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Olenex is een joint venture van Wilmar
en ADM. Olenex heeft de afdeling
Compliance van ADM aangesteld om
compliancegerelateerde diensten aan
Olenex te leveren.
Neem bij vragen over dit beleid contact
op met:
ComplianceOfficeHamburg@adm.com
+49 40 3013-754

Meldingen worden ontvangen – 24 uur
per dag – door een onafhankelijk, extern
bedrijf.
www.olenex.alertline.com

(Hier kunt u een vertrouwelijke melding indienen)

0800-3131102

Olenex zal nooit represailles tolereren
voor enige bezorgdheid die te goeder
trouw wordt gemeld (eerlijk, oprecht en
volledig voor zover u weet).
Olenex rekent op alle collega’s om iets te
zeggen, wanneer ze vermoeden dat er
sprake is van onethische handelen.

INLEIDING IN DE GEDRAGSCODE VAN OLENEX
WAAROM HEBBEN WE EEN CODE?

WELKE WETTEN MOET IK NALEVEN?

We hebben een gedragscode om ons te
laten zien hoe we goede beslissingen nemen
en om de juiste handelingen te tonen bij
het uitvoeren van zaken voor OLENEX.
In onze code zijn de morele en ethische
gedragsnormen beschreven; er wordt van
alle OLENEX-medewerkers verwacht dat zij
deze in acht nemen wanneer zij zakendoen
uit naam van het bedrijf.

Onze
code
en
toepasselijke
beleidsdocumenten kunnen onmogelijk alle
wetten omvatten die van toepassing zijn op
zaken van OLENEX.

VOOR WIE GELDT ONZE CODE?

Wetten kunnen per land aanzienlijk
verschillen en OLENEX is mogelijk zelfs
onderhevig aan wetten en voorschriften van
meerdere landen tegelijk. Neem bij vragen
contact op met de afdeling Compliance van
ADM.

WAT WORDT ER VAN MIJ VERWACHT?
Er wordt van alle medewerkers verwacht dat
zij onze code en andere beleidsdocumenten
van ons bedrijf kennen en naleven, ongeacht
op welke locatie ze werken. Bij vragen of
zorgen kan er contact worden opgenomen
met de raad van bestuur of de afdeling
Compliance van ADM. We verwachten tevens
van managers en supervisors dat zij de code
naar letter en geest naleven en dat zij een
ethische en positieve werkomgeving creëren.
Represailles tegen medewerkers die vragen
stellen of zorgen uiten, zijn strikt verboden.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN OVERTREDINGEN
VAN DE CODE?
Iemand die de gedragscode of toepasselijke
beleidsdocumenten
van
OLENEX
overtreedt, is onderhevig aan disciplinaire
maatregelen, met inbegrip van ontslag.
Alle disciplinaire maatregelen zullen eerlijk
en volgens de plaatselijke wet worden
toegepast. Bovendien kunnen wettelijke
overtredingen leiden tot strafrechtelijke en/
of bestuursrechtelijke boetes voor OLENEX
en de betrokkenen.
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Onze code geldt voor ons allemaal:
medewerkers, leidinggevenden, directeuren
en moederbedrijven die diensten leveren aan
OLENEX. Wanneer zij uit onze naam werken,
verwachten we ook van onze zakenpartners,
vertegenwoordigers,
leveranciers
en
consultants dat zij zich gedragen in
overeenstemming met de beginselen van
onze code.

Medewerkers en zakenpartners moeten
daarom de wetten en voorschriften kennen,
begrijpen en naleven die gelden voor het werk
dat uit naam van OLENEX wordt uitgevoerd.

ETHIEK MET BETREKKING TOT ONZE MEDEWERKERS
DIVERSITEIT

GEZONDE EN VEILIGE WERKPLEK

We hebben diversiteit hoog in het vaandel
staan. Elk lid van ons bedrijf heeft andere
ervaringen en zienswijzen te bieden die
bijdragen aan het succes van OLENEX.

We zorgen voor een gezonde en veilige
werkplek voor onze medewerkers en
bezoekers. We moeten alle toepasselijke
wetten en voorschriften naleven die zijn
bedoeld om gevaren op de werkplek te
voorkomen en een veilige en gezonde
werkomgeving te bevorderen. Geweld,
drank- of drugsmisbruik hebben geen plek bij
OLENEX en wordt niet getolereerd.

We tolereren geen discriminatie. We zijn
een werkgever die gelijke kansen biedt en
we discrimineren niet op grond van ras,
huidskleur, religie, geslacht, invaliditeit,
leeftijd, seksuele geaardheid, nationale
herkomst en burgerlijke staat. Alle
sollicitanten en medewerkers worden
geëvalueerd op basis van hun kwalificaties,
aangetoonde bekwaamheden en prestaties.
Daarom mogen we geen werkgerelateerde
beslissingen nemen (zoals tewerkstelling,
promotie en salarissen) op grond van een
wettelijk beschermde eigenschap.

EERLIJKE ARBEIDSPRAKTIJKEN
We volgen eerlijke arbeidspraktijken. We
houden ons in al onze locaties aan alle
arbeidswetten en we verwachten van onze
zakenpartners dat zij hetzelfde doen. We
zullen nooit bewust leveranciers inschakelen
die gebruikmaken van wettelijk minderjarigen
of dwangarbeiders.

INTIMIDATIE

WETTEN BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN
PERSOONSGEGEVENS

We tolereren geen intimidatie op de werkplek.
Enig verbaal, visueel of fysiek gedrag,
seksueel of niet-seksueel van aard, dat
een vijandige, bedreigende of beledigende
werkomgeving creëert voor enige andere
persoon, is verboden.

We nemen de toepasselijke wetten
betreffende
de
bescherming
van
persoonsgegevens in acht met betrekking
tot het opslaan, behandelen, verzamelen en
gebruiken van de persoonsgegevens van
medewerkers.
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DISCRIMINATIE

ETHIEK MET BETREKKING TOT ONZE ZAKENPARTNERS EN
KLANTEN
INFORMATIE OVER CONCURRENTEN

We moeten altijd eerlijke en ethische verkoopen marketingpraktijken gebruiken. Dit
betekent dat we de kwaliteit van de OLENEXproducten en -diensten benadrukken en
nooit onze concurrenten of hun producten
of diensten zwartmaken of in diskrediet
brengen.

We verzamelen informatie over concurrenten
via wettige openbare bronnen, zoals klanten
en vakbladen, zodat we markten kunnen
analyseren, kredieten kunnen verstrekken of
leveranciers kunnen beoordelen. We mogen
dergelijke informatie niet verzamelen via
communicatie met een vertegenwoordiger
van een concurrent in die markten.

DUURZAME RELATIE

VERTROUWELIJKE INFORMATIE OVER DERDEN

Wij beschouwen elke zakenpartner en klant
als een mogelijke duurzame relatie voor
ons bedrijf en streven ernaar om hun aan
ons te binden via hoogwaardige diensten
en ervaringen. We beloven of geven geen
ongepaste cadeaus, entertainment of
betalingen om klanten voor ons te winnen.
Voor specifieke richtlijnen over dit onderwerp
raadpleegt u het Anticorruptiebeleid van
OLENEX.

We beschermen de in de normale
bedrijfsvoering aan ons toevertrouwde
vertrouwelijke informatie over derden. We
moeten gepaste stappen ondernemen om
deze informatie te beschermen en er voor
te zorgen dat het uitsluitend wordt gebruikt
voor goedgekeurde zakelijke doelen.

CONCURRENTIE- EN ANTITRUSTWETTEN

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN

Er wordt van ons verwacht dat we situaties
herkennen die in strijd zijn met concurrentieen antitrustwetten. We gaan ook geen formele
of informele overeenkomsten aan met
klanten, leveranciers of andere zakenpartners
die de concurrentie op een oneerlijke manier
beperken en andere vormen van corrupt
gedrag van een dominante verkoper of
koper. Wanneer een dergelijke situatie zich
voordoet, moet u eerst advies vragen aan
de afdeling Compliance van ADM voordat u
verdere actie onderneemt. Voor specifieke
richtlijnen over dit onderwerp raadpleegt u de
Mededingingsrichtlijnen van OLENEX.

We
respecteren
de
intellectueleeigendomsrechten van derden bij onze
dagelijkse bedrijfsactiviteiten. We moeten
daarom nooit bewust inbreuk maken op
auteursrechten, handelsmerken of patenten
van anderen.
EERLIJKE BEHANDELING VAN LEVERANCIERS
We stimuleren de eerlijke behandeling van
leveranciers en selecteren ze op basis van
wettige, bedrijfsgerelateerde criteria als
kwaliteit en de prijzen van producten en
diensten, zonder voorkeuren.
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EERLIJKE EN ETHISCHE VERKOOP- EN
MARKETINGPRAKTIJKEN

OVERHEIDSINSTANTIE ALS KLANT
Wanneer
we
zakendoen
met
een
overheidsinstantie als klant, moeten we alle
plaatselijke wettelijke vereisten zorgvuldig
en strikt naleven. Neem contact op met de
afdeling Compliance van ADM voor advies
bij het zakendoen met dit soort klanten
en raadpleeg het Anticorruptiebeleid van
OLENEX.

HANDELSBEPERKINGEN
We moeten ons houden aan alle
handelsbeperkingen die gelden voor
internationale handelsactiviteiten, inclusief
alle geldende import- en exportbeperkingen.
Raadpleeg
het
Handelssanctiebeleid
van OLENEX voor specifieke regels met
betrekking tot dit onderwerp.

BELANGENVERSTRENGELING
We nemen beslissingen op basis
van de doelstellingen en prioriteiten
van OLENEX en vermijden daarbij
enige
belangenverstrengeling.
Een
‘belangenverstrengeling’ is een situatie
waarin de persoonlijke belangen van
een medewerker, inclusief die van een
familielid, vriend of collega, de mogelijkheid
belemmeren om een gegronde en objectieve
zakelijke beslissing namens OLENEX te
nemen. Neem contact op met het de afdeling
Compliance van ADM voor meer informatie
over hoe u met dergelijke situaties dient om
te gaan.
OMKOPING EN ANDERE VORMEN VAN ONGEPASTE
BETALINGEN
OLENEX verbiedt omkoping en andere
vormen van ongepaste betalingen, met
inbegrip van de zogenoemde ‘faciliterende
betalingen’. Dit voorschrift geldt op alle
locaties en voor alle functies, aangezien
dit volgens internationale en plaatselijke

anticorruptiewetten een misdrijf is.
Een ‘omkoopsom’ is iets van waarde dat aan
enige persoon (overheidsfunctionaris of
commerciële derde partij) is aangeboden,
beloofd of gegeven om zaken te verkrijgen
of te behouden of om een ongepast zakelijk
voordeel te behalen. Een ‘faciliterende
betaling’ is een kleine vergoeding die
meestal aan een overheidsfunctionaris
op een laag niveau wordt betaald om de
uitvoering van een routinematige, nietdiscretionaire
overheidshandeling
te
bespoedigen of bewerkstelligen.
Probeer nooit de wet, voorschriften en/
of richtlijnen van het bedrijf te ontduiken
door van externe partijen iets te verlangen
wat voor u verboden is. Raadpleeg het
Anticorruptiebeleid van OLENEX voor
specifieke richtlijnen en instructies. Neem
altijd contact op met de afdeling Compliance
van ADM wanneer u met een dergelijke
situatie wordt geconfronteerd, aangezien
een schending van anticorruptiewetten
strafrechtelijke en/of civiele sancties met
zich meebrengt, niet alleen voor OLENEX,
maar ook voor alle betrokkenen.
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ETHIEK MET BETREKKING TOT ONZE EIGENAREN

VERTROUWELIJKE INFORMATIE VAN OLENEX

INTELLECTUEEL EIGENDOM

We beschermen vertrouwelijke informatie
van OLENEX (we beschouwen alle nietopenbare informatie die goed van pas
kan komen voor concurrenten of nadelig
kan zijn voor OLENEX indien als zodanig
bekendgemaakt) die zowel schriftelijk als in
elektronische vorm wordt verstrekt, evenals
mondelinge gesprekken.

OLENEX heeft de rechten op al het materiaal
dat medewerkers maken tijdens werktijden of
dat onder hun functietaken valt (intellectueel
eigendom). Dit geldt zelfs na beëindiging van
de aanstelling bij OLENEX.

We mogen dergelijke informatie niet buiten
OLENEX bekendmaken, behalve wanneer wij
gemachtigd of wettelijk verplicht zijn dit te doen.
We mogen deze informatie niet bespreken
met collega’s die dit niet nodig hebben voor
zakelijke doeleinden. We bespreken deze
informatie niet of laten de informatie niet
achter op een plek waar personen die deze
informatie niet nodig hebben voor zakelijke
doeleinden, hier toegang toe hebben (zoals in
luchthavenlounges, treinen en restaurants).

Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat
de geregistreerde gegevens in alle boeken
en documenten van het bedrijf volledig,
eerlijk en nauwkeurig zijn en dat deze, in
redelijk detail, een nauwkeurige en eerlijke
weergave vormen van de transacties en het
gebruik van de activa en transacties van
OLENEX.
Medewerkers mogen geen gebruik maken
van ‘inside information’ (informatie die
over het algemeen niet beschikbaar is voor
het beleggerspubliek) die is verkregen als
gevolg van een aanstelling bij OLENEX om
aandelen in het bedrijf te (ver)kopen waarop
de informatie betrekking heeft.

ETHIEK MET BETREKKING TOT ONZE GEMEENSCHAPPEN
MILIEU BESCHERMING
OLENEX doet er alles aan om het milieu te
beschermen door programma’s en praktijken
te implementeren die ons in staat stellen op
een milieubewuste manier zaken te doen.
We verwachten van onze derde partijen
en leveranciers dat zij zich ook inzetten
voor milieubewust en maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap.

MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGEN EN
VRIJWILLIGERSWERK
We steunen de gemeenschappen waarin we
zakendoen via maatschappelijke bijdragen
en vrijwilligerswerk.
Alle politieke bijdragen moeten zonder
uitzondering vooraf worden goedgekeurd
voor de raad van bestuur en moeten
toegestaan zijn volgens de van toepassing
zijnde plaatselijke wetgeving.
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Dit heet ‘handel met voorkennis’ en is wettelijk
verboden.

www.olenex.com
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