeer nooit onze producten
of diensten op een misleidende
manier te verkopen.
Zorg ervoor dat onze claims
door harde feiten worden
ondersteund.
Zorg ervoor dat eventuele
schriftelijke of visuele
voorstellingen nauwkeurig
overeenkomen met de
producten die we aanbieden.

We zijn eerlijk over onze producten, diensten en
mogelijkheden en maken nooit beloftes waarvan
we weten dat we ze niet kunnen waarmaken. Onze
eerlijkheid wordt naar onze marketing, reclame en
promotie overgedragen. We mogen nooit misbruik
maken door onze producten verkeerd voor te stellen of
de feiten te verbergen. We streven ernaar om klanten
te voorzien van de informatie die ze nodig hebben om
een weloverwogen beslissing te nemen en om altijd
eerlijk en nauwkeurig in onze communicatie te zijn.

Q.
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Wat als...?
Ik heb gehoord dat een van mijn collega's een
telefoongesprek met een klant heeft gehad over
de functies en functionaliteit die ons product niet
heeft.

A.

Elke keer dat onze producten of diensten worden
op een misleidende manier proberen te verkopen,
schenden we onze hoge normen en overtreden we
mogelijk de wet. Breng uw collega op de hoogte
als u zich daarover zorgen maakt . Als dit gedrag
niet stopt, breng dan uw leidinggevende of de
integriteitslijn op de hoogte.
Harsco's gedragscode

INHOUDSOPGAVE | INFORMATIEBRONNEN | WOORDENLIJST | INDEX

4,2

Overeenkomsten verantwoordelijk afsluiten
Als een bedrijf dat een groot deel van zijn omzet
behaalt via formele biedingen en contractprocessen,
begrijpen we dat eerlijkheid, transparantie en
verantwoording belangrijk zijn en dat niet alleen het
binnenhalen van contracten, – maar ook het behouden
– ervan. Deze principes zijn evenzeer van toepassing
op onze commerciële contracten en contracten met
overheidsgerelateerde instanties.
Als uw taak het voorbereiden of het beheren van
contracten is, moet u ervoor zorgen dat u alle
toepasselijke wet- en regelgevingen en ons beleid
naleeft. Neem niet deel aan activiteiten die kunnen
worden opgevat als smeergeld, steekpenningen
of een poging om op ongepaste wijze een
contractresultaat te beïnvloeden.
We begrijpen dat de eisen van overheidscontracten
soms veel strenger zijn dan algemene commerciële
contracten en daarom moeten we erop letten om
aan alle relevante wettelijke, reglementaire en
contractuele bepalingen te voldoen en zelfs de schijn

Harsco's gedragscode

TERUG VOLGENDE

van iets onjuist te voorkomen. Leef het beleid
en de lokale regelgeving na en zoek begeleiding
bij Global Compliance & Ethics voordat u iets
van waarde, zoals een geschenk, een maaltijd
of een entertainmentaanbieding, aan een
overheidsfunctionaris aanbiedt.

Wat als...?

Q.
A.

We staan momenteel onder contract bij
een agentschap dat onder de jurisdictie
van de overheid in onze regio valt. Een
overheidsfunctionaris zal onze vestiging
bezoeken en we zouden hem graag willen
trakteren op een lekker etentje met ons team.
Er bestaan zeer strenge regels op het gebied
van het verstrekken van maaltijden, of iets
van waarde, aan een overheidsfunctionaris.
Raadpleeg ons anticorruptiebeleid voordat u
plannen maakt om iets aan te bieden. Als u nog
steeds niet zeker weet wat is toegestaan en
wat niet, praat dan met uw leidinggevende of
Global Compliance & Ethics.
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Dit is mijn taak
Wees nauwkeurig, eerlijk en volledig
bij het opstellen van biedingen en
voorstellen van contracten.
Leef alle specificaties, voorwaarden
en bepalingen van onze contracten
na.

42

Maak duidelijke, juiste facturen
die de werkelijke kosten van het
werk weerspiegelen.
Werk samen met personen die
geautoriseerde inspecties,
onderzoeken en audits uitvoeren.

Bescherm vertrouwelijke
informatie en eigendommen.
Houd rekening met de
bijzondere eisen die gelden voor
overheidsgerelateerde contracten.

Harsco's gedragscode
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Leverancierrelaties
We werken hard om ervoor te zorgen dat onze
contacten met leveranciers eerlijk, open en
transparant zijn. We selecteren leveranciers op basis
van hun vermogen om de beste waarde voor Harsco te
bieden, waarbij ze worden geëvalueerd op basis van
kosten, kwaliteit, levering, service, administratie en
reputatie.
We doen alleen zaken met leveranciers die voldoen
aan de lokale en andere toepasselijke wettelijke
vereisten en Harsco-richtlijnen met betrekking tot
arbeid, milieu, gezondheid en veiligheid. Daarnaast
verwachten we dat onze leveranciers zich aan
dezelfde ethische en juridische normen houden die
ook op Harsco-medewerkers van toepassing zijn, zoals
belangenconflicten, vertrouwelijkheid, bestrijding van
omkoping en antitrust.
Leveranciers moeten worden voorzien van een
exemplaar van onze gedragscode en worden
aangemoedigd om de toepasselijke bepalingen na te
leven.

Harsco's gedragscode
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Wat als...?

Q.
A.
Q.
A.

Een potentiële leverancier heeft een zeer
lage prijs en snelle levering aangeboden,
maar wil dat we een vastgestelde eis in het
overeenkomstproces negeren.
Vertel de leverancier dat alle potentiële
leveranciers onze processen moeten
volgen en onze eisen moeten naleven. Als
u voelt dat u onder druk wordt gezet om
iets verkeerd te doen, meld dit dan aan uw
leidinggevende, Global Compliance & Ethics
of de integriteitslijn.
Ik vermoed dat een van onze leveranciers onze
eisen inzake salaris en werktijden niet naleeft.
Spreek vrijuit. Als u denkt dat er oneerlijke
arbeidspraktijken plaatsvinden, meld dit dan
aan uw leidinggevende Global Compliance
& Ethics, onze juridische afdeling, Human
Resources of de integriteitslijn. We
verwachten dat onze leveranciers aan
dezelfde hoge normen voldoen die we van
onszelf verwachten.
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Inschakelen van derden
We leggen voorzichtigheid aan de dag bij het kiezen van
vertegenwoordigers, consultants en andere personen
die namen ons handelen. Zorg ervoor dat potentiële
externe zakelijke partners een goede reputatie hebben,
gekwalificeerd zijn en onze eisen naleven. Daarom
hebben we een streng beleid dat nodige zorgvuldigheid
vereist voordat er een verbintenis met een derde partij
wordt aangegaan. U moet derden ook voorzien van een
exemplaar van onze gedragscode en hen erop duidelijk
maken dat ze verantwoordelijk zijn voor de naleving van
onze hoge normen.

Q.
A.

Wat als...?

Q.
A.
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Het bedrijf van een vertegenwoordiger waarmee
we samenwerken wordt verdacht van omkoping
van overheidsfunctionarissen om de vereiste
inspectiedocumenten in te vullen.
Harsco verbiedt dit soort gedrag. Meld wat u
weet aan Global Compliance & Ethics of onze
juridische afdeling, zodat we de zaak kunnen
onderzoeken.

Q.
A.

Een klant heeft contact met me opgenomen over
een leverancier van Harsco die haar voortdurend
wil meenemen naar sportevenementen,
concerten en diners. De klant heeft het aanbod
nooit aanvaard, maar vraagt zich wel af of dit
gepast is.
Als deze leverancier de beslissing van de klant
om zaken met ons te doen blijft beïnvloeden, kan
dit een poging tot omkoping zijn. Omdat Harsco
aansprakelijk kan worden gesteld voor het gedrag
van onze vertegenwoordigers, is dit een ernstige
zaak. Meld dit aan Global Compliance & Ethics of
onze integriteitslijn.
Een medewerker van een van onze projecten zegt
dat een onderaannemer van Harsco kinderarbeid
gebruikt.
We verbieden in alle omstandigheden
kinderarbeid. Moedig uw collega aan om dit
onmiddellijk te melden aan zijn of haar manager
of onze integriteitslijn.

Harsco's gedragscode
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Mijn inzet voor de markt

5.1 Bestrijding van omkoping
5.2 Bestrijding van witwassen van geld
5.3 Fraudebestrijding
5.4 Internationale handel
5.5 Handelen met voorkennis
5.6 Antitrust
5.7 Eerlijk handelen

Harsco's gedragscode

Waarom het belangrijk is
Naleving van de geldende wet- en regelgeving
zorgt er niet alleen voor dat we aan onze
wettelijke verplichtingen voldoen - het zorgt er
ook voor dat we de veilige, betrouwbare levering
van Harsco-producten en -diensten in de gehele
wereldmarkt kunnen blijven ondersteunen.
45
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Bestrijding van omkoping
We halen contracten binnen en behouden zakenactiveiten op
een eerlijke manier. We begrijpen dat omkoping en corruptie
tot oneerlijke concurrentie en inferieure producten leiden
en uiteindelijk de wereldwijde markt verzwakken. Daarom
volgen we de wet- en regelgeving in de landen waar we
zaken doen.
Biedt of aanvaard nooit iets van waarde om een zakelijke
beslissing te beïnvloeden of een oneigenlijk voordeel te
behalen. Wees ervan bewust dat omkoping ook iets anders
dan geld kan zijn: een geschenk, een gunst, een baan;
zelfs een charitatieve bijdrage kan worden beschouwd als
omkoping als deze wordt aangeboden om een beslissing
in ons voordeel te beïnvloeden. Ongeacht de plaatselijke
praktijken of de praktijken van andere bedrijven, moet u zelfs
de schijn van iets onjuist proberen te voorkomen.
Naast onze eigen gedragingen zijn we ook verantwoordelijk
voor de gedragingen van degenen die zaken voor ons doen
en we kunnen aansprakelijk worden gesteld als deze namens
ons omkoping plegen. Daarom is het van cruciaal belang
dat we weten met wie we samenwerken, welke zakelijke
praktijken ze gebruiken en de reputatie die ze hebben bij het
eerlijk en ethisch zaken doen.
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Dit is mijn taak
Neem nooit steekpenningen aan
en bied die ook niet aan.
Laat nooit iemand namens
Harsco steekpenningen
aanbieden of aanvaarden.
Wees nauwkeurig en volledig
bij het opnemen van alle
transacties in onze boeken en
registers.
Meld alle feitelijke en
vermoedelijke omkopingen.

Harsco's gedragscode

INHOUDSOPGAVE | INFORMATIEBRONNEN | WOORDENLIJST | INDEX

Wat als...?

Wat u moet weten
Harsco verbiedt 'faciliterende betalingen'.
Dit zijn:
• Kleine betalingen

Q.

• Betalingen die door lage buitenlandse

overheidsfunctionarissen worden geëist
om routinematige functies, zoals de
inspectie van goederen of het verlenen van
scheepvaartvergunningen, uit te voeren

•

In sommige landen wordt dit
toegestaan, maar in andere kan dit een
ernstig strafbaar feit zijn

Als u wordt gevraagd om dergelijke
betalingen, hoe klein ze ook zijn, te doen,
bespreek de kwestie dan op voorhand met
Global Compliance & Ethics.

Harsco's gedragscode
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A.
Q.
A.

Een leverancier die zaken met ons wil doen,
zei dat hij ons kan helpen onze leveringen te
versnellen, omdat hij vaak een 'geschenkje'
aan een overheidsfunctionaris geeft om
dingen gedaan te krijgen.
Vertel de leverancier dat dit niet de manier
is waarop Harsco zaken doet. Meld het
incident aan uw leidinggevende, Global
Compliance & Ethics of de integriteitslijn.
Een betrouwbare leverancier met wie we
al jaren zaken doen, biedt een commissie in
ruil voor het zeker stellen van een jaarlijks
contract voor zijn bedrijf.
In dit geval is een 'commissie' om zaken te
doen een ander woord voor 'smeergeld' of
omkoping. Beide zijn onethisch en mogelijk
onwettelijk. Vertel de leverancier dat u
geen commissie mag aanvaarden en meld
het incident aan uw leidinggevende, Global
Compliance & Ethics of de integriteitslijn.

Q.
A.
Q.
A.

Een gecontracteerde verkoopagent biedt
aan om haar commissie met mij delen als
Harsco haar contract verlengt.
Dit is een geval van omkoping. Weiger
het aanbod en meld het incident aan uw
leidinggevende, Global Compliance &
Ethics of de integriteitslijn.
Een lokale overheidsfunctionaris zei dat
hij een vestigingsinspectie sneller zou
goedkeuren en certificeren als we hem
een beetje geld zouden toesteken.
Deze vorm van betaling is een typische
'faciliterende betaling' en wordt niet
door ons bedrijf toegestaan. Overhandig
geen geld. Meld dergelijke incidenten
aan Global Compliance & Ethics of onze
integriteitslijn.
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Bestrijding van witwassen van geld
We doen nooit bewust zaken met personen die
betrokken zijn bij het witwassen van geld, waarbij
er geldmiddelen door middel van criminele
activiteiten worden gegenereerd en daarna naar
legitieme bedrijven worden doorgesluisd om hun
criminele oorsprong te verbergen.

Wat u moet weten

Wat als...?

Q.
A.

Wees bewust van transacties die
gepaard gaan met:
 rote betalingen in contanten
G
• Geldovermakingen tussen landen
waar de klant of leverancier geen
zaken doet
• Verzoeken om een betaling te
maken van of naar een bron die niet
is verbonden met het
bedrijf van de klant of leverancier
•
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Q.
A.

Het bedrijf van een potentiële klant dat
in een land gevestigd is, vraagt of de
betalingen mogen worden overgemaakt
vanuit een ander bedrijf dat in een ander
land is gevestigd.
Dit klinkt verdacht. Meld wat u over de
potentiële klant weet aan de juridische
afdeling. Ken uw klanten en partners,
begrijp hun gebruik van onze producten en
diensten en wees alert voor alle financiële
transacties die op een onwettige activiteit
kunnen wijzen.
Een klant heeft gevraagd dat we onze
facturen naar een privépersoon sturen in
plaats van naar zijn boekhouding.
Dit is een ongebruikelijk verzoek. Meld wat
u weet aan de juridische afdeling.

Harsco's gedragscode
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Fraudebestrijding
We erkennen als dat ons bedrijf ons als persoon
vertrouwt om het juiste te doen. We beschermen
bedrijfseigendommen en doen alles om fraude te
voorkomen. We tolereren geen bedrog, diefstal
of onjuiste voorstelling van zaken en we proberen
nooit onze klanten direct of indirect te misleiden
voor persoonlijk of financieel gewin. We spelen
allemaal een rol bij het beschermen van Harsco's
bedrijfsactiviteiten tegen oneerlijke activiteiten.

Wat u moet weten

Wat als...?

Q.
A.

Ik hoorde een collega opscheppen omdat
hij een aantal persoonlijke kosten aan
het onkostenrapport van het bedrijf heeft
toegevoegd.
Eenieder van ons moet eerlijk, betrouwbaar
en nauwkeurig zijn. Moedig uw collega om
het juiste te doen en het onkostenrapport
te corrigeren. Als u vermoedt dat dit gedrag
niet stopt, breng dan uw leidinggevende,
Global Compliance & Ethics of de
integriteitslijn op de hoogte.

Een aantal activiteiten die een hoger
risico op frauduleuze activiteiten
inhouden, kunnen de volgende zijn:
• Het verwerken van betalingen in
contant geld

Harsco's gedragscode

•

Het ontvangen van contant geld

•

Salarisverwerkingen

•

Het uitschrijven van cheques
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Internationale handel
Als een in de VS gevestigd bedrijf dat over
de gehele wereld zaken doet, begrijpen we
het belang van het naleven van wetten en
regelgevingen die betrekking hebben op import,
export, douanes en andere kwesties die met
handelsnalevingen verband houden. Als u
betrokken bent bij het verkeer van goederen,
diensten, informatie of technologie over
internationale grenzen, moet u niet alleen de
Amerikaanse wetten, maar ook handelswetten
en -regelgevingen in andere landen waar u zaken
doet, naleven.
We doen geen zaken met gesanctioneerde landen
of partijen met beperkingen. Lijsten met verboden
zendingen en producten kunnen regelmatig
worden gewijzigd. Als medewerker verwachten
we niet dat u op dit vlak een specialist bent,
maar er wordt wel verwacht dat u hulp zoekt bij
specialisten. Zoek hulp bij de juridische afdeling of
Global Compliance & Ethics.
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We nemen ook niet deel aan boycotten die niet
door de Amerikaanse overheid zijn goedgekeurd.
Als u een verzoek ontvangt om aan een
buitenlandse boycot deel te nemen (of een
verzoek ontvangt om informatie over een boycot
te verstrekken), win dan advies in bij de juridische
afdeling.

Dit is mijn taak
Zorg ervoor dat alles wat voor
import of export bestemd is,
vooraf en naar behoren wordt
geclassificeerd.
Bij grensoverschrijdende
transacties moet u er rekening
mee houden dat er wetten
van meerdere landen van
toepassing kunnen zijn.
Deel ons beleid inzake
handelsnaleving met derde
partijen die namens ons
zaken doen.
Vraag om meer informatie bij
twijfel over de vereisten.
Harsco's gedragscode
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Wat als...?

Q.
A.

Harsco's gedragscode

Een klant heeft gevraagd of ik ons
verzendproces kan aanpassen zodat een
zending niet door een bepaald land moet
passeren.
Dit soort verzoek is eigenlijk een poging om
processen en procedures te omzeilen. Volg
ons beleid om de naleving van de wet te
verzekeren. Als u onder druk wordt gezet om
het tegenovergestelde te doen, bespreek dit
dan met de juridische afdeling.

Q.
A.

Ik moet de verwerking van meerdere bestellingen
versnellen en ik heb de tijd niet om elke klant
handmatig te screenen met behulp van onze
lijsten met verboden zendingen en producten.
U mag deze stap niet overslaan. In
overeenstemming met Harsco's due diligencebeleid moeten elke klant en leverancier
systematisch worden gecontroleerd met behulp
van de relevante overheidslijsten met entiteiten
die geen zaken mogen doen.
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Handelen met voorkennis
In ons werk hebben we toegang tot materiële,
niet-openbare informatie ('voorkennis') over ons
bedrijf – informatie die een redelijke belegger
als belangrijk zou beschouwen bij het maken van
een beslissing om onze aandelen te kopen, te
verkopen of te behouden. We kunnen ook met
vertrouwelijke informatie over onze leveranciers,
onze zakelijke partners en onze klanten
werken. We zijn verplicht om deze informatie
te beschermen. Handel nooit met voorkennis
of verstrek geen vertrouwelijke informatie aan
anderen zodat deze aandelen zouden verhandelen.

Wat u moet weten
Voorbeelden van voorkennis:
S chattingen van toekomstige
winsten
• Toekenning of annulering van
grote contracten
• Geplande fusies of acquisities
• Veranderingen in het uitvoerend
management
• Rechtszaken of juridische activiteiten
•

Een aantal werknemers ("aangewezen
werknemers") van het bedrijf zijn onderworpen
aan strengere beperkingen en mogen alleen met
voorafgaande goedkeuring en tijdens bepaalde
periodes aandelen verhandelen. Als u niet
zeker weet of u onze aandelen wel of niet mag
verhandelen, neemt u contact op met de juridische
afdeling.
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Wat als...?

Q.
A.

Er verschijnt een persbericht op de website
van een onderaannemer om aan te kondigen
dat het een fusie aangaat met een grotere,
naamloze vennootschap.
Omdat deze informatie al openbaar is
gemaakt, wordt het niet als materiële, nietopenbare informatie beschouwd. U mag
op basis van deze informatie aandelen
verhandelen.

Harsco's gedragscode

Q.
A.

Ik hebt ontdekt dat er met een grote,
belangrijke klant over een deal wordt
gesproken. Ik ben vrij zeker dat de deal zal
doorgaan. Mijn moeder wil weten hoe Harsco
het doet en het zou fijn zijn om op zijn minst
de naam van de klant te onthullen.
U mag deze kennis niet delen omdat het
materiële, niet-openbare informatie is. Als ze
deze informatie zou gebruiken om aandelen te
verhandelen of deze aan iemand anders zou
doorvertellen, schenden u en uw moeder ons
beleid en de wet.

Q.
A.

Een leverancier heeft me verteld dat zijn
bedrijf bezig is met de ontwikkeling van
een nieuw product dat zeer winstgevend
zou kunnen zijn. Deze informatie is nog niet
bekendgemaakt, maar op basis van deze
informatie zou ik graag aandelen kopen.
De leverancier heeft blijkbaar materiële,
niet-openbare informatie onthuld die
een investeringsbeslissing zou kunnen
beïnvloeden. Zelfs als de informatie niet over
Harsco gaat, zou het onwettelijk zijn om op
basis van deze informatie aandelen te kopen.
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Antitrust
We concurreren eerlijk en leven de wetten na
die concurrentie en vrije handel bevorderen.
Neem nooit deel aan activiteiten die concurrentie
kunnen beperken en ga geen formele of informele
overeenkomsten aan met een concurrent, klant of
leverancier die de handel zou kunnen beperken of
concurrenten zou kunnen uitsluiten. Als u merkt dat
u zich in een situatie bevindt waarbij een concurrent
dergelijke zaken begint te bespreken, stop dan
onmiddellijk het gesprek en meld het incident aan de
juridische afdeling.

Wat als...?

Q.
A.
54
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Op een recente handelsconferentie wilde een van
onze concurrenten mij apart spreken en hij vroeg
me wat onze biedprijs op een recent voorstel was.
Ik vertelde hem dat die informatie vertrouwelijk is.
Daarna liet hij me met rust.

Wat u moet weten
Praten met een concurrent? Deze
onderwerpen zijn niet bespreekbaar:
P rijzen, kosten, voorwaarden of
verkoopvoorwaarden
• Het manipuleren van biedingen
tijdens een aanbestedingsproces
• Markten, gebieden, producten of
klanten verdelen
• De productie, verkoop of output
beperken
• Voorkomen dat anderen toegang tot
de markt krijgen
• Weigeren om met een klant of
leverancier te werken
•

U hebt het juiste gedaan. Het bespreken van alles
wat verband houdt met prijzen en facturatie met
een concurrent, zelfs in een informele situatie, is
een schending van ons beleid en de wet. Meld het
incident aan de juridische afdeling.
Harsco's gedragscode
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Eerlijk handelen
We behandelen onze zakelijke partners op een
eerlijke manier. Het verzamelen van informatie over
concurrenten is een gangbare praktijk in elke sector.
We streven ernaar om dit wettelijk en etisch te doen.
Marktonderzoek, productevaluatie en analyse van
openbare documenten zijn allemaal aanvaardbare
methoden om informatie te verkrijgen; fraude, onjuiste
voorstelling van zaken en bedrog zijn dit niet. Vraag
nooit vertrouwelijke informatie van een concurrent
aan huidige of voormalige werknemers of aan externe
partners, klanten of leveranciers. Als u informatie
over concurrenten ontvangt waarvan u denkt dat
deze vertrouwelijk is of als u deze op onrechtmatige
wijze hebt verkregen, meld dit dan aan de juridische
afdeling.

Harsco's gedragscode
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Dit is mijn taak
Verzamel informatie over
concurrenten op een wettelijke
en ethische manier.
Houd vertrouwelijke informatie
– die van ons en onze
concurrenten – vertrouwelijk.
Zorg ervoor dat derde partijen
die namens ons handelen, onze
normen naleven.
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6.

Mijn inzet voor gemeenschappen

6.1 Maatschappelijke, charitatieve en politieke activiteiten
6.2 Mensenrechten
6.3 Milieubescherming
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Waarom het belangrijk is
Het dienen en ondersteunen van
gemeenschappen waar we wonen en werken is
een belangrijke manier om onze waarden uit te
drukken. We streven ernaar om een goede buur
en modelbedrijf te zijn door onze tijd, ons talent
en onze energie aan anderen te geven om van de
wereld een betere plek te maken.
Harsco's gedragscode
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Maatschappelijke, charitatieve en politieke activiteiten
We moedigen u aan om vrijwillig uw tijd, talent
en geld ter beschikking te stellen om doelen te
ondersteunen die belangrijk voor u zijn. Dit kan ook
het steunen van politieke kandidaten en campagnes
omvatten. Zorg ervoor dat u geen geldmiddelen,
eigendommen, bronnen, tijd of de Harsco-naam
gebruikt om uw activiteiten te ondersteunen. Maak
duidelijk dat uw persoonlijke standpunten en acties
niet die van het bedrijf zijn.

Harsco's gedragscode
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Wat u moet weten
S oms kan Harsco mededelingen doen over
politieke kwesties die onze activiteiten
kunnen beïnvloeden.
• Lobbyingactiviteiten namens Harsco
moet eerst door het hoofd van de Harsco
General Counsel (juridische afdeling)
worden goedgekeurd.
• Harsco dwingt medewerkers nooit om op
iemand te stemmen.
•

57

INHOUDSOPGAVE | INFORMATIEBRONNEN | WOORDENLIJST | INDEX

6,2

Mensenrechten
We zijn van mening dat ieder mens recht heeft op
veilige, gezonde arbeidsomstandigheden en met
waardigheid en respect wordt behandeld.
We verwachten dat leveranciers in heel onze
wereldwijde leveringsketen onze toewijding aan
dezelfde hoge normen delen.
We streven er ook naar om conflictmineralen
op een verantwoorde manier aan te kopen. We
houden ons aan wetten die de openbaarmaking
van hun gebruik vereisen en we moedigen onze
leveranciers om aan soortgelijke beleidslijnen en
systemen aan te nemen.
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Wat u moet weten
We verbieden:
• Kinderarbeid
• Dwangarbeid
• Lijfstraffen of misbruik
• Slavernij
• Mensenhandel

Harsco's gedragscode
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Milieubescherming
We zetten ons allemaal in voor milieumanagement
van de hoogste kwaliteit in ons werk, en voor het
naleven van de milieuwetgeving. Uw zakelijke
beslissingen moeten altijd gezonde milieupraktijken
bevatten. Kies indien mogelijk milieuvriendelijke
en duurzame energiebronnen en doe uw deel
om natuurlijke hulpbronnen te beschermen.
Behandel en verwijder gevaarlijke en ongevaarlijke
afvalstoffen op een ecologisch verantwoorde
manier.

Dit is mijn taak
Leef de lokale milieuwetgeving en
milieuregelgeving na.
Streven naar een voortdurende
verbetering van de
milieuprestaties.
Werk samen met milieucontroles
om ervoor te zorgen dat we aan
aanvaardbare normen voldoen.
Kies technologieën, processen en
behandelingsalternatieven die de
afvalhoeveelheid verminderen.

Wat als...?

Q.
A.
Harsco's gedragscode

Er komt een ongebruikelijke afscheiding met
een onaangename geur uit een pijp op een
projectsite.
Breng uw leidinggevende van het probleem op
de hoogte. Als u niet tevreden bent met het
antwoord, rapporteer de kwestie dan aan de
afdeling milieu, gezondheid en veiligheid.

Q.
A.

Ik heb gemerkt dat niet alle elektrische
apparatuur wordt uitgeschakeld wanneer deze
niet wordt gebruikt.
Bespreek dit met uw leidinggevende. Als u
de kwestie onder de aandacht brengt, kan
dit leiden tot een besparing van financiële en
milieubronnen. U kunt ook contact opnemen
met de afdeling milieu, gezondheid
en veiligheid.
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Informatiebronnen
U kunt ook altijd contact opnemen met de volgende informatiebronnen voor advies en hulp of de onderstaande beleidsreferenties raadplegen. Als u een beleid
niet kunt vinden of een gebroken link naar een online beleid hebt ontdekt, zoek dan hulp bij uw manager of leidinggevende of neem contact op met de lokale
HR-vertegenwoordiger, zodat ze het beleid aan u kunnen overhandigen.

Informatiebron:

Voor hulp bij:

Contact:

Harsco's integriteitslijn

Alle kwesties inzake de gedragscode

Alle leden van Global Compliance & Ethics (GC&E)
E-mailadres: compliance@harsco.com
Website: http://compliance.harsco.com/

Harsco Global Compliance & Ethics (globale
naleving en ethiek)

Alle kwesties inzake de gedragscode of vragen over het bedrifjsbeleid,
bedrijfswaarden en bedrijfsethiek

Alle leden van Global Compliance & Ethics (GC&E)
E-mailadres: compliance@harsco.com

Harsco Corporate Legal Department
(bedrijfsjuridische afdeling)

Alle kwesties inzake de gedragscode, waaronder vragen over wetten
en onderzoeken van een overheidsfunctionaris en de goedkeuring van
lobbyingactiviteiten

Bron van uw regionaal Office of General Counsel (OGC, kantoor van de juridische
afdeling) of van een vertegenwoordiger van een afdeling
E-mailadres: legaldepartment@harsco.com

Harsco Corporate Communications Department
(afdeling bedrijfscommunicatie)

Vragen van de media

De Afdeling Corporate Communications
E-mailadres: corporatecommunications@harsco.com

Harsco Environmental Health and Safety (EH&S,
Milieu, gezondheid en veiligheid)

Zaken op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid

Contact: 717-763-7064
E-mailadres: info@harsco.com

Harsco Investor Relations Department (afdeling
investeerdersrelaties)

Vragen van de investeerdersgemeenschap

Directeur van investeerdersrelaties
E-mailadres: ir@harsco.com
Website: http://investors.harsco.com/phoenix.zhtml?c=108575&p=irol-irhome

Harsco Internal Audit (interne audit)

Vragen over interne controles

Alle leden van de afdeling Internal Audit.
U kunt contactinformatie over de afdeling vinden in het Harsco Global Address book
(globale adresboek van Harsco)
of bij uw leidinggevende.

Harsco Human Resources (personeelszaken)

Vragen over werkgelegenheid, voordelen, betalingen, gedrag op de
werkplek en werkprestaties en het HR-beleid en bedrijfswaarden

Uw lokale Human Resources-vertegenwoordiger.
U kunt de namen vinden in het Harsco Global Address book (globale adresboek van
Harsco) of bij uw leidinggevende.
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Woordenlijst
Deze woordenlijst definieert enkele van de fundamentele concepten en termen die in onze gedragscode worden gebruikt.
Misbruik. Iemand slecht behandelen, foutief of
niet-reglementair gebruik of gebruik dat kan leiden
tot letsel of schade. Gruwelijke of gewelddadige
verbale of fysieke mishandeling van een persoon.
Omkoping. Iets van waarde aanbieden, beloven,
geven of ontvangen om een oneigenlijk voordeel of
een gunstige zakelijke beslissing te behalen.
Kinderarbeid. Werk dat door jonge kinderen
wordt uitgevoerd en dat hun gezondheid, onderwijs
en algemeen welzijn in gevaar kan brengen, of
plaatsen waar jonge kinderen worden uitgebuit of
wanneer er aan hun werk criminele of gevaarlijke
activiteit zijn verbonden.
Bedrijfseigendommen. Alles wat ons bedrijf
gebruikt om zaken te doen, met inbegrip van
apparatuur, benodigdheden, voertuigen, meubels,
computersystemen, software, telefoons en
bekabelde en draadloze apparaten. Deze omvatten
ook informatie, handelsgeheimen en medewerkers.
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Belangenconflicten. Een situatie van verdeelde
loyaliteit, waarin persoonlijke belangen de zakelijke
belangen van het bedrijf in gevaar brengen.

Fraude. Vervalsen, liegen of een verkeerde
voorstelling van de feiten om een oneerlijk
voordeel te verkrijgen.

Discriminatie. Oneerlijke of ongelijke
behandeling van een persoon of groep op basis van
kenmerken die door de wet worden beschermd.

Geschenk. Iets van waarde, inclusief contact
geld, tickets, reizen en vakantieverblijven.

Elektronische apparatuur. Digitale bestanden,
informatie, databases, software, accounts en
wachtwoorden, en de apparaten, hulpmiddelen
en apparatuur die worden gebruikt om informatie
op te slaan, te verzenden, te ontvangen en op te
halen.
Faciliterende betalingen. Een kleine
betaling aan een overheidsfunctionaris of een
vertegenwoordiger van een overheidsinstantie om
een routinematige handeling of dienst sneller te
voltooien.

Overheidsfunctionaris. Een werknemer of
aangewezen persoon van een overheid of een
bedrijf, organisatie, agentschap of comité dat
in handen is van de overheid. Medewerkers of
vertegenwoordigers van een politieke partij,
politieke kandidaten en medewerkers en leden
van internationale organisaties die overheden
vertegenwoordigen kunnen hier ook deel van
uitmaken.
Intimidatie. Ongewenst fysiek, verbaal of
visueel gedrag op basis van het beschermde
statuut van een persoon.

Harsco's gedragscode
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Woordenlijst
Mensenhandel. Het werven, herbergen,
overbrengen of ontvangen van personen door
middel van geweld, fraude of ontvoering voor
oneigenlijke doeleinden, zoals dwangarbeid of
seksuele uitbuiting.
Handelen met voorkennis. Het kopen,
verkopen of houden van effecten – of anderen
raad geven om dat te doen – op basis van
materiële, niet-openbare informatie.
Intellectueel eigendom. Kennis, ideeën,
ontdekkingen, formules, uitvindingen en andere
immateriële activa die commerciële waarde hebben
en door auteursrechten, patenten, dienstmerken en
handelsmerkwetten worden beschermd.
Internationale handel. De uitwisseling van
kapitaal, goederen en diensten tussen twee of
meer landen of regio's.
Management. Leiders, managers,
leidinggevenden en anderen die een zekere
mate van gezag uitoefenen.
Harsco's gedragscode

Materiële niet-openbare informatie.
Informatie die nog niet aan het publiek
is bekendgemaakt en waarvan men
redelijkerwijs zou verwachten dat die de
beslissing van een investeerder om effecten
van een bedrijf te kopen, te verkopen of te
behouden, zou beïnvloeden.
Witwassen van geld. Het proces waarbij
criminelen de oorspronkelijke bron en
het beheer van geldmiddelen die door
crimineel gedrag zijn verworven, proberen te
verbergen, door het erop te laten lijken dat
die geldmiddelen van een betrouwbare bron
afkomstig zijn.
Medewerkers. Personen in dienst van het
bedrijf of die voor ons werken.

en speciale toepassingen waarmee u
commentaren, artikelen, meningen, ideeën,
informatie en afbeeldingen kunt plaatsen en
delen.
Leverancier. Elke persoon, die een
vertegenwoordiger van een bedrijf is of
een bedrijf dat probeert of van plan is een
product of dienst aan het bedrijf te verkopen,
waaronder adviseurs, aannemers en
vertegenwoordigers.
Derde partij. Een koper, verkoper,
vertegenwoordiger of een andere persoon
of onderneming die betrokken is bij een
transactie, contract of zakelijke overeenkomst
en geen medewerker, directeur of manager
van ons bedrijf is.

Sociale media. Online communicatiekanalen
die het delen van inhoud, de individuele
inbreng van informatie en interactie bieden,
waaronder websites, chatrooms, blogs,
nieuwsfeeds, site voor sociaal netwerken
62
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