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SIME DARBY GROUP GEDRAGSCODE

Bij Sime Darby is uw  succes niet alleen  afhankelijk   van de resultaten die  u bereikt, maar ook 
hoe  u die bereikt. Gedrag op een ethische manier is uw persoonlijke verantwoordelijkheid 
en  u dient de zakelijke gedragscode (ZGC) te kennen, begrijpen en er aan te voldoen.

Wanneer u dit handboek leest, leert u de normen van het gedrag dat verwacht wordt door de 
groep, en leert u hoe u deze dient toe te passen in uw dagelijkse werkleven. Door dit te doen 
kunt u de waarden van Sime Darby aan de mensen met wie  u omgaat demonstreren. Dit zal 
leiden tot een meer positieve en ethische werkomgeving, wat er dus ook voor zal zorgen dat 
Sime Darby wereldwijd als een gerespecteerde business leader wordt beschouwd.

Dit handboek biedt ook een aantal vragen met betrekking tot uw perspectief op de normen 
van gedrag dat van u verwacht wordt in bepaalde situaties, zodat u de juiste beslissingen voor 
de groep kunt nemen. Als u zich zorgen maakt over de feitelijke of potentiële schendingen 
dan kunt u gebruik maken van de vermelde kanalen onder de contact rubriek.

In dit handboek worden de termen “the Group”, “Sime Darby” en “wij” door elkaar gebruikt om in het 
algemeen te verwijzen naar Sime Darby group companies. Het woord “u” wordt gebruikt om te verwijzen 
naar alle directeuren, het personeel (en indien van toepassing, de tegenpartijen en business partners).
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Integriteit
Handhaven van een hoog niveau van 
persoonlijke en professionele waarden in al 
onze zakelijke interacties en beslissingen.

Respect & verantwoordelijkheid
Respect voor de mensen waar we mee 
omgaan en het milieu waarin wij actief 
zijn (intern en extern) en zich verbinden 
aan de verantwoordelijkheid van al onze 
handelingen.

Ondernemerschap 
Kansen zoeken en benutten met snelheid en 
behendigheid, uitdagen van grenzen.

Excelleren
Uitstrekken van de horizon van de groei voor 
onszelf en ons bedrijf door onze   ambitie in 
te zetten om uitstekende persoonlijke en 
zakelijke resultaten te bereiken.

KERNWAARDEN VAN DE SIME DARBY GROEP

SIME DARBY’S GROUP BUSINESS PRINCIPES

De basis van de groep is gebaseerd op de kernwaarden, die als leidraad geldt van onze acties 
en de manier waarop we zaken doen. Dit wordt toegepast op onze zakenprincipes:

Gezondheid, veiligheid en milieu
Gezondheid en veiligheid zijn belangrijk voor 
onze medewerkers en de gemeenschappen 
waarin wij actief zijn.

We zorgen ervoor dat onze bedrijfsvoering 
duurzaam is, middels het pro-actief 
aanpakken van milieu-uitdagingen en 
het respecteren  van de fundamentele 
rechten van de mens, zonder  dat dit ten 
koste gaat van lange termijn economische 
waardecreatie. 

Naleving 
Naleven van  alle wetten en regulaties in de 
landen waarin we werkzaam zijn.

Werken met de lokale gemeenschappen
Samenwerken met en bij te dragen aan de 
lokale gemeenschappen, op een sociale en 
verantwoorde manier waar we ook actief zijn, 
zonder afbreuk te doen  aan de voordelen 
van een bepaalde belanghebbende. 

Eerlijke handelspraktijken
Ervoor zorgen dat we eerlijke 
handelspraktijken bevorderen en op een 
ethische wijze concurreren.
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BERICHT VAN DE PRESIDENT & GROUP CHIEF EXECUTIVE

Geachte collega’s,

Bijna 200 jaar geleden brachten pionerende Britse planters de rubberboom en daarna de 
oliepalm naar de Malaya, de twee gewassen die enorme kansen en onnoemelijke rijkdom 
zouden brengen. Onder die pioniers waren Alexander Guthrie, Daniel en Smith Harrison, 
Joseph Crosfield, William Sime en Henry Darby – grondleggers van de drie grote bedrijven 
die vandaag de dag nog voortleven in Sime Darby. Deze gecombineerde kennis van meer 
dan 450 jaar in diverse industrieën geeft ons het  concurrentievoordeel waar weinig anderen 
aanspraak op kunnen maken.

Van een bescheiden begin is Sime Darby vandaag de dag uitgegroeid tot een belangrijke 
hoofdrolspeler in meerdere industrieën, alsook een groot multinational met activiteiten 
in meer dan 20 landen. Sime Darby wordt ondersteund door een team van meer dan 
100,000 medewerkers, onder leiding van één visie -  om een leidende multinational te zijn 
die duurzame waarde levert voor alle belanghebbenden. Daarom is het belangrijk dat we 
gemeenschappelijke kernwaarden delen: integriteit, respect en verantwoordelijkheid, 
ondernemerschap en excelleren.

We leven onze waarden na door middel van onze acties, die op hun beurt onze zakenprincipes 
ondersteunt. Onze ZGC begeleidt onze acties naar het verwezenlijken van de hoogste 
normen van het gedrag in het doen van zaken. De ZGC vertegenwoordigt waar we voor staan 
en waar we in geloven. Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor onze eigen acties, maar 
ook voor de bevordering van een cultuur van naleving van het beleid van de groep, alsook 
alle toepasselijke wet–en regelgeving.

We beoefenen een opendeurbeleid en wij moedigen u aan om eventuele vragen of 
opmerkingen aan te geven wat betreft het correcte verloop voor u of anderen. Als u reden 
heeft om te geloven dat de ZGC is geschonden, dan heeft u de verantwoordelijkheid om het 
probleem snel kenbaar te maken via beveiligde klokkenluider kanalen die de groep voor u 
beschikbaar heeft gemaakt. We zullen uw zorgen over correct gedrag tijdig, zorgvuldig en 
met respect behandelen. Eventuele represailles tegen iedereen die zich te goeder trouw 
uitspreekt worden niet getolereerd.

Onze reputatie ondersteunt het Sime Darby merk, wat mede van kritische  waarde is voor 
de groep. Iedereen bij Sime Darby heeft de plicht om de reputatie te beschermen door het 
handhaven van de kernwaarden en het voldoen aan de ZGC.

Dato’ Mohd Bakke Salleh 
President & Group Chief Executive
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1DOEL

Het ZGC handboek geeft richtlijnen voor de normen van gedrag die verwacht worden van alle 
bestuurders en medewerkers van de Sime Darby group, en waar van toepassing, tegenpartijen  
en zakenpartners. De normen van gedrag zijn afgeleid van de groepskernwaarden en 
zakenprincipes.

2 OMVANG

De ZGC is van toepassing op alle bestuurders en medewerkers van de groep. Dit geldt ook 
voor medewerkers die gedetacheerd zijn bij gezamenlijke ondernemingen of partners. Van 
tegenpartijen wordt ook verwacht dat zij zullen handelen volgens het handboek wanneer ze 
de group vertegenwoordigen. Zakenpartners worden aangemoedigd om gelijke principes 
en normen van gedrag aan te nemen. 

De ZGC is van toepassing op alle bedrijven en landen waar de groep actief is.

3 ALGEMENE PRINCIPES VAN DE ZGC

We zijn trots op onze reputatie van vrij, eerlijk en ethisch gedrag waar we ook zaken doen, 
en op ons collectieve streven om integriteit  te handhaven binnen de groep.

De ZGC is geen volledig document en gaat niet in op elke mogelijke situatie. U bent 
verplicht vertrouwd te raken met en alle van toepassing zijnde beleid, procedures, wetten 
en voorschriften van de landen waar de groep actief is, na te leven.

Wanneer er een conflict tussen de bepalingen van dit handboek, het beleid van de groep en 
autoriteiten, en de regelgeving en wettelijke bepalingen onstaat dan worden er strengere 
bepalingen toegepast. Echter, als de lokale gewoonte of praktijk in strijd is met dit 
handboek, bent u verplicht om te voldoen aan de ZGC.

Boven alles dient u een gezond oordeel uit te oefenen in het maken van de juiste 
beslissingen.
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4 VERANTWOORDELIJKHEID EN NAKOMING VAN DE ZGC

Naast het begrijpen en  het voldoen aan de ZGC, bent u als bestuurder of medewerker ook 
verantwoordelijk voor: 

 Er voor te zorgen dat diegenen die u informeren de ZGC begrijpen en nakomen;  •

 Bevordering van de naleving en goede ethische waarden met als voorbeeld leiderschap;   •

 Begeleiding bieden aan anderen die hun bezorgdheid hebben geuit of vragen hebben met  •
betrekking tot de ZGC.

Alvorens het maken van een afspraak of bij het zich aansluiten van de groep dient de ZGC 
zorgvuldig te worden nageleefd en gelezen.

Mocht u de ZGC overtreden dan kunnen de disciplinaire maatregelen tegen u worden ingezet  
tot en met beëindiging van het dienstverband of ontslag , voor het schenden van de ZGC . 
Overtreding van de ZGC  die is gerelateerd aan strafbare feiten kan leiden tot vervolging na 
verwijzing naar de juiste instanties.

Als tegenpartij  bent u ook verplicht om de relevante aspecten van de ZGC te begrijpen en 
eraan te voldoen. Schending van de ZGC zal resulteren in een zwarte lijst opgesteld door 
de groep. Zakenpartners worden aangemoedigd om dezelfde beginselen en normen van 
gedrag vast te stellen.

De administratie van de ZGC valt onder  de verantwoordelijkheid van de Group Head – Group 
compliance office (GCO).
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5.1 Respect 
U dient uw superieuren, collega’s, 
ondergeschikten en belanghebbenden 
met respect, vertrouwen, eerlijkheid en 
waardigheid te behandelen.

5.2 Gelijke kansen en geen discriminatie
De groep biedt gelijke kansen voor iedereen 
en spant zich in om ervoor te zorgen dat 
de werkgelegenheid met betrekking tot 
beslissingen zijn gebaseerd op relevante 
kwalificaties, verdiensten, prestaties 
en andere werk gerelateerde factoren, 
en in overeenstemming zijn met alle van 
toepassing zijnde wet-en regelgevingen.

U mag niet discrimineren op basis van 
geslacht, ras, handicap, nationaliteit, religie, 
leeftijd of seksuele geaardheid, tenzij de 
specifieke wet- en regelgeving expliciet  
selecties bieden op basis van specifieke 
criteria.

5.3 Intimidatie en geweld
Iedere vorm van intimidatie en geweld 
wordt niet getolereerd. Deze acties 
of gedragingen zijn de denigrerende 
opmerkingen gebaseerd op geslacht, ras 
of ethnische kenmerken en onaangename 
seksuele opmerkingen, het verspreiden van 
kwaadaardige geruchten, of het gebruik van 
e-mails, voicemail en andere vormen van 
communicatiemiddelen om denigrerende of 
discriminerende uitingen te sturen.

5.4 Illegale stoffen
De groep verbiedt ten strengste 
het gebruik of de overdracht van 
ongeoorloofde verdovende middelen  
of andere illegale stoffen op de 
werkplek. 

 

5.5 Criminele activiteiten
U dient zich niet bezig te houden of zich 
te betrekken bij gedrag of activiteiten 
die kunnen worden aangemerkt als 
gezagsondermijning  of het plegen van 
een vergrijp, crimineel of anderszins dat 
strafbaar is volgens de wetten van een land. 
Als u schuldig wordt bevonden door een 
rechtbank of als u  ervan verdacht wordt 
betrokken te zijn geweest bij subversieve  
activiteiten of het plegen van strafbare 
feiten dan zult u worden behandeld in 
overeenstemming met het beleid en de 
procedures van de groep.

5.6 Milieu, veiligheid en gezondheid
De groep streeft naar een veilige en 
gezonde werkomgeving. U dient een veilige 
werkomgeving te creëren en te handhaven 
om ongevallen op de werkplek te voorkomen 
door:

 Gebruik te maken van alle middelen  die  •
zijn voorzien voor uw veiligheid;

 Ervoor te zorgen dat de beschermingsmid- •
delen in goede staat verkeren;

 Direct melding te maken van onveilige ap- •
paratuur en gereedschappen, gevaarlijke 
situaties en ongevallen;

 Voldoen aan de veiligheid en gezondhe- •
idswetten, voorschriften van elk land, de 
groepsomgeving, gezondheidsregels en 
voorschriften.

U bent ook verantwoordelijk voor de 
veiligheid van medewerkers en het grote 
publiek, en  u wordt aangemoedigd om 
onmiddelijk eventuele overtredingen 
van de milieuwetgeving, veiligheid en 
gezondheidswetten op de werkplek 
te melden. Neem in geval van twijfel 
contact op met uw leidinggevenden  
om opheldering te vragen.

5 WERKEN MET EEN ANDER

De groep hecht waarde aan het bevorderen van een omgeving 
waarin iedereen met respect, vertrouwen en waardigheid wordt 
behandeld.



VRAAG UZELF AF:
Bent u onrechtvaardig en respectloos omge- •
gaan met ondergeschikten?

Hebt u ongepaste grappen of opmerkingen  •
naar uw collega’s gemaakt?

Bent u waarheidsgetrouw en eerlijk in uw  •
werk?

Voldoet u altijd aan de veiligheidsprocedures  •
op uw werkplek?
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6.1 Algemene richtlijnen
Een belangenconflict ontstaat wanneer 
u een persoonlijk belang hebt dat kan 
worden gezien als het potentieel om met 
uw objectiviteit in de weg te staan bij het 
uitvoeren van taken of de uitoefening 
van oordeel namens de groep.  U dient 
belangenconflicten te vermijden.

Als u merkt dat  u zich in een situatie van 
conflict bevindt, feitelijk of potentieel, dan 
dient u zo snel mogelijk schriftelijk verslag 
te doen met melding van de feiten, aard en 
omvang van het conflict:

 Meld u bij de  respectievelijke division  •
Executive Vice President (EVP), als u een 
werknemer van de divisie bent.

 Meld het aan het hoofd van de afdeling,  •
als u een werknemer bent van de Group 
Head Office (GHO).

Werknemers die van de Senior Vice 
President (SVP) en hoger zijn dienen 
schriftelijk verslag te leggen aan zowel de 
desbetreffende divisie EVP en de President 
& Chief Executive Group (PGCE). De divisie 
EPV, zal op advies van de PGCE maatregelen 
nemen die noodzakelijk worden geacht om 
de belangen van de Group te vrijwaren en/
of ontheffing te verlenen onder toegestane 
omstandigheden. Waar het conflict een 
contract of de voorgestelde overeenkomst 
met de Group betreft, zal de afdeling EVP 
ervoor zorgen dat de voorwaarden van het 
contract zelfstandig zullen   besloten en 
onderhandeld zullen worden door middel 
van een onafhankelijke commisie.

Als  directeur dient u het conflict bekend 
te maken aan de main board, en indien 
van toepassing, moet de voorafgaande 
goedkeuring van de aandeelhouders worden 
gezocht, zoals vermeld in de Malaysian 
Companies act, 1965 en de Bursa Malaysia’s 
main market listing requirements.

6.2 Handelen met leveranciers, klanten, 
agenten en concurrenten

Iedere bestuurder, werknemer of hun 
familieleden mogen geen:

 Financieel belang hebben bij een lever- •
ancier, klant, agent of concurrent van de 
Group, behalve in het geval van een beurs-
genoteerde onderneming, waarbij een 
belang van minder dan 5% in het eigen 
vermogen zal worden genegeerd; 

 Alle zakelijke transacties of contractuele  •
afspraken met welke Group company dan 
ook. Dit is exclusief personeelsaankopen 
voor persoonlijk gebruik, of aankopen die 
op geen gunstigere voorwaarden dan die 
welke voor het publiek dan ook.

 In het geval van betalingen door Group  •
companies naar de officieel aangestelde 
verkoopagenten, dient de koper kennis 
te hebben van de normale handelspraktijk 
dat commisie betaalbaar is aan de agenten 
en dus ook de specifieke toestemming van 
de koper niet vereist is. 

Met uitzondering van de bovenstaande 
gevallen is het voor medewerkers van 
de Group companies niet toegestaan 
om commisies van tegenpartijen , 
zakenpartners en concurrenten van de 
Group te ontvangen.

6.3 Persoonlijke contacten met leveran-
ciers en klanten

Iedere bestuurder of werknemer dient 
er voor te zorgen dat hun persoonlijke 
en zakelijke contacten met leveranciers 
en klanten op een arm-length basis zijn 
bv; aankopen die op geen gunstigere 
voorwaarden zijn dan die voor het publiek 
worden aangeboden.

6 BELANGENCONFLICTEN VERMIJDEN

Van alle bestuurders en medewerkers wordt verwacht dat ze de zakelijke 
beslissingen nemen in het beste belang van de groep.
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6.4 Externe tewerkstelling en activiteiten 
buiten the Group

Als een full-time medewerker dient u niet 
buiten de Group te gaan werken of zich 
bezighouden te houden met allerlei externe 
diensten die met de Group in concurrentie 
kunnen staan of aanleiding kunnen 
geven tot reële of vermeende potentiële 
belangenconflicten met uw taken in de 
groep.

Tenzij schriftelijke toestemming is 
verkregen, is het u niet toegestaan om 
een lid van de overheid, semi-overheid, 
publiekrechtelijke lichamen, ambtsdragers, 
raadslid, bestuurslid van handels of 
beroepsverenigingen te worden. Alle 
vergoedingen en/of beloningen die u 
ontvangt in verband met dit lidmaatschap 
moeten worden betaald aan de Group. 
Deze beperking geldt niet voor sociale 
of gemeenschap gerelateerde clubs en 
verenigingen.

6.5 Bestuurslidmaatschap
Het is alleen toegestaan om zitting te 
nemen in de besturen van de overheden/
instanties en/of bedrijven/entiteiten 
zonder rechtspersoonlijkheid buiten the 
Group in uitzonderlijke omstandigheden, 
met schriftelijke toestemming van de PGCE. 
Voor de PGCE is de goedkeuring van de main 
board voorzitter vereist. Alle vergoedingen 
en/of beloningen die u ontvangt in verband 
met deze service dienen aan de Group te 
worden betaald.

De uitzondering hierop is wanneer 
dergelijke raad van bestuur afspraken 
hebben met betrekking tot familie 
ondernemingen of bedrijven/entiteiten 
zonder rechtspersoonlijkheid gevormd 
door not-for-profit organisaties (zoals 
social of community gerelateerde clubs en 
verenigingen). 

6.6 Familieleden en goede persoonlijke 
relaties

Een bestuurder of werknemer mag geen 
invloed uitoefenen op het beslissen van 
recruteren, begeleiden, van invloed 
zijn op de arbeidsvoorwaarden of 
invloed hebben op het beheer van alle 
familieleden van de Group. Familieleden 
van bestuurders of werknemers kunnen 
alleen worden aangenomen als werknemers 
of consultants, indien de baan gebaseerd is 
op  kwalificatie, prestaties, vaardigheden 
en ervaring, en in overeenstemming is met 
de wervingsvoorwaarden en procedures van 
de Group.

Een directeur of medewerker moet ook alle 
activiteiten van de Group die familieleden 
hebben bekend maken  en dient zich 
te onthouden van alle gerelateerde 
besluitvormingsprocessen. 

Elk substantiëel belang, gehouden door 
familieleden van de directeur of werknemer 
in een concurrerend bedrijf of andere 
verbonden ondernemingen moeten worden 
gemeld. 

6.7 Investeringsactiviteiten
Persoonlijke investeringsbeslissingen, 
genomen door een directeur of medewerker 
mag zijn/haar onafhankelijk oordeel namens 
de Group niet beïnvloeden.



VRAAG  UZELF AF:

Gebruikt u uw positie voor persoonlijk gewin? •

Het is uw  taak om een leverancier voor het  •
bedrijf te selecteren. Een van de leveranciers 
die wordt overwogen is een bedrijf dat 
eigendom is van uw broer. Weet u welke 
acties u moet ondernemen?

Beïnvloeden uw persoonlijke relaties uw  •
zakelijke beslissingen?
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7WAKEN VOOR OMKOPING EN CORRUPTIE

De Group neemt een zero-tolerance aanpak ten aanzien van omkoping en 
corruptie, en is toegewijd aan professioneel, eerlijk en integer gedrag in al 
onze zakelijke transacties en relaties waar de Group actief is, en houdt zich 
bezig met het uitvoeren en handhaven van effectieve systemen om omkoping 
en corruptie tegen te gaan.

De gevolgen van omkoping en corruptie zijn ernstig, en kunnen 
gevangenisstraf voor individuen, onbeperkte boetes, uitsluiting van de 
aanbesteding van overheidsopdrachten, en schade aan de reputatie van de 
Group omvatten. We nemen daarom onze wettelijke verantwoordelijkheden 
zeer serieus.

U mag geen invloed uitoefenen op anderen of worden beïnvloedt, direct 
of indirect, door steekpenningen of smeergeld te ontvangen of te betalen, 
of welke andere vormen dan ook die als onethisch worden geacht en de 
reputatie van de Group aantasten.

U moet voldoen aan alle van toepassing 
zijnde anti-corruptie wet-en regelgevingen 
en verdragen in alle landen waar de Group 
actief is. 

U moet niet direct of indirect het geven 
van geld, of iets anders van waarde beloven 
aan overheidsfunctionarissen, officieren 
van particuliere ondernemingen en hun 
verbonden personen, om een bedrijf of 
een voordeel in de bedrijfsuitvoering te 
behouden. 

Deze omvatten:

 Commisies waarvan u reden hebt om te  •
vermoeden dat ze zullen worden opgevat 
als steekpenningen of als u redenen hebt 
om te vermoeden dat het wordt gebruikt 
door de ontvanger voor steekpenningen 
of voor andere corrupte doeleinden; 

 Betalingen wegens het faciliteren van zak- •
en  (‘smeergeld’), die worden beschouwd 
als betalingen aan ambtenaren om toe-
gang te krijgen, handelen of dergelijke 
brengen de uitvoering van een routine 
functie tot stand en zijn in ieder geval 
verplicht om het uit te voeren. De Group 
staat niet toe dat de betalingen wegens 
het faciliteren van zaken  worden gedaan.  

U dient de juiste begunstigden te in-
formeren wanneer u benaderd  bent met 
ieder verzoek van betalingen wegens het 
faciliteren . Als u betalingen hebt gemaakt 
die kunnen worden opgevat als verkeerde 
betalingen wegens het faciliteren  dan moe-
ten de juiste begunstigden onmiddelijk in 
kennis worden gesteld en dient de betal-
ing dienovereenkomstig opgenomen te 
worden.

U dient zich ook te onthouden van elk gedrag 
of activiteit die aanleiding kan geven tot 
de waarneming of het vermoeden van 
corrupt gedrag of de poging ervan. Beloven, 
aanbieden, geven of ontvangen van enig 
ongepast voordeel  om het besluit van de 
ontvanger te beïnvloeden of zo beïnvloed 
kan worden dat het niet alleen kan leiden 
tot disciplinaire maatregelen maar ook tot 
strafrechtelijke vervolging.

Alle tegenpartijen (wanneer die de Group 
Companies vertegenwoordigen) zijn 
verplicht niet te beloven, aan te bieden, of 
geen ongepast voordeel te geven namens 
de Group. Bestuur en medewerkers moeten 
zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze 
tegenpartijen geen oneigenlijk voordeel 
beloven of aanbieden ten behoeve van de 
Group.



VRAAG  UZELF AF:
Hebt u geld of geschenken gevraagd of  •
ontvangen van leveranciers? 

De agent die uw voorganger inhuurde om te  •
onderhandelen namens het bedrijf met de lokale 
overheidsfunctionarissen doet geweldig werk, 
maar zijn vergoedingen lijken hoger te zijn dan u 
had verwacht. Wat doet u?
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8 GESCHENKEN, ENTERTAINMENT EN REIZEN

De Group verbiedt het aannemen van geschenken, entertainment en reizen 
om zakelijke beslissingen te beïnvloeden. U moet voldoen aan alle van 
toepassing zijnde beleid, procedures, wet- en regelgeving met betrekking 
tot het gebruik van geschenken, entertainment en reizen in alle landen waar 
de  Group actief is.

Er wordt erkend dat de praktijk van relatiegeschenken varieert tussen 
landen en regio’s, en wat normaal en acceptabel kan zijn in een regio kan in 
een andere regio juist niet acceptabel zijn. De bedoeling achter het geschenk 
moet altijd worden onderzocht, zodat het niet lijkt op een schijn van kwade 
trouw. Het moet niet door anderen  worden opgevat als omkoping. 

8.1 Geschenken 
U of uw gezinsleden mogen niet direct 
of indirect geschenken vragen aan 
zakenpartners of tegenpartijen. U of uw 
gezinsleden zijn ook ontmoedigd om 
geschenken van deze partijen te aanvaarden. 
Het af en toe aanvaarden van geschenken is 
toegestaan om goede zakelijke relaties te 
bevorderen.

Ook kan u geschenken aanbieden om 
goede relaties te bevorderen. Wel dient u 
rekening te houden met het beleid van de te 
ontvangen organisatie. 

U of uw familieleden kunnen geschenken 
accepteren of aanbieden met inachtneming 
van de criteria en goedkeuringen van 
vastgestelde procedures. Als directeur, 
dient u contact op te nemen met de main 
board voorzitter. 

U dient nooit, met of zonder toestemming, 
geschenken in de vorm van geldmiddelen, 
kasequivalenten, persoonlijke diensten  aan 
te bieden of te accepteren wegens het feit 
dat het in een positie van conflict invloed 
kan hebben op uw zakelijke beslissingen 
of anderzins bedoeld of gegeven met de 
verwachting van het verkrijgen van enig 
voordeel, die de Group op welke wijze dan 
ook negatief kan beïnvloeden.

8.2 Entertainment 
U en uw gezinsleden dienen direct of indirect 
om geen enkele vorm van entertainment te 
vragen aan zakenpartners of tegenpartijen. 
U kunt uitnodigingen voor sociale 
evenementen of entertainment aanvaarden 
op basis van de omvang voor uw werk op 
voorwaarde dat deze gebeurtenissen of 
entertainment niet overdadig worden zodat 
het geen zakelijk besluitvormingen kan 
beïnvloeden.

U kunt ook bescheiden en wettelijke 
vormen van entertainment aanbieden 
mits legaal en redelijk  en zolang het in het 
kader van uw werk is. Bij het aanbieden van 
entertainment moet u begrip hebben voor 
het beleid van het ontvangende bedrijf. 
U moet voorafgaand een goedkeuring 
krijgen van de division EVP  of de PGCE. Als 
directeur moet u contact opnemen met de 
main board voorzitter.

U dient geen onfatsoenlijk of seksueel 
georiënteerd amusement aan te nemen of 
aan te bieden die u in een positie van conflict 
kunnen brengen en wat dus ook schade 
brengt aan de reputatie van de Group.
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8.3 Reizen
U mag accommodatie en andere kosten 
(bv. Voedsel, vervoer) aanvaarden die door 
tegenpartijen, zakenpartners of andere 
belanghebbenden worden aangeboden 
in het gastland, indien de reis voor 
zakelijke doeleinden is en de voorafgaande 
goedkeuring is verkregen van de EVP of 
de PGCE. De kosten van reizen naar het 
gastland moeten worden gedragen door de 
Group.

Tenzij bij wet verboden of het beleid 
van de ontvangende organisatie, kan de 
Group de kosten van vervoer en onderdak 
voor collega’s, zakenpartners of andere 
belanghebbenden op zich nemen in 
verband met een bezoek aan de faciliteit 
van the Group. Het bezoek dient voor 
legitieme en zakelijke doeleinden te 
zijn, zoals terplaatse onderzoek van de 
apparatuur, contractonderhandelingen 
of training. Voorafgaande goedkeuring 
in overeenstemming met de bestaande 
procedures dient te worden verkregen.

9 DONATIES

Bedrijfsdonaties zijn onderdeel van een 
bijdrage van de Group en zijn een manier 
om bij te dragen aan goede doelen voor 
de samenleving. Helaas hebben zelfs 
legitieme donaties het risico om te lijken op 
verschijnselen van omkoping en corruptie.

U moet een voorafgaande goedkeuring 
verkrijgen in overeenstemming met de 
vastgestelde procedures voor het doen 
van donaties ten behoeve van de Group. 
Alle verzoeken om donaties te ontvangen 
moeten door de bestuurders worden 
voorgelegd aan de PGCE.



VRAAG  UZELF AF:

Is de ontvangst van een geschenk van een  •
leverancier of klant onprettig en voelt u zich 
verplicht?

Is het geschenk dat u aan een klant geeft een  •
bijzondere beloning of een stimulans voor een 
transactie?

Ondervindt u de geschenken die u ontvangen  •
heeft als royaal?

Een leverancier gaf u een voucher ter waarde  •
van $500 als blijk van waardering voor het 
bespoedigen van een lang openstaande betaling. 
Moet u het houden
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10BESCHERMEN VAN THE GROUP EN AANDEELHOUDERS

De group hecht waarde aan het beschermen van haar aanwinsten en bron-
nen.

10.1 Bescherming van Group aandelen
De Group vertrouwt u met de bedrijfs- 
middelen  in de uitvoering van uw werk. U dient 
deze bedrijfsmiddelen  te beschermen tegen 
afval, verlies, schade, misbruik, verkeerd 
gebruik, diefstal, verduistering of schending 
van intellectuele eigendomsrechten en 
ervoor te zorgen dat deze bedrijfsmiddelen  
verantwoord worden gebruikt. 

10.2 Nauwkeurigheid van financiële infor-
matie

De Group hecht waarde aan het waarborgen 
van de integriteit van de financiële informatie 
ten behoeve van belanghebbenden, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot de raad 
van bestuur, management, aandeelhouders, 
schuldeisers en overheidsinstanties.

Aangezien de Group vertrouwt op archieven 
van boekhouding voor de productie van 
rapporten, dient u ervoor zorgen dat 
alle zakelijke gegevens en documenten 
nauwkeurig, tijdig en betrouwbaar worden 
voorbereid. 

Deze gegevens moeten voldoen aan alge- •
meen aanvaarde boekhoudkundige begin-
selen, alsook alle van toepassing zijnde 
wetten en voorschriften van het rechtsge-
bied waarin de Group actief is; 

Deze gegevens zijn belangrijk voor de bes- •
lissingen van de Group en voor de goede 
uitvoering haar financiële, juridische en 
rapportageverplichtingen. 

Vervalsing van financiële of andere bescheiden 
of onjuiste voorstelling van informatie kan 
vormen van fraude veroorzaken en kan ook 
voor directeuren en het personeel van de 
Group resulteren in civiele en strafrechtelijke 
aansprakelijkheid. U bent verplicht om valse 
gegevens of weglatingen te melden en 
twijfelachtige of onjuiste boekhoudingen 
naar voren te brengen.

10.3 Eigendoms- en vertrouwelijke infor-
matie

De Group hecht waarde en beschermt alle 
eigendoms- en vertrouwelijke informatie. 

Bij de uitvoering van uw plichten kunt u 
informatie die niet algemeen beschikbaar 
of bekend is bij het publiek of de markt 
verkrijgen. Vandaar dat u niet moet 
communiceren of op welke wijze dan 
ook informatie bekend moet maken aan 
concurrenten, klanten, personen  in elk 
aspect van de effecten-industrie, de leden 
van de brancheorganisaties of andere derde 
partijen, tenzij een dergelijke mededeling 
of bekendmaking is geautoriseerd door de 
Group.

U moet zich ervan bewust zijn dat elke on- •
rechtmatige of ongeoorloofde bekendmak-
ing van eigendoms-of vertrouwelijke infor-
matie kan leiden tot onherstelbaar verlies 
en/of schade aan de Group. In dergelijke 
gevallen kan de Group het initiatief nemen 
tot civiel en strafrechtelijke procedures te-
gen de overtreder.  

Het is even belangrijk dat de eigendoms-  •
of vertrouwelijke informatie alleen wordt 
verstrekt aan andere medewerkers op een 
“need to know” basis.

U heeft de verplichting om door te gaan 
met het behouden van eigendoms en 
vertrouwelijke informatie, zelfs nadat de 
arbeidsovereenkomst  is opgehouden te 
bestaan, tenzij openbaarmaking vereist 
is door een opdracht van een bevoegde 
rechtbank of de bevoegde gerechtelijke 
overheids-of regelgevende autoriteit. 
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10.4 Insider Information, effectenhandel en 
openbaarmaking

Als een beursgenoteerde onderneming is 
de Group verplicht om tijdig, volledig en 
eerlijk te voldoen aan de diverse wet-en 
regelgevingen en  openbaarmaking van 
informatie die van materiële invloed kunnen 
zijn op de markt van haar aandelen. 

U of andere vertegenwoordigers van de 
Group zijn niet toegestaan om de handel in 
effecten of andere financiële instrumenten 
die gebaseerd zijn op kennis die is verkregen 
bij de uitoefening van het ambt uit te voeren, 
als die informatie niet publiekelijk gemeld is.

U dient zich ook te onthouden van 
openbaarmaking van voorkennis aan 
iedereen, met inbegrip van uw familieleden 
en vrienden, tenzij openbaarmaking vereist 
is door een opdracht van een bevoegde 
rechtbank of de bevoegde gerechtelijke, 
overheids-of regelgevende instantie. 

Openbaarmaking van materiële, niet-
publieke informatie aan anderen kan 
rechtsvervolging tot gevolg hebben . 

10.5 Informatietechnologie
Alle computer voorzieningen moeten 
worden beschermd tegen diefstal, schade 
en oneigenlijk gebruik. De Group staat het 
gebruik van computer-faciliteiten bevattende 
gevoelige en illegale zaken, schending 
van intellectuele eigendomsrechten, 
onbevoegde toegang, misbruik van de tijd 
van de onderneming en middelen en het 
riskeren van de integriteit van computer-
faciliteiten niet toe.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke 
wetten in de landen waarin zij actief is, 
behoudt de Group zich het recht om uw 
e-mailberichten, instant messaging, blogs, 
gebruik van het internet en de inhoud op de 
door Group uitgegeven computerfaciliteiten 
te controleren. Deze informatie kan worden 
teruggewonnen en gebruikt worden als 
bewijsmateriaal in binnenlandse procedures 

en rechtbanken van de wet of openbaar 
worden gemaakt aan de autoriteiten of 
regelgevende instanties zoals het geval kan 
zijn.

U dient de Group computerfaciliteiten op 
een verantwoorde manier  te gebruiken en 
voornamelijk voor  zakelijke doeleinden 
te gebruiken waarvoor zij bestemd zijn. 
De computerfaciliteiten beschikken over 
toegang tot het internet, e-maildiensten, en 
alle andere computer hardware, software en 
alle andere randapparatuur.

10.6 Archiefmanagement
De documenten en de archieven van de Group 
zijn bedoeld voor zakelijke doeleinden en 
benodigdheden, naleving van wettelijke, 
fiscale, boekhoudkundige en reglementaire 
wetten. U moet dergelijke documenten 
onderhouden, zodat ze accuraat, up to date, 
leesbaar, herkenbaar en gemakkelijk terug te 
vinden zijn. U dient er ook voor zorgen dat 
alle archieven volgens het juiste kader van 
vertrouwelijkheid zijn, in overeenstemming 
met alle geldende voorwaarden en 
procedures en in overeenstemming met alle 
van toepassing zijnde wet-en regelgevingen.

10.7 Zakelijke communicatie
U moet ervoor zorgen dat alle zakelijke 
communicatie helder, waarheidsgetrouw 
en nauwkeurig is. Misleidende informatie, 
speculatieve meningen en denigrerende 
opmerkingen dienen te allen tijde te 
worden vermeden. Dit geldt voor ook de 
communicatie van alle soorten, met inbegrip 
van e-mail en informele notities of memo’s.



VRAAG  UZELF AF:

Hebt u twijfelachtig materiaal geupload, gedown- •
load of verzonden?

Kunt u gebruikmaken van externe contacten van  •
uw netwerk om informatie over prijzen van een 
concurrent te verkrijgen?

Kunt u informatie in het bezit van Sime Darby  •
meenemen wanneer u het bedrijf verlaat?

U bestelt software en uw begeleider vraagt u om  •
de gemaakte kosten te vergelijken omdat het 
budget voor de software is overschreden. Wat 
zou u moeten doen?
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11OMGAAN MET TEGENPARTIJEN EN ZAKENPARTNERS 

De Group streeft ernaar om haar relaties met collega’s en zakenpartners 
te versterken. Van bestuur en medewerkers wordt verwacht dat zij ethisch 
zaken doen, en de zakelijke ethiek en principes die voorgeschreven staan 
in de ZGC met hun tegenpartijen en de zakenpartners te delen.

Zakelijke transacties zijn onpartijdig, objectief en staan vrij van enig inv-
loed, binnen of buiten de groep. In dit verband moeten  bestuurders  en 
werknemers alle zakelijke relaties met mensen die waarschijnlijk de repu-
tatie schaden en die de wet-en regelgeving zoals veiligheid, milieu, anti-
omkoping of anti-trust wetgeving vermijden.

11.1 Tegenpartijen
De Group kiest haar tegenpartijen  
onpartijdig en op basis van verdienste 
met overwegingen op onder andere, prijs, 
kwaliteit, service, integriteit en ethische 
normen.

 U moet er voor zorgen dat alle inkoopbes- •
lissingen uitsluitend worden genomen in 
het beste belang van en in overeenstem-
ming met de Group procurement, het 
beleid, en de procedures.

 Betalingen zullen in verhouding zijn tot de  •
geleverde diensten of producten.

 Commissiebetalingen zijn over het alge- •
meen toegestaan als de lokale wet- en 
regelgeving per land en onder de bepal-
ingen en voorwaarden van een juridisch 
bindend contract tussen the Group en de 
tegenpartijen. De tarieven van provisies 
of vergoedingen betaald aan een dealer, 
distributeur, agent of consultant moeten 
redelijk in relatie staan tot de waarde van 
het product of werk dat daadwerkelijk is 
uitgevoerd en dient te worden getoetst in 
vergelijking met industrie praktijken.

Het is belangrijk om te weten dat een 
aanbod/betaling  aan een onderneming in 
plaats van een individu niet per definitie een 
waarborg is; dezelfde benchmarking moet 
altijd gedaan worden 

Als er enig twijfel is of de betaling/aanbod 
juist is en in overeenstemming is met de 
commisie procedures van de Group, dan 
moet advies worden ingewonnen bij de 
Group Head – GCO, die dan eventueel de 
Group Legal zal consulteren.

Aannemers of onderaannemers spelen een 
cruciale rol als vertegenwoordiger van de 
Group bij het vervullen van contracten en 
verplichtingen naar haar klanten. De Group 
streeft ernaar om zaken te doen met degenen 
die voldoen aan alle geldende wettelijke 
eisen en handelen in overeenstemming met 
de ZGC.

Tegenpartijen zullen op de zwarte lijst staan 
voor het niet naleven van de ZGC. 

11.2 Klanten (zakenpartners)
U moet klanten altijd met eerlijkheid 
en respect behandelen. U dient ook de 
kwaliteit te trachten en betrouwbaarheid 
van producten en diensten via doorlopende 
procesverbeteringen en innovatie te 
stimuleren.

Opzettelijk misleidende boodschappen, 
weglating van belangrijke feiten, of valse 
beweringen over the Group of het aanbod 
van haar concurrent zijn ten strengste 
verboden.
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11.3 Gezamelijke ondernemingen en zakeli-
jke allianties (zakenpartners)

The Group streeft ernaar om te werken 
met bedrijven die de Group’s waarden, 
ethiek en de principes van de ZGC (zakelijk 
gedragscode) delen.

11.4 Concurrentie en anti-trustwetgeving
De Group hecht waarde aan het ethisch 
concurreren in de markt. U bent verplicht 
de concurrentie en de anti-trustwetten 
in de landen waar de Group actief is na te 
leven. U moet zich ervan bewust zijn dat 
schending van deze wetten in burgerlijke en 
strafrechtelijke aanspraak kunnen resulteren 
voor zowel u als voor de Group.

Bovendien moet u geen gebruik maken 
van illegale of onethische methoden om te 
concurreren in de markt. Dit omvat zonder 
beperking: 

 Uitwisselen van concurrerende informatie  •
met concurrenten; 

 Vastgestelde prijzen of voorwaarde in- •
zake de prijsstelling;

 Verdelen van markten, gebieden of klant- •
en; 

 In een aanbestedingsprocedure vals spelen,  •
waaronder het uitbrengen van nepaanbiedingen 
Het vaststellen van strategieën om illegaal 
concurrenten te weren uit de markt. Zoals 
zonder beperking, anti-competitieve bun-
delingen of roofzuchtig marktgedrag .

U dient niet bedrijfseigen informatie 
te bezitten of beslag te leggen op 
bedrijfsgeheimen die verkregen zijn zonder 
toestemming van de eigenaar of door het 
onthullen van medewerkers van andere 
bedrijven.

11.5 Milieu, land toegang en duurzame 
ontwikkeling

De Group streeft ernaar om gezondheids 
en milieurisico’s te beperken door gebruik 
te maken van natuurlijke hulpbronnen, en 
waar mogelijk het verminderen van afval en 
emissies. U moet ondersteuning bieden voor 
deze verbintenis door te voldoen aan het 
beleid en de procedures van the Group. U 
dient the Group en de afdelingshoofden van 
de duurzaamheid en het quality management 
en de afdeling EVP op de hoogte stellen als 
gevaarlijke stoffen in aanraking komen met 
het milieu of als stoffen verkeerd behandeld 
of verkeerd gedeponeerd zijn.

Naast de van toepassing zijnde wetten 
en vergunningen gebonden aan het 
land, erkent de Group dat er mogelijk 
andere aanspraken op het land zijn zoals 
voorouderlijke, inheemse, of autochtone 
titels. De bevoegde instanties, zoals 
belangengroepen, lokale bevolking en de 
overheid moeten worden geraadpleegd om 
de rechten en vorderingen die met het land 
komen te verduidelijken, zodat de harmonie 
kan worden gehandhaafd.

.



VRAAG  UZELF AF:

Gaat u eerlijk om met uw zakenpartners? •

Houd u rekening met de rechtmatigheid of  •
commisies betaald aan/ door tegenpartijen?
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12
The Group streeft er naar om eerlijke en transparante relaties op te bou-
wen met de overheid, ambtenaren en international organisaties. Passende 
actie moet worden ondernomen om te voldoen aan de van toepassing zi-
jnde wet-en regelgeving in alle landen waar the Group actief is, evenals 
het beleid en de procedures van the Group.

 
OMGAAN MET OVERHEDEN, POLITIEKE PARTIJEN  
EN INTERNATIONALE ORGANISATIES

12.1 Politieke activiteiten
U hebt het recht om als individu deel te 
nemen aan het politiek proces. Uw deelname 
wordt geheel door uw eigen beweging 
uitgevoerd, in  eigen tijd en met uw eigen 
middelen. Uw politieke meningen moeten 
duidelijk worden geleverd als persoonlijke 
meningen en niet representatief staan voor 
de positie van the Group. 

Iedere werknemer die een belangrijke 
positie als ambtsdrager wenst te houden 
in een politieke partij moet vooraf worden 
bekendgemaakt en worden goedgekeurd 
door de PGCE. Degenen die full-time actief 
willen deelnemen aan de politiek, of degenen 
die worden voorgedragen als kandidaten bij 
welke verkiezing dan ook, of degenen die 
worden gekozen als vertegenwoordigers in 
de federale of Staat weggevende lichaam 
moeten ontslag nemen bij the Group.

Elke bestuurder die een belangrijke 
positie als ambtsdrager wenst te houden 
in welke politieke partij dan ook moet dit 
voornemen aan de main board voorzitter 
bekendmaken.

12.2 Anti-witwassing en anti-terrorisme 
financiering

Het witwassen van geld is het proces van 
het verbergen van de ware aard of bron van 
illegale kapitalen (zoals van de drugshandel 
of terroristische activiteiten) en het 
stiekem doorgeven via legitieme zakelijke 
kanalen  door middel van bankdeposito’s, 
investeringen, of transfers van de ene plaats 
(of persoon) naar de andere.

Anti-witwas bepalingen zijn bedoeld om 
legitieme bedrijven te helpen voorkomen 
misbruikt te worden door criminelen en om 
wetshandshavingsinstanties te helpen om 
criminele aanwinsten en om terroristische 
fondsen te achterhalen. 

The group verbiedt uw betrokkenheid bij  
witwaspraktijken, hetzij direct of indirect. 
De activiteiten kunnen omvatten maar zijn 
niet beperkt tot de volgende:

Betalingen in valuta’s die afwijken van de  •
facturen; 

Pogingen om betalingen of equivalent  •
(van de normale bedrijfsuitvoering)

Betalingen door derden die geen partij  •
zijn bij het contract; 

Betalingen aan of rekeningen van derden  •
die geen partij zijn bij het contract.



VRAAG  UZELF AF:

Uw vriend stelt zich kandidaat voor een poli- •
tieke functie. Kunt u helpen met de campagne?

Is u gevraagd een betaling te doen aan een an- •
dere persoon, in een ander land op een genum-
merde bankrekening of contant te betalen?



26  

13ADMINISTRATIE VAN DE ZGC

13.1 Waar advies inwinnen 
U kunt advies inwinnen bij de ZGC als u niet 
zeker bent met betrekking tot de uitleg of 
toepassing van dit handboek.  

13.2 Kenbaar maken van een zorg of meld-
ing van een overtreding

Het is uw verantwoordelijkheid, zonder 
uitzondering, om ervoor te zorgen dat 
elk geval van feitelijke of vermoedelijke 
schending van de ZGC tijdig wordt gemeld.

De Group beoefent een opendeurbeleid 
en raadt u aan om uw vragen, zorgen of 
suggesties te delen met iemand die er goed 
mee overweg kan. In de meeste gevallen is 
uw directe leidinggevende in de beste positie 
om eventuele problemen aan te pakken.

Op de afdelingen, waar het niet mogelijk is 
om dit te doen, wordt u aangemoedigd om te 
spreken of te schrijven naar de desbetreffende 
Divisional Heads of de Functional Heads, 
zoals de Compliance, Corporate Assurance, 
Legal of Human Resources. 

Bij de GHO wordt u aangemoedigd om 
te spreken of te schrijven aan een van de 
volgende  begunstigden - GCO, Group 
Corporate Assurance (GCA), Group legal of 
Group Human resources. 

Alle gevallen of vermoedelijke schendingen 
van de ZGC ontvangen door de Divisional/
Functional/GHO Heads moeten worden 
geëscaleerd naar de GCO die op hun beurt 
met de GCA zullen samenwerken aan 
onderzoek. 

Echter, als u niet tevreden bent met de 
reactie of als uw problemen niet zijn 
aangepakt, kunt u uw bezorgdheid aan de 
desbetreffende divisie EVP of de Group Chief 
Operating Officer, de PGCE of de beveiligde 
klokkenluiden-kanalen openbaren, waarvan 
de details beschikbaar zijn op pagina 26 van 
dit handboek. 

Wanneer u een probleem of overtreding 
meldt, dan wordt uw identiteit vertrouwelijk 
behandeld, echter uw toestemming zal nodig 
zijn indien het nodig is om uw identiteit bekend 
te maken voor nader onderzoek. Houdt er 
rekening mee dat het onderzoek kan worden 
beïnvloed als u geen toestemming geeft of als 
u er voor kiest om anoniem te blijven.

De Group verwacht  van alle partijen dat ze 
te goede trouw handelen  en op redelijke 
gronden handelen bij het rapporteren van een 
zorg of probleem.

U zult geen last krijgen van intimidatie, 
vergelding of nadelige gevolgen van 
werkgelegenheid als u te goeder trouw 
melding maakt. Een directeur of werknemer 
die wraak neemt ten opzichte van anderen 
(waaronder tegenpartijen en zakenpartners) 
die een verslag te goeder trouw doen zullen 
worden onderworpen aan disciplinaire 
maatregelen tot en met beëindiging van het 
dienstverband of ontslag. 

13.3 Onderzoek naar mogelijke ZGC over-
tredingen en disciplinaire acties

The Group neemt alle mogelijke 
overtredingen van de ZGC serieus en zal deze 
grondig onderzoeken met de toepasselijke 
onderzoeksprocedures. Passende disciplinaire 
maatregelen zullen worden genomen wanneer 
overtredingen bewezen zijn.

Ten aanzien van bestuurders en medewerkers 
die in strijd handelen met de ZGC worden 
behandeld in overeenstemming de relevante 
voorwaarden en procedures van de Group.

Alle meldingen die gemaakt zijn van 
een mogelijke overtreding worden op 
vertrouwelijke wijze behandeld, met 
informatieverschaffing om een volledig 
onderzoek uit te voeren naar de vermeende 
overtreding. Openbaarmaking van meldingen 
aan personen die niet betrokken zijn bij 
het onderzoek zullen worden gezien als 
een ernstig disciplinair vergrijp wat kan 
leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en 
met beeïndiging van het dienstverband of 
ontslag.
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DEFINITIES

De definities van de belangrijkste termen in dit handboek zijn  als volgt:

TERMEN   BESCHRIJVINGEN  

Anti-omkoping Wetten   Wetten die het aanbod van geld, goederen of diensten 
verbieden aan een persoon om hem over te halen om een 
actie uit te voeren, in veel gevallen illegaal, van de persoon 
die de omkoping biedt. 

Anti-trust Wetten   Wetten bedoeld om vrije concurentie te bevorderen in de 
markt door het verbieden van monopolies.

Bedrijfsmiddelen   Materiële of immateriële middelen waarover de onderneming 
als gevolg van oude transacties of gebeurtenissen en waaruit 
toekomstige economische voordelen naar verwachting voort 
zullen vloeien voor de onderneming. Dergelijke middelen   
zullen bestaan uit gebouwen, gereedschappen, apparatuur, 
voorraden, communicatiemiddelen, fondsen, rekeningen, 
computerprogramma’s, informative, technologie, 
documenten, octrooien, handelsmerken, auteursrechten, en 
andere middelen of eigendom van the Group. 

Bedrog   Een valse representatie van een feit, hetzij door woorden of 
door gedrag, van valse of misleidende bewering, of door het 
verzwijgen van wat er bekend is gemaakt, dat bedriegen is 
bedoeld om een ander te misleiden.

Bestuurders   Bestuurders zijn alle onafhankelijke en niet onafhankelijke 
bestuurders, de uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders 
van the Group en bevatten ook alternatieve of vervangende 
bestuurders.

Concurrenten   Concurrenten zijn personen of entiteiten die dezelfde of 
zeer vergelijkbare diensten verlenen of de levering van 
dezelfde of soortgelijke producten als the  Group in een 
aantal zakelijke omgevingen.

Contract   Een overeenkomst die een partij wettelijk iets verplicht 
te doen, of niet te doen, een bepaalde zaak. Voorbeelden 
van contracten omvatten verkoop-en inkoopcontracten, 
diensten en anderen.
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TERMEN   BESCHRIJVINGEN  

Eigendomsinformatie   Eigendomsinformatie is informatie die door een persoon of 
entiteit met betrekking tot de know-how trade geheimen 
of andere informatie van welke aard dan ook, hetzij in 
gedrukte of elektronische vorm, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, technische 
informatie, bedrijfsprocessen, verkoopprognoses, 
marketingsstrategieën, klantenlijsten of potentiële 
klantgegevens, financiële overzichten of verrichtingen die 
worden beschouwd als zijnde vertrouwelijk (al dan niet 
bestempeld als vertrouwelijk) en behoort tot en eigendom 
van the Group.    

Ethiek   Verwijst naar de normen van gedrag die aangeven hoe, gedrag 
op basis van morele plichten en deugden die voortvloeien uit 
de beginselen van goed en kwaad. Ethiek bestaat uit twee 
aspecten, namelijk de mogelijkheid om goed van kwaad te 
onderscheiden en de toezegging om te doen wat juist is.    

Familieleden   Omvat de echtgenoot, ouder, kind (met inbegrip van 
geadopteerde of stiefkinderen), broer, zus en de echtgenote 
van zijn/haar kind, broer of zus van de directeur of 
werknemer,    

Intellectuele Eigendom   Activiteiten voor eigen rekening of technische informatie 
van de waarde beschermd door octrooien, handelsmerken, 
auteursrechten, of handelsgeheim wetten.  

Intimidatie   Enigerlei directe of indirect actie, gedrag, of gedrag dat een 
individu of groep van individuen beledigend , vernederend, 
intimiderend of vijandig vindt, hetzij fysiek, verbaal of 
visueel.  

Kasequivalent   Een middel zoals onroerend goed of aandelen, die een 
realiseerbare contante waarde gelijk aan een bepaalde som 
geld, of een aanwinst die makkelijk naar kas om te wisselen 
is tot contant geld voor bijvoorbeeld een schatkist papier.    

Klanten   Klanten zijn personen of entiteiten waarbij the Group haar 
producten en diensten biedt aan potentiële klanten  

Omkoperij   Een steekpenning is een aansporing of bezit (financieel of 
anderzins) die wordt aangeboden, beloofd of gegeven, direct 
of indirect, om eventuele onjuiste commerciële, contracten, 
regelgeving, persoonlijk of ander voordeel uit te halen.  
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TERMEN   BESCHRIJVINGEN  

Overheidsfunctionarissen   Overheidsfunctionarissen worden over het algemeen 
gedefinieerd als functionarissen of werknemers die namens 
een overheid of openbare instelling of organisatie  werken. 
Het kan ook verwijzen naar functionarissen of werknemers 
van een regering, bijvoorbeeld een internationale 
organisatie zoals de Verenigde Naties. Het bevat ook 
politieke ambtenaren of medewerkers van politieke partijen 
of kandidaten voor politieke functies.  

Overtreding   Gedrag dat leidt tot enige vorm van disciplinaire maatregelen 
tegen een persoon of personen.  

Politieke Partij   Een georganiseerde groep mensen met als doel politieke 
macht te bezitten en uit te oefenen..  

Tegenpartij    Gezamenlijke ondernemingen (controlerend belang), 
consultants, agenten, aannemers en goederen/
dienstverleners van de Group die rechtstreeks met de Group 
te maken hebben.  

Verbonden Personen   Verbonden personen omvatten het volgende:  

 Een familielid van die zakelijke partner of ambtenaar,  •
met inbegrip van zijn/haar partner, ouder, kind (met 
inbegrip van geadopteerde kinderen en stiefkinderen), 
broer, zus en de echtgenote van zijn/haar kind, broer of 
zus; 

Een rechtspersoon die wordt geassocieerd met die zake- •
lijke partner of ambtenaar

Een gecommiteerde van een curator (anders dan  •
een gecommiteerde voor een aandelenplan voor 
werknemers of pensioenregeling) waaronder die 
zakenpartner,ambtenaar of een lid van zijn/haar gezin 
een begunstigde is ; 

Een partner van deze zakenpartner, ambtenaar of een  •
partner van een persoon verbonden met deze zakelijke 
partner of ambtenaar. 
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TERMEN   BESCHRIJVINGEN  

Vertrouwelijke Informatie   a. Alle informatie in welke vorm dan ook die niet algemeen 
bekend is, en fatsoen om de Group  met inbegrip van 
maar niet beperkt tot informatie met betrekking tot 
hun processen, activiteiten, de handel, producten, 
onderzoek, ontwikkeling, productie, inkoop, business, 
business vooruitzichten, transacties, zaken, activiteiten, 
know how, intellectuele eigendom, de boekhouding, 
financiën, planning, activiteiten, klantgegevens, 
engineering, marketing, merchandising en de verkoop, 
gepatendeerde handelsinformatie, payroll cijfers, 
persoonlijke gegevens van medewerkers, klantenlijst, 
archieven, afspraken en informatie, technische en 
andere gerelateerde informatie,  boeken, rekeningen, 
boekhouding en archieven bijgehouden door the Group 
voor het doel van haar activiteiten ;  

     b. Alle informatie die bekend is gemaakt aan een directeur 
of een medewerker of waarvan de bestuurder of 
werknemer toegang krijgt tijdens zijn/ haar ambtstermijn 
die hij/zij reden heeft of zou moeten hebben om aan 
te nemen dat vertrouwelijke informatie zal omvatten 
(maar niet beperkt zijn tot) prijslijsten, methoden voor 
de bedrijfsuitvoering, klant geschiedenis, bescheiden, 
inlichtingen en uitvindingen;  

     c. Dergelijke informatie, zoals beschreven in a) en b) die 
betrekking hebben op ieder van de Group’s leveranciers, 
agenten, distributeurs en klanten.  

Wedervergelding   Actie door middel van een oneerlijke, onwettige of anderzins 
ongepaste repressailles genomen in de terugkeer van een 
feitelijke of vermeende letsel of overtreding.  

Werknemers   Medewerkers omvat alle personeel, met inbegrip van senior 
management, managers,  executives en non executives 
in de tewerkstelling van the Group. Dit geldt ook voor 
uitzendkrachten en stagiaires. 

 Zakenpartner   Elke partij waarmee de groep een commerciële relatie heeft, 
maar niet in een positie is om een belangrijke of controlerende 
invloed op, zoals klanten, gezamenlijke ondernemingen,  
(minderheidsbelang) en zakelijke allianties uit te oefenen.  

Zakelijke Gedragscode Een set van begeleiding gericht op het voor de
(ZGC)  bedrijfsuitvoering van de directeuren, medewerkers en 

tegenpartijen.  
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NEEM CONTACT OP

 Whistleblowing e-Form op  http://www.simedarby.com/contact_us.aspx

 Emails: 
 Senior Independent Director: seniordirector@simedarby.com  
 GCO Whistleblowing Unit: whistleblowing@simedarby.com

 Gesprekken naar gratis nummers (Maleisische kantooruren: GMT 8 uur ):

 Maleisië       1-800-88-8880 

 Indonesië      001-803-60-1932  

 Zuid Afrika       0-800-983-641  

 Nederland      0800-022-9604  

 Andere Landen      800-8008-8000  

    

 Gesprekken naar Hotline op  +6019-2688-295

 Faxen naar GCO Whistleblowing Unit op  +603-2698-6629

 Brieven naar GCO Whistleblowing Unit:

 Sime Darby Berhad  
 P.O Box 10494,  
 50714, Kuala Lumpur,  
 Malaysia
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