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1 Inleiding 

Als medewerker van de CCV Group wordt van u verwacht dat u handelt in overeenstemming met onze 
bedrijfswaarden en -principes, en dat u het bedrijfsbeleid en de geldende wet- en regelgeving naleeft. Onze 
bedrijfswaarden en -principes geven uitdrukking aan wie we zijn en hoe we door belanghebbenden gezien willen 
worden. Deze waarden en principes, die zijn vastgelegd in richtlijnen en beleid, zijn bedoeld om dagelijks door alle 
medewerkers in de praktijk te worden gebracht. 
 
De gedragscode vormt een overzicht van belangrijke informatie, waaronder de bedrijfsprincipes en -richtlijnen die 
gelden voor alle medewerkers. De gedragscode drukt uit wie we zijn en hoe we werken. Wanneer er lastige ethische 
of juridische kwesties spelen, moeten die altijd worden opgelost in overeenstemming met onze gedragscode. Deze 
gedragscode is een levend document en zal daarom zo nodig worden geactualiseerd. 
 
Verder dient u elke activiteit die in strijd is met het bedrijfsbeleid of de wet bij het management onder de aandacht 
te brengen. De CCV Group heeft daarvoor een klachtenprocedure in het leven geroepen waarmee u kunt bepalen 
hoe u een bepaalde kwestie het beste kunt melden. 
 
Medewerkers die melding maken van een (vermoedelijke) overtreding van de gedragscode kunnen erop rekenen 
dat wij alles doen om hen te beschermen. Voor alle duidelijkheid willen we benadrukken dat het Senior 
Management medewerkers niet verantwoordelijk zal houden voor eventuele zakelijke verliezen die het gevolg zijn 
van naleving van deze gedragscode. 
 
We wijzen erop dat in geval van niet-naleving of moedwillige overtreding van onze bedrijfsprincipes en/of 
gedragscode, de CCV Group disciplinaire maatregelen zal overwegen, waaronder beëindiging van het dienstverband. 
Nu de uitrol van de bedrijfsprincipes is afgerond, gaan we ervan uit dat al onze medewerkers deze inmiddels 
naleven. 
 
U kunt terecht bij uw manager als u vragen hebt over de interpretatie of toepassing van de gedragscode of ander 
bedrijfsbeleid of -richtlijnen. 
 
Arnhem, maart 2015 
 
Enny van de Velden  
Board of Directors  
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2 Onze Ambitie 

Onder het motto “Let's make payment happen” wil CCV uitgroeien tot een toonaangevende Europese aanbieder 
van betaaloplossingen. 

 

“Let’s make payment happen!” 
 
CCV’s langetermijnstrategie is erop gericht om een Europese omni-channel-aanbieder in de MKB- en 
zelfbedieningssegmenten te worden. Dat houdt in dat we: 

a. een van de voornaamste omni-channel-aanbieders voor het MKB willen worden in de huidige CCV-landen 
(CCV Complete); 

b. de grootste aanbieder van e-commerce-oplossingen in Europa willen worden (CCV Complete); 
c. een belangrijke Europese speler willen worden in het zelfbedieningssegment – parkeren, automaten, 

recreatie, openbaar vervoer en grootwinkelbedrijven (CCV Easy). 
 
Op basis van onze strategie willen we in onze huidige landen een van de belangrijkste omni-channel-aanbieders 
worden voor het MKB. Daarvoor moeten we een sterke positie hebben op onze thuismarkten, met een groot 
aantal geïnstalleerde systemen en trouwe klanten. Voor de periode 2015-2016 ligt onze prioriteit bij het zoveel 
mogelijk uitbreiden van ons klantenbestand, zodat we vanaf 2015 stapsgewijs ons nieuwe productaanbod, en 
uiteindelijk 'shop360', bij hen kunnen introduceren. 
 
Met BiedMeer in onze gelederen beschikt CCV nu over goede mogelijkheden op de markt voor startende 
ondernemingen. De meeste starters gaan eerst 
 via online kanalen aan de slag (of houden het daar zelfs helemaal bij, zonder fysieke verkooppunten). Niet alleen 
in Nederland, maar ook in België, Duitsland en Zwitserland, geeft de BiedMeer-propositie ons een goede 
uitgangspositie om deze potentiële doelgroep van nieuwe MKB-klanten te bereiken. 
Met nieuwe producten als CCV Mini en CCV Fly (beide mobiele POS-oplossingen) kunnen we startende 
ondernemers zelfs bedienen met een complete ‘online & offline’-oplossing. Dat is terug te zien in onze ambitie: de 
grootste Europese speler worden op het gebied van e-commerce. 
 
Onze strategie laat zich vertalen in vijf strategische doelen: 

a. Naar buiten treden als één geïntegreerde, klantgerichte onderneming. 
b. Een internationale aanwezigheid opbouwen om onze klanten optimaal te kunnen bedienen. 
c. Innoveren om onze reputatie als kennisleider en trendsetter op betalingsgebied te herwinnen. 
d. Het huidige productportfolio uitbreiden. 
e. Een winstgevende, onafhankelijke onderneming zijn om onze toekomst en groei veilig te stellen. 
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3 Waar wij voor staan 

Onze missie wordt uitgedrukt in ons motto “We make payment happen”, en daaruit volgt: 
 
Verbondenheid 
 
We bieden klanten in heel Europa betalingsoplossingen en waardeverhogende diensten, zodat zij de relatie met 
hun klanten kunnen verdiepen. Wij denken dat het vermogen tot vernieuwing en groei van onze onderneming 
begint met verbondenheid: met onze klanten, met de samenleving en als leden van de CCV Group onderling, met 
onze collega's en aandeelhouders. 
We zullen in nauwe samenwerking met onze klanten nieuwe oplossingen ontwikkelen, waarmee zij sterke 
klantrelaties kunnen opbouwen en zo winstgevend kunnen blijven. 
 
Toekomstbestendigheid 
 
Om als onderneming toekomstbestendig te zijn (of te worden), willen we op persoonlijk niveau een open houding 
hebben en op ondernemingsniveau duurzaam zijn. Openstaan voor andere meningen en voor de wereld om ons 
heen is een basisvoorwaarde om een sterke en onafhankelijke onderneming te zijn en te blijven. Vragen stellen in 
plaats van antwoorden geven is een houding die we steunen, omdat daarmee de eventuele kloof tussen 
verschillende standpunten kan worden overbrugd en we zo vooruitgang kunnen boeken. 
 
Duurzaamheid betekent dat we aandacht hebben voor de ‘drie P’s’: People, Planet, Profit. Ons streven als 
onderneming is om op verantwoorde wijze met het milieu om te gaan en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling 
ten behoeve van zowel de huidige als toekomstige generaties. Dat betekent dat we een evenwicht zoeken tussen 
enerzijds de noodzaak om bedrijfsresultaten te realiseren en anderzijds onze inzet voor de samenleving en het 
milieu – een evenwicht dat op lange termijn duurzaam is en waarborgen biedt voor een gezond(e) milieu, mensen 
en CCV. 
 
We treden naar buiten als één geïntegreerde, ervaren Europese onderneming. 
 
Op grond van onze Europese ambities, zonder oog te verliezen voor lokale werkwijzen en expertise en 
doorlopende uitwisseling van kennis en ervaring, opereert CCV als een sterke, geïntegreerde onderneming. Door 
deze markgerichte benadering te combineren met flexibiliteit, technologische innovatie en een hoge 
servicestandaard staat CCV te boek als betrouwbare zakenpartner, zowel op nationaal als internationaal niveau. 
 
We zijn een Europese onderneming met een sterke lokale focus, die nauw samenwerkt met mensen en de 
gemeenschappen waarin we actief zijn. We creëren waarde in alle schakels van de betalingsketen en nemen 
verantwoording voor ons handelen om zo een cultuur van vertrouwen, integriteit en inspiratie tot stand te 
brengen. 
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4 Gedragsregels 

4.1 Medewerkers 
CCV beschouwt haar management en medewerkers als haar meest waardevolle bezit. Betrokkenheid begint met 
open communicatie, op alle niveaus en ten aanzien van zowel specifieke bedrijfsaspecten als de activiteiten van de 
onderneming in het algemeen. 
 
Het huidige en toekomstige succes van CCV hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van haar medewerkers. 
Daarom willen wij een aantrekkelijke, uitdagende en inspirerende werkomgeving bieden waarin medewerkers 
worden aangemoedigd zichzelf zowel in professioneel als persoonlijk opzicht verder te ontwikkelen. Deze visie kan 
alleen worden gerealiseerd met gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers; medewerkers die beschikken over 
de motivatie en de capaciteiten om een concurrentievoordeel tot stand te brengen. 
 
CCV hecht groot belang aan het bieden van een schone en veilige werkomgeving voor haar medewerkers, in 
overeenstemming met ‘best practices’. Het management en de medewerkers van CCV hebben de plicht alle 
redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om letsel bij zichzelf, collega’s of het publiek te voorkomen. 
 

 
 

 
Gedrag van medewerkers in het algemeen 
CCV verwacht van haar medewerkers dat zij zich zakelijk correct gedragen. Alcoholgebruik, gokken, vechten, 
vloeken en soortgelijk onprofessioneel gedrag is ten strengste verboden tijdens het uitoefenen van de functie. In 
algemene zin geldt dat het gebruik van verdovende en/of geestverruimende middelen in elke werkomgeving 
vreselijke gevolgen kan hebben. Daarom is het gebruik van verboden middelen op bedrijfsterreinen van CCV ten 
strengste verboden. Onder verboden middelen worden alle middelen verstaan die niet op voorschrift van een arts 
zijn verstrekt, die niet zijn verkregen in overeenstemming met de wet, en/of die niet voor de geëigende 
doeleinden worden gebruikt. CCV is sterk voorstander van een alcoholvrije werkomgeving. 
 
Medewerkers mogen zich niet seksueel intimiderend gedragen of gedrag vertonen dat als zodanig kan worden 
opgevat, bijvoorbeeld door ongepast taalgebruik, het in bezit hebben of verspreiden van ongepaste materialen op 
het werk, of het zich toegang verschaffen tot ongepaste materialen via apparatuur die zij voor hun werk 
gebruiken. 
 
Tegen medewerkers die deze regel overtreden, kan disciplinair worden opgetreden. 
 
  

Respect voor elkaar 
We hechten veel waarde aan een werkomgeving waarin medewerkers zich 
betrokken, verantwoordelijk en veilig voelen. Dat vraagt om een organisatie die 
zich kenmerkt door eerlijkheid, respect en integriteit. Het impliceert tevens dat wij 
veel belang hechten aan een open sfeer waarin medewerkers het vertrouwen 
hebben dat ze kwesties onderling en met het management kunnen bespreken. 
Probeer in eerste instantie een integriteitskwestie te bespreken met de betrokken 
personen. Als dat niet tot een oplossing leidt, neem dan contact op met uw 
leidinggevende of met de Compliance Officer. 
 
Behandel elkaar met respect, praat erover als u vragen of zorgen hebt, en sta 
open voor vragen en zorgen van anderen. 
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Zakenreizen 
CCV hecht het grootste belang aan de veiligheid van medewerkers tijdens zakenreizen. 
 
Het is niet toegestaan zakenreizen en privévakanties te combineren, of om een partner, familielid of vriend(in) 
mee te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen directeur van de onderneming. 
 
Van medewerkers wordt in principe verwacht dat zij op continentale vluchten reizen in de laagste klasse waar 
plaatsen beschikbaar zijn, en op internationale vluchten in economy class. Business class of een daaraan 
gelijkwaardige klasse is de hoogste toegestane klasse, maar alleen met voorafgaande toestemming van het 
verantwoordelijke directielid. 

4.2 Gebruik van internet- en IT-hulpmiddelen en -faciliteiten 
In algemene zin geldt dat alle IT-hulpmiddelen en -faciliteiten alleen bedoeld zijn voor intern gebruik en/of 
zakelijke doeleinden, niet voor persoonlijk gebruik. Aan medewerkers beschikbaar gestelde IT-faciliteiten mogen in 
geen geval worden ingezet voor persoonlijk voordeel of gewin, of worden misbruikt tijdens werktijden, en blijven 
eigendom van CCV. Bekendmaking of verspreiding van vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie over CCV, haar 
producten of klanten buiten de officiële communicatiekanalen om is ten strengste verboden. 
 
Eveneens verboden is elk gebruik van IT-hulpmiddelen en -faciliteiten voor onethische of onrechtmatige 
doeleinden, of doeleinden die CCV in verlegenheid kunnen brengen of kunnen leiden tot reputatieschade voor, 
onjuiste beeldvorming over, dan wel een onterechte of ongunstige indruk van CCV of haar zakelijke activiteiten, 
medewerkers, leveranciers, klanten, concurrenten of belanghebbenden. Zie in dit verband ook de CCV-richtlijnen 
voor sociale media in § 4.2.1. Ongeoorloofde toegang tot informatie en informatiesystemen is verboden; de 
toegang moet worden goedgekeurd door de eigenaren van de informatie en onderdeel zijn van de 
functieomschrijving van de gebruiker. 
 
Informatiesystemen kunnen worden beveiligd met persoonlijke wachtwoorden en/of aanvullende 
verificatiemiddelen als hardwaretokens; gebruikers moeten hier op verantwoorde wijze mee omgaan, de 
beveiliging alleen zelf gebruiken en ervoor zorgen dat er geen misbruik van wordt gemaakt. Iedere installatie, 
wijziging, verwijdering of persoonlijk gebruik van software verschaft door CCV, of beschikbaar op 
informatiesystemen van CCV, moet worden goedgekeurd en beheerd door de informatiebeheerorganisatie of een 
voor dat doel aangewezen derde. 
 
Om diefstal, verlies of ongeoorloofd gebruik van informatie en systemen te voorkomen, dienen gebruikers 
maatregelen te nemen om de fysieke veiligheid van ter beschikking gestelde hardware (zoals laptops, telefoons, 
tokens of USB-sticks) te waarborgen. Om de beschikbaarheid van bedrijfsgegevens te waarborgen, moeten 
gebruikers relevante bedrijfsinformatie tijdig veiligstellen door het maken van back-ups of het opslaan van 
gegevens op netwerkschijven. 
 
Incidenten met betrekking tot informatiebeveiliging of schending van de desbetreffende voorschriften moeten 
worden gemeld aan de plaatselijke IT-helpdesk of de contactpersoon voor informatiebeveiliging. Mogelijk 
bewijsmateriaal moet ongemoeid worden gelaten. 
 
4.2.1 Richtlijnen voor het gebruik van sociale media 
Wij willen daar zijn waar onze klanten zijn, ook online. Aanwezigheid op sociale netwerken sluit aan bij onze 
kernwaarden: we willen op de hoogte zijn van de interesses die onze klanten online hebben en we willen een 
relatie met hen onderhouden. Daarom heeft CCV richtlijnen opgesteld om online betrouwbaar en professioneel 
over te komen. 
 
Waarom sociale media? 
Professioneel gebruik van sociale media is een manier om te laten zien wie we zijn. We gaan de dialoog aan met 
onze (potentiële) klanten en communiceren via ons netwerk. Via platforms als Facebook, Twitter en LinkedIn 
geven we CCV's online aanwezigheid vorm. We gebruiken sociale media voor professionele doeleinden, d.w.z. om 
vragen van klanten te beantwoorden en als medium om bekendheid te geven aan campagnes en commerciële 
activiteiten. 
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Hulp bij online communicatie 
CCV wil haar medewerkers helpen sociale media optimaal te gebruiken, zodat er geen ondoordachte of 
onbedoelde berichten op sociale media verschijnen. Deze richtlijnen hebben betrekking op de werkgerelateerde 
activiteiten van onze medewerkers op sociale media. Wat u buiten het werk doet, is in principe uw eigen zaak. Dat 
u medewerker van CCV bent, speelt echter wel altijd mee. We willen er daarom op wijzen dat uw gedrag op sociale 
media als privépersoon ook gevolgen kan hebben voor CCV. Zelfs als u buiten werktijd berichten plaatst, weten 
vrienden, familie en kennissen vaak dat u voor CCV werkt. U maakt misschien wel online bekend dat CCV uw 
huidige werkgever is. 
 
Basisrichtlijnen 
We leggen medewerkers geen regels op voor het gebruik van sociale media, maar willen wel een aantal 
basisrichtlijnen aangeven: 
 
1. De CCV-gedragscode kennen 
CCV heeft een gedragscode opgesteld als richtlijn voor professioneel gedrag. Zorg ervoor dat u de inhoud van de 
gedragscode kent en daarnaar handelt. 
 
2. Geef aan dat u voor CCV werkt 
We vinden activiteiten op sociale media prima, zolang uw werk er niet onder lijdt. Als u berichten over CCV op 
sociale media plaatst, geef dan in uw profiel aan dat u bij CCV werkt. In dat geval dient u ook uw volledige naam 
(geen bijnamen) en (eventueel) uw functie te noemen. Als u CCV op uw account helemaal niet ter sprake brengt, is 
het voorgaande uiteraard niet noodzakelijk. 
 
3. Reageren op nieuws over CCV 
Wanneer u nieuws over CCV tegenkomt, kunt u op twee manieren reageren. 

 Als het nieuws positief is, kunt u met een positieve reactie of suggestie aan een lopende discussie bijdragen. 

 Als het om negatief nieuws gaat, meld dit dan aan de afdeling Marketing en/of Corporate Communications. 

Reageer niet zelf op het bericht. 

 
4. Vertrouwelijkheid en discretie bewaren 
Als CCV-medewerker hebt u toegang tot gegevens van pashouders, financiële informatie en informatie over 
medewerkers, klanten en zakenpartners. Daarnaast zijn niet alle interne ontwikkelingen of discussies voor de 
openbaarheid bestemd. Dergelijke informatie valt onder de vertrouwelijkheids- en discretieregels die zijn 
opgenomen in uw arbeidsovereenkomst en in de gedragscode. Vanzelfsprekend gelden deze regels ook voor 
uitingen via sociale media. 
 
5. Google onthoudt alles 
Zodra gegevens op internet staan, is dat voor altijd. Zelfs als u ze verwijdert, weet u nooit zeker of de gegevens 
niet zijn gekopieerd. Denk daaraan voordat u iets op internet zet, zodat u er later geen spijt van krijgt. 
Bij twijfel: Als u niet zeker weet of het veilig is om bepaalde informatie online te plaatsen, vraag het dan aan uw 
leidinggevende. 
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4.3 Mensenrechten 
Wij onderschrijven de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties als universele 
standaard. In landen waar bedrijven van CCV gevestigd zijn, steunen wij de mensenrechten conform de 
internationale verplichtingen en beloften van de regering van het vestigingsland en in overeenstemming met 
hetgeen redelijkerwijs van een commerciële organisatie mag worden verwacht. 
 
Binnen het kader van geldende wet- en regelgeving en de gangbare arbeidsverhoudingen en -praktijken, zal CCV: 

 zich ten aanzien van werkgelegenheid of functietoekenning onthouden van elke vorm van discriminatie 
van medewerkers op grond van bijvoorbeeld ras, huidskleur, geslacht, religie, politieke overtuiging, 
nationaliteit of maatschappelijke achtergrond; 

 het recht van haar medewerkers om zich aan te sluiten bij wettelijk erkende vakbonden respecteren; 
 kinderarbeid en dwangarbeid of verplichte arbeid uitsluiten. 

4.4 Relatie met leveranciers en klanten 
CCV streeft ernaar om alleen zaken te doen met leveranciers met een goede reputatie die bereid zijn de normen 
van CCV toe te passen. De relaties met leveranciers worden getoetst en geëvalueerd met het oog op een continue 
verbeteringsproces op het gebied van kwaliteit, dienstverlening, etc. 

4.5 Omkoping en corruptie 
CCV zal zich niet inlaten met omkoping of welke andere vorm van corruptie dan ook. Het is medewerkers niet 
toegestaan om aan wie dan ook – bijvoorbeeld functionarissen van overheden of door een overheid 
gecontroleerde rechtspersonen – een ongepast (financieel) voordeel te beloven, aan te bieden of te verschaffen 
om orders of diensten te verkrijgen of te behouden. Daarnaast mogen geen derden worden ingezet om het verbod 
op omkoping en corruptie te omzeilen. Verder geldt ook het omgekeerde, namelijk dat het medewerkers niet is 
toegestaan om een dergelijk voordeel te aanvaarden als het is bedoeld hen te bewegen te handelen in strijd met 
hun arbeidsverplichtingen (zie ook § 4.9 betreffende zakenrelaties en geschenken). 
 
  

Sociale media 

 
Wel doen 

 Toegevoegde waarde bieden. Nadenken voordat u iets online plaatst. 

 Nagaan of uw feiten kloppen; eerlijk zijn. 

 Publicatierechten, auteursrechten, handelsmerken, citaatrechten en andere 
rechten van derden respecteren. 

 Uw mening beperken tot uw eigen verantwoordelijkheid. 

 In discussies duidelijk maken dat uw meningen en standpunten de uwe zijn. In 
de eerste persoon schrijven. 

 Respect tonen. Gezond verstand gebruiken en beleefd zijn. 

 In zakelijke omgevingen (zoals LinkedIn) representatieve foto's gebruikt. 
 
Niet doen 

 Geen berichten, foto's of andere materialen plaatsen die uzelf of anderen in 
verlegenheid kunnen brengen. 

 Geen spam verspreiden! 

 Geen interne informatie verspreiden (bijv. pashoudergegevens, financiële 
informatie, privégegevens van collega's, klanten of zakenpartners). 

 CCV-profielen (zoals CCV of #CCV) niet onnodig gebruiken in de privésfeer. 
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Commissiebetalingen 
Het verbod op omkoping mag niet worden omzeild door betaling van commissie. Elke commissiebetaling moet 
worden verantwoord met een duidelijke en herleidbare dienst die aan CCV is geleverd. Vergoedingen aan 
tussenpersonen, distributeurs en commissionairs mogen niet afwijken van de marktconforme bedragen en 
praktijken. Overheidsfunctionarissen mogen niet worden aangesteld als tussenpersoon, distributeur of 
commissionair van CCV. 
 

 

4.6 Witwaspraktijken 
CCV zal op geen enkele manier afspraken maken of toestaan waarmee het mogelijk wordt (of die de schijn of het 
vermoeden daarvan kunnen wekken) eigendom of geld te verwerven, behouden, gebruiken of beheren teneinde 
de herkomst van wederrechtelijk verkregen gelden of goederen te verhullen. 

4.7 Fraude, bedrog of oneigenlijk gedrag 
Iedereen die een geval van fraude, bedrog of oneigenlijk gedrag ontdekt of vermoedt, moet onmiddellijk de 
leidinggevende van de direct verantwoordelijke manager inlichten. Definities: 

 Fraude – het opzettelijk verduisteren, vervalsen, weglaten of verwijderen van gegevens, geld en/of 
goederen waardoor middelen of activa illegaal worden weggesluisd van of naar de onderneming. 

 Bedrog of oneigenlijk gedrag – het opzettelijk verstrekken van onjuiste, onvolledige en/of onduidelijke 
informatie, dan wel het schenden van de arbeidsovereenkomst, bedrijfsrichtlijnen of andere 
voorschriften op een wijze die niet is opgenomen in bovenstaande definitie van fraude, met 
oneigenlijke beïnvloeding of manipulatie van financiële informatie en/of besluitvorming tot gevolg. 

4.8 Concurrentie 
Binnen het kader van toepasselijke wet- en regelgeving voert CCV haar activiteiten op eerlijke wijze en conform 
geldende mededingingsregels uit. 

4.9 Zakenrelaties en geschenken 
In veel bedrijfstakken en landen worden geschenken en entertainment gebruikt om zakenrelaties te versterken. 
Over de hele wereld geldt één gemeenschappelijke en duidelijke regel: geschenken, gunsten of vormen van 
entertainment worden niet aanvaard of aangeboden om de ontvanger (schijnbaar) te verplichten tot een 
tegenprestatie. Het kan in de beginfase van een zakenrelatie gepast zijn om incidenteel geschenken of 
entertainment aan te bieden of te aanvaarden. Geschenken en entertainment moeten echter bijdragen aan de 
zakelijke belangen van CCV en mogen niet buitensporig zijn of de algemeen aanvaarde praktijken in het land of de 
bedrijfstak in kwestie te boven gaan. Alle geschenken waarvan de waarde hoger is dan € 75 moeten aan de 
Compliance Manager worden gemeld. 
 

Ten aanzien van omkoping is geen enkel compromis mogelijk! 
 

Voorbeeld van omkoping: 
Stel u voor dat u een accountmanager bent: u hebt een offerte uitgebracht voor 
de levering van producten aan een grote klant; het gaat om een megadeal. Uw 
groepsmaatschappij zit echt om zo'n contract verlegen. U wordt gebeld door de 
inkoopmedewerker van de klant, die u meedeelt dat hij ervoor zal zorgen dat u de 
deal krijgt als u 500 euro overmaakt naar zijn privérekening. Het gaat hier om een 
contractwaarde van enkele honderdduizenden euro's. 
 
Hoewel het misschien verleidelijk kan zijn om daarmee in te stemmen, is het niet 
toegestaan. U mag nooit op dergelijke voorstellen ingaan. CCV staat voor eerlijk 
zakendoen en we leven dan ook alle anticorruptiewetgeving na. 
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Hetzelfde geldt voor relaties met overheidsfunctionarissen. Bij het aanbieden of aanvaarden van geschenken of 
entertainment dient u zich in ieder geval te houden aan de wetgeving en het bedrijfsbeleid waar ook de ontvanger 
zich aan dient te houden. 
 
Indien geschenken en entertainment, ongeacht of deze worden aangeboden of aanvaard, reiskosten omvatten of 
buitensporig of excessief lijken, moeten medewerkers vooraf schriftelijke toestemming verkrijgen van de 
Algemeen Directeur van de groepsmaatschappij, de Corporate Staff Director of de Raad van Bestuur. 
 
Verder mogen medewerkers van CCV hun functie niet gebruiken om van aanbieders van goederen of diensten, 
waaronder financiële instellingen, een voorkeursbehandeling te vragen met betrekking tot kredietverstrekking of 
vaststelling van prijzen of voorwaarden. 
 

 

Geschenken, gunsten of entertainment aanbieden en aannemen 
 

Voordat u geschenken of entertainment, waaronder ook gunsten of diensten 
vallen, aanbiedt of aanneemt, dient u zichzelf de volgende vragen te stellen. Als u 
een van de onderstaande vragen met 'ja' beantwoordt, is het niet toegestaan het 
geschenk of entertainment aan te bieden of te aanvaarden. Neem bij twijfel altijd 
eerst contact op met uw directe leidinggevende. 
 
Vragen 

 Is het geschenk/entertainment buitensporig of gaat het algemeen aanvaarde 
praktijken voor het tot stand brengen van zakenrelaties te boven? 

 Houdt aanbod of aanvaarding van het geschenk/entertainment een 
overtreding van de wet of de CCV-gedragscode in? 

 Wordt het geschenk/entertainment (schijnbaar) aangeboden met de 
verwachting van een tegenprestatie van de ontvanger? 

 Omvat het geschenk contant geld of equivalent daarvan? 

 Hebt u om het geschenk/entertainment gevraagd, al dan niet rechtstreeks? 

 Zou het u in verlegenheid brengen als u aan uw collega's zou moeten uitleggen 
dat u het geschenk/entertainment hebt aanvaard. 

 Zou aanvaarding van het geschenk/entertainment u een ongemakkelijk gevoel 
geven? 

 Komt het geschenk/entertainment behalve aan de zakelijke belangen van CCV 
ook tegemoet aan uw persoonlijke belangen? 
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4.10 Belangenverstrengeling 
CCV verwacht dat haar medewerkers persoonlijke activiteiten en financiële belangen vermijden die strijdig zouden 
kunnen zijn met de uitvoering van hun functie. Werken bij CCV betekent dat u werkt in het belang van CCV. 
 

 

4.11 Integriteit van financiële verslaggeving 
De financiële administratie van CCV en de bijbehorende documenten moeten de onderliggende transacties 
nauwkeurig weergeven conform de vastgestelde verslaggevingsregels. We zetten ons in om op geen enkele manier 
betrokken te raken bij handelingen of afspraken die leiden tot onjuiste of fictieve boekingen, met inbegrip van 
onkostendeclaraties van medewerkers. Er zullen geen geheime of niet-geregistreerde rekeningen, fondsen of 
activa worden gecreëerd of aangehouden. 
 
De administratie moet in alle opzichten voldoen aan de wet, de verslagleggingsgrondslagen en het beleid en de 
procedures die CCV heeft ingesteld. CCV zal zich niet bewust onttrekken aan haar belastingplicht. Alle belastbare 
voordelen die medewerkers eventueel ontvangen, zullen bijgehouden en bij de belastingdienst opgegeven 
worden. 

Belangenverstrengeling 
 

Van belangenverstrengeling is sprake wanneer we vanwege persoonlijke belangen 
minder gemotiveerd zijn te handelen in het belang van CCV of aan haar gelieerde 
partijen (bijv. een leverancier). Door uzelf de volgende vragen te stellen, kunt u 
bepalen of in een gegeven situatie sprake is van belangenverstrengeling: 

 Wordt mij, of een familielid, vriend of partner, een (financieel) voordeel in het 
vooruitzicht gesteld vanwege mijn functie bij CCV? 

 Zouden persoonlijke belangen in deze situatie eventueel een rol kunnen spelen 
in beslissingen die ik bij CCV zou nemen? 

 Heb ik, vanwege de aard van mijn relatie met een derde die zakendoet met 
CCV, het gevoel ergens toe verplicht te zijn? 

 Zou deze situatie gevolgen kunnen hebben voor het uitvoeren van mijn 
verantwoordelijkheden bij CCV, of zouden andere CCV-medewerkers of 
externe partijen die indruk kunnen krijgen? 

 Zou het mij in verlegenheid brengen wanneer iemand binnen CCV weet zou 
hebben van de situatie? 

 Zouden externe partijen, zoals klanten of leveranciers, zich kunnen gaan 
afvragen of zij eerlijk zijn behandeld als ze weet zouden hebben van de 
situatie? 

 
Als het antwoord op een of meer van de bovenstaande vragen ‘ja’ is (of als bij 
anderen deze indruk zou kunnen ontstaan), dan kan dit betekenen dat in de 
situatie waarin u zich bevindt sprake is van belangenverstrengeling. Als u twijfelt 
over hoe u met de situatie moet omgaan, ga dan in gesprek met uw 
leidinggevende. 
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4.12 Bescherming van vertrouwelijke informatie 
Medewerkers van CCV dienen ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie wordt bewaard en beschermd. 
Vertrouwelijke informatie is informatie die uitsluitend toebehoort aan de organisatie en die voor CCV een 
(mogelijk) concurrentievoordeel oplevert. Het betreft informatie die bij publicatie zou kunnen leiden tot het verlies 
van een bestaand concurrentievoordeel. Informatie met vertrouwelijke status mag aan niemand buiten de 
organisatie worden vrijgegeven. Voorbeelden van vertrouwelijke informatie: 
- Pashoudergegevens 
- Personeelsdossiers 
- Klantcontracten en -informatie 
 

 

4.13 Wetgeving 
Bij het nastreven van hun legitieme commerciële doelen moeten CCV-bedrijven zich houden aan de wet- en 
regelgeving van de landen waar zij actief zijn. 
 

Omgaan met vertrouwelijke informatie 
 

Wanneer u te maken hebt met vertrouwelijke informatie over de onderneming, 
klanten of collega’s, houd dan rekening met het volgende: 

 Bescherm dergelijke informatie op uw computer met een wachtwoord. 

 Berg vertrouwelijke documenten veilig op in een bureau of kast voordat u uw 
werkplek verlaat. 

 Inzage in vertrouwelijke informatie en het delen ervan met collega’s is alleen 
toegestaan als dat absoluut noodzakelijk is. 

 Deel vertrouwelijke informatie alleen met externe partijen als dat wettelijk 
vereist is of wanneer de afdeling voor juridische zaken daar toestemming voor 
heeft gegeven. 

 Wees voorzichtig met het bespreken van vertrouwelijke informatie in het 
openbaar. Het is begrijpelijk om bepaalde werkgerelateerde onderwerpen te 
willen delen met vrienden of familie, maar we verwachten van u dat u 
bepaalde vertrouwelijke informatie binnen het bedrijf houdt. 
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5 Naleving van de gedragscode 

Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers van CCV. De Executive Board van CCV heeft tot taak ervoor te 
zorgen dat de in deze gedragscode opgenomen principes bij alle medewerkers bekend zijn en dat zij deze 
begrijpen en naleven. De algemene principes die in deze gedragscode zijn opgenomen, vormen het fundament; 
van een aantal ervan is de naleving nader vastgelegd in specifiek(e) beleid en procedures. 
 
De naleving van de gedragscode door CCV wordt regelmatig getoetst. De bevindingen en aanbevelingen worden 
gerapporteerd aan de Directie, de Raad van Commissarissen, en in sommige gevallen aan externe toezichthouders. 
 
Beslisboom: hoe om te gaan met ethische dilemma’s en de gedragscode 
 

Wanneer u niet zeker weet of een bepaalde handelwijze aan de gedragscode en ons beleid voldoet, kan deze 
beslisboom misschien uitkomst bieden. Beantwoording van onderstaande vragen maakt het wellicht eenvoudiger 
om de voorgenomen handelwijze kritisch tegen het licht te houden. 
 

Is de handeling legaal?

Is de handeling in 
overeenstemming met de 

gedragscode en het beleid van 
CCV?

Zou ik na het verrichten van deze handeling mijzelf nog in spiegel 
kunnen aankijken?

Denk na over uw eigen waarden, ambities en grenzen en hoe deze zich 
verhouden tot het dilemma en de verschillende oplossingen. Ga na welk gevoel 

de diverse opties bij u oproepen.

Als u alle bovenstaande vragen bevestigend kunt 
beantwoorden, is er niets aan de hand. Als het antwoord 
op één of meer van deze vragen ontkennend is, laat de 

handeling dan achterwege en vraag zo nodig uw 
leidinggevende om advies.

Begeef ik mij niet op glad ijs of een hellend vlak?
Wat zou er gebeuren als iedereen zou doen wat u momenteel overweegt? 

Vraag u zelf af of uw gedrag consequent is, wat de gevolgen in de toekomst 
zouden kunnen zijn, en of u de situatie niet alleen nog maar complexer 

maakt.

Hoe zou u het vinden om een beschrijving van deze 
handeling terug te zien in een krantenkop of het 

bedrijfsblad?
Probeer u voor te stellen hoe anderen zouden reageren als uw 
oplossing voor het dilemma, uw beslissing of gedrag bekend 

zouden worden.
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6  Vragen of punten van zorg aan de orde stellen 

Neem contact op met uw leidinggevende als u nog vragen hebt over deze gedragscode, als u behoefte hebt aan 
nader praktisch advies of als u iets aan de orde wilt stellen. Als u een overtreding van de in deze gedragscode 
beschreven principes constateert of vermoedt, maak daar dan melding van. Als u iets aan de orde wilt stellen, 
maar dit niet kunt of wilt doen bij uw directe leidinggevende, dan kunt u zich richten tot: 

 de lokale vertrouwenspersoon, of 

 de Corporate Compliance Manager, of 

 de SpeakUp Line van CCV. 
 
Onze reputatie als eerlijke, rechtvaardige en respectvolle onderneming is essentieel voor ons succes. De 
ontwikkeling van onze onderneming kan alleen worden gewaarborgd als onze medewerkers persoonlijke 
integriteit hoog op hun prioriteitenlijst hebben staan. Meld het daarom als u welke vorm van onethisch gedrag dan 
ook constateert of vermoedt. We luisteren naar u en zullen ons best doen om verbetering te brengen in de situatie 
die u aankaart. Integriteitsdilemma's, conflictsituaties en fouten moeten snel worden doorgegeven, zodat we ze 
snel kunnen oplossen. 
 
CCV heeft een door derden beheerde meldlijn, de SpeakUp Line, voor interne misstanden die u nergens anders 
kwijt kunt en waarbij u behoefte hebt aan meer vertrouwelijkheid of anonimiteit. U kunt de SpeakUp Line van CCV 
via internet of telefonisch benaderen: 
 
 

Land 
Telefoonnummer 

(gratis) 
URL  Toegangscode 

BELGIË 0800-71365 www.speakupfeedback.eu/web/xaw4ca/be 52417 

DUITSLAND 0800-1801733 www.speakupfeedback.eu/web/xaw4ca/de 91814 

NEDERLAND 0800 0222931 www.speakupfeedback.eu/web/xaw4ca/nl 11717 

ZWITSERLAND 0800-561422 www.speakupfeedback.eu/web/xaw4ca/ch 71786 

 
 
Verwijzing naar interne meldprocedure – bijv. 'Raadpleeg de meldprocedure voor interne misstanden voor meer 
informatie over hoe u een melding kunt doorgeven, wie uw melding verwerkt en hoe u wordt beschermd.' 
 


