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Vier fundamentele pijlers

De ethische aanpak van de Bolloré Groep 
berust op waarden en principes die belichaamd 
en toegepast worden door alle directeuren  
en werknemers, over de hele wereld.
Voor alle medewerkers en partners van de 
Groep zet deze gedragscode de basis van  
deze benadering en het gedrag dat in hun 
dagelijkse activiteiten verwacht wordt uiteen.
Deze gedragscode is volledig afgestemd op  
het beleid inzake sociale en ecologische 
verantwoordelijkheid van de Bolloré Groep, 
uitgedrukt in Handvest Ethiek en CSR en  
in zijn jaarlijkse rapport “Verantwoordelijk  
en betrokken”.
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Cyrille Bolloré
Voorzitter en Chief Executive Officer 

van de Bolloré Groep

In zijn bijna tweehonderdjarig bestaan  
is de Bolloré Groep zich altijd  
blijven aanpassen aan de immer  
veranderende wereld. Dit succes  
is te danken aan de toewijding  
van de vrouwen en mannen die onze 
activiteiten hebben uitgebouwd,  

onze waarden hoog in het vaandel hielden en die een 
bedrijfsethiek smeedden die door allen gedeeld wordt. 

De Bolloré Groep veroordeelt corruptie, beïnvloeding  
en concurrentieverstorende praktijken. De Groep  
garandeert financiële transparantie, naleving van 
internationale sanctieprogramma's en de bescherming  
van persoonsgegevens. De Groep voorkomt schade  
aan het milieu, schendingen van mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, en risico’s voor de gezondheid  
en veiligheid van individuen. Tot slot strijdt de Groep  
tegen alle vormen van discriminatie en intimidatie.

We leven in een tijd van transparantie en verantwoordelijkheid, 
in een tijd waarin intentieverklaringen alleen niet  
voldoende zijn. Via onze individuele handelingen zijn  
we allemaal ambassadeurs van de Groep en verantwoordelijk 
voor de reputatie van de Groep. Samen met de 
vertegenwoordigers van al onze dochterondernemingen 
vraag ik je altijd integer te handelen en je altijd te houden  
aan geldende wetgeving en onze gedragscode.  
Geen enkele omstandigheid kan gedragingen die in  
strijd zijn met deze gedragscode rechtvaardigen.  
Het is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en  
de duurzaamheid van onze groep staat op het spel.

Handel  
altijd integer

Vo
or

w
oo

rd
en

 



Bolloré

3

Gedragscode

De Bolloré Groep opereert in drie belangrijke sectoren: Transport en logistiek, Communicatie 
en Electriciteitsopslag en -systemen. De Vivendi Groep heeft zijn eigen ethische benadering die 
zijn communicatieactiviteiten omvat. Deze benadering is van toepassing op Vivendi’s bedrijven 
en is afgestemd op hun bedrijfsactiviteiten.

   Zie voor meer informatie: www.vivendi.com 

https://www.vivendi.com/en/our-group/governance/compliance-program/
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... geïnspireerd op onze waarden

De beloften zoals beschreven in het Handvest Ethiek 
en CSR en de gedragscode worden ondersteund door 
de waarden van de Bolloré Groep:

Een  
gedragscode...

... die onze beloften bevestigt

Deze gedragscode beschrijft de beloften van de Bolloré 
Groep met betrekking tot:

 de strijd tegen corruptie;
   de strijd tegen concurrentieverstorende praktijken;
 naleving van internationale sancties;
 the respect voor mensenrechten;
  de bescherming van de gezondheid en veiligheid van 
individuen;
  het behoud van het milieu
  de bescherming van persoonsgegevens;
  de strijd tegen discriminatie;
  de bescherming van bedrijfsmiddelen en financiële 
transparantie.

Nederigheid Excellentie Moed Solidariteit Flexibiliteit 
& innovatie
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... in lijn met internationale 
normen

De principes van de gedragscode zijn afgestemd op 
internationale ESG-normen, zoals de leidende 
principes van de UN, de OECD en de United Nations 
Global Compact, die de Bolloré Groep in 2003  
heeft ondertekend.
Als zodanig streeft de Groep ernaar de tien principes 
van de Global Compact te integreren in zijn  
strategie, cultuur en dagelijkse activiteiten op  
het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen,  
het milieu en de strijd tegen corruptie.

... en is voor iedereen bindend

Omdat individuele handelingen de collectieve 
belofte nooit in gevaar mogen brengen is iedere 
werknemer, agent en zakenpartner van alle bedrijven 
binnen de Groep ervoor verantwoordelijk zich  
te houden aan de gedragscode. De Bolloré Groep 
tolereert geen enkele schending van deze code  
en moedigt belanghebbenden aan gedragingen  
die in strijd zouden zijn met de gedragscode te 
melden (zie de paragraaf “Alert’ op p. 34). Plegers 
van wangedrag krijgen te maken met disciplinaire 
maatregelen of gerechtelijke procedures 
overeenkomstig geldende wetgeving.
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Strijd tegen corruptie  

 Belangrijkste kenmerken van ons beleid
De Bolloré Groep veroordeelt alle vormen van corruptie  
en beïnvloeding.
Corruptie is een van de belangrijkste obstakels op het pad naar 
duurzame groei en economische en sociopolitieke ontwikkeling,  
voor zowel opkomende als ontwikkelde economieën.
Eenieder die namens de Groep optreedt moet zich onthouden  
van het aanbieden van enigerlei voordeel aan personen (met inbegrip 
van overheidsfunctionarissen) om hun officiële taken uit te voeren  
of zich van de uitvoering daarvan te weerhouden, of om hun invloed 
aan te wenden om een onrechtmatig voordeel te verkrijgen ten 
voordele van een bedrijf van de Groep.

 Hoe moet er gehandeld worden?
SCENARIO nr. #1: Ik wil een zakenpartner graag een 
geschenk aanbieden
Een goede klant, met wie ik vele jaren een uitstekende relatie had, 
nadert haar pensioen. Ik zou haar een geschenk willen geven of willen 
uitnodigen voor een etentje. Ik aarzel echter, omdat het contract 
dat haar bedrijf ons heeft toevertrouwd binnenkort afloopt en zij de 
macht heeft om invloed uit te oefenen op de verlenging daarvan.

In acht te nemen gedrag
Bij specifieke culturele gelegenheden kun je klanten/potentiële klanten 
geschenken aanbieden of uitnodigen voor evenementen om een 
goede zakelijke relatie te onderhouden. 
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Deze geschenken zijn onderworpen aan aangifte-, goedkeurings-  
en registratievereisten.
Het geven (of ontvangen) van geschenken moet een redelijk en 
onbaatzuchtig gebaar blijven dat niet moet worden opgevat als 
bedoeld om de ontvanger te beïnvloeden.
In dit geval, vanwege het naderende einde van het contract, is dit 
gebaar niet in lijn met het beleid van de Groep op dit gebied.

SCENARIO nr. #2: Een overheidsfunctionaris biedt aan 
een procedure te versnellen in ruil voor betaling
Een lopende activiteit maakt maar langzaam vorderingen of wordt 
geblokkeerd. Een overheidsfunctionaris biedt aan het proces te 
versnellen of te omzeilen in ruil voor een contante betaling.  
Het gevraagde bedrag komt niet overeen met een officieel tarief  
en er zou geen betalingsbewijs worden verstrekt.

In acht te nemen gedrag 
Zelfs als je niet de instigator van het aanbod bent, wordt het 
aannemen van een ‘faciliterende betaling’ gezien als een daad  
van omkoping.
Wanneer je te maken krijgt met deze situatie:
– weiger beleefd binnen de grenzen van de basisveiligheidsregels;
–  laat je contactpersoon weten dat dergelijke betalingen in strijd  

zijn met het beleid van de Groep;
–  meld de situatie bij je lijnmanager of maak gebruik van het 

klokkenluiderssysteem.

   Voor meer informatie over het anti-corruptiebeleid van de Bolloré 
Groep,  in het bijzonder op het gebied van geschenken  
en uitnodigingen, faciliterende betalingen, lobbying, patronage  
en sponsoring:
•  bekijk de daarvoor bestemde pagina's het intranet en de sociale 

netwerken van het bedrijf;
• neem contact op met compliance@bollore.com

mailto:compliance%40bollore.com?subject=
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De strijd tegen 
concurrentieverstorende 
praktijken  

 Belangrijkste kenmerken van ons beleid
Een eerlijke competitieve omgeving, de drijvende kracht achter 
innovatie, maakt het ons mogelijk onze klanten de best mogelijke 
producten en diensten aan te bieden.
De Bolloré Groep neemt geen deel aan praktijken die gericht zijn 
op het verstoren, belemmeren, uitschakelen of op onrechtmatige 
wijze beperken van de vrije concurrentie. Deze praktijken omvatten 
regelingen die gericht zijn op prijsvaststelling, of het verdelen van 
marktaandelen en het toewijzen van gunningen van aanbestedingen.

 Hoe moet er gehandeld worden?
SCENARIO: Concurrenten willen de distributie van een 
belangrijk contract bespreken
Mijn bedrijf is lid van een professionele vereniging die spelers uit  
de sector omvat. Tijdens een vergadering die ik bijwoonde 
ontstond er een discussie tussen twee concurrenten over een grote, 
lopende openbare uitnodiging voor een aanbesteding.  
Er werd gesuggereerd dat er een overeenkomst kon worden  
bereikt om de verschillende werkpakketten toe te wijzen.

In acht te nemen gedrag 
Professionele organisaties kunnen handig zijn voor discussies over 
veel voorkomende kwesties: regelgeving, technische normen, 
productveiligheid, belangenbehartiging van de beroepsgroep, enz.
Het is echter belangrijk om, als onderwerpen zoals prijsvaststelling, 
toewijzing van marktaandelen of huidige uitnodigingen voor 
aanbestedingen besproken worden, de kamer onmiddellijk  
te verlaten en ervoor te zorgen dat je vertrek wordt vastgelegd.  
Meld het incident vervolgens bij je lijnmanager of maak gebruik  
van het klokkenluiderssysteem.

Naleving van internationale 
sancties  

 Belangrijkste kenmerken van ons beleid
De Bolloré Groep voldoet aan sanctieprogramma's, in het bijzonder 
de programma's die zijn aangenomen door de VN-Veiligheidsraad, de 
Europese Unie en de Verenigde Staten, die beperkende maatregelen 
omvatten jegens een staat, een individu of een organisatie. 
Eenieder die namens de Groep optreedt moet zich onthouden van 
deelname aan activiteiten die in strijd zouden kunnen zijn met een 
embargo, sectorale sancties of de bevriezing van activa.
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 Hoe moet er gehandeld worden? 
SCENARIO: Een klant geeft de opdracht voor de export van 
zijn producten, zonder dat hij me enige informatie geeft 
over de aard van de producten
Ik ben benaderd door een bedrijf dat producten wil exporteren naar 
land X. De klant is betrouwbaar en gerenommeerd in de markten 
waar hij opereert, maar er wordt me gezegd dat de aard van de 
goederen later aan me gespecificeerd zal worden.
Ik weet niet of dit gebrek aan informatie een blokkerende factor is.

In acht te nemen gedrag
Sommige sanctieprogramma's verbieden activiteiten waarbij 
specifieke landen of economische sectoren betrokken zijn, of eisen 
hier voorafgaande autorisatie voor. In geval van twijfel is het derhalve 
noodzakelijk om zo veel mogelijk informatie over de goederen te 
verkrijgen, de intranetpagina’s die gewijd zijn aan internationale 
sancties te raadplegen om te controleren of dit land X onderworpen 
is aan specifieke sancties, en indien nodig, contact op te nemen met 
de compliance afgevaardigde van jouw terrein.
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Bescherming van de vrijheid  
van meningsuiting en vereniging  

 Belangrijkste kenmerken van ons beleid
De Groep respecteert vrijheid van meningsuiting, vereniging 
en collectieve vertegenwoordiging en streeft ernaar in alle 
omstandigheden een open sociale dialoog te garanderen. Eenieder 
die namens de Groep optreedt moet zich onthouden van elke vorm 
van druk, afpersing of gedrag dat gericht is op het wijzigen of 
belemmeren van de vrijheid van meningsuiting van werknemers.

 Hoe moet er gehandeld worden? 
SCENARIO: Mijn werknemers willen eisen naar  
voren brengen, maar er is in het land geen kader  
voor sociale dialoog
Ik ben manager van een entiteit in een land waar het recht 
op collectieve organisatie van werknemers niet door de wet 
gegarandeerd is. Sommige van mijn werknemers hebben  
me verteld over wensen die ze graag willen bespreken en  
overwegen voor dit doel een vakbond op te richten.

In acht te nemen gedrag
De Bolloré Groep streeft ernaar het uiten van meningen door 
werknemers te faciliteren en te garanderen dat werknemers 
die betrokken zijn bij vertegenwoordigende structuren niet 
gediscrimineerd worden. In overeenstemming met lokale  
wetgeving zullen werknemers gehoord worden en hun eisen  
in overweging genomen worden.
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Neem contact op met de HR-afdeling van de Groep om instrumenten 
en procedures in te richten die erop gericht zijn verzoeken van je 
werknemers te verzamelen, waardoor gezorgd wordt voor een open 
sociale dialoog in overeenstemming met lokale wetgeving.

Strijd tegen dwangarbeid  
en mensenhandel 

 Belangrijkste kenmerken van ons beleid
De Bolloré Groep is vastbesloten om alle vormen van moderne 
slavernij en mensenhandel te bestrijden. Eenieder die namens  
de Groep optreedt moet zich onthouden van deelname aan of 
bijdragen tot, direct of indirect, situaties van gedwongen arbeid.
Onder gedwongen arbeid wordt werk verstaan dat de arbeidskracht 
tegen zijn wil en onder dwang van bedreigingen verricht – denk 
hierbij aan het gebruik van geweld of intimidatie, de manipulatie  
van schulden, het onthouden van loon of identiteitspapieren, 
de dreiging van aangifte bij immigratiediensten, enz.
Onder mensenhandel wordt verstaan de uitbuiting van individuen 
middels gedwongen arbeid, waarbij vaak sprake is van het 
transporteren van deze individuen binnen een land of over  
de landsgrenzen.

 Hoe moet er gehandeld worden? 
SCENARIO: Op het terrein van een onderaannemer lijken 
werknemers gedwongen te worden om in onveilige 
omstandigheden te werken
Tijdens een bezoek aan een dochteronderneming van de  
Groep realiseerde ik me dat door een onderaannemer  
ingehuurde arbeidskrachten op de locatie slapen en werken  
zonder adequate uitrusting.
Sommige arbeidskrachten beschuldigen hun bedrijf ervan de 
betaling van hun loon te blokkeren om hen te dwingen door te 
werken in deze gevaarlijke omstandigheden, terwijl ze eigenlijk 
ontslag zouden willen nemen.

In acht te nemen gedrag
Als deze beschuldigingen gegrond bevonden worden, moet je 
onmiddellijk je lijnmanager of CSR-contactpersoon informeren 
of een melding doen via het klokkenluiderssysteem. Er zal extra 
verificatie plaatsvinden met de onderaannemer en indien nodig 
zullen er snel corrigerende maatregelen getroffen worden.
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Strijd tegen kinderarbeid

 Belangrijkste kenmerken van ons beleid
Overeenkomstig de bepalingen van de International Labor 
Organisation (ILO) onthoudt de Bolloré Groep zich van het gebruik 
van kinderarbeid, zowel direct als indirect. Naast naleving van de 
lokale wetgeving inzake de minimumleeftijd voor tewerkstelling 
verbiedt de Groep het inzetten van kinderen jonger dan 15 jaar voor 
elke vorm van werk en het inzetten van jonge mensen jonger  
dan 18 jaar voor elk type werk dat beschouwd wordt als ‘gevaarlijk’.

 Hoe moet er gehandeld worden? 
SCENARIO: Een van mijn onderaannemers heeft 
werknemers in dienst die wel erg jong lijken te zijn
In het land waar het bedrijf waar ik werk gevestigd is, is het in dienst 
nemen van kinderen onder de 15 jaar niet verboden.
Tijdens een bezoek aan een locatie die wordt beheerd door een  
van onze onderaannemers viel het me op dat sommige werknemers 
erg jong leken te zijn.

In acht te nemen gedrag
Ben je getuige van kinderarbeid, of vermoed je kinderarbeid op het 
terrein van een van onze leveranciers of onderaannemers, rapporteer 
deze situatie dan bij je lijnmanager of CSR-contact, of maak gebruik 
van het klokkenluiderssysteem.
In regio's waar wetgeving of werkwijzen aanleiding geven voor 
de verdenking van risico, moet de werving en het gebruik van 
arbeidskrachten in onderaanneming onderworpen zijn aan extra 
waakzaamheid. Controleer systematisch de identiteitsbewijzen van 
de arbeidskrachten die je inschakelt, en vraag je zakenpartners 
hetzelfde te doen. Herinner hen eraan dat als ze hieraan niet voldoen, 
dit zal leiden tot beëindiging van het partnerschap.
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Rechten van lokale 
gemeenschappen  
en buurtbewoners

 Belangrijkste kenmerken van ons beleid
In overeenstemming met lokale regelgeving en internationale 
normen, zoals uiteengezet in het Handvest Ethiek en CSR en het 
Handvest Mensenrechten, streeft de Groep ernaar de rechten van 
lokale gemeenschappen en inwoners die gevolgen zouden kunnen 
dragen van de uitvoering van de activiteiten van de Groep te 
respecteren en te bevorderen.

 Hoe moet er gehandeld worden? 
SCENARIO nr. #1: De bewoners van de buurgemeente 
beschuldigen mijn bedrijf van vervuiling
Mijn bedrijf is gevestigd in de buurt van natuurlijke en agrarische 
gebieden waarvan lokale gemeenschappen afhankelijk zijn. 
Bewoners van het naburige dorp klagen over plasticafval dat aan 
de straat en in waterpartijen gevonden wordt en beschuldigen het 
bedrijf ervan de oorzaak te zijn van deze vervuiling. 

In acht te nemen gedrag
YBepaal eerst of de gerapporteerde vervuiling het gevolg is van 
wangedrag door een werknemer of partner die handelt namens het 
bedrijf, of van het niet-naleven van internationale procedures voor 
milieubeheer.
Ben je getuige van of vermoed je oneerbiedig gedrag van een 
werknemer of partner/onderaannemer die op de locatie werkt 
(bijvoorbeeld, het dumpen van afval), rapporteer de situatie dan 
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bij je lijnmanager of, waar passend, de milieufunctionaris, of maak 
gebruik van het klokkenluiderssysteem.
In regio’s waar de oplossingen voor het ophalen, beheren en 
sorteren van afval ontoereikend en/of afwezig zijn, moeten passende 
oplossingen worden ingevoerd om de risico's van vervuiling te 
voorkomen, corrigeren of compenseren. 

SCENARIO NR. #2: Mijn bedrijf wordt ervan beschuldigd 
medeplichtig te zijn aan geweld jegens lokale bevolkingen
In de regio waar mijn bedrijf is gevestigd wordt een bedrijf 
beschuldigd van gewelddadig gedrag jegens de lokale bevolking. 
Omdat het gaat om een van onze aannemers, beschuldigen de lokale 
autoriteiten ons ervan medeplichtig te zijn aan dit geweld. 

In acht te nemen gedrag
Ben je getuige van of vermoed je gewelddadige praktijken door  
een leverancier of onderaannemer, rapporteer deze situatie dan 
onmiddellijk bij je lijnmanager of CSR-contact, of maak gebruik van 
het klokkenluiderssysteem. Dialoog met lokale gemeenschappen 
moet worden gewaarborgd en nagestreefd, en de aantijgingen 
moeten worden onderzocht. In het geval dat deze blijken te 
kloppen, moeten er corrigerende maatregelen getroffen worden 
door de onderaannemer. Gebeurt dit niet, dan wordt de zakelijke 
relatie beëindigd.
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Bescherming van arbeidskrachten

 Belangrijkste kenmerken van ons beleid
De Bolloré Groep streeft ernaar te zorgen voor een veilige en 
gezonde werkomgeving door te voorzien in een kader dat gebruikt 
wordt om de risico's die gepaard gaan met de activiteiten van de 
Groep te identificeren en te minimaliseren en door een doeltreffend 
sociaal beschermingsbeleid in te zetten.
Eenieder die namens de Groep optreedt moet zich onthouden 
van gedragingen die het leven of de gezondheid van werknemers, 
leveranciers, onderaannemers, klanten, gebruikers en lokale 
gemeenschappen in gevaar brengen.

 Hoe moet er gehandeld worden? 
SCENARIO nr. #1: Ik ben getuige van gedrag waarvan  
ik geloof dat het een collega in gevaar brengt
Mijn collega draagt structureel geen oordoppen als hij in een 
lawaaierige fabrieksruimte werkt, ondanks dat we formeel verplicht 
zijn dit wel te doen. Ik heb hem hier meermaals beleefd op gewezen, 
maar er is niets veranderd. Ik ben bang dat hij het verkeerd opvat als 
ik dit met onze manager bespreek.

In acht te nemen gedrag
De veiligheid van alle werknemers is een prioriteit voor de Bolloré 
Groep en iedereen is ervoor verantwoordelijk hieraan bij te dragen. 
Het is belangrijk om je lijnmanager van deze situatie op de hoogte  
te brengen, nadat je je collega hebt verteld dat je genoodzaakt  
bent dit te doen.
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Zorg dat je de richtlijnen en procedures voor veiligheid en 
gezondheid kent, begrijpt en toepast. Aarzel niet om in geval  
van twijfel contact op te nemen met je QHSE- of HR-managers. 

SCENARIO nr. #2: Ik heb een zakenreis gepland naar een 
land dat gevoelig ligt
Uit zakelijke overwegingen moet ik naar een land reizen dat te  
maken heeft met bepaalde politieke en sociale spanningen.  
Hoewel de situatie in het veld rustig lijkt te zijn, vraag ik me af  
wat de beste manier is om me voor te bereiden op deze reis,  
zodat ik op de best mogelijke manier kan reageren in het geval  
dat er lokaal veiligheidsproblemen ontstaan.

In acht te nemen gedrag
Zorg voorafgaand aan je reis dat zowel je management als (waar 
nodig) de lokale diplomatieke autoriteiten op de hoogte zijn 
van je actuele persoonlijke informatie (kopie van je paspoort, 
verblijfplaats). Houd je strikt aan lokale regelgeving met betrekking 
tot toegang tot het gebied (visa, eventuele aangiften bij douane, 
enz.) Vermijd het om op locatie, tijdens discussies op of sociale 
netwerken, uitspraken te doen die kunnen worden gekwalificeerd 
als politiek of partijdig. Ga demonstraties en andere verstoringen 
van de openbare orde uit de weg en maak niet bekend dat je in 
dienst bent van de Bolloré Groep.

   Neem voor vragen over veiligheid contact op met de 
veiligheidsafdeling van de Groep: suretegroupe@bollore.com

mailto:suretegroupe%40bollore.com?subject=
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Strijd tegen psychische  
en seksuele intimidatie

 Belangrijkste kenmerken van ons beleid
De Bolloré Groep streeft ernaar alle vormen van psychologische 
en seksuele intimidatie te bestrijden. Onder psychische intimidatie 
wordt verstaan het herhaaldelijk plegen van handelingen die 
vernederende arbeidsomstandigheden ten doel of ten gevolge 
hebben, en die de rechten en de waardigheid van andere mensen 
kunnen aantasten, gevolgen kunnen hebben voor hun fysieke en 
mentale gezondheid of hun professionele ontwikkeling kunnen 
belemmeren. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan het 
herhaalde gebruik van woorden of gedragingen met een seksuele 
connotatie die de waardigheid van een persoon aantasten door hun 
vernederende of onterende aard, of die voor de persoon in kwestie 
een intimiderende, vijandige of kwetsende situatie creëren.

 Hoe moet er gehandeld worden? 
SCENARIO nr. #1: Mijn lijnmanager blijft me uitnodigen 
voor een etentje, maar ik wil dat niet
Mijn manager heeft me herhaaldelijk uitgenodigd voor een etentje 
voor twee, zonder dat daar een zakelijke reden voor is. Ik sla het 
aanbod altijd af, maar hij blijft aandringen. Ik ben bang dat hij mij  
en mijn werk anders zal beoordelen als ik hem vraag op te houden.

In acht te nemen gedrag
Het gedrag van de lijnmanager is niet gepast. Je moet contact 
opnemen met je HR-manager of gebruik maken van het 
klokkenluiderssysteem. Bolloré garandeert de vertrouwelijke 
verwerking van meldingen en de bescherming van klokkenluiders  
die te goeder trouw handelen tegen elke vorm van vergelding.

SCENARIO nr. #2: Ik ben getuige van herhaalde  
en ongepaste opmerkingen tegen een collega
Een staflid maakt vaak seksueel getinte of zeer ongepaste 
opmerkingen tegen een andere collega. Hij doet dit op een 
zogenaamd grappige manier, ten overstaan van collega’s.  
Deze collega lijkt zich ongemakkelijk te voelen bij de situatie,  
maar zegt dit niet. Ik zie de situatie niet veranderen. Moet ik 
ingrijpen? Er met iemand over praten? 

In acht te nemen gedrag
Ben je getuige van ongepast gedrag op de werkplek, stel dan eerst 
aan het slachtoffer voor de dader te vertellen dat zijn opmerking 
ongepast is. Als het slachtoffer zich niet prettig voelt bij dit idee,  
stel dan voor dat hij/zij het bespreekt met de lijnmanager of met de 
HR-manager. Als hij/zij nog steeds niets durft te doen en de situatie 
blijft bestaan, moet je zelf je lijnmanager informeren of contact 
opnemen met je lokale HR-manager.
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SCENARIO nr. #3: Een van mijn collega's op een 
project is regelmatig het slachtoffer van vernederende 
persoonlijke opmerkingen
De projectmanager herinnert hem er herhaaldelijk aan dat hij 
inefficiënt en incompetent was tijdens een eerder project.  
Deze opmerkingen, die niet op feiten gebaseerd lijken te zijn,  
worden vaak ten overstaan van het hele team gemaakt.  
Het gevolg is een vijandige sfeer op dit project en de collega  
trekt zich steeds meer terug en wordt steeds stiller.  
Hoe moet ik reageren? Moet ik er met iemand over praten?

In acht te nemen gedrag
Het gedrag van de projectmanager is niet gepast.
Stel de persoon die het slachtoffer van deze acties is voor dat  
hij/zij de lijnmanager of HR-manager informeert. Als hij/zij niets 
durft te doen en de situatie blijft bestaan, moet je zelf je lijnmanager 
informeren of contact opnemen met je lokale HR-manager.
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Behoud van het milieu

 Belangrijkste kenmerken van ons beleid
De Bolloré Groep voldoet aan alle geldende wetgeving inzake  
de bescherming van het milieu en doet zijn uiterste best het milieu  
te behouden.
Iedereen die namens de Groep optreedt dient zich te onthouden  
van gedrag dat in strijd is met gemaakte beloften.  
Verboden gedragingen omvatten de aantasting of vernietiging,  
zij het opzettelijk of onopzettelijk, gradueel of per ongeluk,  
van natuurlijke omgevingen (lucht, water, aarde of grondwater), 
natuurlijke bronnen en ecosystemen.

 Hoe moet er gehandeld worden? 
SCENARIO nr. #1: Een van mijn dienstverleners  
doet van tijd tot tijd dingen die het milieu vervuilen
Mijn werkgever heeft een uitbestedingscontract ondertekend  
met een ander bedrijf. Tijdens een informele uitwisseling  
met een van de vertegenwoordigers is me opgevallen  
dat de werknemers van dit bedrijf soms, om geld te  
besparen, vervuilende producten of uitrusting gebruiken om  
hun werk te doen.  
In zijn communicatie claimt dit bedrijf echter dat het strenge 
milieunormen strikt naleeft.
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In acht te nemen gedrag
Als milieuafspraken onderdeel zijn van het contract tussen jou en 
een dienstverlener, leveranciers of onderaannemer, dan kan elke 
tekortkoming van hun kant op dit gebied resulteren in de beëindiging 
van de contractuele relatie. Dienstverleners zijn in gelijke mate als 
werknemers gehouden te voldoen aan de milieuafspraken van de 
Bolloré Groep, zoals in het bijzonder uiteengezet in het Handvest 
Ethiek en CSR. 
Valt je een situatie op die in strijd is met verwachte werkwijzen, 
rapporteer de situatie dan aan je manager, je CSR-contactpersoon,  
en, waar gepast, aan de milieufunctionaris van de entiteit.

SCENARIO nr. #2: Het afvalbeheersysteem van mijn 
bedrijf is ontoereikend
Mijn entiteit heeft een systeem voor het verzamelen en sorteren 
van afval, maar het wordt onderbenut. Het is te ver weg, niet heel 
zichtbaar en voor sommige mensen niet gemakkelijk toegankelijk 
en stimuleert een optimale behandeling van afval niet. Het is vaak 
minder beperkend voor me om de gewone prullenbak te gebruiken.

In acht te nemen gedrag
Overeenkomstig zijn milieuafspraken moedigt de Bolloré Groep 
zijn dochterondernemingen aan maatregelen te treffen om de 
afvalproductie te reduceren en oplossingen voor recycling zo veel 
mogelijk te bevorderen. Als je entiteit een afvalsorteersysteem  
heeft ingesteld, moet je aan het systeem houden en feedback geven, 
zodat maatregelen kunnen worden genomen om het systeem  
te verbeteren.
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Bescherming van 
persoonsgegevens

 Belangrijkste kenmerken van ons beleid
Hoewel de digitalisatie van activiteiten een bron van kansen is, 
vraagt deze desondanks om de implementatie van maatregelen om 
de vertrouwelijkheid en veilige verwerking van persoonsgegevens 
die door bedrijven worden gebruikt te garanderen. 
“Persoonsgegevens” omvatten alle informatie die betrekking heeft 
op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
De Bolloré Groep doet er alles aan om de persoonsgegevens 
die aan de Groep toevertrouwd zijn te beschermen. Overal waar 
de Groep opereert zet de Groep zich in de passende technische 
en organisatorische maatregelen te treffen om deze gegevens 
overeenkomstig geldende wetgeving te verwerken.
Alle werknemers van de Groep hebben een geheimhoudingsplicht 
met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens waartoe 
zij als onderdeel van hun taken toegang hebben.

 Hoe moet er gehandeld worden? 
SCENARIO: Ik heb abusievelijk een e-mail ontvangen 
met daarin lijsten van persoonsgegevens die collega's 
betreffen
Iemand heeft me per ongeluk een e-mail gestuurd met een bestand 
met informatie over zakenreizen van medewerkers. In dit bestand 
staan hun namen, administratieve informatie en nummers van 
paspoorten of identiteitsbewijzen. Moet ik het document gewoon 
sluiten of verwijderen en negeren wat ik heb gezien?

In acht te nemen gedrag
Het openbaar maken van deze informatie, ook als dit per ongeluk 
gebeurt, wordt beschouwd als een inbreuk op persoonsgegevens en 
vraagt om corrigerende maatregelen. De informatie kan ook door 
andere personen zijn ontvangen die geen toestemming hebben deze 
informatie te zien of die deze informatie niet nodig hebben. Neem 
onmiddellijk contact op met je gegevensbeschermingsfunctionaris 
voor advies over wat je moet doen, of, als dat niet lukt, met je 
lijnmanager of juridische afdeling.
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beveiliging van 
informatiesystemen  

 Belangrijkste kenmerken van ons beleid
De Bolloré Groep voorziet zijn medewerkers van IT-apparatuur, 
communicatiemiddelen en de benodigde informatie  
en gegevens om hun taken te kunnen uitvoeren. Werknemers  
zijn verantwoordelijk voor het gebruik van deze resources  
in overeenstemming met het opgelegde beveiligingsbeleid,  
om zo de blootstelling van de informatiesystemen  
van de Groep aan het risico van cyberaanvallen te beperken.
Cyberaanvallen, die gericht zijn op het illegaal verkrijgen van 
gevoelige bedrijfsinformatie of persoonsgegevens met  
als doel deze te misbruiken of te verkopen, kunnen significante 
gevolgen hebben voor het bedrijf: onderbreking van  
productie, significante onbeschikbaarheid, omzetverlies, enz.

 Hoe moet er gehandeld worden? 
SCENARIO: Ik heb een e-mail ontvangen waarin me om 
mijn bankgegevens gevraagd wordt
Ik heb een e-mail ontvangen van de bank die de rekeningen van mijn 
bedrijf beheert waarin staat dat ik een nieuwe toegangscode van  
de bank krijg. Om deze nieuwe code te valideren, moet ik verbinding 
maken met een website en mijn gebruikersnaam en wachtwoord 
invullen. Hoe kan ik verifiëren of dit verzoek echt is?

In acht te nemen gedrag
Een bank zal je nooit om je gebruikersnaam en wachtwoord vragen. 
Dit is duidelijk een poging tot phishing. Heb je een e-mail ontvangen 
van instituten of mensen met wie je contact hebt en waarin gevraagd 
wordt om vertrouwelijke of persoonlijke informatie, wees dan altijd 
voorzichtig. Controleer de spelling in de e-mail, het e-maildomein 
van de afzender, de urgentie van het verzoek, enz. Het kan zijn dat 
een kwaadwillend persoon probeert je inloggegevens te stelen.
Als je per ongeluk je inloggegevens hebt gedeeld, moet je je 
lijnmanager informeren en onmiddellijk je wachtwoord wijzigen.

   In geval van twijfel raden we je aan de mail als bijlage te sturen 
aan security.team@bollore.com

mailto:security.team%40bollore.com?subject=
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Strijd tegen discriminatie  

 Belangrijkste kenmerken van ons beleid
De Bolloré Groep streeft ernaar gelijke kansen te bieden bij werving, 
tewerkstelling, professionele en persoonlijke ontwikkeling en 
promotie. Dit streven is gebaseerd op een inclusieve cultuur die het 
iedereen, ongeacht zijn/haar bijzonderheden, mogelijk maakt om 
zijn/haar volledige potentieel te ontplooien.
Eenieder die namens de Groep optreedt moet zich onthouden van 
discriminerende uitspraken en praktijken op basis van herkomst, 
gender, burgerlijke staat, zwangerschap, uiterlijke verschijning, 
achternaam, gezondheidsstatus, beperkingen, seksuele oriëntatie, 
leeftijd, politieke opvattingen, vakbondsactiviteiten, lidmaatschap 
van een bepaalde etnische groep of religie.
De Groep streeft er in het bijzonder naar diversiteit op de werkplek, 
professionele gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en de 
professionele integratie van jonge mensen te bevorderen.

 Hoe moet er gehandeld worden? 
SCENARIO nr. #1: Ik heb een sollicitatiegesprek voor  
een functie met iemand die een beperking heeft 
Ik voer sollicitaties voor de functie van verkoopvertegenwoordiger.
Een van de kandidaten, die door zijn vaardigheden en ervaring in 
aanmerking komt voor de functie, heeft een motorische beperking. 
Ik aarzel echter om zijn sollicitatie aan te nemen, omdat ik het gevoel  
heb dat onze klanten zich niet op hun gemak voelen bij zijn beperking.
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In acht te nemen gedrag
Het afwijzen van een sollicitatie op basis van de reactie (of de 
aanname van een mogelijke reactie) van anderen op een beperking, 
etniciteit of een andere overweging op grond van andere 
elementen buiten de werkplek is een discriminerende werkwijze.  
Je moet je beslissing nemen op basis van objectieve elementen, 
zoals vaardigheden en professionele ervaring. Aan de hand hiervan 
kun je bepalen of een kandidaat in staat is het werk waar het om 
gaat uit te voeren.

SCENARIO nr. #2: Een werknemer die ik promotie wil 
geven is zwanger
Een van mijn werknemers heeft haar huidige positie al vier jaar en 
ze doet haar werk erg goed. Ik denk dat ze de benodigde ervaring 
en vaardigheden heeft om een manager in mijn team te worden, een 
positie die ik snel moet creëren. Ze heeft interesse in en motivatie 
voor deze positie getoond, maar ze heeft me ook verteld dat ze haar 
tweede kind verwacht.

In acht te nemen gedrag
Je dient je beslissing uitsluitend te nemen op het vermogen van  
de kandidaat de positie te vervullen.
Als is aangetoond dat deze persoon de functie kan vervullen, kan  
de creatie van de positie worden uitgevoerd met een korte periode 
van aanpassing van de missie en de organisatie van je team.
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Voorkoming van 
belangenconflicten  

 Belangrijkste kenmerken van ons beleid
Alle werknemers moeten zich onthouden van deelname aan 
beslissingen met betrekking tot de Bolloré Groep indien een 
persoonlijk belang (familie, financieel, politiek, associatief, enz.) 
waarschijnlijk de onafhankelijke en objectieve uitoefening van 
hun functies aanzienlijk zal belemmeren en hun vermogen om te 
handelen in het belang van de Groep zal aantasten.

 Hoe moet er gehandeld worden? 
SCENARIO: Een familielid van mij is aangenomen  
bij een partnerbedrijf
Ik ontdek dat een familielid van mij is aangenomen als 
verkoopmanager voor een bedrijf waarmee ik regelmatig contact  
heb in het kader van consultancydiensten. Wat moet ik doen?

In acht te nemen gedrag
Je moet deze situatie, die kan botsen met de belangen van  
de Groep, aankaarten en je onthouden van het nemen van 
beslissingen tot de daartoe bevoegde personen hun analyse  
hebben afgerond. Deze verklaring kan geen discriminerende 
maatregelen jegens jou rechtvaardigen. Als echter wordt  
vastgesteld dat dit belangenconflict de aanleiding geweest  
is voor frauduleuze of corrupte praktijken, krijg je te maken met 
disciplinaire maatregelen en/of gerechtelijke procedures.
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Vertrouwelijkheid en voorkoming 
van handel met voorkennis

 Belangrijkste kenmerken van ons beleid
Geen enkele informatie van vertrouwelijke aard met betrekking tot 
de activiteiten van de Groep mag worden gebruikt, gecommuniceerd 
of onthuld zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van het senior 
management van de Groep. Bovendien moeten individuen die 
toegang hebben tot niet-openbare informatie met betrekking tot 
een beursgenoteerd bedrijf zich ervan onthouden deze informatie te 
gebruiken om te handelen in financiële instrumenten waaruit zij winst 
zouden kunnen betrekken.

 Hoe moet er gehandeld worden? 
SCENARIO: Terwijl de overname van een bedrijf gaande 
is, word ik door de pers benaderd 
Ik neem deel aan het acquisitieproces van een bedrijf in een 
snelgroeiende markt. Via een sociaal netwerk ben ik benaderd door 
een journalist, die me vertelde dat ze geïnformeerd is door een bron 
dicht bij het bedrijf en me nu om mijn mening gevraagd heeft.

In acht te nemen gedrag
Je dient geen informatie met betrekking tot de Groep te circuleren, 
in het bijzonder, maar niet uitsluitend, op sociale netwerken, zonder 
vooraf bij de afdeling communicatie na te gaan of de informatie 
vertrouwelijk is.
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Strijd tegen belastingontwijking

 Belangrijkste kenmerken van ons beleid
De Groep garandeert eerbiediging van de belastingregels die van 
toepassing zijn op de activiteiten van de Groep, de transparantie 
tegenover belastingdiensten en garandeert dat het fiscale beleid  
van de Groep in overeenstemming is met zijn CSR-strategie.  
De Groep weigert de locatie van winsten in belastingparadijzen; 
locaties in landen met geprivilegieerde belastingstelsels zijn mogelijk 
als ze economisch gerechtvaardigd zijn, d.w.z., als de motivatie voor 
deze locatie niet primair belastinggerelateerd is. Eenieder die 
namens de Groep optreedt moet zich onthouden van handelingen 
die gericht zijn op het vrijstellen van een entiteit binnen de Groep 
van zijn fiscale verplichtingen.

 Hoe moet er gehandeld worden? 
SCENARIO: Ik heb de mogelijkheid een zakelijke relatie 
op te bouwen met een bedrijf dat gevestigd is in een 
belastingparadijs.
Er wordt een overnamebod uitgebracht op een Franse onderneming 
van de Groep door een bedrijf dat gevestigd is in een land  
dat bekend staat om zijn aantrekkelijke fiscale voorwaarden.  
Kan ik op deze aanbesteding reageren? 

In acht te nemen gedrag
In het algemeen moet de fiscale afdeling van de Groep zo vroeg 
mogelijk betrokken worden bij reacties op uitnodigingen voor 
overnames, zeker wanneer er een land dat wordt gezien als  
‘niet-coöperatief in fiscale zaken’ bij betrokken is (bijvoorbeeld de 
Bahama’s, Oman, Panama, de Britse Maagdeneilanden, enz.)  
Niet-coöperatieve landen en regio’s worden als zodanig aangeduid 
door de Franse overheid omdat zij niet voldoen aan de criteria 
voor fiscale transparantie, de eliminatie van preferentiële fiscale 
maatregelen en de uitwisseling van belastinggerelateerde informatie. 
Zakelijke relaties met deze landen zijn echter niet verboden als z 
e economisch te rechtvaardigen zijn. Daarom is het, indien financiële 
stromen met deze landen voorzien zijn, verplicht om de fiscale 
afdeling van de Groep onmiddellijk op de hoogte te stellen.
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Handhavingsstelsel  
voor de Gedragscode  

De Bolloré Groep tolereert geen enkele schending van zijn gedragscode en 
treft alle nodige maatregelen om handelingen waarvan de materialiteit zal zijn 
vastgesteld na een procedure op tegenspraak te voorkomen en te bestraffen. 
Eenieder die in strijd met de code handelt krijgt te maken met disciplinaire 
maatregelen onder de voorwaarden zoals uiteengezet in het reglement, of met 
gerechtelijke procedures overeenkomstig geldende wetgeving. 

Naleving van de beloften van de Bolloré Groep berust op een doeltreffend 
en samenhangend systeem dat alle afdelingen gemeen hebben en dat wordt 
gecontroleerd door een speciaal daarvoor ingerichte organisatie, bestaande uit:
– de Directie;
– het Algemeen management;
– het CSR- en anti-corruptiecomité;
– de afdeling Groep Compliance
– de afdeling CSR;
– de afdeling Human Resources 
– de afdeling Informatiesystemen
– de afdeling Belastingen;
– de afdeling Beveiliging.

Deze organisatie zorgt ervoor dat de gedragscode goed begrepen en nageleefd 
wordt. De leden hebben een geheimhoudingsplicht en beschikken over de 
benodigde competenties, machtiging en middelen om deze missie uit te voeren.

Functionele organisatie 

Handvest Ethiek en CSR 
Waarden en beloften 

Groep 

Gedragscode  
Beleidslijnen en gedragscodes 

Groep 

Waakzaamheid en naleving 
Preventie- en detectieprocedures 

Groep 

Implementatie en aanpassing 
in procedures en actieplannen  

door afdelingen en business units 

Afdelingen 
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Een oprichtingsakte die de 
belangrijkste beloften op het 
gebied van duurzame en 
inclusieve ontwikkeling van  
de Groep uiteenzet.

Algemene 
bevolking

Operationele 
afdelingen

Medewerkers, 
zakenpartners

Een oprichtingsakte die de 
belangrijkste principes, 
gedragsregels en aan te 
nemen gedragingen opsomt 
(gezondheid en veiligheid, 
strijd tegen corruptie, naleving 
van concurrentieregels, 
voorkoming van 
belangenconflicten, CSR, enz.).

Beleidslijnen en procedures: 
compliance, human resources 
(diversiteit, inclusie, enz.), 
QHSE, inkoop, bescherming 
van persoonsgegevens, enz.

Instrumenten: risk mapping, 
training/verhogen van 
bewustwording, 
klokkenluiderssysteem, 
assessment door derden 
(rapportage en audit), dialoog 
met belanghebbenden, 
communicatie, enz.

Procedures en actieplannen 
die worden toegepast door 
afdelingen, business units en 
dochterondernemingen, die 
ervoor zorgen dat beleidslijnen 
worden verspreid in alle regio’s 
waar de Groep opereert.

Lokale 
afdelingen
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Blijf op de hoogte 

De Bolloré Groep rolt een bewustmakings- en opleidingsplan uit dat 
erop gericht is ervoor te zorgen dat alle werknemers en 
zakenpartners een degelijk begrip van de gedragscode hebben 
en deze zullen naleven in hun dagelijkse activiteiten. 
Werknemers van wie wordt vastgesteld dat ze blootgesteld worden 
aan specifieke risico’s krijgen extra training.

   FVoor meer informatie over de gedragscode en beleidslijnen:
•  Raadpleeg de displays en de daarvoor bestemde pagina's op  

het intranet;
•  Neem contact op met de mensen die de leiding hebben over  

de implementatie binnen jouw reikwijdte
•  Neem contact op met de afdeling Compliance:  

compliance@bollore.com

Alert

Het klokkenluiderssysteem vult ‘traditionele’ manieren van 
rapporteren aan, zoals het hiërarchische kanaal. Het is online 
beschikbaar via alert.bollore.com en geeft je de mogelijkheid  
een mogelijke schending van de gedragscode waar je persoonlijk 
kennis van hebt te melden.
De Groep garandeert een vertrouwelijke verwerking van meldingen 
en de bescherming van klokkenluiders die te goeder trouw handelen 
tegen elke vorm van vergelding. Individuen die misbruik van het 
systeem maken kunnen geconfronteerd worden met disciplinaire 
maatregelen, niettegenstaande gerechtelijke procedures.
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Afdeling Compliance
compliance@bollore.com

2020 publicatie.

Fotocredits: Bolloré Groep rechten voorbehouden fotobibliotheken. 
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