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Mededeling van de Directeur

Cegedim respecteert de wetten en regelgevingen met betrekking tot het economische leven en leidt al zijn
activiteiten op eerlijke en integere wijze, overeenkomstig strikte ethische normen.
Cegedim heeft zich gebonden aan de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, de principes
van de Universele verklaring van de mensenrechten uit 1948 en de fundamentele conventies van de Internationale
Arbeidsorganisatie.
Sinds een paar jaar constateren wij een versterking van de strijd tegen internationale corruptie. De staten wijzigen hun
wetgevende systemen grondig, soms met een extraterritoriaal bereik van de wetten, zoals bijvoorbeeld de
Amerikaanse en Britse wetten. De rechterlijke samenwerking is versterkt en strikte preventienormen voor
ondernemingen zijn geïntroduceerd.
Tegelijkertijd zijn de financiële sancties aanzienlijk verhoogd in geval van concurrentievervalsende praktijken,
corruptie, handel met voorkennis, fraude en veiligheidsproblemen, met name in verband met persoonsgegevens.
Bovendien is binnen de strijd tegen corruptie besloten tot de verplichting tot preventie van het risico op corruptie en
de rechtvaardiging van de maatregelen en het beleid in dit kader.
Om rekening te houden met al deze ontwikkelingen, hebben wij ons Ethisch handvest herzien.
Deze nieuwe versie van het Ethisch handvest bevestigt onze ethische inzet en houdt rekening met de nieuwe wetten
en regelgevingen op het gebied van zakendoen. Het gebruik ervan is vereenvoudigd en er werden ook concrete
voorbeelden aan toegevoegd.
Mocht u de minste twijfel hebben over een probleem met betrekking tot de ethiek, praat er dan over met uw
hiërarchie of uw Directeur Human Resources en vraag om advies, of neem contact op met de Ethische commissie.
De ethische inzet van elke medewerker is noodzakelijk om een duurzame groei en een evenwichtige ontwikkeling te
garanderen.

Jean-Claude Labrune
Algemeen Directeur
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Voorwoord
Naast de regelgevende verplichtingen en juridische
sancties, is het respecteren van de wetten een
essentieel onderdeel van een ethische aanpak. De
ethiek betreft het gedrag van alle werknemers van de
Groupe Cegedim, overal ter wereld, op alle niveaus
van de onderneming, zonder uitzondering. Dit omvat
ook leerlingen, leer-werkovereenkomsten en stagiaires
die hun beroepsactiviteit uitoefenen op welke plek
dan ook, hierna ‘Medewerkers’ genoemd.
Het handvest is ook van toepassing op alle sociale
gevolmachtigden en leden van de uitvoerende
comités en de directie van de Groupe Cegedim en
zijn filialen wereldwijd.
Dit Handvest is bedoeld om de Medewerkers van
Cegedim te informeren en te beschermen door de
normen van de Groep op deze gebieden te
presenteren, samen met de bijbehorende regels van
goed gedrag.
Geen enkel document kan alle situaties voorzien of
behandelen die zich zouden kunnen voordoen. Elke
keer u denkt geconfronteerd te worden met dit type
beslissing moet u zich dan ook de volgende vragen
stellen:

•

Komt mijn beslissing overeen met het Ethisch
handvest?

•

Is hij legaal?

•

Stemt mijn beslissing overeen met onze
waarden?

•

Wat zou de invloed van mijn handelingen zijn
op onze belanghebbenden en kan ik mijn
beslissing rechtvaardigen?

•

Voel ik mij op mijn gemak bij de publicatie
van mijn beslissing, zowel intern als extern?

Als het antwoord op een van bovenstaande vragen
nee is of als u twijfelt, moet u de competente personen
raadplegen voordat u handelt. Het betreft uw
hiërarchie, de juridische afdeling of de Ethische
commissie.
Dit Ethisch handvest vervangt geen bestaand beleid
en u dient alle op uw werkplek vastgestelde regels en
normen te blijven aanhouden. Dit Handvest is
ontworpen als kader voor het beleid en de normen en
om u in staat te stellen de logica en de doelstellingen
ervan beter te begrijpen.
Iedereen moet dit Handvest en de hierin beschreven
principes op zijn eigen manier leren en toepassen.
De Ethische commissie

De Ethische commissie bestaat uit 5 permanente leden:
•

De Directrice Communicatie Groep, Aude Labrune, die de commissie voorzit;

•

De Directrice Human Resources Groep, Anne-Louise Senne;

•

De Financieel Directrice Groep, Sandrine Debroise;

•

De Juridische Directrice, Christelle Vivet;

•

De Directeur Financiële Communicatie: Jan Eryk Umiastowski.

U kunt contact opnemen met de Ethische commissie op het e-mailadres ethics@cegedim.com of met elk van
de leden afzonderlijk.

Verspreiding van het Ethisch handvest
Dit Handvest wordt aan elke nieuwe medewerker van
Cegedim overhandigd. Bij updates van het Ethische
handvest wordt dit per e-mail in het Frans en Engels
aan elke Medewerker gestuurd en het wordt op
papier aan elke Activiteitendirecteur, de leden van
het bestuur van Cegedim en de directeuren van de
Groep verzonden.
Deze laatste promoten de waarden en verplichtingen
uit hoofde van dit Handvest onder hun Medewerkers
en bewaken het gebruik ervan.
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De leveranciers worden uitgenodigd om zich aan te
sluiten bij de waarden van de Groupe Cegedim.
Hiertoe
worden
zij
verzocht
te
handelen
overeenkomstig de principes die in dit handvest
worden vermeld.
Ten slotte wordt dit Handvest openbaar gemaakt
door online publicatie in het Frans, Roemeens en
Engels op de websites www.cegedim.fr en
www.cegedim.com.
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Cegedim, een Groep met waarden
Het ontwikkelingsbeleid van de Groep is opgesteld rond de verplichting van innovatie, kwaliteit en
investering en is gebaseerd op sterke waarden. Het respecteren van deze waarden staat garant voor
toekomstig succes.
De waarden van Cegedim zijn gebaseerd op een permanente wil om te innoveren en de kwaliteit van
de producten en gegevens te optimaliseren, overeenkomstig de ‘business’-behoeften van de markten
van onze klanten.

4
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Intern waarschuwingsmiddel Let’s Talk ))))
Bij twijfel: er samen over praten!
De Medewerkers kunnen zich zorgen maken over
bepaalde praktijken en hulp of advies nodig hebben
om deze op te lossen. Wij zullen ervoor waken dat elk
ongepast gedrag binnen Cegedim, door een van de
Medewerkers of zelfs door een derde waarmee de
Groep samenwerkt, nauwkeurig wordt onderzocht en
dat passende maatregelen worden genomen,
onafhankelijk van de betrokken personen.
Normaliter worden dergelijke zorgen gemeld via uw
hiërarchie. U kunt ook contact opnemen met uw
Directeur Human Resources. In sommige landen
beschikt u over extra middelen, zoals bijvoorbeeld de
personeelsvertegenwoordigers.
Indien uw bezorgdheden uitzonderlijk niet via de
normale wegen kan worden verwerkt, kunt u contact
opnemen met een van de leden van de Ethische
commissie.

De Medewerkers die het waarschuwingsmiddel
gebruiken, moeten dit te goeder trouw doen. Te
goeder trouw wil zeggen dat een waarschuwing
wordt gemeld zonder kwaadwilligheid en zonder een
persoonlijk voordeel te verwachten, en dat de
Medewerker over redelijke elementen beschikt om te
geloven in de oprechtheid van de in de
waarschuwing gemelde elementen.

Misbruik van het middel kan de auteur hiervan
blootstellen aan disciplinaire maatregelen en/of
gerechtelijke vervolging.

Het gebruik te goeder trouw van dit middel zal de
auteur hiervan echter aan geen enkele sanctie
blootstellen indien de feiten na verwerking en
onderzoek niet gerechtvaardigd blijken.
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Elke directe of indirecte represaillemaatregel ten
aanzien van een Medewerker die een waarschuwing
heeft geïnitieerd, zal niet worden getolereerd en zal
aanleiding geven tot disciplinaire sancties zoals in het
huisreglement bepaald.
Indien de Ethische commissie van Cegedim een
onderzoek
instelt,
zullen
de
principes
van
geheimhouding en vermoeden van onschuld worden
gerespecteerd.
Tijdens een ethisch onderzoek moet iedereen
volledige medewerking verlenen en op het eerste
verzoek alle benodigde informatie en documenten
verstrekken.
De betrokkene zal worden geïnformeerd over de aard
van de hem betreffende aanvoeringen. Deze
informatie wordt mogelijk niet onmiddellijk verstrekt
indien het bijvoorbeeld noodzakelijk blijkt om feiten te
controleren, bewijzen te bewaren of competente
autoriteiten in te schakelen.
Alle informatie die werd meegedeeld, wordt
uitsluitend gedeeld met de personen die er wettelijk
gezien behoefte aan hebben om zich te verzekeren
van de verwerking van het probleem en/of het nemen
van gepaste maatregelen.
Elke persoon die betrokken is bij een dergelijk
probleem zal over de resultaten van de enquête
worden geïnformeerd voor zover dit gepast is en
indien de informatie verstrekt kan worden zonder de
wet of andere geheimhoudingsverplichtingen te
overtreden.

5

Sancties
Elke overtreding van dit Handvest kan aanleiding
geven voor disciplinaire sancties voor de Werknemers.
De toepassing van disciplinaire sancties zal
plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke en
conventionele bepalingen, met name de toepassing
van de procedure voor sancties die is voorzien in het
Huisregelement van Cegedim.
Bovendien worden de Medewerkers eraan herinnerd
dat corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding
strafrechtelijk gesanctioneerd worden.
De notie corruptie omvat gewoonlijk alle handelingen
waardoor een persoon (de corrupte persoon) voor
zichzelf of anderen een cadeau, belofte of willekeurig
voordeel vraagt of aanvaardt voor het uitvoeren, niet
uitvoeren of vertragen van een handeling uit hoofde
van zijn functie, taken of mandaten ten behoeve van
een derde (de omkoper).
Indien de omkoper hiertoe het initiatief heeft
genomen, spreken we van actieve corruptie. We
spreken van passieve corruptie indien de omkoping
plaatsvindt op initiatief van de corrupte persoon.
De notie ongeoorloofde beïnvloeding is van
toepassing indien een persoon zijn werkelijke of
veronderstelde
invloed
misbruikt
om
onderscheidingen, werk, aanbestedingen of een
willekeurige andere positieve beslissing van een
autoriteit of openbaar organisme te verkrijgen ten
behoeve van een derde.
Ongeoorloofde beïnvloeding wordt ook als actief of
passief gekwalificeerd, afhankelijk van de persoon die
het initiatief ertoe neemt.
Bovendien moet er onderscheid worden gemaakt

Cegedim – Ethisch handvest – 3e Editie – Januari 2018

tussen ongeoorloofde beïnvloeding van het handelen
van een vertegenwoordiger van een internationale
openbare organisatie, ongeoorloofde beïnvloeding
van het Franse recht of ongeoorloofde beïnvloeding
van het internationale recht.
In Frankrijk kunnen corruptie en ongeoorloofde
beïnvloeding leiden tot aanzienlijke straffen.
Corruptie:
Voor natuurlijke personen: de voorziene straf bedraagt
maximaal 10 jaar gevangenisstraf en een maximale
boete van € 1.000.000. Deze boete kan worden
verhoogd met tweemaal de winst voortkomend uit de
overtreding.
Voor rechtspersonen: de voorziene straf bedraagt
maximaal € 5.000.000 boete. Deze boete kan worden
verhoogd met tweemaal de door de overtreding
opgeleverde winst en aanvullende straffen zijn van
toepassing,
zoals
uitsluiting
van
openbare
aanbestedingen.
Ongeoorloofde beïnvloeding:
Voor natuurlijke personen: de voorziene straf bedraagt
maximaal 5 jaar gevangenisstraf en een maximale
boete van € 500.000. Deze boete kan worden
verhoogd met tweemaal de winst voortkomend uit de
overtreding.
Voor rechtspersonen: de voorziene straf bedraagt
maximaal € 2.500.000 boete. Deze boete kan worden
verhoogd met tweemaal de door de overtreding
opgeleverde winst en aanvullende straffen zijn van
toepassing,
zoals
uitsluiting
van
openbare
aanbestedingen.
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Onze verplichtingen
als onderneming
respecteren

KEUZE EN GELIJKE BEHANDELING
VAN DE LEVERANCIERS
Cegedim hecht veel belang aan de eerlijke keuze van zijn leveranciers.
Cegedim vraagt zijn leveranciers om de ethische principes uit dit Handvest te
respecteren en ervoor te zorgen dat hun eigen leveranciers en onderaannemers deze
principes ook respecteren. In het tegengestelde geval behoudt Cegedim zich het
recht voor om de handelsrelatie opnieuw te onderzoeken en eventueel te beëindigen,
volgens de wettelijk voorziene voorwaarden.

WIJ MOETEN
•

Leveranciers selecteren op basis van open aanbestedingen; ons ervan verzekeren dat alle aanbiedingen
op een eerlijke manier en op basis van objectieve criteria verwerkt en vergeleken worden.

•

Ervoor zorgen dat de aanbestedingsprocedures geheel transparant zijn. De geselecteerde en niet
geselecteerde dienstverleners persoonlijk informeren door middel van een overzicht van objectieve
elementen.

•

Evenwichtige handelsrelaties onderhouden met onze leveranciers.

•

Onze leveranciers betalen op de voorziene momenten en voorwaarden, behalve indien er legitieme
redenen bestaan om dit niet te doen, zoals het niet leveren van bestelde handelswaar of diensten.

•

De vertrouwelijke informatie van onze leveranciers beschermen alsof het onze eigen informatie betreft.

WIJ MOETEN NIET
•

Onrechtmatige voorwaarden opleggen (met betrekking tot betaling, levertijd...) aan onze leveranciers.

•

Blijven samenwerken met een leverancier die herhaaldelijk niet aan onze verwachtingen voldoet of onze
Ethische principes niet respecteert, met name op het gebied van mensenrechten en/of de strijd tegen
corruptie.
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ETHISCH OF ONETHISCH?
Ik zoek een nieuwe kantoorartikelenleverancier. De eerste met wie ik contact heb
opgenomen, heeft artikelen van goede kwaliteit maar is duur. De producten van de tweede
zijn van mindere kwaliteit, maar goedkoper (voornamelijk omdat hij een hoge korting
aanbiedt om Cegedim als klant te krijgen). Kan ik de eerste leverancier de aangeboden
prijzen van de tweede leverancier doorgeven zodat hij zijn prijzen verlaagt?
U kunt hem in het algemeen melden dat een andere leverancier interessantere prijzen
aanbiedt, maar zonder de prijzen of de identiteit van de andere leverancier te verstrekken.
Anders zou u hem vertrouwelijke informatie verstrekken over zijn concurrent, dit is onethisch en
in vele landen zelfs illegaal.
Ik heb een uitstekende leverancier gevonden; deze is zijn activiteit echter net gestart en op
het moment is Cegedim zijn enige klant. Kan ik beroep doen op zijn diensten?
Ja. Er is geen enkele reden om hem niet te helpen bij het starten van zijn onderneming. U moet
echter een tijdelijk contract met hem afsluiten en de leverancier ervan op de hoogte brengen
dat hij voor een bepaalde datum andere klanten moet vinden. Als hij dynamisch is, zal dat
geen probleem zijn. Als de leverancier aan het einde van het contract geen andere klanten
heeft gevonden, moet u overwegen van leverancier te veranderen.

Let’s Talk ))))
Met wie kunt u contact opnemen? Als u twijfelt over de keuze en de behandeling van leveranciers, praat er dan
over. Praat erover met uw hiërarchie, uw Directeur Inkoop, uw Directeur Human Resources of neem contact op met
de Ethische commissie; zij zullen u kunnen helpen en ondersteunen (zie ook het hoofdstuk ‘Bij twijfel: er samen over
praten!’).
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Onze verplichtingen
als onderneming
respecteren

CONCURRENTIE
Cegedim zet zich in voor de bescherming van en eerlijke, open concurrentie,
overeenkomstig de geldende wetten en praktijken, zonder hindering van de
concurrentieregels.
Als voorbeeld: Cegedim verbiedt elk misbruik van een dominerende positie, illegaal
overleg of overeenstemming door overeenkomsten, projecten, arrangementen of
vooraf bepaald gedrag tussen concurrenten met betrekking tot prijzen, gebieden,
marktaandelen of klanten.

WIJ MOETEN
•

Een eerlijke, open concurrentie beschermen, overeenkomstig de geldende wetten en praktijken, zonder
hindering van de concurrentieregels.

WIJ MOETEN NIET
•

In contact staan met onze concurrenten met betrekking tot vertrouwelijke zaken.

•

Exclusiviteitsclausules of concurrentiebedingen gebruiken of accepteren (dat wil zeggen, contracten die
een onderneming verplichten om uitsluitend aan Cegedim te verkopen of van Cegedim te kopen) voordat
onze juridische raadgevers geraadpleegd zijn.

•

Prijzen onderhandelen met onze concurrenten.

•

De markten verdelen met onze concurrenten.

•

Onze concurrenten denigreren, waaronder valse verklaringen afleggen over hun producten of diensten.
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ETHISCH OF ONETHISCH?
Bij toeval is de directeur van een concurrerend bedrijf een oude vriend. In plaats van een
prijzenslag te leveren, wat ons niet doeltreffend lijkt, overwegen wij te overleggen en afspraken
te maken over de prijzen door gemiddelde marktprijzen te gebruiken om niet te worden
beschuldigd van overleg. Is dit illegaal?
Alle handelingen met als doel of resultaat een vervalsing van de concurrentie zijn illegaal, dus
ook een eenvoudige uitwisseling van prijsinformatie tussen concurrenten.

Let’s Talk ))))
Met wie kunt u contact opnemen? Als u twijfelt over concurrentie, praat er dan over. Praat erover met uw hiërarchie,
de Juridische Directie, uw Directeur Human Resources of neem contact op met de Ethische commissie; zij zullen u
kunnen helpen en ondersteunen (zie ook het hoofdstuk ‘Bij twijfel: er samen over praten!’).
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Onze verplichtingen
als onderneming
respecteren

BELANGENVERSTRENGELING
Elke medewerker kan te maken krijgen met situaties waarin zijn persoonlijke
belangen in strijd zijn met de belangen van de onderneming. Alles wat kan lijken
op belangenverstrengeling kan problemen opleveren en de reputatie van de
Groep schaden.
Om ook potentiële situaties van belangenverstrengeling te voorkomen, moeten de
Medewerkers zorgvuldig omgaan met situaties waarin de objectiviteit van hun zakelijke
beslissingen zou kunnen worden beïnvloed. Medewerkers van de Groep die zich in een
dergelijke situatie zouden kunnen bevinden, moeten dit aan hun hiërarchie of de
Ethische commissie melden zodra de situatie zich voordoet.

WIJ MOETEN
•

Onze hiërarchie informeren over werkelijke of potentiële belangenverstrengeling, die onze mening en
handelingen zou kunnen beïnvloeden of de indruk zou kunnen wekken dat deze beïnvloed worden
(bijvoorbeeld: als een familielid bij een leverancier werkt) of wanneer wij een post of functie bekleden of een
financieel belang hebben in een organisatie die een concurrent, klant, leverancier of handelspartner is van
Cegedim, indien onze functie bij Cegedim ons in staat stelt invloed uit te oefenen op de relatie.

•

De wettelijke en reglementaire bepalingen respecteren die van toepassing zijn op belangenverstrengeling.

•

Beleefd maar duidelijk cadeaus en uitnodigingen weigeren die worden aangeboden en het gevoel zouden
kunnen wekken dat we iets verschuldigd zijn.

•

In sommige landen wordt het weigeren van een cadeau afkomstig van een zakelijke partner op cultureel
vlak mogelijks negatief beoordeeld en kan zelfs de komende zakelijke relaties met deze laatste schaden. In
dit geval moet met de hiërarchie worden overlegd over de manier waarop met dit cadeau wordt
omgegaan.

WIJ MOETEN NIET
•

Informatie over belangenverstrengeling verbergen.
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ETHISCH OF ONETHISCH?
Mijn broer staat aan de leiding van een drukkerij van reclamedocumenten die bekend staat
om de kwaliteit van de dienstverlening. Mag ik hem, in mijn hoedanigheid van
verantwoordelijke voor de organisatie van een informatiecampagne over een nieuw product,
de uitvoering van dit project voorstellen omdat zijn onderneming ons het interessantste
aanbod doet?
U kunt dit voorstellen. U moet echter uw hiërarchie op de hoogte brengen van uw familieband
met deze potentiële zakelijke partner zodat de beslissing op objectieve, gefundeerde manier
genomen wordt en u mag niet deelnemen aan de besluitvorming. In alle situaties waarin een
nabij familielid voor een leverancier of een andere, huidige of potentiële handelspartner werkt,
moet u dit aan uw hiërarchie melden. Deze kan dan de nodigde maatregelen nemen om te
voorkomen dat u in een gevoelige situatie terechtkomt.
Mijn vrouw werkt voor een van de concurrenten van Cegedim. Thuis praten we niet over ons
werk en ik zie niet waarom haar beroepsactiviteiten met ons bedrijf te maken zouden hebben.
Sommige collega’s hebben echter gesuggereerd dat ik mij in een gevoelige situatie zou
kunnen bevinden. Wat moet ik doen?
Dit kan inderdaad lijken op belangenverstrengeling. Om uzelf en Cegedim te beschermen,
moet u hierover praten met uw hiërarchie of uw Directeur Human Resources. Bovendien
moeten u en uw vrouw ervoor zorgen dat de vertrouwelijke of eigendomsinformatie van beide
ondernemingen beschermd blijft.
Mag een werknemer van Cegedim ook een blog bijhouden over gezondheidsinformatie?
Het lijkt problematisch voor een Medewerker van Cegedim om deel te nemen aan dit type
blog, omdat hij of zij onze producten om loyaliteitsredenen niet mag bekritiseren, noch de
producten van concurrenten mag bekritiseren omdat dit als oneerlijke concurrentie
beschouwd zou kunnen worden. Deze blogs zijn slechts interessant indien ze het echte
gezichtspunt van klanten weergeven. We moeten ons niet blootstellen aan kritiek dat we het
debat zouden oriënteren of niet transparant genoeg zijn.

Let’s Talk ))))
Met wie kunt u contact opnemen? Als u twijfelt over de belangenverstrengeling, praat er dan over. Praat erover
met uw hiërarchie, uw Directeur Human Resources of neem contact op met de Ethische commissie; zij zullen u
kunnen helpen en steunen (zie ook het hoofdstuk ‘Bij twijfel: er samen over praten!’).
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Onze verplichtingen
als onderneming
respecteren

CADEAUS EN UITNODIGINGEN
Cadeaus en uitnodigingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het opbouwen
en onderhouden van goede zakelijke relaties, maar kunnen ook conflicten
opleveren tussen persoonlijke belangen en zakelijke verplichtingen.
Cadeaus en blijken van gastvrijheid zijn aanvaardbaar indien ze open en transparant
worden aangeboden, en indien de plaatselijke wet of gebruiken van het land deze
praktijk toestaan. Ze hebben als doel waardering en dankbaarheid uit te drukken. Ze
mogen niet worden aangeboden in afwachting van een tegenprestatie en mogen de
zakelijke relatie niet vervormen door het gevoel te creëren dat iets verschuldigd is. De
waarde ervan moet redelijk zijn en moeten worden aangepast aan de functie, het
beroep en de status van de persoon voor wie ze zijn bestemd. De ‘redelijke aard’ is in
elk land verschillend en wordt bepaald aan de hand van de wetgeving, de cultuur en
de economische omgeving.

WIJ MOETEN
•

Erover waken dat onze cadeaus en blijken van gastvrijheid die wij aanbieden, passend zijn en voldoen aan
de Ethische principes die in dit document worden beschreven.

•

Beleefd maar duidelijk cadeaus en uitnodigingen weigeren die worden aangeboden en het gevoel zouden
kunnen wekken dat we iets verschuldigd zijn.

•

In sommige landen wordt het weigeren van een cadeau afkomstig van een zakelijke partner op cultureel
vlak mogelijks negatief beoordeeld en kan zelfs de komende zakelijke relaties met deze laatste schaden. In
dit geval moet met de hiërarchie worden overlegd over de manier waarop met dit cadeau wordt
omgegaan.

WIJ MOETEN NIET
•

Cadeaus of blijken van gastvrijheid aanvaarden, tenzij deze een redelijke waarde hebben en zijn aangepast
aan onze functie en status. De ‘redelijke aard’ is in elk land verschillend en wordt bepaald aan de hand van
de wetgeving, de cultuur en de economische omgeving.

•

Thuis een cadeau ontvangen.

•

Cadeaus of blijken van gastvrijheid aanbieden tijdens een aanbestedingsprocedure.

•

Cadeaus ontvangen of aanbieden in contanten, quasi-contanten, waardepapieren (aandelen aan
toonder, schatkistbonnen, geldwissels, postwissels, cadeaubonnen, enz.), cheques of bankoverschrijvingen.

•

Het gevoel opwekken dat we de leverancier/dienstverlener iets verschuldigd zijn of van deze laatste een
tegenprestatie verwachten.

Cegedim – Ethisch handvest – 3e Editie – Januari 2018

14

ETHISCH OF ONETHISCH?
Mag ik een klant van Cegedim kaartjes voor een concert geven dat ik niet kan bijwonen?
Iemand van Cegedim moet aanwezig zijn en zijn beroepsactiviteit kunnen uitoefenen tijdens
dit uitstapje. Dezelfde regel is van toepassing als een leverancier u uitnodigt. Een uitnodiging
moet redelijk en gebruikelijk zijn, rekening houdend met uw beroepsactiviteit en de
uitnodigende partij moet er om zakelijke redenen aan deelnemen.
Om verouderde producten te elimineren, heeft een leverancier mij persoonlijk een
uitzonderlijke korting van 15% aangeboden. Mag ik deze accepteren?
Behalve in uitzonderlijke gevallen van een door Cegedim georganiseerde korting bij bepaalde
leveranciers, moet u uw hiërarchie informeren over een door een leverancier aangeboden
korting.
In het kader van mijn beroepsactiviteit, organiseer ik vele reizen, congressen en
bijeenkomsten. Het hotel waar ik vaak kamers reserveer voor Medewerkers van Cegedim
heeft mij een geheel betaald weekend aangeboden voor mijn ouders ter gelegenheid van
hun huwelijksdag. Dat is bijzonder vriendelijk van ze. Mag ik dit accepteren?
Nee. Hoewel u niet direct van dit cadeau profiteert, zult u, indien u dit accepteert, moeilijker
onpartijdig kunnen zijn wanneer u nieuwe reserveringen uitvoert voor Cegedim. Het feit dat dit
op belangenverstrengeling lijkt, is onaanvaardbaar: u moet dit aanbod beleefd weigeren en
hier duidelijk de redenen voor geven.

Let’s Talk ))))
Met wie kunt u contact opnemen? Als u twijfelt over de cadeaus en blijken van gastvrijheid, praat er dan over. Praat
erover met uw hiërarchie, uw Directeur Human Resources of neem contact op met de Ethische commissie; zij zullen
u kunnen helpen en steunen (zie ook het hoofdstuk ‘Bij twijfel: er samen over praten!’).
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Onze verplichtingen
als onderneming
respecteren

CORRUPTIE EN ‘VEREENVOUDIGINGSBETALINGEN’
Cegedim hanteert een nul-tolerantiebeleid met betrekking tot corruptie.
Corruptie is onaanvaardbaar, funest en schaadt de onderneming.
Corruptie is verboden in alle landen waarin wij aanwezig zijn, met name wanneer er
vertegenwoordigers van openbare autoriteiten bij betrokken zijn. Ons beleid is een
‘nultolerantie’-beleid op het gebied van ‘vereenvoudigingsbetalingen’, dat wil
zeggen betalingen om bepaalde administratieve formaliteiten te versnellen of uit te
voeren.

WIJ MOETEN
•

De wettelijke en conventionele bepalingen op het gebied van strijd tegen corruptie en illegale betalingen
respecteren en onze leveranciers verzoeken om dat ook te doen.

•

Onze hiërarchie onmiddellijk informeren over handelingen die in tegenstrijd zouden kunnen zijn met ons
beleid op het gebied van de bestrijding van corruptie.

•

Onze hiërarchie onmiddellijk informeren in geval van afpersing of poging tot afpersing, dat wil zeggen de
betaling van een bepaald bedrag of iets anders van waarde om de onmiddellijk aanslag op de lichamelijke
integriteit van en Medewerker of vertegenwoordiger van Cegedim te voorkomen, en het betalingsverzoek
volledig documenteren.

WIJ MOETEN NIET
•

Geld in de vorm van een vereenvoudigingsbetaling of iets anders van waarde aanbieden, beloven of geven
(cadeaus, uitnodigingen...) aan een vertegenwoordiger van de openbare autoriteiten , een politieke partij
of een speler in de politiek, een vakbond of een speler in de vakbondswereld.

•

Geld of iets anders van waarde aanbieden, beloven of geven (cadeaus, uitnodigingen...) aan een
medewerker of vertegenwoordiger van een andere onderneming om deze tekort te laten schieten in zijn
loyaliteitsverplichting aan zijn onderneming.

•

Geld of iets anders van waarde (cadeaus, uitnodigingen...) accepteren of vragen waardoor wij tekort
zouden kunnen schieten in onze loyaliteitsverplichting ten aanzien van Cegedim of wat beschouwd zou
kunnen worden als het uitoefenen van invloed op een handelsrelatie.

•

Beroep doen op tussenpersonen om te doen wat wij niet mogen doen of wat wij ons verbieden rechtstreeks
te doen. Dit veronderstelt dat wij onze consultants, onderaannemers, agenten en andere handelspartners
zorgvuldig moeten selecteren en bewaken.
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ETHISCH OF ONETHISCH?
Er is mij aangeraden om een lokale ‘consultant’ aan te nemen om mij te helpen om de
benodigde vergunningen te krijgen van de buitenlandse autoriteiten. Deze consultant heeft
mij een aanzienlijk voorschot gevraagd en verzekert mij ervan dat hij dit zal gebruiken om de
procedures te versnellen. Aangezien wij niet precies weten waar het geld heen gaat, moet ik
me hier zorgen over maken?
Ja. Als u een tussenpersoon ervan verdenkt op onrechtmatige wijze te handelen, geeft u hem
geen voorschot of andere betaling voordat u zich ervan verzekerd heeft dat er geen
ongeoorloofde betaling heeft plaatsgevonden of wordt overwogen.
Ik ben aan het onderhandelen over de introductie van onze producten bij een nieuwe klant.
Een consultant die voor deze klant werkt, neemt contact met me op en zegt dat hij me kan
helpen door me vertrouwelijke informatie over deze klant te verstrekken. Mag ik deze
informatie aanvaarden?
U moet dit aanbod weigeren en uw hiërarchie hierover informeren. Het zal ongetwijfeld nodig
zijn om ook uw klant te informeren dat een derde partij vertrouwelijke informatie van de klant
probeert te verkopen.
Ik begrijp best dat Cegedim geen cadeaus mag geven aan een ambtenaar. Mag ik een
cadeau aan deze agent geven om hem te bedanken voor zijn hulp bij het verkrijgen van een
contract met een autoriteit, als ik hiervoor zelf betaal?
Een dergelijk cadeau dat aan een ambtenaar wordt gegeven door u, met uw eigen geld, of
door Cegedim is hoe dan ook een delict. Het is illegaal om een dergelijk cadeau aan te
bieden. Door zo te handelen, loopt niet alleen Cegedim een risico, maar u zelf ook. Bovendien,
in het kader van de verhoogde samenwerking tussen de staten die de internationale
conventies in de strijd tegen corruptie hebben ondertekend, zoals de OESO van 1997, kan
actieve corruptie in het buitenland ook strafrechtelijk vervolgd worden in uw land van
herkomst.

Let’s Talk ))))
Met wie kunt u contact opnemen? Als u twijfelt over corruptie en ‘vereenvoudigingsbetalingen’, praat er dan over.
Praat erover met uw hiërarchie, uw Directeur Human Resources of neem contact op met de Ethische commissie; zij
zullen u kunnen helpen en steunen (zie ook het hoofdstuk ‘Bij twijfel: er samen over praten!’).
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Onze verplichtingen
als onderneming
respecteren

VERTROUWELIJKHEID EN BESCHERMING VAN
GEVOELIGE GEGEVENS
Alle informatie die niet openbaar is, moet beschermd worden, zelfs indien er geen
officiële geheimhoudingsplicht bestaat. Dit is van toepassing op informatie van
Cegedim, zijn Medewerkers en derden.
Deze informatie is bijzonder waardevol voor de onderneming en de onvoorziene of
onbedoelde verspreiding ervan kan niet alleen de competitiviteit van de Groep
schaden, maar ook een bron zijn van kwaadwilligheid en oneerlijke concurrentie. Wij
moeten allemaal zorgen voor de bescherming van interne informatie door de regels
van de Groep met betrekking hiertoe strikt toe te passen. Bovendien kan de
verspreiding van dergelijke informatie een overtreding vormen van de
vertrouwelijkheidsverplichtingen die Cegedim heeft ten aanzien van derden of een
situatie van handel met voorkennis veroorzaken. Zie ook het hoofdstuk ‘Privacy en
bescherming van persoonsgegevens’ op pagina 24 van dit document.

WIJ MOETEN
•

De verspreiding van interne informatie beperken tot de personen die een legitieme behoefte hebben deze
te kennen, in het belang van Cegedim.

•

Alle vertrouwelijke informatie, klanten en leveranciers op papier of elektronisch veilig bewaren en zorgvuldig
elke situatie onderzoeken waarin wordt overwogen om deze buiten Cegedim te verspreiden, zelfs in het
kader van bestaande zakelijke relaties met derden.

•

Er altijd over waken dat aan de regels voor verspreiding, reproductie, bewaren en vernietigen van
documenten wordt voldaan.

•

Alle afwijkingen die kunnen wijzen op een aantasting van de bescherming of de vertrouwelijkheid van
gevoelige informatie (verdwijnen van documenten, vreemd verzoek om informatie, aanwijzingen die duiden
op manipulatie van de informatiesystemen enz.) aan onze hiërarchie of de Directie Informatie melden.

•

Discreet zijn tijdens gesprekken in openbare gelegenheden (trein, vliegtuig, restaurant, seminar enz.).

•

De specifieke regels voor informatieveiligheid en beveiliging respecteren, met name door het
Gebruikshandvest voor informatiesystemen te raadplegen dat ook op het intranet beschikbaar is.

WIJ MOETEN NIET
•

Praten over of werken met interne informatie in openbare gelegenheden waar gesprekken gehoord kunnen
worden en de informatieveiligheid in gevaar wordt gebracht.

•

Direct of indirect vertrouwelijke informatie verspreiden onder mensen die geen deel uitmaken van de
Groep of andere Medewerkers van de Groupe Cegedim wiens functie de kennis van dergelijke informatie
niet noodzakelijk maakt.

•

Interne informatie bewaren (waaronder kopieën) bij vertrek uit de onderneming.
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ETHISCH OF ONETHISCH?
Toen ik een potentiële klant begeleide naar een bijeenkomst, kwamen we langs het kantoor
van een collega. De deur stond wijd open en hij sprak over de luidspreker met een klant over
ons prijsbeleid. Hij stelde speciale tarieven voor en mijn klant heeft alles gehoord!
Wij moeten allemaal de nodigde maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van onze
informatie te beschermen, zelfs op de werkplek, bijvoorbeeld door ons bureau ‘s avonds op te
ruimen voordat we weggaan, onze documenten achter slot en grendel te bewaren,
regelmatig ons wachtwoord te wijzigen en voorzichtig te zijn met het gebruik van handsfreetelefoons. U weet nooit van tevoren wie er langs zal komen. Zelfs onder Medewerkers van
Cegedim dient gevoelige handelsinformatie enkel te worden uitgewisseld als hiervoor een
legitieme behoefte bestaat.
Een collega die vertrokken is bij Cegedim vertelde me dat hij er achter kwam dat hij nog
interne documenten van Cegedim thuis heeft liggen. Wat kan ik hem adviseren?
Als het kopieën zijn, moet u hem vragen deze te vernietigen. Als het originelen zijn, moet hij
deze terugsturen aan een Medewerker van Cegedim die deze informatie mag ontvangen.
Praat erover met uw hiërarchie om u ervan te verzekeren dat passende maatregelen worden
genomen.

Let’s Talk ))))
Met wie kunt u contact opnemen? Als u twijfelt over vertrouwelijkheid en bescherming van gevoelige informatie,
praat er dan over. Praat erover met uw hiërarchie, de Juridische Directie, uw Directeur Human Resources of neem
contact op met de Ethische commissie; zij zullen u kunnen helpen en steunen (zie ook het hoofdstuk ‘Bij twijfel: er
samen over praten!’).
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Onze verplichtingen
als onderneming
respecteren

RECLAME EN MARKETING
Cegedim verstrekt zijn klanten eerlijke en duidelijke informatie over zijn producten
en diensten, en zorgt ervoor dat er geen enkele misleidende verklaring of
bewering wordt gedaan.
Cegedim zet zich in voor een bijzondere oplettendheid in de commerciële
communicatie en reclameboodschappen door verantwoord gedrag te stimuleren.
Cegedim zet zich in voor de organisatie van marketingacties op opinie- en
verkooppunten, bijvoorbeeld seminars, recepties... die zijn aangepast aan de functie,
het beroep en de status van de personen voor wie deze bestemd zijn.

WIJ MOETEN
•

De processen voor interne validatie op het gebied van communicatie, promotie en reclame respecteren.

•

Uitsluitend reclamedocumenten en andere informatiedragers gebruiken die voldoen aan de geldende
interne procedures.

•

Onze verkoopreclames en direct marketingoperaties op zulke manier ontwerpen dat onze klanten de
voorwaarden van de aanbieding eenvoudig kunnen begrijpen.

•

De bescherming van de persoonsgegevens van onze consumenten garanderen. Zie het hoofdstuk
‘Vertrouwelijkheid en bescherming van gevoelige gegevens’ op pagina 18 van dit document.

•

Onze concurrenten niet denigreren en geen valse verklaringen afleggen over hun producten of diensten.

WIJ MOETEN NIET
•

Opzettelijk de kenmerken van producten en diensten overdrijven in onze communicaties, ook op het gebied
van milieu of op sociaal vlak.

•

Andere cijfers of informatie gebruiken dan de cijfers en informatie die aanwezig zijn in het
Referentiedocument van de Groep, behalve indien de gegevens aantoonbaar correct zijn.

•

Informatie verzamelen voor gedragsreclamedoeleinden zonder de internetgebruikers hierover vooraf te
informeren, bijvoorbeeld door middel van ‘cookies’.
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ETHISCH OF ONETHISCH?
Ik werk aan een nieuwe presentatie van onze producten en diensten voor een aanbesteding
en mijn manager heeft mij gevraagd om onze belangrijkste financiële cijfers en HR-cijfers wat
‘af te ronden’. Ik maak me zorgen want dit lijkt niet de situatie van Cegedim weer te geven.
Wat moet ik doen?
U moet echt alleen de cijfers gebruiken die ter beschikking worden gesteld door de Directeur
Communicatie. Bij twijfel over de cijfers moet u de Directie Communicatie raadplegen. In
geen geval zal Cegedim het gebruik van onjuiste of niet te rechtvaardigen cijfers toestaan in
zijn communicatie.
Wij zijn bezig met de lancering van een nieuwe aanbieding. Ik heb geen plaats meer om de
specifieke voorwaarden van deze aanbieding te vermelden op mijn flyer. Volgens mij is dat
niet erg, we moeten klanten aantrekken!
Het is wel erg en Cegedim kan dergelijke praktijken niet goedkeuren. U mag de klant niet
misleiden door te vergeten om de specifieke voorwaarden van de aanbieding te vermelden.
Neem contact op met de Directie Communicatie die u zal adviseren om de voorwaarden in
uw flyer op te nemen. Neem ook vooral contact op met de Juridische directie van de Groep
om u ervan te verzekeren dat u alle details in uw reclamebericht hebt opgenomen.
Wij zijn bezig met de introductie van een nieuwe aanbieding en ik zou graag aangeven dat
de dienst in één klik toegankelijk is. Kan ik deze verkoopuitdrukking gebruiken, zelfs als het in
werkelijkheid om 5 of 6 klikken gaat?
Nee, u mag de klant niet misleiden, dat zou misleidende reclame zijn. Als de dienst niet echt
toegankelijk is in één klik, mag u deze uitdrukking niet gebruiken. Neem contact op met de
Directie Communicatie die u zal kunnen adviseren. Neem ook vooral contact op met de
Juridische Directie van de Groep om u ervan te verzekeren dat u alle details in uw reclame
hebt opgenomen.

Let’s Talk ))))
Met wie kunt u contact opnemen? Als u twijfelt over reclame en marketing, praat er dan over. Praat erover met uw
hiërarchie, de Directie Communicatie, de Juridische Directie of neem contact op met de Ethische commissie; zij
zullen u kunnen helpen en steunen (zie ook het hoofdstuk ‘Bij twijfel: er samen over praten!’).
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Onze verplichtingen
als onderneming
respecteren

CEGEDIM VERTEGENWOORDIGEN
Cegedim is bijzonder gehecht aan de bescherming van zijn imago en reputatie,
vooral in het kader van professioneel of individueel gebruik van de sociale media
door Medewerkers.
Hieronder vallen: blogs, wiki’s, forums, deelsites (YouTube, Flickr...), sociale netwerken
(Facebook, LinkedIn, Twitter...). De reputatie van Cegedim is afhankelijk van het
gedrag van elk van ons. Alleen Medewerkers met een speciale machtiging mogen uit
naam van de Groep met of via de traditionele media (pers, websites, radio ..) of de
sociale media communiceren over hun activiteiten, producten, partners en
leveranciers.
Uitspraken over Cegedim door Medewerkers, ook in het kader van hun privéleven,
kunnen niet alleen aan de Groep worden toegekend maar kunnen ook negatieve
effecten hebben op de reputatie en het imago van de Groep. Medewerkers moeten
de sociale media dan ook op een verantwoorde, respectvolle manier gebruiken.

WIJ MOETEN
•

In ons handelen rekening houden met de belangen van Cegedim.

•

De toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen respecteren, met name in verband met de
communicatie van financiële informatie (de onderneming is beursgenoteerd en onderworpen aan strikte
regels op dit gebied), het respecteren van de auteursrechten, merkenrechten, privacyrechten, het recht op
afbeelding, het bedrijfsgeheim en de vertrouwelijkheid.

•

Erop letten dat er geen verwarring mogelijk is tussen onze persoonlijke meningen en belangen en die van
de onderneming.

•

Ons altijd identificeren als Medewerkers van Cegedim als we de sociale media gebruiken in het kader van
onze beroepsactiviteiten.

•

Ons er altijd van verzekeren dat elk communicatieproject dat betrekking heeft op Cegedim of een van zijn
merken passend is voorbereid en gevalideerd door de Directie Communicatie.

•

Onze woordkeuze en uitspraken wikken in het kader van elke communicatie.

•

Bijzonder oplettend blijven bij het innemen van posities op internet, en er met name op letten dat de
informatie Cegedim niet vastlegt, dat u matig blijft, anderen respecteert en de vertrouwelijkheid en het
beroepsgeheim respecteert.

•

De Directie Communicatie informeren over elke discussie op internet of elk negatief commentaar met
betrekking tot Cegedim of een Cegedim-product.

WIJ MOETEN NIET
•

Ons uitdrukken uit naam van of voor rekening van Cegedim zonder nadrukkelijke toestemming.

•

Zonder machtiging uit naam van Cegedim spreken of schrijven of een verplichting aangaan.

•

Zonder machtiging accounts, pagina’s, blogs maken op de sociale media uit naam of voor rekening van
Cegedim.

•

Het briefpapier, het logo of het e-mailadres van Cegedim gebruiken voor persoonlijke doeleinden of om
onze persoonlijke mening uit te drukken.
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•

Visuals, content of foto’s hergebruiken zonder toestemming en zonder nadrukkelijk de bron te vermelden.

ETHISCH OF ONETHISCH?
Ons team heeft deelgenomen aan een conferentie in een hotel, we zijn daar toen blijven eten
en slapen. Een van de leden van het team had te veel gedronken en heeft zich
onverantwoord gedragen, hij vertelde domme grappen en werd agressief ten aanzien van
het personeel van het hotel. Wat moet ik tegen hem zeggen?
Hoewel dit incident in de avonduren heeft plaatsgevonden, was uw collega nog op missie
voor Cegedim. Hij vertegenwoordigde Cegedim ten aanzien van de andere klanten van het
hotel. Het is duidelijk dat zijn gedrag onaanvaardbaar is.
Ik heb deelgenomen aan een internationale conferentie en tijdens het welkomstdrankje sprak
ik met een andere deelnemer over mijn activiteiten binnen Cegedim. Later in de avond
merkte ik dat de persoon die naast ons stond een journaliste was die verslag kwam uitbrengen
over de conferentie. Hoewel ik niets vertrouwelijks heb gezegd, zou ik niet willen dat mijn
woorden op de voorpagina kwamen te staan.
Wanneer u buiten kantoor bent, moet u altijd in gedachten houden dat uw woorden
overgenomen kunnen worden als u zich in een zakelijke of persoonlijke situatie bevindt in
aanwezigheid van een journalist. Neem contact op met de Directie Communicatie die u zal
kunnen adviseren.
Soms lijkt internet veel misleidende informatie te publiceren over Cegedim. Moet ik dit niet
rechtzetten?
Nee. Als er onjuiste informatie circuleert, geeft u dit door aan de Directie Communicatie die
de juiste maatregelen zal nemen. Hoe dan ook mag een Medewerker nooit zonder
toestemming op internet of elders informatie of verklaringen publiceren in naam van
Cegedim.
Mag ik erg leuke foto’s van een aantal van mijn collega’s, genomen op een door Cegedim
georganiseerd avond, op mijn persoonlijke blog op internet publiceren?
U moet niet alleen voorafgaande toestemming vragen aan de betreffende personen, maar
u moet u ook de volgende vraag stellen: welk beeld geef ik van mezelf, mijn collega’s en mijn
onderneming als ik deze foto’s online publiceer?
Mag ik de door Cegedim gepubliceerde posts op de sociale netwerken delen?
Ja. De Twitter-, Facebook- en LinkedIn-accounts van Cegedim worden beheerd door de
Directie Communicatie en de content hiervan voldoet aan de regels (vertrouwelijkheid,
auteursrecht...) die hierboven werden beschreven.

Raadpleeg ook Bijlage 4 ‘Instructies voor verspreiding van informatie aan de pers’ en bijlage 5 ‘Instructies voor
communicatie op de sociale media’.
Let’s Talk ))))
Met wie kunt u contact opnemen? Als u twijfelt over de vertegenwoordiging van Cegedim, praat er dan over. Praat
erover met uw hiërarchie, de Directie Communicatie, de Juridische Directie of neem contact op met de Ethische
commissie; zij zullen u kunnen helpen en steunen (zie ook het hoofdstuk ‘Bij twijfel: er samen over praten!’).
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Onze verplichtingen
als onderneming
respecteren

PRIVACY EN BESCHERMING VAN
PERSOONSGEGEVENS
Cegedim handelt volkomen transparant op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens en respecteert het privéleven van zijn handelspartners en zijn
Medewerkers.
Cegedim verzamelt en bewaart uitsluitend gegevens die noodzakelijk worden geacht
voor zijn activiteiten. De Groupe Cegedim is altijd bijzonder zorgvuldig omgegaan met
de veiligheid van persoonsgegevens, die al jarenlang de kern van zijn activiteiten
vormen. Cegedim is Erkend host van gezondheidsgegevens en zijn datacenters zijn ISO
27001-gecertificeerd.
De Groupe Cegedim heeft als doel een volledige conformiteit met de AVG op 25 mei
2018. U kunt bijlage 2 pagina 40 van dit document raadplegen over dit onderwerp.

WIJ MOETEN
•

Uitsluitend persoonsgegevens verzamelen die nodig worden geacht en minimaliseringsprocedés gebruiken
(anonimisering of pseudonimisering in voorkomende gevallen).

•

Onjuiste of onvolledige gegevens corrigeren en de bewaarperiodes van de gegevens respecteren.

•

Ons ervan verzekeren dat de gegevens verzameld worden volgens de geldende regelgevingen. Niet
aarzelen om contact op te nemen met de Directie Human Resources van de Groep.

•

Ons ervan verzekeren dat de persoonsgegevens veilig bewaard worden.

•

Ons ervan verzekeren dat dergelijke informatie binnen Cegedim uitsluitend wordt doorgegeven aan
bevoegde personen die een legitieme behoefte hebben om deze gegevens te kennen.

•

De regelgevingen respecteren die van toepassing zijn op de internationale overdracht van gegevens. Neem
gerust contact op met de Juridische Directie van de Groep.

•

Het recht van onze collega’s op het respecteren van hun privéleven garanderen.

•

Ons ervan verzekeren dat deze principes gerespecteerd worden door de dienstverleners aan wie wij de
verzameling of het gebruik van persoonsgegeven kunnen toevertrouwen.

•

‘Gevoelige’ gegevens uitsluitend verzamelen overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. In geval van
twijfel kunt u contact opnemen met de juridische afdeling.

WIJ MOETEN NIET
•

Persoonsgegevens doorgeven aan een onbevoegd persoon en/of iemand die ze niet nodig heeft.

•

Deze informatie langer bewaren dan de benodigde tijd of de tijd die wordt bepaald in de toepasselijke
regelgeving.

•

Door Cegedim verzamelde persoonsgegevens openen om persoonlijke redenen, maar uitsluitend indien dit
nodig is voor de Groep.
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ETHISCH OF ONETHISCH?
Ik moet gegevens van onze handelspartners doorgeven aan een eenheid in een ander land.
Wie moet ik om raad vragen?
Het is het beste om contact op te nemen met de Juridische Directie. Afhankelijk van het land,
de betreffende gegevens en de overeenkomsten met klanten is dit onderwerp min of meer
complex.
Onze Klantenservice heeft een e-mail gekregen van een gebruiker die niet meer geïnformeerd
wil worden over onze marketingacties. Moet ik zijn verzoek inwilligen?
Ja, we moeten rekening houden met het verzoek van de gebruiker die niet wil dat wij zijn
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken. Wij moeten ons ervan verzekeren
dat onze lijsten regelmatig worden bijgewerkt. In sommige landen bestaan lijsten waarop
gebruikers zich kunnen inschrijven als ze niet willen dat hun persoonsgegevens gebruikt
worden. Vraag hulp aan de Juridische Directie om het verzoek van de gebruiker zo goed
mogelijk te beantwoorden.
Ik wil een van mijn collega’s als verrassing een verjaardagscadeau thuis sturen. Ik heb Human
resources gevraagd om zijn privéadres, maar ze zeggen me dat ze deze informatie niet
kunnen delen omdat dit een ‘aantasting van zijn privacy’ zou zijn! Is dat niet wat overdreven?
De houding van Human Resources is correct: persoonsgegevens van Medewerkers moeten
strikt vertrouwelijk worden behandeld. Human Resources mag hierop geen uitzonderingen
maken.

Let’s Talk ))))
Met wie kunt u contact opnemen? Als u twijfelt over privacy en bescherming van persoonsgegevens, praat er dan
over. Praat erover met uw hiërarchie, de Juridische Directie, uw Directeur Human Resources of neem contact op
met de Ethische commissie; zij zullen u kunnen helpen en steunen (zie ook het hoofdstuk ‘Bij twijfel: er samen over
praten!’).
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Onze verplichtingen
als onderneming
respecteren

GEBRUIK VAN ACTIVA VAN CEGEDIM
De activa van Cegedim zijn bedoeld om de Medewerkers te helpen de
economische doelstellingen van de Groep te halen. Elke Medewerker is
verantwoordelijk voor de hulpmiddelen van Cegedim om verlies, misbruik,
beschadiging of verspilling hiervan te voorkomen.
Deze middelen zijn onder andere apparatuur, goederen, financiële middelen en alle
andere activa van de Groep.

WIJ MOETEN
•

De middelen van de Groep beschermen en veiligstellen, voorkomen dat ze worden verloren, beschadigd,
misbruikt, verspild of zonder toestemming worden uitgeleend, overgedragen of verkocht.

•

De middelen van de Groep op verantwoorde manier gebruiken voor zakelijke, geoorloofde en passende
doeleinden, om de doelstellingen te bereiken die in het kader van onze missie zijn vastgesteld, en om bij te
dragen aan de ontwikkeling van de activiteiten van de Groep en verspilling en misbruik te voorkomen, met
name in het geval van toegekende voordelen.

•

In gedachten houden dat alle activa en documenten van de Groep eigendom zijn van Cegedim. Ze
worden tijdelijk ter beschikking gesteld en blijven eigendom van de Groep.

WIJ MOETEN NIET
•

De middelen van de Groep voor privédoeleinden gebruiken. Persoonlijk gebruik van
communicatiemiddelen zoals e-mail, telefoon, internet enz. kan worden getolereerd op voorwaarde dat dit
incidenteel is, de zakelijke activiteiten van de medewerker niet hindert, geen meerkosten voor de
onderneming met zich meebrengt, de geldende wetgeving niet overtreedt en de reputatie van Cegedim
niet schaadt.

•

Middelen van derden gebruiken (foto’s, films, artikelen enz.) zonder ons ervan verzekerd te hebben dat
Cegedim hier het recht toe heeft.
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ETHISCH OF ONETHISCH?
Ik verdenk een van mijn teamleden ervan tijdens werktijd advieswerk uit te voeren en hiervoor
zijn laptop en de e-mailservice van Cegedim te gebruiken. Ik heb er met een van mijn vrienden
bij de informatica-afdeling over gesproken. Hij kan de e-mailaccount van mijn collega openen
en heeft mij voorgesteld wat rond te neuzen om te zien wat er werkelijk gebeurt. Is dit
aanvaardbaar?
Nee. Als u dergelijke verdenkingen hebt, moet u hier direct met uw hiërarchie over praten. Er
bestaan specifieke procedures met betrekking tot de toegang tot de e-mailaccounts van
Medewerkers, met name in het kader van onderzoeken om disciplinaire redenen. Zelfs als uw
vriend bij de informatica-afdeling toegang heeft tot de e-mailaccount van uw collega, mag
hij dit niet gebruiken zonder specifieke toestemming van Cegedim.
Mijn printer thuis doet het niet meer maar mijn echtgenote moet haar cv dringend naar een
mogelijke werkgever sturen. Mag ik dit op kantoor typen en afdrukken?
Het gebruik van uw computer voor persoonlijke documenten is mogelijk zolang dit uitzonderlijk
en redelijk blijft, uw beroepsactiviteit niet hindert en plaatsvindt buiten uw werkuren.
Een van mijn vrienden op een andere afdeling stuurt me regelmatig per e-mail de ‘mop van
de dag’ die soms erg leuk is. Ik zou een aantal van deze e-mails wel willen doorsturen naar een
van mijn collega’s om haar te laten lachen op maandagochtend, maar ik weet niet zeker of
mijn manager het goed zou vinden. Wat moet ik doen? Hem niet op de verzendlijst zetten?
Het doorsturen van dergelijke berichten wordt afgeraden. Vergeet niet dat we niet allemaal
hetzelfde gevoel voor humor hebben. De e-mailsystemen en de internettoegang van
Cegedim mogen nooit gebruikt worden voor het openen, bewaren, verzenden of publiceren
van documenten die niet voldoen aan de waarden van Cegedim - met name met betrekking
tot het respecteren van personen. Hier vallen natuurlijk afbeeldingen onder van
pornografische of seksueel expliciete aard, politieke of godsdienstige teksten, opmerkingen
van racistische of seksistische aard of alles wat geweld, haat of intolerantie aanwakkert.
Ik lunch regelmatig met een collega uit de Groep om over onze strategie te praten. Mag ik
deze maaltijden op mijn onkostennota zetten?
Nee, dat kunt u niet doen, behalve bij uitzondering en gemotiveerd door het feit dat het
organiseren van een werkbijeenkomst buiten lunchtijd geheel onmogelijk blijkt. In het kader
van een teambuilding-lunch of als dank voor de bijdrage van een Medewerker kunt u een
onkostennota opstellen. Praat hier gerust over met uw hiërarchie. Raadpleeg ook het beleid
met betrekking tot onkostennota’s.

Let’s Talk ))))
Met wie kunt u contact opnemen? Als u twijfelt over het gebruik van de activa van Cegedim, praat er dan over.
Praat erover met uw hiërarchie, uw Directeur Human Resources of neem contact op met de Ethische commissie; zij
zullen u kunnen helpen en steunen (zie ook het hoofdstuk ‘Bij twijfel: er samen over praten!’).
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Onze verplichtingen
als onderneming
respecteren

FINANCIËLE EN ZAKELIJKE DOCUMENTEN EN STRIJD
TEGEN WITWASSEN
Cegedim neemt zijn activiteiten zorgvuldig op in de rekeningen.
Cegedim communiceert geheel onafhankelijk en transparant over zijn prestaties. De
Groep zet zich in om de gelijktijdige, effectieve, tijdige en integrale verspreiding te
garanderen van pertinente, nauwkeurige, exacte en oprechte financiële en extrafinanciële informatie, op een manier die coherent is met eerdere publicaties. Slechts
een beperkt aantal aangewezen personen binnen de Groep heeft toestemming om
informatie te verstrekken aan de financiële markt, volgens de op dit gebied
toepasselijke voorschriften.
Wij moeten ons er ook van verzekeren dat onze activiteiten niet dienen voor het
‘witwassen’ van fondsen afkomstig van misdadige activiteiten.

WIJ MOETEN
•

Ervoor zorgen dat de informatie die vermeld wordt in financiële en zakelijke documenten, ook in de
financiële en niet financiële rapportage, altijd correct is.

•

Juiste, nauwkeurige en oprechte informatie verstrekken.

•

Het publiek tijdig informeren over alle evenementen die de prijs van de aandelen van Cegedim kunnen
beïnvloeden. Rekening houdend met de soms complexe beslissingen die genomen moeten worden, zijn de
Algemene Directie, de auditcommissie, de Directeur Communicatie en de Directeur beleggersrelaties als
enige gerechtigd om te beslissen over de informatie die wordt gepubliceerd en de datum van publicatie.

•

Deze documenten veilig bewaren en de instructies voor archivering en vertrouwelijkheid respecteren.

•

De interne controleprocedures volgen die ons in staat stellen garanties te bieden om samen te werken met
klanten die legitieme activiteiten uitvoeren en wiens geld niet afkomstig is van misdadige praktijken.

•

Samenwerken met interne en externe auditors.

•

Volledige en getrouwe boekhoudkundige boeken en documenten bijhouden, die voldoen aan de
geldende normen en regelgevingen.

•

Elke vorm van belastingfraude verbieden.

WIJ MOETEN NIET
•

Activa die eigendom zijn van Cegedim verkopen, overdragen of afstaan zonder de benodigde
toestemmingen en documenten.

•

Transacties in contanten accepteren. Als er geen andere mogelijkheden zijn en uitsluitend tot de wettelijke
toegestane limiet, moeten deze nadrukkelijk vooraf worden goedgekeurd en correct worden geregistreerd
en gedocumenteerd.

•

Betalingen verbergen door middel van derden.

•

Cegedim opzettelijk aan zijn fiscale verplichtingen onttrekken.
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ETHISCH OF ONETHISCH?
Er is mij gevraagd om de verkooprapporten te controleren die mijn manager heeft voorbereid
voor de jaarafsluiting. Ik denk dat ik een fout heb ontdekt die niemand anders lijkt te hebben
opgemerkt. Ik ben bang dat de relatie met mijn manager verslechtert als ik erover praat. Wat
moet ik doen?
Er is u gevraagd om de verkooprapporten te controleren zodat we ons ervan kunnen
verzekeren dat ze geen fouten bevatten. Als u deze fout voor u houdt, doet u niet correct uw
werk en dient u niet de belangen van Cegedim. U moet uw manager informeren over uw
ontdekking. Hij of zij heeft geen enkele reden om het u te verwijten; integendeel, u hebt juist
gehandeld door het doorgeven van onjuiste informatie te voorkomen.
Soms is de dag wat chaotisch en het lukt mij niet altijd om de bewijzen van mijn onkosten te
vinden. Kan ik wat fictieve onkosten opgeven met een lagere waarde dan de bedragen
waarvoor een bon nodig is, zodat ik het juiste totaalbedrag bereik? Het is niet echt oneerlijk
want het is niet meer. Ik wil alleen terugkrijgen wat ik moet terugkrijgen.
Nee. Dit is niet aanvaardbaar. Dit zou betekenen dat de onkostennota’s foutief zijn; daarom
zouden de boeken het ook niet zijn. U bent verantwoordelijk voor het bewaren van alle
bewijzen. Dit is de enige manier waarop u zeker kunt zijn van de vergoeding van uw onkosten.
Een van onze klanten heeft gevraagd of hij vanaf verschillende rekeningen kon betalen, per
cheque en in contanten. Is dit aanvaardbaar? Wat moet ik doen?
Wees bijzonder voorzichtig met dit soort transactie. Het zou een techniek voor het witwassen
van geld kunnen zijn, een methode waardoor geld dat op onwettige wijze verkregen is
(drugshandel, corruptie, prostitutie enz.) wordt verborgen of veranderd in schijnbaar wettige
activiteiten. U moet alle mogelijke maatregelen nemen om u ervan te verzekeren dat het een
wettige transactie betreft. Deze betalingen kunnen uitsluitend bij uitzondering worden
geaccepteerd en na toestemming van uw hiërarchie.
Een journalist van een economisch blad heeft contact met mij als marketingverantwoordelijke
opgenomen. Hij wil mij interviewen om een artikel te schrijven over onze nieuwe
producten/diensten. Een van deze nieuwe diensten wordt door een bedrijf aangeboden dat
wij aan het overnemen zijn. Mag ik hem informatie geven over deze diensten?
Nee, aangezien deze overname nog niet openbaar is gemaakt, kan dit van invloed zijn op de
koers van de Cegedim-aandelen. Dit gesprek moet verzet worden naar een later tijdstip, in elk
geval na de aankondiging van de overname door Cegedim. Bovendien moet u toestemming
krijgen van u hiërarchie en de Directie Communicatie.
Voor meer informatie over de strijd tegen witwassen in verband met verzekeringsactiviteiten en activiteiten van
Cegedim SRH kunt u de gids ‘Procedure tegen het witwassen van kapitaal en financiering van terroristische
activiteiten’ raadplegen.

Let’s Talk ))))
Met wie kunt u contact opnemen? Als u twijfelt over de financiële en zakelijke documenten en de strijd tegen
witwassen, praat er dan over. Praat erover met uw hiërarchie, de Directie Communicatie, Juridische Directie, uw
Directeur Human Resources of neem contact op met de Ethische commissie; zij zullen u kunnen helpen en steunen
(zie ook het hoofdstuk ‘Bij twijfel: er samen over praten!’).
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Onze verplichtingen
als onderneming
respecteren

HANDEL MET VOORKENNIS
Cegedim wil de vrijheid van zijn Medewerkers om persoonlijke beleggingen uit te
voeren, niet beperken. Zij moeten echter altijd de regels in gedachten houden
met betrekking tot ‘handel met voorkennis’.
Handel met voorkennis is het kopen of verkopen van aandelen van een onderneming
door iemand die op de hoogte is van belangrijke informatie die nog niet openbaar is
gemaakt en invloed zou kunnen hebben op de waarde van deze aandelen.
De regels met betrekking tot handel met voorkennis zijn van toepassing op de
aandelen van Cegedim en op die van andere ondernemingen waarmee de Groep
onderhandelt of een geschil heeft en betreffen al onze Medewerkers.

WIJ MOETEN
•

Ons bewust zijn van het feit dat het gebruik van vertrouwelijke informatie in het kader van beleggingen onder
de wetgeving over handel met voorkennis kan vallen.

•

De vertrouwelijkheid van alle vertrouwelijke informatie beschermen waartoe wij toegang zouden kunnen
hebben om onverwachte verspreiding hiervan te voorkomen.

•

De communicatie van vertrouwelijke informatie beperken tot de personen die deze moeten kennen (let op
e-mailketens en gesprekken in openbare gelegenheden als de trein, het vliegtuig, restaurants, seminars
enz.).

•

Ons er door middel van onder andere overeenkomsten of clausules et betrekking tot het respecteren van
de vertrouwelijkheid van verzekeren dat derden, partners van Cegedim, de vertrouwelijkheid van de hun
toevertrouwde informatie respecteren.

•

Onze hiërarchie of de Directie Financiële Communicatie raadplegen in geval van twijfel over een
aandelentransactie.

WIJ MOETEN NIET
•

Aandelen kopen of verkopen van Cegedim of een andere onderneming waarover wij over vertrouwelijke
informatie zouden kunnen beschikken op het moment van de transactie.

•

Dergelijke vertrouwelijke informatie verspreiden aan wie dan ook binnen of buiten Cegedim.

Cegedim – Ethisch handvest – 3e Editie – Januari 2018

30

ETHISCH OF ONETHISCH?
Wat wordt precies verstaan onder ‘vertrouwelijke informatie’?
‘Vertrouwelijke informatie’ wordt door de wet bepaald. ‘Vertrouwelijke informatie’ is informatie
die niet openbaar gemaakt is en door een redelijke belegger gebruikt zou kunnen worden als
basis voor een beleggingsbeslissing. ‘Vertrouwelijke informatie’ kan betrekking hebben op de
Groupe Cegedim, zijn activiteiten, zijn klanten, zijn leveranciers en elke onderneming die
contact heeft met de Groupe Cegedim. Niet beperkend voorbeeld van informatie die
beschouwd kan worden als vertrouwelijk: de financiële resultaten; plannen voor overname of
verkoop; de introductie van een nieuw product of een nieuwe dienst; het verlies of de winst
van een belangrijke markt; de lopende processen of geschillen.
Ik heb zojuist gehoord dat Cegedim op het punt staat een ander bedrijf over te nemen.
Volgens mij is dit dus het ideale moment om aandelen van de ene of de andere onderneming
te kopen, of beide, gezien het feit dat hun waarde ongetwijfeld zal stijgen zodra de overname
is aangekondigd. Mag ik dit doen?
Nee, dit mag u niet doen. Als Medewerker van Cegedim wordt u zeer waarschijnlijk
beschouwd als iemand die over ‘voorkennis’ beschikt; u mag dus geen aandelen van
Cegedim of de andere onderneming kopen of verkopen zolang de transactie niet openbaar
gemaakt is.
Tijdens de lunch hoorde ik een van mijn collega’s aan een tafel naast mij praten over een
sterke stijging van de winst van onze onderneming in het laatste kwartaal, die twee dagen
later openbaar gemaakt zou worden. Ik zei tegen mijzelf dat ik op basis van deze informatie
aandelen van Cegedim zou kunnen kopen voordat dit bekend werd, om ze vervolgens met
winst te verkopen. Mag ik dit doen?
Nee, zoals hierboven uitgelegd beschikt u met deze informatie over ‘voorkennis’ en is het u
dan ook verboden om een transactie uit te voeren op de aandelen van Cegedim zolang deze
informatie niet openbaar werd gemaakt.
Ik heb begrepen dat ik niet zelf aandelen van Cegedim mag kopen omdat ik over
vertrouwelijke informatie beschik. Maar hoe zit het als ik aan mijn vriendin zou ‘suggereren’ dat
het slim zou kunnen zijn om nu Cegedim-aandelen te kopen? Is dat aanvaardbaar?
Nee, dat zou net zo onaanvaardbaar zijn als u ze zelf zou kopen. Bovendien, zelfs al volgt uw
vriendin uw raad niet op, dan is het verspreiden van een gerucht ook een overtreding van de
ethiek en de wet.

Let’s Talk ))))
Met wie kunt u contact opnemen? Als u twijfelt over de handel met voorkennis, praat er dan over. Praat erover met
uw hiërarchie, de Directie Communicatie, uw Directeur Human Resources of neem contact op met de Ethische
commissie; zij zullen u kunnen helpen en steunen (zie ook het hoofdstuk ‘Bij twijfel: er samen over praten!’).
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Onze verplichtingen
als werkgever
respecteren

GEZONDHEID, HYGIËNE EN VEILIGHEID
Iedereen die voor of met Cegedim werkt, heeft recht op een gezonde, veilige en
risicoloze werkomgeving.
Elk van ons is verantwoordelijk voor de veiligheid op het werk.

WIJ MOETEN
•

De regelgevingen op het gebied van hygiëne, gezondheid en veiligheid van Cegedim volgen.

•

Alle redelijke maatregelen nemen om onze werkomgeving gezond en veilig te houden.

•

Ons ervan verzekeren dat onze handelingen geen risico voor ons zelf of de anderen met zich meebrengen.

•

Ons ervan verzekeren dat wij weten wat we in noodgevallen op onze werkplek moeten doen.

•

Onmiddellijk elk ongeval, zelfs klein, en elk gedrag, elke installatie of situatie die de veiligheid van onze
werkomgeving in gevaar zou kunnen brengen aan de verantwoordelijke voor de veiligheid van onze site of
onze hiërarchie melden.

WIJ MOETEN NIET
•

De regels met betrekking tot hygiëne, gezondheid en veiligheid op het werk negeren.

Let’s Talk ))))
Met wie kunt u contact opnemen? Als u twijfelt over gezondheid, hygiëne en veiligheid, praat er dan over. Praat
erover met uw hiërarchie, uw Directeur Human Resources of neem contact op met de Ethische commissie; zij zullen
u kunnen helpen en steunen (zie ook het hoofdstuk ‘Bij twijfel: er samen over praten!’).
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Onze verplichtingen
als werkgever
respecteren

PERSONEN RESPECTEREN
Cegedim streeft ernaar een werkomgeving te bevorderen en onderhouden
waarin iedereen door alle Medewerkers en partners gerespecteerd wordt.
Door talenten valoriseren en de motivering en prestaties van de Medewerkers te
ontwikkelen, garanderen wij innovatie, het imago en de competitiviteit van de Groep.
Elk van ons heeft recht op respect en menselijke waardigheid. Met name elke vorm
van moreel en seksueel treiteren is onaanvaardbaar.

WIJ MOETEN
•

Elke vorm van discriminatie of pesterijen op basis van geslacht, fysieke beperkingen, gezinssituatie, seksuele
voorkeuren, leeftijd, politieke en filosofische meningen, religieuze overtuigingen, vakbondsactiviteiten,
etnische, sociale, culturele of nationale herkomst uitbannen.

•

Iedereen die bij Cegedim werkt en elke sollicitant gelijk behandelen.

•

Gelijke kansen voor elke Medewerker of sollicitant bevorderen op het gebied van rekrutering, toegang tot
opleiding, salariëring, sociale bescherming, interne mobiliteit en loopbaanontwikkeling. Alleen
competenties, ervaring en vaardigheden mogen meetellen.

•

En inzet van Cegedim voor een werkomgeving zonder elke vorm van moreel of seksueel treiteren steunen
en bevorderen.

•

Elk gedrag verbieden dat de persoonlijke waardigheid kan aantasten, met name treiteren in welke vorm
dan ook, elke vorm van dwangarbeid of kinderarbeid.

WIJ MOETEN NIET
•

Opzettelijk iemand kwetsen, beledigen of tot fouten aanzetten.

•

Een gedrag volhouden wanneer u is aangegeven dat het ongewenst is.

Let’s Talk ))))
Met wie kunt u contact opnemen? Als u twijfelt over het respecteren van personen, praat er dan over. Praat erover
met uw hiërarchie, uw Directeur Human Resources of neem contact op met de Ethische commissie; zij zullen u
kunnen helpen en steunen (zie ook het hoofdstuk ‘Bij twijfel: er samen over praten!’).
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Onze verplichtingen
als sociale
onderneming
respecteren

POLITIEKE EN VERENIGINGSACTIVITEITEN
Cegedim verbiedt het
vakbondsorganisaties.

storten

van

geld

aan

politieke

partijen

of

Cegedim respecteert het recht van elke Medewerkers om op persoonlijke titel deel te
nemen aan politieke activiteiten en een actieve rol te spelen in de gemeenschap,
indien duidelijk is dat hij hierin niet de onderneming vertegenwoordigt.

WIJ MOETEN
•

Als wij persoonlijk deelnemen aan politieke activiteiten, duidelijk aangeven dat wij op geen enkele manier
Cegedim vertegenwoordigen.

•

Onze hiërarchie ervan op de hoogte brengen indien onze deelname aan politieke activiteiten ons kan
verhinderen onze functie bij Cegedim uit te voeren of verwarring kan ontstaan tussen onze persoonlijke
politieke mening en die van Cegedim. Zie het hoofdstuk ‘Belangenverstrengeling’ op pagina 12 van dit
document.

WIJ MOETEN NIET
•

Fondsen en middelen van Cegedim gebruiken (waaronder onze werktijd, telefoon, papier, email en andere
activa van Cegedim) om persoonlijke politieke activiteiten uit te voeren of te steunen.

•

Politieke activiteiten uitvoeren op de werkplek.

•

Laten uitschijnen dat Cegedim onze persoonlijke politieke activiteiten steunt.

•

Uit naam van Cegedim beloven om politieke partijen, politici of verkiezingskandidaten financieel te
ondersteunen.

•

Medewerkers of handelspartners verplichten om door middel van cadeaus of geld bij te dragen aan
verenigings- of politieke projecten.
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ETHISCH OF ONETHISCH?
Ik ben vrijwilliger voor een plaatselijke kandidaat wiens waarden volgens mij veel lijken op die
van Cegedim. Kan ik het fotokopieerapparaat gebruiken om wat folders te kopiëren?
Nee. U mag noch uw werktijd noch een ander middel van Cegedim gebruiken voor een
politieke activiteit.
Mijn manager suggereerde dat ik geld zou kunnen geven aan de campagne van zijn dochter
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Is dit passend?
Nee. Hoewel uw manager u hier niet toe verplicht, is een dergelijk verzoek niet passend en zou
het beschouwd kunnen worden als onaanvaardbare druk.
Ik wil me kandidaat stellen voor een politieke functie in mijn stad. Op mijn affiches wil ik
vermelden dat ik bij Cegedim werk.
Dit is niet passend omdat het beschouwd zou kunnen worden als impliciete steun van
Cegedim aan uw kandidatuur.
Mogen Medewerkers hun politieke inzet en mening op de werkplek uiten?
Cegedim respecteert het recht van elke Medewerker op deelname aan politieke activiteiten,
maar de werkomgeving is niet de juiste plaats om over politiek te praten.

Let’s Talk ))))
Met wie kunt u contact opnemen? Als u twijfelt over de politieke activiteiten en verenigingsactiviteiten, praat er dan
over. Praat erover met uw hiërarchie, uw Directeur Human Resources of neem contact op met de Ethische
commissie; zij zullen u kunnen helpen en steunen (zie ook het hoofdstuk ‘Bij twijfel: er samen over praten!’).
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Onze verplichtingen
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respecteren

BELEID MET BETREKKING TOT HET MILIEU
Cegedim respecteert het milieu en streeft ernaar zijn ecologische effect te
beperken.
Sommige activiteiten die nodig zijn voor het leveren van onze diensten, hebben een
direct effect op het milieu. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor het zoeken naar een
manier om dit effect waar mogelijk te beperken. Op dit gebied is elk klein gebaar van
belang.

WIJ MOETEN
•

Onze reizen beperken en alternatieve, minder vervuilende oplossingen zoeken, zonder de kwaliteit van de
service voor de klant te verminderen.

•

Energie en water besparen.

WIJ MOETEN NIET
•

Het milieu negeren in het dagelijkse beheer van onze activiteiten.

Let’s Talk ))))
Met wie kunt u contact opnemen? Als u twijfelt over de milieuverantwoordelijkheid van Cegedim, praat er dan over.
Praat erover met uw hiërarchie, uw Directeur Human Resources of neem contact op met de Ethische commissie; zij
zullen u kunnen helpen en steunen (zie ook het hoofdstuk ‘Bij twijfel: er samen over praten!’).
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Bijlage 1
Zakelijke relaties met een leverancier of een
dienstverlener
In de rest van dit document verstaan we onder Leverancier onze leveranciers of dienstverleners, waarbij moet
worden aangegeven dat de onderaannemers en de ESN (of SSII) onder de categorie leveranciers vallen.
Slechts een beperkt aantal aangewezen personen binnen de Groep is gemachtigd om zakelijke relaties met een
Leverancier aan te gaan en te beheren. Neem contact op met uw hiërarchie voor de naam van de medewerker die
hiervoor voor uw afdeling mee is belast.
De Medewerker die een dergelijke machtiging heeft, moet zich er voorafgaand de start van elke zakelijke relatie
met een Leverancier van verzekeren dat minstens aan de onderstaande principes wordt voldaan:
•

Controleren dat een aankooprocedure van toepassing is op de overwogen aankoopsituatie. Indien dit het
geval is, moet deze worden toegepast en moet aan alle bepalingen die deze bevat worden voldaan.

•

Zich verzekeren van de gelijke behandeling van concurrenten op het moment van raadpleging, tijdens de
raadpleging en bij de uiteindelijke keuze.

•

Zich verzekeren van de afwezigheid van persoonlijke belangenverstrengeling. Zie het hoofdstuk
‘Belangenverstrengeling’ op pagina 12 van dit document.

•

De volgende informatie verzamelen voorafgaand aan het begin van de zakelijke relatie met leveranciers of
dienstverleners:

•

•

voor een zelfstandige: naam een voornaam, geboortedatum en -plaats, plaats waar de
beroepsactiviteit wordt uitgeoefend, SIREN-nummer of gelijkwaardige informatie in het buitenland,
financiële informatie, de inschrijving bij de URSSAF en de betaling van de sociale lasten controleren;

•

voor een rechtspersoon: een K-bis of een gelijkwaardig document voor een onderneming onder
buitenlands recht met alle gegevens met betrekking tot Cegedim (naam, registratienummer,
hoofdkantoor, identiteit van de directeur, identiteit van de bestuursleden), financiële informatie,
aandeelhouderschap.

Zich verzekeren van de vertrouwelijkheid van de uitwisseling en de traceerbaarheid en de archivering van
het hele aankoopproces. De Medewerker die belast is met de zakelijke relatie moet alle elementen die
hebben geleid tot de aankoopbeslissing in een apart dossier bewaren en een kopie hiervan per e-mail aan
de Ethische commissie sturen via supplier@cegedim.com.

Indien tijdens de zakelijke relatie de Medewerker merkt dat het geleverde product of de geleverde dienst niet voldoet
aan het aankoopcontract of de bestelling, moet hij zijn hiërarchie informeren om samen met de Leverancier een
oplossing voor dit probleem te vinden.
Sommige factoren in de relaties met Leveranciers eisen zorgvuldigheid, een passende analyse en eventueel assistentie
van de Ethische commissie voorafgaand aan elke validatie van het aangaan van of het aanhouden van een zakelijke
relatie. Deze factoren worden Alarmsignalen genoemd die kunnen optreden tijdens de uitvoering van de
onderzoeken vooraleer de relatie met een Leverancier wordt aangegaan of later tijdens de relatie. De aanwezigheid
van een Alarmsignaal is op zich geen belemmering voor het begin of het aanhouden van een zakelijke relatie. Bij de
aanwezigheid van alarmsignalen zoals hierna genoemd, moet de Medewerker echter contact opnemen met de
Ethische commissie (ethics-supplier@cegedim.com) om samen met hem het geschikte gedrag te valideren.
Indien het gevaar bestaat voor personen, activa of de activiteit moet u natuurlijk onmiddellijk handelen door de
Ethische commissie te waarschuwen.
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•

De Leverancier voert zijn activiteit uit vanuit een land waar een hoog corruptierisico bestaat of dat
onderworpen is aan internationale economische sancties. Om het land te evalueren, kunt u gebruik maken
van de perceptie-index corruptie op de site en de rode landen nemen.
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

•

De Leverancier heeft een slechte reputatie en zijn integriteit is twijfelachtig of hij heeft slechte persberichten
gehad.

•

De Leverancier wil geen volledige informatie verstrekken of heeft geweigerd informatieverzoeken te
beantwoorden.

•

De Leverancier weigert de contractuele anticorruptieclausule.

•

De Leverancier is aan een Medewerker aanbevolen door een persoon die een openbare functie bekleedt.

•

De Leverancier verwijst naar de noodzaak om stortingen uit te voeren in de vorm van giften of bijdragen aan
een politieke partij.

•

De Leverancier heeft zijn ongemak uitgesproken met betrekking tot de gestelde vragen over zijn
maatregelen tegen corruptie of zegt dat hij niet kan verklaren of garanderen dat hij de toepasselijke
anticorruptiewetten en -regels niet overtreedt.

•

De Leverancier vraagt betaling in contanten, op rekening van een derde of een overschrijving van vreemde
aard (bijvoorbeeld een bankoverschrijving op een rekening in een land dat geen verband houdt met de
Leverancier).

•

De Leverancier wordt bijgestaan door duistere ‘sub-agenten’ of onderaannemers of die niet de benodigde
competenties of middelen lijken te hebben om de voorgestelde diensten te leveren.

•

De transacties worden in dollars uitgevoerd, buiten de VS.

•

Het verzoek om betaling van een commissie of honorarium lijkt ongebruikelijk hoog en niet proportioneel met
de overeenkomstige diensten.

•

Ter gelegenheid van een verzoek om een aanvullende dienstverlening, zijn het gevraagde honorarium of de
betalingen ongebruikelijk hoog.
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Bijlage 2
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Bijlage 3
Instructies voor verspreiding van informatie aan de pers
Omdat Cegedim SA op de beurs genoteerd is, moet de externe communicatie van de Groep worden
gecentraliseerd, gecontroleerd en overeenstemmen met de officiële informatie die onder andere in het
referentiedocument wordt vermeld. Cegedim kan worden blootgesteld aan sancties in geval van niet passende
communicatie.
Daarom moeten bepaalde regels worden gerespecteerd binnen de Groep op het gebied van communicatie naar
welke media dan ook (website, gedrukte pers, tv, radio...), met name over strategische informatie (ondertekening van
contracten, partnerschappen, overnames, resultaten...).
Als u geen gebruik maakt van de diensten van de Groepsdirectie Communicatie voor het opstellen en verspreiden
van persberichten, is het van essentieel belang dat u het volgende proces volgt:
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Bijlage 4
Instructies voor communicatie op de sociale media
Cegedim is bijzonder gehecht aan de bescherming van zijn imago en reputatie, vooral in het kader van professioneel
of individueel gebruik van de sociale media door Medewerkers. Hieronder vallen: blogs, wiki’s, forums, deelsites
(YouTube, Flickr...), sociale netwerken (Facebook LinkedIn, Twitter...). De reputatie van Cegedim is afhankelijk van het
gedrag van elk van ons.
Alleen Medewerkers met een officiële machtiging mogen uit naam van de Groep met of via de traditionele media
(pers, websites, radio...) of de sociale media communiceren over zijn activiteiten, producten, partners en leveranciers.
Uitspraken over Cegedim door Medewerkers, ook in het kader van hun privéleven, kunnen niet alleen aan de Groep
worden toegekend maar kunnen ook negatieve effecten hebben op de reputatie en het imago van de Groep.
Medewerkers moeten de sociale media dan ook op een verantwoorde, respectvolle manier gebruiken en zich ervan
verzekeren dat het imago en de reputatie van Cegedim niet geschaad worden.
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