GEDRAGSCODE INZAKE
OMKOPING EN CORRUPTIE
Computacenter zet zich ervoor in om alle toepasselijke wetten en regelgevingen in de strijd tegen
omkoping en corruptie na te leven, met inbegrip van de UK Bribery Act 2010 (vrije vertaling: “VK
Omkopingswet 2010”) en andere vergelijkbare wetten, die werden uitgebracht binnen ons
geografische werkgebied. Om iedere twijfel weg te nemen, omvat dit alle toepasselijke wetgevingen
die gelden voor onze onderneming, ongeacht waar we actief zijn. Bovendien legt de Groep zich
sinds 2007 nadrukkelijk toe op de toepassing van de 10 belangrijkste principes van het Global
Compact van de Verenigde Naties, waar met name het tiende principe ervoor zorgt dat we alles in
het werk stellen om elke vorm van corruptie te verhinderen, met inbegrip van afpersing en omkoping.
Computacenter heeft in zijn beleid steeds gepoogd om geen oneerlijk gedrag te tolereren. Onze
cultuur steunt namelijk op het feit dat Computacenter steeds op een eerlijke, rechtvaardige en
transparante manier handelt. Dat is de voornaamste reden voor deze Gedrag scode en bijgevolg
zullen we:
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•
•

geen steekpenningen aanbieden, noch willen we tolereren dat iemand steekpenningen
aanbiedt namens ons, in een poging om een zakenrelatie of persoonlijk voordeel te winnen of
in een poging om een derde persoon aan te zetten om op een ongepaste manier te handelen;
geen steekpenningen aannemen, noch zullen we toestaan dat deze worden aangenomen
namens ons;
vermijden om zaken te doen met anderen die onze reputatie kunnen schaden doordat ze deze
waarden niet respecteren;
procedures opzetten om rechtstreekse en onrechtstreekse omkoping te vermijden (zie het
Groepsbeleid tegen omkoping en corruptie);
erkennen dat bepaalde donaties, gastvrijheid en geschenken, die worden ontvangen of
gegeven, als ongepast kunnen worden beschouwd in bepaalde gevallen en we zullen allemaal
in ons achterhoofd houden dat we onze activiteiten moet uitvoeren op een eerlijke, rechtvaardige
en transparante manier (zie het Groepsbeleid tegen omkoping en corruptie);
garanderen dat iedereen binnen ons bedrijf, met inbegrip van onze zakenpartners en
belangrijkste leveranciers, informatie ontvangen over onze principes en we zullen van ons
relevant personeel eisen dat ze deze Gedragscode en het daaraan gekoppelde Beleid naleven
(zie het Groepsbeleid tegen omkoping en corruptie);
onze Gedragscode en het Beleid dat hieraan is gekoppeld op regelmatige tijdstippen herzien,
gevolgd door een verdere kennisgeving aan het betrokken personeel, de belangrijkste
leveranciers en partners;
garanderen dat er communicatiekanalen zijn voor alle werknemers, aannemers, partners en
belangrijke leveranciers waarlangs ze gevallen van vermoedelijk oneerlijk gedrag kunnen
melden (zie het Groepsbeleid tegen omkoping en corruptie en het Groepsbeleid Klokkenluiden);
duidelijke en correcte archieven bewaren van alle meldingen en onderzoeken met betrekking
tot vermoedelijk oneerlijk gedrag; en
op gepaste wijze handelen tegen potentiële en actuele belangenconflicten wanneer deze zich
voordoen (zie het Groepsbeleid Ethiek).
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