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EEN NIET-ONDERHANDELBARE
BASIS VOOR GEDRAGSNORMEN
INLEIDING
Antoine Frérot,
Voorzitter en CEO

O

nze Groep hecht er het grootste
belang aan dat al zijn activiteiten
worden uitgevoerd met strikte
inachtneming van zijn ethische en
nalevingsregels, ongeacht de geografische
of economische context waarin we onze
verschillende activiteiten uitvoeren.
Het niet naleven van deze regels kan
een onaanvaardbaar risico inhouden
voor de gehele Groep; zijn belangen, zijn
werknemers, zijn imago en zijn prestaties.
De naleving ervan creëert waarde,
aangezien dit vertrouwen schept bij onze
medewerkers, onze aandeelhouders, onze
partners en onze klanten.

Tot slot hangt voor mijzelf en de meesten
van jullie de voldoening over onze
activiteiten ook af van de manier waaróp
we het doen. Daarom vraag ik jullie om
deze ethische en nalevingsregels, die deel
uitmaken van het niet-onderhandelbare
fundament van de gedragsnormen van
onze Groep, strikt na te leven.

« NALEVING VAN ONZE REGELS
EN NORMEN OP HET GEBIED
VAN ETHIEK EN COMPLIANCE,
SCHEPT VERTROUWEN BIJ
ONZE STAKEHOLDERS. »

D

e Veolia Groep (de “Groep”) gelooft
dat eerlijkheid, integriteit en
redelijkheid essentiële waarden
zijn die in al zijn bedrijfsactiviteiten tot
uitdrukking moeten komen.
Deze gedragscode (de “Code”) beschrijft de
principes en handelingen die erop gericht
zijn te voldoen aan de inzet van de Groep
om, zonder enig voorbehoud, elke vorm van
corruptie en gelijkaardig of gelijkwaardig
gedrag te verbieden en de regels en “best
practices” op dit gebied na te leven.

SAMEN IN ACTIE TEGEN CORRUPTIE!
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Deze Code vormt een integraal onderdeel
van het bestaande interne beleid en de
procedures van de Groep, die ook moeten
worden nageleefd.
Deze Code is van toepassing binnen alle
ondernemingen die direct of indirect
onder de zeggenschap staan van Veolia
SA in Frankrijk en in alle landen waar zij
gevestigd zijn, of waar zij hun activiteiten
uitoefenen, ongeacht hun rechtsvorm.

De illustraties in deze gids zijn afkomstig uit de geïllustreerde
gedragscode voor corruptiebestrijding “Samen in actie
tegen corruptie!”, die tot doel heeft iedereen te helpen zijn
verplichtingen te begrijpen en risicovol gedrag te herkennen
en te vermijden. Dit document kan worden gedownload van de
intranetsite van de Compliance afdeling: https://oneintranet.
veolia.com/corp-ria-complianceintranet/
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TOEPASSING VAN DE CODE,
KENNIS EN SAMENWERKING

1.

TOEPASSING VAN
DE CODE, KENNIS
EN SAMENWERKING

tijde elke transactie die in zijn naam of onder
zijn verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd,
aan een zorgvuldig onderzoek onderwerpen.
In het kader van deze onderzoeken vereist
de Groep dat personen die onder zijn gezag
staan en personen die in zijn naam of voor
zijn rekening handelen, samenwerken met de
Groep en alle externe adviseurs die de Groep
aanstelt. Elk gebrek aan samenwerking in het
kader van deze onderzoeken kan leiden tot
disciplinaire of contractuele maatregelen.
Voor de correcte toepassing van deze
bepalingen stelt de Groep opleidingen en
middelen ter beschikking aan de betrokken
personen; elke werknemer kan verzoeken
om een dergelijke opleiding te mogen volgen
en elke functioneel en organisatorisch
verantwoordelijke moet zich ervan vergewissen dat de personen die onder zijn of haar
bevoegdheid vallen, de opleidingen hebben
gevolgd die op hun situatie van toepassing
zijn. Bovendien verbindt de Groep zich ertoe
elke desbetreffende persoon te ondersteunen

De bepalingen van deze Code zijn rechtstreeks en persoonlijk van toepassing op
alle leidinggevenden of werknemers van
de Groep en, meer in het algemeen, op
alle personen die te maken hebben met
de Groep of deze vertegenwoordigen,
ongeacht de omgeving waarin zij hun taken
uitvoeren, of het land waarin de activiteiten
worden uitgevoerd.
De managers of werknemers van de Groep
moeten er zoveel mogelijk voor zorgen
dat de bepalingen van deze Code, of ten
minste bepalingen van deze Code of een
minimum-equivalent, worden toegepast

« DEZE CODE IS VAN
TOEPASSING OP ALLE
MANAGERS OF WERKNEMERS
VAN DE GROEP EN, MEER
IN HET ALGEMEEN, OP ALLE
PERSONEN DIE TE MAKEN
HEBBEN MET DE GROEP OF
DEZE VERTEGENWOORDIGEN. »
bij de juiste toepassing van deze Code:
elke manager of werknemer heeft dus het
recht om advies te vragen aan zijn of haar
manager, zijn of haar compliance officer,
of de ethische commissie om hem of
haar te helpen zijn of haar verplichtingen
te begrijpen en na te komen; de Groep
verbindt zich ertoe om, voor zover nodig
en mogelijk, de vertrouwelijkheid van deze
benaderingswijze te respecteren.

door elke derde partij waarmee de Groep
een zakelijke relatie heeft (leverancier, klant,
partner, non-profitorganisaties, enz.).
De managers of werknemers van de Groep
die deze Code schenden, of managers die,
door hun duidelijk gebrek aan controle en
toezicht, aansprakelijk zijn voor dergelijke
schendingen, kunnen te maken krijgen met
disciplinaire maatregelen die kunnen leiden
tot het royeren, ontslag of beëindiging van
hun contractuele banden.
Om de naleving van de bepalingen van deze
Code te garanderen, kan de Groep te allen
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PREVENTIE VAN - EN VERBOD OP ACTIEVE
CORRUPTIE EN GELIJKGESTELD GEDRAG

- ACTIEVE CORRUPTIE -

2.

PREVENTIE VAN -,
EN VERBOD OP
ACTIEVE CORRUPTIE
EN GELIJKGESTELD
GEDRAG

Praktisch advies
Als je het vermoeden hebt, of op de hoogte bent van enige vorm van corruptie, dan moet je er alles
aan doen om dit te voorkomen. Je moet dit ook altijd melden aan het management of, als dit niet
mogelijk is, gebruik maken van het klokkenluidersysteem van de Groep. Als je twijfels of vragen hebt
over de situatie, dan kun je dit vertrouwelijk bespreken met je compliance officer.

a. ACTIEVE CORRUPTIE EN
GELIJKGESTELD GEDRAG
De Groep verbiedt ten strengste elke
daad van corruptie, zowel jegens een
overheidsfunctionaris als een bedrijf of
individu, evenals elke andere daad die
zou kunnen worden geïnterpreteerd als
een dergelijke gedraging; dit geldt in het
bijzonder voor beïnvloeding van de handel. In
het algemeen verbiedt de Groep elk gedrag
dat eruit bestaat te proberen een gunst van
een derde te verkrijgen als tegenprestatie
voor een onrechtmatig, beloofd, toegekend
of verondersteld voordeel.

Onreglementaire
betalingstransacties,
dat wil zeggen illegale en/of ongedocumenteerde betalingen die erop gericht
zĳn een administratief proces te omzeilen
of te bespoedigen, zĳn verboden, zelfs
als het doel van een dergelĳke procedure
legitiem is.
Ook handelingen van behulpzaamheid die
eruit bestaan een derde partij een gunst
te verlenen (bijv. werk, contract voor de
levering van goederen of diensten) zonder
bewezen economische rechtvaardiging of
buiten het kader van sociale - of humanitaire
acties die de Groep in het kader van zijn
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sponsor- of aanmoedigingsactiviteiten (bijv.
infra) uitvoert, zijn verboden.
b. OFFERTES EN GUNNING VAN
CONTRACTEN

van de offerteprocedure om, erop gericht
is ten onrechte informatie van de koper
te verkrijgen en, meer in het algemeen,
elk onrechtmatig voordeel te behalen,
uitdrukkelijk verboden.

De Groep onthoudt zich van praktijken
die erop zijn gericht de vrije toegang en
de gelijke behandeling van de gegadigden
voor openbare verwerving en de vrije en
eerlijke uitoefening van mededinging te
beperken, of praktijken die daartoe leiden.

Elke handeling die tot doel of tot gevolg
heeft dat mededinging wordt beperkt,
met name in het kader van een onwettige
overeenkomst met een of meer gegadigden
of enige andere concurrentiebeperkende
praktijken, is eveneens verboden.

In dit verband is elke handeling die, buiten
de reglementaire of specifieke context

c. POLITIEKE ACTIVITEITEN EN
BIJDRAGEN
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PREVENTIE VAN - EN VERBOD OP ACTIEVE
CORRUPTIE EN GELIJKGESTELD GEDRAG

- STUREN VAN CADEAUS / UITNODIGINGEN voor rekening van de Groep handelen,
kunnen om beleefdheidsredenen cadeaus
of uitnodigingen moeten aanbieden aan
zakenpartners. Degenen die dergelijke
cadeaus of uitnodigingen aanbieden,
moeten dit uitsluitend doen in het belang
van de Groep, binnen de grenzen van hun
bevoegdheden en plichten, ten gunste van
een persoon die geïdentificeerd en bekend
is, en duidelijk vermelden dat dit cadeau of
deze uitnodiging van de Groep afkomstig is.

Praktisch advies
Elke werknemer en manager moet bijzonder waakzaam zijn. In alle gevallen moet je, voordat
je cadeaus of uitnodigingen verstuurt, zoveel mogelijk controleren (via de website, contractuele
documenten), of de ontvanger in principe het recht heeft om deze aan te nemen. Mocht je vragen
hebben over de interpretatie van de geldende regels, raadpleeg dan je lokale compliance officer of die
van de business unit.

De Groep verbindt zich ertoe geen politieke
activiteiten te ontplooien of een bijdrage
te leveren aan een politieke partij of
een verkiezingskandidaat. Geen enkele
manager, werknemer of derde partij mag
de Groep inschakelen of de middelen van
de Groep op welke manier dan ook voor een
dergelijke activiteit of bijdrage aanwenden.
Deze ongeoorloofde politieke activiteiten
en bijdragen omvatten in het bijzonder
elke deelneming en elk voordeel of
donatie (in geld of in natura) aan een

- Zij moeten de juistheid van de schenking
beoordelen en rekening houden met de
zakelijke omstandigheden die het cadeau
of de uitnodiging rechtvaardigen en met
de positie van de persoon aan wie het
cadeau of de uitnodiging wordt gegeven.
Deze cadeaus of uitnodigingen moeten
van een redelijke aard en waarde zijn en
moeten zowel door de Groep als door
de persoon die ze ontvangt publiekelijk
bekend gemaakt kunnen worden; ze
mogen niet worden geacht een beslissing
met betrekking tot de Groep te kunnen
beïnvloeden.

- Managers en medewerkers moeten er
verder strikt op toezien dat de aard en de
waarde van deze cadeaus en uitnodigingen
in overeenstemming zijn met de lokale weten regelgeving, in het bijzonder wanneer
de persoon die ze ontvangt, openbare en/
of electorale functies bekleedt.
- De Groep verbiedt het aanbieden
van een cadeau of uitnodiging onder
voorwaarden die erop zijn gericht het
bestaan van een dergelijk cadeau of een
dergelijke uitnodiging te verbergen of
waarvan de aard waarschijnlijk in strijd is
met de goede zeden of die van financiële
of quasi-financiële aard is (contant
geld, cadeaubonnen, reisvouchers of
verhandelbare goederen, leningen, enz.).
Binnen de grenzen van deze Code en
eventueel toepasselijke wettelijke regels,
mogen managers van dochterondernemingen of lokale werknemers, in naam
van hun management en met toestemming
van hun compliance officer, indicatieve of
verplichte drempels bepalen.

politieke organisatie of partij, of zelfs
aan een persoon die met name in het
kader van een lokale of nationale politieke
campagne wordt ingeschakeld.
d. CADEAUS EN UITNODIGINGEN
AAN DERDEN (KLANTEN,
LEVERANCIERS, PARTNERS,
OPENBARE OF PARTICULIERE
INSTANTIES)
De managers of medewerkers van de
Groep, evenals derden die in naam en
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PREVENTIE VAN EN VERBOD OP PASSIEVE CORRUPTIE
EN BELANGENVERSTRENGELING BINNEN DE GROEP

3.

- PASSIEVE CORRUPTIE -

PREVENTIE VAN - EN
VERBOD OP PASSIEVE
CORRUPTIE EN
BELANGENVERSTRENGELING
BINNEN DE GROEP
Praktisch advies

a. PASSIEVE CORRUPTIE
De Groep verbiedt al zijn managers, werknemers en derden die in zijn naam of in zijn
opdracht handelen, ten strengste om zich in
te laten met enige vorm van passieve corruptie, zoals het vragen of aanvaarden van
een onrechtmatig of verborgen voordeel,
ongeacht de aard of waarde ervan, als tegenprestatie voor een gunstige tegenprestatie door de Groep of een derde partij.
b. BELANGENVERSTRENGELING
Geen enkele beslissing die in naam van de
Groep wordt genomen, mag worden beïnvloed door belangenverstrengeling, onge-

acht of deze ogenschijnlijk of daadwerkelijk is. Dergelijke belangenverstrengelingen
kunnen zich met name voordoen wanneer
de persoonlijke belangen (financieel, familie) van een manager of werknemer van de
Groep of van een derde partij die in naam
of voor rekening van de Groep handelt, potentieel of daadwerkelijk verstrengeld raken
met een aangelegenheid waar hij of zij in
het kader van zijn of haar taken binnen de
Groep mee te maken heeft.
Elke persoon die mogelijk in een dergelijke
situatie terechtkomt, moet, alvorens enige
actie te ondernemen of in ieder geval zodra
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Als je het vermoeden hebt, of op de hoogte bent van enige vorm van corruptie, dan moet je er alles aan
doen om dit te voorkomen. De Veolia-directeur gedraagt zich correct en instrueert de interne teams om
een eerlijk en evenwichtig bod te doen, om het recyclingbedrijf niet te veel te betalen en om te voorkomen
dat collega’s op dezelfde manier worden benaderd. Als je twijfels of vragen hebt over de situatie, dan kun
je dit vertrouwelijk bespreken met je compliance officer.

hij of zij op de hoogte is van een dergelijke
belangenverstrengeling, onmiddellijk zijn
of haar leidinggevende daarvan schriftelijk
op de hoogte stellen en afzien van verdere
handelingen, tenzij hem of haar, afhankelijk
van het geval, onder voorwaarde uitdrukkelijke toestemming wordt verleend. Wanneer
de belangenverstrengeling betrekking heeft
op een staflid of manager, mag een dergelijke toestemming alleen worden afgegeven
na een formeel overleg met de compliance
officer of het hoofd van de Compliance afdeling van de Groep.

In situaties die een bijzondere vertrouwelijkheid vereisen (met name in het geval
van privacy kwesties), kan de bij de
verstrengeling betrokken persoon rechtstreeks zijn of haar compliance officer of
de Ethische Commissie raadplegen. De
Groep verbindt zich ertoe de zaak strikt
vertrouwelijk te onderzoeken en ervoor
te zorgen dat de belangenverstrengeling
kan worden beslecht door de negatieve
effecten op de belangen van de Groep en de
desbetreffende persoon zoveel mogelijk te
beperken.

September 2020 / Bijlage bij de interne statuten van elk onderdeel van de Groep

12

GEDRAGSCODE VOOR CORRUPTIEBESTRIJDING

GEDRAGSCODE VOOR CORRUPTIEBESTRIJDING

PREVENTIE VAN EN VERBOD OP PASSIEVE CORRUPTIE EN
BELANGENVERSTRENGELING BINNEN DE GROEP

13

PREVENTIE VAN EN VERBOD OP PASSIEVE CORRUPTIE
EN BELANGENVERSTRENGELING BINNEN DE GROEP

- BELANGENVERSTRENGELING Cadeaus en uitnodigingen kunnen verder
alleen worden geaccepteerd, als ze een
redelijke waarde en aard hebben; ze moeten
in elk geval publiekelijk bekend gemaakt
kunnen worden, zowel door de persoon
die ze aanbiedt als door de persoon die ze
ontvangt.
Binnen de grenzen van deze Code en
eventueel toepasselijke regels, mogen
managers van dochterondernemingen
of lokale werknemers, in naam van hun
management en met toestemming van
hun compliance officer, indicatieve of
verplichte drempels bepalen.

Praktisch advies
Als je het vermoeden hebt, of op de hoogte bent van enige vorm van belangenverstrengeling, dan
moet je dit altijd melden aan het management en, indien nodig, aan de compliance officer. Een
zakelijke relatie mag nooit gebaseerd zijn op “vertrouwen op de blauwe ogen” van personen of
bedrijven. Als je twijfels of vragen hebt over de situatie, dan kun je dit vertrouwelijk bespreken met je
compliance afdeling of HR management.

c. ONTVANGEN CADEAUS EN
UITNODIGINGEN
Managers en medewerkers en derden die in
naam of ten behoeve van de Groep handelen, mogen, met inachtneming van de onderstaande regels, om beleefdheidsredenen
cadeaus of uitnodigingen van zakenpartners in ontvangst nemen. De Groep verbiedt
ten strengste:
• Elke vorm van verzoeken om cadeaus of
uitnodigingen;
• Alle cadeaus of uitnodigingen die in het

« CADEAUS EN UITNODIGINGEN
MOGEN VERDER ALLEEN
WORDEN GEACCEPTEERD ALS ZE
EEN ACCEPTABELE WAARDE EN
AARD VERTEGENWOORDIGEN. »
Elk cadeau of uitnodiging dat/die niet
voldoet aan de voorgaande regels
moet worden geweigerd en, indien van
toepassing, worden geretourneerd (de
compliance officer zal met het management
de te nemen maatregelen bekijken, indien
een dergelijke teruggave materieel of
redelijkerwijs onmogelijk is).

Personen aan wie cadeaus en uitnodigingen
worden aangeboden die vragen kunnen
oproepen (met name over de waarde
of de aard ervan, of in het licht van de
betreffende omstandigheden), moeten het
management onmiddellijk op de hoogte
brengen.

geheim of van een onbekende of niet nauwkeurig geïdentificeerde persoon worden
ontvangen;
• Alle cadeaus of uitnodigingen die in contanten of een equivalent daarvan (bijvoorbeeld cadeaubonnen of handelswaar) worden ontvangen;
• Alle cadeaus of uitnodigingen die in strijd
zijn met de geldende lokale regelgeving
(met name vanwege de waarde, de aard, ... );
• Alle cadeaus of uitnodigingen die in strijd
zijn met het fatsoen.
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ANDERE RISICOSITUATIES WAARVOOR SPECIFIEKE
REGELS GELDEN

4.

ANDERE RISICOSITUATIES WAARVOOR
SPECIFIEKE REGELS
GELDEN

a. SPONSORING EN MECENAAT
Sponsoring en mecenaat bestaan uit
financiële steun of steun in natura voor
niet-zakelijke doeleinden (filantropisch,
humanitair, sociaal, cultureel, enz.) ten
gunste van evenementen of organisaties.
Deze activiteiten mogen alleen in naam
en voor rekening van de Groep worden
uitgevoerd in strikte overeenstemming met
het interne beleid en de procedures van de
Groep en zijn met name onderworpen aan
voorafgaande toestemming. Ze mogen
uitsluitend zijn gericht op het promoten
van het merk of imago van de Groep en

mogen alleen worden uitgevoerd met en/
of ten gunste van legitieme organisaties
met een reputatie die op ethisch niveau
naar alle waarschijnlijkheid niet in twijfel
zal worden getrokken.
De leidinggevenden en medewerkers van
de Groep moeten er strikt op toezien dat
deze sponsoring- en mecenaat-activiteiten
niet onrechtmatig kunnen worden gebruikt
ten gunste van de persoonlijke belangen
van derden en in het bijzonder van eenieder
die een openbaar ambt bekleedt of van een
verklaarde of potentiële kandidaat voor een
dergelijk ambt. In geval van twijfel moet de
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operatie onmiddellijk worden opgeschort
en moet de compliance officer op de hoogte
worden gesteld.
b. LOBBYEN
Lobbyen bestaat uit het uitoefenen van
lobbyactiviteiten bij een overheidsinstantie
om het imago, de producten en diensten
van de Groep of van zijn bedrijven of
entiteiten te promoten. Een lobbyist kan
een manager of werknemer van de Groep
zijn of een derde, die in naam van de
Groep taken uitvoert in het kader van een
contractuele missie; de integriteit moet,
indien van toepassing, worden beoordeeld
conform de modaliteiten die in deel (c)
hieronder worden beschreven. Ongeacht de
naam die aan deze lobbyactiviteiten wordt
gegeven, moeten deze activiteiten worden
uitgevoerd met inachtneming van de ethiek,
de lokale regelgeving en de procedure van
de Groep en deze Code, en door het strikt
vermijden van elk risico van beïnvloeding.
Lobbyisten moeten personen en derden die
zij ontmoeten, duidelijk informeren dat zij
in naam van de Groep handelen en ervoor
zorgen dat zij elke verwarring met andere
activiteiten vermijden die op particuliere of
professionele basis of in het kader van een
mandaat kunnen worden uitgeoefend (of
het nu gaat om een verenigings-, politiek of
vakbondsmandaat).
Lobbyisten die in naam van de Groep
handelen, moeten zich ten aanzien van de
personen die zij ontmoeten en de directe
omgeving van deze personen onthouden
van elke poging om via frauduleuze
middelen informatie te verkrijgen en van

elke opzettelijke overbrenging van valse of
misleidende informatie.
In sommige landen of ten aanzien van
bepaalde personen of nationale of
internationale instellingen gelden voor
dergelijke lobbyactiviteiten specifieke
voorschriften, die verplichtingen opleggen
ten aanzien van met name de personen
die de missie uitvoeren, de voorwaarden
van deze missie of de personen die men
ontmoet (met name parlementsleden en
gekozen functionarissen). Elke manager
van een lobbymissie (of deze nu wordt
uitgevoerd door een manager of werknemer
van de Groep of door een derde partij) moet
nagaan of de betrokken missie mogelijk
onder dergelijke regels valt en, indien
van toepassing, er strikt op toezien dat
de bepalingen van dergelijke regels strikt
worden nageleefd.
c. TUSSENPERSONEN, LEVERANCIERS EN
ZAKENPARTNERS
De Groep zal erop toezien dat de activiteiten
van zijn zakenpartners (klanten, leveranciers,
dienstverleners, tussenpersonen, enz.) geen
risico vormen voor de Groep, in het bijzonder
in het geval dat deze zakenpartners zich niet
houden aan de internationale en nationale
regelgeving en erkende “best practices” voor de
preventie van corruptie en gelijkgesteld gedrag.
In deze context moeten de managers en
medewerkers van de Groep ervoor zorgen
dat elke zakelijke relatie met een van hun
zakenpartners is onderworpen aan een
gedegen risicoanalyse vooraf, met name
met betrekking tot eventueel gevaar voor
corruptie.
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ANDERE RISICOSITUATIES WAARVOOR SPECIFIEKE
REGELS GELDEN

- LOBBYEN opleggen, zoals bij bemiddelings- of
bedrijfsadviseringsaangelegenheden),
voorafgaande aan de validatie van de
handelspartner, geen enkele contractuele
verbintenis aangaan met het oog op de
resultaten van deze beoordeling.
d. REGELS INZAKE FINANCIËLE - EN
BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Praktisch advies
Zodra je ook maar de geringste twijfel hebt over mogelijke niet-naleving van de lokale regelgeving,
of de regels en normen van de Groep, is het zeer belangrijk om deze situaties te delen met het
management en, indien nodig, met de compliance officer.

Overeenkomsten die met hen worden
gesloten, moeten specifieke bepalingen
bevatten die de naleving van “best practices”
op dit gebied vereisen en die bepalen dat
elke geconstateerde tekortkoming van de
derde partij in dit opzicht een reden kan zijn
om de relatie met onmiddellijke ingang te
beëindigen.
De persoon die verantwoordelijk is voor de
zakelijke relatie, moet ervoor zorgen dat de
geselecteerde partners in dezen een goede
reputatie hebben. Elke twijfel hieromtrent
moet onmiddellijk worden gemeld aan het
management en aan de compliance officer

om de Groep in staat te stellen een grondig
onderzoek uit te voeren. Om elk risico van
corruptie te voorkomen, wordt een dergelijk
grondig onderzoek aanbevolen voor elke
zakelijke relatie in het kader van een
offerteprocedure of lopende transactie met
een politiek prominent persoon (PPP).
Behalve in geval van absolute urgentie,
die uitdrukkelijk is beoordeeld door de
compliance referee, kan de betrokken
manager, telkens wanneer er een beoordeling wordt uitgevoerd (in het bijzonder
in gevallen waarin de interne procedures
van de Groep in dit verband een verplichting
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De normen en procedures die de Groep
heeft ingevoerd op het gebied van
financiële en boekhoudkundige controle,
zijn er in het bijzonder op gericht om te
voorkomen dat de boeken, registers en
rekeningen worden gebruikt om onwettige
handelingen en, in het bijzonder, elke daad
van corruptie of beïnvloeding, te verbergen.
Daartoe moet elke betaling/voordeel die/
dat in naam van de Groep wordt gedaan/
gegund, een wettig en welomschreven
doel hebben en plaatsvinden ten gunste
van de uiteindelijke eigenaren, in het
bijzonder bij:
- internationale wetgeving inzake sancties, embargo’s en het voorkomen van het
witwassen van geld en de financiering
van terrorisme;
- machtigingen van bevoegdheden en
bancaire machtigingen die volgens
de procedure van de Groep worden
afgegeven;
- validatie/goedkeuringsprocessen (bestelling, levering, betaling) en boekhoudkundige
processen beschreven in de inkoopprocessen
van de Groep.

Elke niet-gedocumenteerde betaling, d.w.z.
niet geboekt, of elke betaling die bewust
een vals doel of een begunstigde vermeldt
of waarvan het werkelijke doel of de begunstigde niet precies bekend is, is verboden. In het verlengde van deze regel is ook
elke betaling in contanten of betalingen
in soortgelijke waarden (edelmetalen, effecten of beursgenoteerde effecten, enz.)
verboden, tenzij een specifieke lokale situatie vooraf uitdrukkelijk wordt gevalideerd
door de financiële - en Compliance afdelingen van de Groep.
Voor zover mogelijk moet eenieder
die een betaling verricht, zich ervan
vergewissen dat de begunstigde zich
houdt aan de wetten en voorschriften
waaraan hij is onderworpen; de door de
Groep aanvaarde betalingsvoorwaarden
mogen er in geen geval op gericht zijn deze
wetten en voorschriften te omzeilen. Tenzij
uitdrukkelijk gevalideerd door de financiële
- en Compliance afdelingen van de Groep,
moet elke betaling worden verricht in het
land waar de dienstverlener daadwerkelijk
gevestigd is of in het land waar de dienst
wordt verleend.
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MELDINGEN

- KLOKKENLUIDEN -

5.

MELDINGEN

Iedere manager en werknemer van de
Groep en iedere externe en/of tijdelijke
medewerker van de Groep die een
overtreding van één of meerdere regels van
de Groep [die zijn opgenomen in de Code
of Conduct en de Ethic Guide] vaststelt
of vermoedens heeft van overtreding
daarvan, kan de Groep hiervan op één van
de volgende manieren op de hoogte stellen:
• via het standaard managementkanaal
• via de Ethische Commissie, die de waarschuwingen binnen de Groep ontvangt

« DE GROEP VERPLICHT ZICH DE
VERTROUWELIJKHEID VAN DE
IN DEZE MELDINGEN ONTHULDE
ZAKEN EN INDIVIDUEN TE
BESCHERMEN EN MET NAME DIE
VAN DE KLOKKENLUIDER EN, IN
VOORKOMEND GEVAL, VAN DE
PERSOON DIE WORDT GEMELD,
EVENALS VAN DE GEMELDE
FEITEN. »

De Groep verplicht zich de vertrouwelijkheid
van de in deze meldingen onthulde
zaken en individuen te beschermen en
met name die van de klokkenluider. Het
waarschuwingssysteem biedt ook de
mogelijkheid om anoniem te blijven,
mocht dat nodig zijn. Binnen de grenzen
van toepasselijke lokale regelgeving,
biedt het waarschuwingssysteem ook
de mogelijkheid om anoniem te blijven
wanneer dat nodig is. In deze gevallen, en

behalve in het geval dat de klokkenluider
te kwader trouw is, verbindt de Groep zich
ertoe geen enkele maatregel te nemen
waarmee de identiteit van de auteur te
achterhalen is.

Praktisch advies
Als het interne klokkenluidersysteem wordt gebruikt, kan de klokkenluider ervoor kiezen om
anoniem te blijven, maar de Groep adviseert deze keuze niet, omdat dit verificatie van de gemelde
gebeurtenissen bemoeilijkt. In alle gevallen wordt de identiteit van een legitieme klokkenluider strikt
vertrouwelijk gehouden.

gegeven, zelfs als de gemelde feiten onjuist
blijken te zijn. Bovendien verbindt de Groep
zich ertoe om, in gevallen waarin de aansprakelijkheid van de klokkenluider waarschijnlijk betrokken is bij de gemelde feiten,
bij de behandeling van de zaak en de mogelijke opvolging ervan rekening te houden
met het bestaan van een dergelijke melding
en de verdere medewerking van de werknemer. Elke persoon binnen de Groep die

misbruik maakt van bovengenoemd waarschuwingssysteem door te kwader trouw
(d.w.z. met kwaadwilligheid, laster of duidelijke onwaarheid en bij herhaling) melding
te maken, kan worden onderworpen aan
disciplinaire maatregelen of zelfs vervolging
in overeenstemming met de van toepassing
zijnde nationale regels.

Bovendien verbiedt de Groep elke (met
name disciplinaire en professionele) maatregel tegen een persoon die te goeder trouw
melding maakt, ongeacht de opvolging die
aan een dergelijke waarschuwing wordt
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WOORDENLIJST VOOR DE
GEDRAGSCODE VOOR
CORRUPTIEBESTRIJDING
ACTIEVE CORRUPTIE
Actieve corruptie is het direct of indirect
aanbieden, beloven of suggereren
van een betaling of voordeel aan een
overheidsfunctionaris of privé persoon in
ruil voor een belofte, vrijgave of gunst.
BEGUNSTIGDE EIGENAAR
De begunstigde eigenaar is de natuurlijke
of rechtspersoon die direct of indirect
zeggenschap heeft over de geldelijke middelen
en voor wie de werkzaamheden worden
uitgevoerd.
BEÏNVLOEDING VAN DE MARKT
Onder beïnvloeding van de markt wordt
verstaan het gebruik of misbruik door een
persoon van zijn werkelijke of vermeende
invloed, met het oog op het verkrijgen van
voorrechten, werk, contracten, vrijstellingen
of elk ander voordeel van een (nationale of
internationale) overheidsinstantie.
BELANGENVERSTRENGELING
Belangenverstrengeling is een situatie waarin
een persoonlijk belang van een werknemer of
vertegenwoordiger binnen of buiten de Groep,
in strijd is met de belangen van de Groep.
Dit kan betrekking hebben op financiële,
professionele, familiaire of andere belangen.
CADEAU
Een cadeau is elk voordeel, materieel goed
of dienst die/dat kan bestaan uit vrijwillig
overgemaakt geld of een vrijwillig gegeven
goed dat, direct of indirect, gratis is. Dit
kunnen contant geld of equivalenten daarvan
zijn, zoals goederen, cadeaubonnen, roerende
of onroerende zaken, enz.

COMPLIANCE OFFICER
De compliance officer is de persoon die door
de compliance afdeling van de Groep in de
verschillende business units, regio’s of landen
is benoemd.
CONCURRENTIEVERVALSING
Onder concurrentievervalsing worden alle
handelingen verstaan die tot doel hebben de
mededinging te beperken of te verstoren en
zo de regels inzake transparantie, redelijkheid
en billijkheid tussen concurrenten te
omzeilen. Dit kan expliciete of stilzwijgende
overeenkomsten omvatten, onderling
afgestemde feitelijke gedragingen, of
misbruik van een machtspositie om andere
concurrenten uit te schakelen.
DE GROEP
De term “Groep” verwijst naar Veolia
Environment en alle direct of indirect
geconsolideerde
dochterondernemingen
DERDE PARTIJEN
De term derde partij verwijst naar klanten,
leveranciers of andere partners van de Groep,
evenals naar elke andere natuurlijke of
rechtspersoon, overheidsfunctionaris of privé
persoon buiten de Groep, ongeacht of er al
dan niet een contractuele relatie met de Groep
bestaat.
GEDEGEN ONDERZOEK (DUE
DILIGENCE)
Gedegen onderzoek betekent de regelmatige
controle- en verificatiemaatregelen van de
Groep om derde partijen te valideren, alsmede
het inschatten van het risico waaraan de
Groep is blootgesteld bij het aangaan van een
zakelijke relatie met deze derde partijen.
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WOORDENLIJST VOOR DE GEDRAGSCODE
VOOR CORRUPTIEBESTRIJDING

LEVERANCIERS
Een leverancier of onderaannemer is een
natuurlijke of rechtspersoon die goederen of
diensten levert aan de Groep.
LOPENDE TRANSACTIE
Een lopende transactie is een transactie of
taak die verband houdt met de uitvoering van
de activiteiten van de Groep en die periodiek
wordt uitgevoerd.
MECENAAT
Een mecenaat bestaat uit het ondersteunen
van organisaties of activiteiten van algemeen
belang (stichtingen, verenigingen van
algemeen belang, enz.) door het schenken van
een som geld, roerende of onroerende zaken of
het verlenen van een lening.
MET CORRUPTIE GELIJKGESTELD
GEDRAG
Met corruptie gelijkgesteld gedrag is elke
handeling die in strijd is met de eerlijkheid,
zoals bijvoorbeeld beïnvloeding, verduistering,
illegale belangenverstrengeling, verduistering
van openbare middelen en/of vriendjespolitiek.
OVERHEIDSOPDRACHT
De term overheidsopdracht verwijst naar overheidscontracten, concessieovereenkomsten en
andere opdrachten die bedoeld zijn om in een
behoefte van algemeen belang te voorzien.
PARTNERS
Een partner is een persoon met wie de Groep
een synergetische relatie opbouwt voor de
uitvoering van een of meer commerciële
activiteiten in het kader van een of meer
contracten.

PASSIEVE CORRUPTIE
Passieve corruptie betekent het accepteren of
ontvangen, direct of indirect, van een betaling
of voordeel van een overheidsfunctionaris of
privé persoon in ruil voor een belofte, vrijgave
of gunst.
POLITIEK PROMINENT PERSOON
(PPP)
Een politiek prominent persoon is een
natuurlijk persoon die een overheidsambt
vervuld of heeft vervuld, of een direct
familielid of naaste medewerker van een
dergelijke persoon.
SPONSORING
Sponsoring bestaat uit het materieel
ondersteunen van een educatief, cultureel,
wetenschappelijk, sociaal, humanitair of
sportief project en het promoten van het
imago van de Veolia Groep of een van de
dochterondernemingen.
TUSSENPERSONEN
Een tussenpersoon is een natuurlijke of
rechtspersoon die betrokken is bij commerciële
onderhandelingen om het sluiten van een
of meer contracten mogelijk te maken of te
vergemakkelijken.
UITNODIGING
Een uitnodiging is een voorstel voor deelname
aan of bijwoning van een evenement,
conferentie, reis, diner, enz.
ZAKELIJKE RELATIES
Een zakelijke relatie is een professionele of
commerciële relatie gedurende een bepaalde
periode. Deze kan in een contract worden
vastgelegd.
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