
Code of Conduct – Gedragscode 

Met deze Gedragscode legt de GBA Group een bindende gedragsnorm op voor alle leidinggevenden 
en medewerkers. Samen met de Compliance Management Policy van de GBA Group vormt de 
Gedragscode de basis van het Compliance Management System van de Groep.  

De GBA Group wil gezien worden en bekend staan als een integer bedrijf. De GBA Group en al haar 
leden streven er principieel naar om als competent, betrouwbaar en eerlijk te worden beschouwd, 
dit doen zij door zich te allen tijde in overeenstemming met de regels te gedragen en door de 
algemeen aanvaarde sociale gedragsregels, de algemeen geldende zakelijke praktijken en de lokale 
en nationale wetten na te leven en rekening te houden met de bescherming van het milieu. De 
Gedragscode is bedoeld als richtlijn voor juridisch houdbare en ethisch verantwoorde besluiten. Het 
stelt alle leidinggevenden en medewerkers in staat om altijd te handelen in overeenstemming met 
de kernwaarden en verwachtingen.  

Elke leidinggevende en elke werknemer wordt verzocht zich vertrouwd te maken met deze Code en 
hem strikt na te leven. De GBA Group verwacht van haar zakenpartners dat zij dit ook in hun 
handelsverkeer in acht nemen en dat zij zich onthouden van transacties die alleen mogelijk zijn in 
strijd met de wet en met deze Code.  

Alle leden zijn verantwoordelijk voor het succes op lange termijn van de GBA Group. In die zin is de 
toepassing van deze Gedragscode een sleutelfactor voor ons succes op lange termijn. Wij, de 
directieleden van de GBA Group, handelen dagelijks op basis van deze Gedragscode en vertrouwen 
erop dat elke leidinggevende en elke werknemer deze regels en richtlijnen eveneens dagelijks naleeft 
en respecteert.  
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1. Omkoping en corruptie  

Het succes op lange termijn van de GBA Group is gebaseerd op de klantgerichtheid van onze 
leidinggevenden en medewerkers en op de kwaliteit van onze producten en diensten. Wij laten ons 
niet in met enige vorm van omkoping, corruptie of ander gedrag dat wijst op ongepaste 
beïnvloeding. 

Verleen daarom nooit direct of indirect onwettige of oneigenlijke voordelen aan andere partijen in 
zakelijke transacties.  

Dit omvat zowel geldelijke betalingen als andere voordelen (bijv. vouchers / vliegreizen / 
hotelaccommodatie / privéreizen en het doorgeven van bedrijfseigendommen). Dit geldt ook als het 
voordeel geen invloed heeft op een zakelijke beslissing.  

Prestaties aan zakelijke partners worden op transparante wijze en in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving en ons intern beleid geleverd. Dit geldt in het bijzonder voor 
overheidsambtenaren of werknemers van staatsbedrijven, voor wie nog strengere normen gelden.  

De GBA Group zet zich in om ervoor te zorgen dat geen van haar partners illegale handelingen 
onderneemt in verband met activiteiten voor de GBA Group. Het is van het grootste belang dat 
dergelijke partners zorgvuldig en kritisch worden geselecteerd, doorgelicht en gecontroleerd. Elke 
contractuele verhouding moet zodanig worden aangegaan dat er een juiste verhouding bestaat 
tussen prestaties en tegenprestaties en dat er geen indruk van aanvaarding of toekenning van een 
voordeel wordt gewekt. In geval van onzekerheid over de toepassing van dit reglement, moet advies 
worden gevraagd aan de leidinggevenden.  

Schendingen van de anticorruptiewetgeving kunnen leiden tot boetes en winstderving die het 
voortbestaan van de GBA Group in gevaar kunnen brengen. Werknemers die dergelijke handelingen 
plegen of daarvoor verantwoordelijk zijn, worden geconfronteerd met gevolgen, waaronder 
gevangenisstraf.  

2. Geschenken en uitnodigingen  

Wij geven of aanvaarden geen geschenken of uitnodigingen die een ongepaste invloed suggereren.  

Wij beseffen dat uitwisselingen en wederzijdse uitnodigingen nuttig en legitiem zijn om contacten te 
onderhouden. Om echter elke schijn van ongepaste beïnvloeding van derden te vermijden, moeten 
de volgende beginselen in acht worden genomen:  

Geschenken of uitnodigingen moeten altijd binnen de grenzen van de gepaste beleefdheid 
en gebruikelijkheid blijven en mogen ethisch niet discutabel zijn.  
Geschenken of uitnodigingen mogen geen verband houden met of enige verplichting 
inhouden voor de ontvanger.  
Vraag nooit om geschenken of andere attenties van (mogelijke) zakenpartners. Onder 
geschenken wordt elk materieel of immaterieel voordeel verstaan. Leidinggevenden en 
medewerkers van de GBA Group mogen alleen geschenken van geringe waarde aanvaarden. 
Indien een weigering van een geschenk niet strookt met de culturele gebruiken, zal het 
geschenk in naam van de GBA Group worden aanvaard en zal duidelijk worden gemaakt dat 
het geschenk ter beschikking zal worden gesteld aan alle werknemers van de GBA Group.  



Tijdens zakelijke onderhandelingen, een biedproces of vergelijkbare gebeurtenissen moet 
men terughoudend zijn met uitnodigingen voor diners – dit is alleen toegestaan als de 
waarde laag is en dit zelden plaatsvindt. Verder moeten geschenken of vergelijkbare 
voordelen worden afgewezen.  
Uitnodigingen van regeringsvertegenwoordigers moeten worden afgeslagen. Geschenken 
mogen niet aan regeringsambtenaren worden gegeven.  
In geval van twijfel over de gepastheid van een geschenk of uitnodiging, kunt u het beste 
advies vragen bij uw leidinggevenden.  

3. Eerlijke concurrentie  

De GBA Group staat voor eerlijke en vrije concurrentie en leeft alle nationale en internationale 
mededingings en concurrentieregels na. In alle regio's en landen waar wij actief zijn, zullen wij actief 
en eerlijk concurreren om klanten en orders binnen te halen. Dit zorgt ervoor dat onze belangen en 
die van onze cliënten worden beschermd.  

Zorg er daarom voor dat u in geen geval overeenkomsten of gecoördineerde regelingen met 
(potentiële) concurrenten aangaat. U mag zich met name niet bezighouden met de afstemming en 
vaststelling van prijzen, kortingen of prijscomponenten, beperkingen wat betreft het soort en de 
hoeveelheid diensten, de geografische verdeling van markten of de verdeling van zakenpartners en 
klantensegmenten. Verder mag er geen vertrouwelijke of andere interne informatie worden gedeeld 
met vroegere leidinggevenden, collega's of vrienden, in het bijzonder diegenen die voor een 
concurrent werken.  

U dient ervoor te zorgen dat uw marketing en promotieactiviteiten met betrekking tot onze 
diensten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetten, regels en voorschriften.  

4. Belangenconflicten  

De onafhankelijkheid van onze besluitvormingsprocessen en de integriteit van onze leidinggevenden 
en medewerkers zijn van fundamenteel belang voor onze geloofwaardigheid en ons succes.  

Alle werknemers zijn verplicht zich in te zetten voor de belangen van de GBA Group. Een 
belangenconflict doet zich bijvoorbeeld voor wanneer familieleden voor concurrenten, leveranciers 
of klanten werken en  

de leidinggevende of de werknemer invloed kan uitoefenen op de zakelijke relatie van de GBA Group 
met de betrokken onderneming.  

Stel daarom onmiddellijk uw leidinggevende op de hoogte van enig persoonlijk belang dat in verband 
staat met de uitoefening van uw werkzaamheden. Samen met uw leidinggevende moet dan naar een 
oplossing worden gezocht waarbij rekening wordt gehouden met uw belangen en die van de GBA 
Group.  

Nevenactiviteiten of functies kunnen leiden tot belangenconflicten. Deze ontstaan in het algemeen 
wanneer relaties of activiteiten van werknemers buiten hun functie voor de GBA Group afbreuk doen 
aan de onafhankelijkheid en objectiviteit van hun beslissingen. Zorg ervoor dat elke schijn van een 
dergelijke invloed wordt vermeden. U dient tevens de goedkeuring van uw leidinggevende te 
verkrijgen alvorens u een nevenfunctie accepteert, indien deze op enige wijze in strijd is met uw 
werkzaamheden bij de GBA Group of de belangen van de GBA Group.  



Wijs activiteiten en zakelijke relaties af die in strijd zouden kunnen zijn met uw verplichtingen ten 
opzichte van de GBA Group.  

In geval van politieke of sociale betrokkenheid dient u ervoor te zorgen dat uw politieke of sociale 
activiteiten steeds gescheiden zijn van uw werkzaamheden bij de GBA Group en louter privé van aard 
zijn. Het is verboden eigendommen of andere middelen van de GBA Group voor dergelijke 
doeleinden te gebruiken.  

Misbruik uw positie bij de GBA Group niet om uzelf of anderen een voordeel te verschaffen.  

5. Behoorlijke documentatie, boekhouding en rapportage  

De GBA Group onderhoudt een open en eerlijke communicatie met aandeelhouders, klanten, 
leidinggevenden en werknemers, zakenpartners, het publiek en alle autoriteiten. Dit is gebaseerd op 
de naleving van een behoorlijke en correcte boekhouding, interne documentatie en verslaglegging.  

Een correcte, volledige en behoorlijke boekhouding is van fundamenteel belang voor onze 
bedrijfsvoering. Dit is de enige manier om aan de wettelijke voorschriften te voldoen en veilig te 
werken. Alle zakelijke transacties, documenten, cijfers en andere informatie moeten worden 
verwerkt, opgeslagen en geregistreerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en onze 
interne richtlijnen. Wij dienen nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en volledige betalingsverzoeken of 
vergunningsaanvragen in die voldoen aan de relevante wettelijke en contractuele vereisten.  

Daarom moeten alle handelstransacties principieel correct worden opgesteld; in het bijzonder moet 
worden toegezien op de naleving van de wettelijke en interne kwaliteitsvoorschriften, alsook op de 
volledige naleving van de goedgekeurde methodes en processen van de GBA Group. Alle resultaten 
moeten nauwkeurig worden gedocumenteerd en mogen niet op oneerlijke wijze worden gewijzigd. 
De verslagen en certificaten geven een volledig beeld van de resultaten en bevindingen en van de 
adviezen die van deskundigen zijn verkregen.  

6. Gelijke behandeling, verbod op discriminatie  

Bij de GBA Group worden alle werknemers met respect behandeld en worden ze in geen geval 
lastiggevallen of gediscrimineerd. Wij zijn trots op de diversiteit van onze medewerkers, omdat zij 
een aanzienlijke bijdrage leveren aan het succes van onze onderneming.  

Wij respecteren de waardigheid, vrijheid en persoonlijke rechten van alle werknemers. De 
werkomgeving wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen en respect. In overeenstemming met 
onze waarden en de wet tolereren wij geen discriminatie op grond van huidskleur, geslacht, 
godsdienst, leeftijd, nationaliteit, sociale of etnische afkomst, handicap, geloof, seksuele geaardheid 
of politieke of vakbondsactiviteiten.  

Elke leidinggevende en elke medewerker dient ervoor te zorgen dat er geen sprake is of kan zijn van 
vooroordelen of discriminerend gedrag in welke vorm dan ook.  

Leidinggevenden en medewerkers worden uitsluitend op basis van kwalificaties en geschiktheid voor 
de beoogde functie en nooit op basis van speciale behandeling of partijdigheid in dienst genomen, 
betaald en bevorderd. Elke leidinggevende is verplicht de individuele kennis en vaardigheden van 
elke werknemer in het team te bevorderen en te ontwikkelen.  

We hebben allemaal recht op een intimidatievrije werkomgeving. Intimidatie is gedrag dat tot doel of 
gevolg heeft dat de werkomgeving intimiderend, vijandig of bedreigend overkomt. Er zijn vele 



vormen van intimidatie. Deze omvatten fysieke handelingen, verbale of schriftelijke uitingen. Zorg 
dat pesterijen niet voorkomen op de werkplek.  

7. Gezondheid, arbeidsveiligheid en milieu  

Een veilige werkomgeving voor alle werknemers en een gezond milieubewustzijn zijn topprioriteiten 
voor de GBA Group.  

Gezondheid, veiligheid op het werk en milieubescherming zijn integrale onderdelen van onze 
bedrijfsactiviteiten. Wij passen een systeem van voortdurende verbetering toe op het gebied van 
gezondheid, veiligheid op het werk en milieu, met strikte inachtneming van alle nationale wetten om 
de duurzaamheid van de maatregelen te waarborgen:  

Alle leidinggevenden en werknemers van de GBA Group dienen er derhalve op toe te zien dat alle 
gezondheids en veiligheidsmaatregelen te allen tijde worden nageleefd, dat de desbetreffende 
voorschriften en werkinstructies in acht worden genomen en dat de nodige beschermingsmiddelen 
worden gebruikt. Onze werknemers houden rekening met hun eigen gezondheid en veiligheid en die 
van hun collega's en handelen dienovereenkomstig. Zij volgen de veiligheidsvoorschriften en 
voorkomen gevaarlijke situaties met het doel ongevallen te voorkomen.  

Wij gaan zorgvuldig met onze omgeving om. Wij voldoen te allen tijde aan alle relevante wetgeving 
en internationaal erkende milieunormen. Ons gedrag met betrekking tot ons milieu moet het 
verbruik van energie, grondstoffen en andere stoffen tot een minimum beperken en elke negatieve 
invloed op ons milieu vermijden.  

Ook als onderdeel van onze inzet voor gezondheid en veiligheid tolereren wij geen geweld of 
bedreigingen op de werkplek. Daarom zijn wapens en andere gevaarlijke voorwerpen die niet 
noodzakelijk zijn voor ons werk verboden op het terrein van de GBA Group. Elke uitzondering op 
grond van de plaatselijke wetgeving of arbeidsreglementering moet vooraf worden goedgekeurd 
door de directie van de betrokken onderneming van de GBA Group.  

Tijdens de werkuren mogen werknemers niet onder invloed zijn van medicijnen, alcohol, drugs of 
andere stoffen die hun vermogen om te werken aantasten.  

8. Communicatie, informatiesystemen, emails en gegevensbescherming  

De reputatie van de GBA Group is in het bijzonder afhankelijk van het zakelijk handelen en de 
integriteit van onze medewerkers.  

Als werknemer die de GBA Group naar buiten toe vertegenwoordigt, dient u ervoor te zorgen dat dit 
uitsluitend gebeurt in de daarvoor bestemde vorm met overeengekomen inhoud. In geen geval mag 
onvolledige of vervalste informatie worden doorgegeven. Externe vragen worden uitsluitend 
beantwoord door de verantwoordelijke gespecialiseerde afdelingen.  

Het is verboden voor werknemers om software van de informaticasystemen van de GBA Group voor 
privédoeleinden te gebruiken of te kopiëren en om privésoftware op hun werkplek te installeren. 
Houd er ook rekening mee dat zelfs het opladen van een mobiel apparaat op een computer van de 
GBA Group kan resulteren in automatische softwareinstallaties.  

Emaildiensten, internettoegang en telefoons worden uitsluitend voor zakelijke doeleinden ter 
beschikking gesteld, tenzij privégebruik uitzonderlijk is toegestaan op basis van een bedrijfsbeleid of 
een afzonderlijke overeenkomst.  



In geen geval mag u de ITsystemen, de internettoegang, de emailaccounts of andere informatie en 
communicatiemiddelen van de GBA Group gebruiken voor illegale of onethische doeleinden. Het 
zoeken, downloaden of delen van informatie met racistische, propagandistische of pornografische 
inhoud of het verheerlijken van geweld is een vorm van misbruik en kan leiden tot zware straffen.  

Bij het gebruik van sociale media gedragen de medewerkers van de GBA Group zich op een 
professionele, oprechte en gepaste manier. Behoud het privékarakter van de communicatie. 
Bespreek geen zaken waarbij vertrouwelijke en eigendomsinformatie van de GBA Group betrokken 
is. In het geval van een verklaring over werkgerelateerde kwesties, moet u duidelijk maken dat u uw 
persoonlijke mening geeft. Verder dient u de GBA Group en uzelf dienovereenkomstig te 
beschermen. Voor het gebruik van sociale media voor zakelijke doeleinden (bijv. werving of public 
relations) is de goedkeuring van de leidinggevende vereist. Verder wordt verwezen naar de 
socialmediarichtlijn van de GBA Group.  

Bij de uitvoering van onze normale bedrijfsactiviteiten kunnen wij persoonsgegevens van diverse 
personen verwerken of gebruiken, waaronder van werknemers, klanten en anderen met wie wij 
zakelijke relaties hebben. De GBA Group verbindt zich ertoe alleen persoonsgegevens te verzamelen 
en te bewaren die rechtmatig vereist zijn voor zakelijke of werkgerelateerde doeleinden. Wij 
behandelen deze gegevens vertrouwelijk en beschermen ze in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving.  

9. Vertrouwelijkheid  

Openheid en transparantie zijn onontbeerlijke waarden van de GBA Group. Openheid en 
transparantie moeten echter in bepaalde gevallen ondergeschikt worden gemaakt aan de 
verplichting tot vertrouwelijkheid. Bepaalde informatie moet bijvoorbeeld worden beschermd om de 
rechten van onze klanten, partners of werknemers, of onze eigen zakelijke belangen te vrijwaren. Dit 
omvat alle informatie die niet toegankelijk is voor het grote publiek en waarvan het in het belang is 
dat zij vertrouwelijk blijft, zoals:  

Informatie over de bedrijfsactiviteiten van de GBA Group, zoals informatie over klanten, 
markt of financiële gegevens, methoden en processen.  
Informatie die onder voorwaarde van vertrouwelijkheid door derden wordt verstrekt.  
Informatie over persoonsgegevens van werknemers.  

Deze vertrouwelijke informatie mag niet aan andere personen worden bekendgemaakt of voor 
persoonlijk gewin worden gebruikt. Indien vertrouwelijke informatie met betrekking tot de 
activiteiten van de GBA Group in het kader van de bedrijfsuitoefening openbaar moet worden 
gemaakt, zullen alle maatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid ervan te beschermen. 
Vertrouwelijke informatie over derden mag alleen met hun toestemming worden bekendgemaakt. 


