GEDRAGSCODE INZAKE
OMKOPING EN CORRUPTIE
Computacenter verplicht zich tot naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving tegen omkoping
en corruptie, waaronder de Engelse Bribery Act 2010 en vergelijkbare wetgeving in de geografische
omgeving waar wij opereren. Voor alle duidelijkheid: dit omvat alle wetgeving die van toepassing is
op ons bedrijf, waar we ook actief zijn. Sinds 2007 hebben we ons duidelijk verbonden aan de tien
kernprincipes van het Global Compact van de Verenigde Naties, waarbij het tiende principe ons
specifiek verplicht tot het voorkomen van alle vormen van corruptie, met inbegrip van afpersing en
omkoping. Het is altijd het beleid van Computacenter geweest om geen oneerlijk gedrag te tolereren,
aangezien het deel uitmaakt van onze cultuur dat Computacenter eerlijk, oprecht en transparant
zaken wil doen. Dit is de belangrijkste reden voor deze gedragscode en dus zullen wij:
•
•
•
•
•

•

niet omkopen en omkoping namens ons niet gedogen, noch in een poging om zakelijk of
persoonlijk voordeel te behalen, noch om een ander te motiveren om o ngepast te handelen;
geen omkoping accepteren en er niet mee instemmen dat dit namens ons wordt geaccepteerd;
vermijden om zaken te doen met anderen die onze reputatie kunnen schaden door deze
waarden niet te respecteren;
onze processen voor het vermijden van directe of indirecte omkoping uiteenzetten (zie het
Groepsbeleid tegen omkoping en corruptie);
erkennen dat bepaalde donaties, gastvrijheid en geschenken, gegeven of ontvangen, in
bepaalde gevallen als ongepast kunnen worden beschouwd en ons er allemaal voor inzetten
om te zorgen dat ons motief blijft om eerlijk, oprecht en transparant zaken te doen; (zie het
Groepsbeleid tegen omkoping en corruptie);
ervoor zorgen dat iedereen in ons bedrijf, inclusief onze zakenpartners en belangrijke
leveranciers, op de hoogte is van onze principes en van alle relevante medewerkers eisen dat
zij zich verbinden aan deze Gedragscode en de bijbehorende beleidslijnen; (zie het
Groepsbeleid tegen omkoping en corruptie);

•

onze Gedragscode en bijbehorende beleidslijnen regelmatig herzien, gevolgd door verdere
communicatie met alle relevante medewerkers, belangrijke leveranciers en partners;

•

ervoor zorgen dat er communicatiekanalen zijn voor alle medewerkers, aannemers, partners
en leveranciers om vermoedens van oneerlijk gedrag te melden (zie het Groepsbeleid tegen
omkoping en corruptie en het Groepsbeleid inzake klokkenluiders);
een duidelijke en nauwkeurige administratie bijhouden van alle meldingen en onderzoeken
met betrekking tot vermoedens van oneerlijk gedrag; en
op passende wijze omgaan met potentiële en feitelijke belangenverstrengeling wanneer dit
zich voordoet (zie het Groepsbeleid inzake ethiek).

•
•
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