Gelieve deze Code of Conduct
aandachtig door te lezen.
Het zal u de nodige houvast geven
bij de uitvoering van uw dagelijkse
werkzaamheden.
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VOORWOORD DOOR DE DIRECTIE

Beste collega’s,

Wij leveren met onze individuele activiteiten allemaal een belangrijke bijdrage aan het succes van MAN Truck & Bus. Alleen als
we samen ons best doen, kunnen we onze doelen bereiken en
internationaal succesvol zijn. Het is dan ook noodzakelijk om ons
steeds van onze beste kant te laten zien.
Wij willen wereldwijd een betrouwbare en integere partner zijn
voor onze klanten, zakenpartners, collega’s en de publieke opinie.
We zullen hun vertrouwen alleen maar kunnen winnen als we onze
verantwoordelijkheid nemen voor ons handelen. Het moet daarom
voor ons overal en altijd vanzelfsprekend zijn dat we ons houden
aan toepasselijke wetten, fundamentele ethische waarden respecteren en duurzaam handelen. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid die we allemaal moeten waarmaken – de raad van
bestuur, alle leidinggevenden en alle medewerkers.
Deze Code of Conduct ondersteunt ons in dit streven door bindende richtlijnen te geven en aan de hand van voorbeelden te
tonen hoe we kunnen omgaan met conflictsituaties in ons dagelijks werk. Samen met onze bedrijfswaarden zoals klantgerichtheid, integriteit, respect, teamgeest en vastberadenheid en de
andere daaruit voortvloeiende richtlijnen vormt de Code of Conduct het kader waarbinnen wij dagelijks opereren.
Maak u daarom vertrouwd met de inhoud van de Code of Conduct
en neem deze zonder uitzondering in acht tijdens uw dagelijkse
werkzaamheden. Bespreek de voorbeelden met uw collega’s en
als u twijfels of vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te
nemen met de contactpersonen vermeld in hoofdstuk 4. Zij staan
altijd klaar om u te helpen.

CODE OF CONDUCT

VOORWOORD DOOR DE DIRECTIE
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Laten we samen het goede voorbeeld geven door correct te handelen en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Alexander Vlaskamp
Chief Executive Officer
MAN Truck & Bus SE

Michael Kobriger
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Inka Koljonen
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MAN TRUCK & BUS-BEDRIJFSWAARDEN

Ons doel?
Samen de beste zijn!

KLANTGERICHTHEID

Wij hechten belang aan de behoeften van onze klanten.

▪ Wij dragen ons steentje bij aan het succes van onze klanten.
▪ Wij verhogen de rentabiliteit van onze klanten.
▪ Wij ontwerpen toekomstgerichte oplossingen voor transport en energie.

CODE OF CONDUCT

MAN TRUCK & BUS-BEDRIJFSWAARDEN

INTEGRITEIT

Wij zijn een voorbeeld voor anderen door onze manier van handelen.

▪ Wij komen onze beloftes na.
▪ Wij zijn verantwoordelijk voor ons handelen.
▪ Wij voldoen aan de wetten en compliance-normen.

RESPECT

We streven ernaar de maatschappij beter te maken.

▪ Wij respecteren iedereen en gaan verantwoord om met de natuur.
▪ Wij behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden.
▪ Wij luisteren en verplaatsen ons in het perspectief van anderen.

TEAMGEEST

Wij bundelen onze krachten om samen de beste te zijn.

▪ Wij zien verschillen als een kans.
▪ Wij blijven een team en winnen en verliezen samen.
▪ Wij dagen elkaar uit om beter te worden.

VASTBERADENHEID

Wij stijgen boven onszelf uit.

▪ Wij zetten uitdagingen om in oplossingen.
▪ Wij zetten ons in en zijn gemotiveerd om een hoger niveau te bereiken.
▪ Wij leren uit onze fouten.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID INZAKE COMPLIANCE

Onze verantwoordelijkheid
inzake compliance

Het succes van onze onderneming hangt er in belangrijke mate
van af dat we ons allemaal, d.w.z. de raad van bestuur, alle leidinggevenden en iedere afzonderlijke medewerker, eerlijk, integer
en ethisch correct gedragen. Dit betekent ook dat we zowel intern
als extern waarheidsgetrouw, volledig en tijdig rapporteren en
communiceren.
Het is ons gemeenschappelijke doel om verantwoordelijkheid te
nemen voor ons bedrijf en de reputatie van ons merk te beschermen. In overeenstemming met het principe van duurzaamheid
zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor de economische, sociale en ecologische effecten van ons handelen. Dit
houdt ook in dat we er altijd en overal voor moeten zorgen dat wij
allemaal de regels van het bedrijf naleven. Onze bestuurders en
leidinggevenden hebben een bijzondere en verantwoordelijke rol
te vervullen: ze hebben een voorbeeldfunctie en moeten onregelmatig gedrag in de onderneming voorkomen, hun werknemers
beschermen en de integriteit van de onderneming zowel intern als
extern vertegenwoordigen.
De Code of Conduct helpt ons om potentiële risico’s en conflicten
en hun betekenis voor ons bedrijf te identificeren en aan de hand
van case studies uit te leggen.
De inhoud van deze Code of Conduct is samengevat in drie fundamentele hoofdpunten:

Onze verantwoordelijkheid als onderdeel van de maatschappij
Onze verantwoordelijkheid als zakenpartner
Onze verantwoordelijkheid op de werkplek.

CODE OF CONDUCT
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De Code of Conduct is voor ons een bindende leidraad in ons
dagelijks werk. De Code wordt aangevuld met interne richtlijnen,
verordeningen en arbeidsovereenkomsten. Daarnaast voldoen we
natuurlijk ook aan nationale en internationale wettelijke voorschriften. Dit betekent ook dat wij ons niet bezighouden met activiteiten
die gebaseerd zijn op fraude, verduistering, chantage, diefstal of
enige andere opzettelijke financiële schade waaronder onze klanten of derden kunnen lijden.
Het niet naleven van de Code of Conduct kan leiden tot aanzienlijke schade. Niet alleen voor ons bedrijf, maar ook voor ons als
medewerkers, voor onze handelspartners en belanghebbenden.
De Code of Conduct is derhalve voor ons allen bindend, ongeacht
of wij als werknemer, leidinggevende of bestuurder in de onderneming werkzaam zijn. Schendingen van de Code of Conduct kunnen we niet tolereren. Degene die de Code of Conduct schendt,
moet rekenen op consequenties die, afhankelijk van de aard van
de schending, kunnen variëren van arbeidsrechtelijke maatregelen
en civielrechtelijke schadevergoedingsvorderingen tot strafrechtelijke sancties.
Om dit te voorkomen is het de verantwoordelijkheid van ieder van
ons om zich vertrouwd te maken met de inhoud van de Code of
Conduct, deze te betrekken bij ons eigen gedrag en ermee rekening te houden bij het nemen van beslissingen. In geval van twijfel
vragen wij om deskundig advies en kunnen wij ons wenden tot de
Chief Compliance Officer en Compliance Officers van de betreffende entiteit en de centrale Compliance Helpdesk (contactinformatie in hoofdstuk 4).
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS
ONDERDEEL VAN DE MAATSCHAPPIJ

Uit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid komt de vanzelfsprekende inachtneming en naleving van
de wetten voort. Bij alle zakelijke
beslissingen zijn we verplicht de van
toepassing zijnde rechtsorde in acht
te nemen.
Elke medewerker van MAN Truck &
Bus moet zich bewust zijn van zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid, in het bijzonder met betrekking
tot het welzijn van mens en milieu,
en ervoor zorgen dat ons bedrijf bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.
Uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid van MAN Truck & Bus ontstaan in het bijzonder de volgende
principes:

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS
ONDERDEEL VAN DE MAATSCHAPPIJ

MENSENRECHTEN

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
van de Verenigde Naties en het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is vastgelegd welke eisen en verwachtingen
de internationale gemeenschap heeft met betrekking tot de
inachtneming en naleving van de mensenrechten.
CODE OF CONDUCT

MENSENRECHTEN
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O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

 	Wij respecteren, beschermen en ondersteunen wereldwijd de geldende
regels voor de bescherming van mensen- en kinderrechten (hierna mensenrechten genoemd) als fundamentele en universeel geldige richtlijnen. Wij
verwerpen elke vorm van kinderarbeid, dwangarbeid en verplichte arbeid,
evenals elke vorm van moderne slavernij en mensenhandel. Dit geldt niet
alleen voor de samenwerking binnen ons bedrijf, maar natuurlijk ook voor
het gedrag van en tegenover zakenpartners.
M IJN BI JDRAGE

 	Ook ik als medewerker kan een bijdrage leveren aan de naleving van de
mensenrechten. Ik respecteer de mensenrechten als een fundamentele
richtlijn en ik ben waakzaam ten aanzien van mensenrechtenschendingen
die zich in mijn omgeving voordoen.
	Als ik een vermoeden heb van mensenrechtenschendingen in mijn werkomgeving, zorg ik ervoor dat deze schendingen voorkomen of geëlimineerd worden. Indien nodig zal ik mijn leidinggevende of de in hoofdstuk 4
genoemde contactpersonen op de hoogte brengen.

VOORBEELD

U bent verantwoordelijk voor de inkoop
van bepaalde goederen. U ontvangt
informatie die aantoont dat in het productieproces van de leverancier kinderen werkzaam zijn of dat medewerkers
moeten werken onder mensonterende
omstandigheden (bijvoorbeeld blootgesteld aan gevaren voor de gezondheid).

Neem de nodige stappen en informeer uw leidinggevende en de verantwoordelijke afdelingen voor
duurzaamheid in leveranciersrelaties. Ons bedrijf moet de handelsrelaties met deze zakenpartner
nader onderzoeken en indien nodig
verbreken.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS
ONDERDEEL VAN DE MAATSCHAPPIJ

GELIJKE KANSEN
EN GELIJKE BEHANDELING

Gelijke kansen en gelijke behandeling zijn belangrijke
hoekstenen voor een eerlijke, onbevooroordeelde en
open benadering. MAN Truck & Bus moedigt respectvolle
samenwerking aan in de zin van verbondenheid, diversiteit
en tolerantie. Dit zal ons in staat stellen maximale productiviteit, concurrentievermogen, innovatie, creativiteit en
efficiëntie te bereiken.
CODE OF CONDUCT
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O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

 	Wij bieden gelijke kansen aan iedereen.
	Wij discrimineren niet en tolereren geen discriminatie op grond van etnische
of nationale afkomst, geslacht, godsdienst, overtuiging, leeftijd, handicap,
seksuele geaardheid, huidskleur, politieke overtuiging, sociale afkomst of
andere wettelijk beschermde kenmerken. Wij omarmen diversiteit, bevorderen actief inclusie en creëren een omgeving die de individualiteit van iedere
werknemer koestert in het belang van het bedrijf.
	De selectie, aanstelling en promotie van onze medewerkers zijn altijd gebaseerd op hun kwalificaties en vaardigheden.
M IJN BI JDRAGE

 	Ik respecteer de beginselen van gelijke kansen en gelijke behandeling en ik
moedig mensen om mij heen aan om hetzelfde te doen.
	Wanneer ik schendingen van de beginselen van gelijke kansen en gelijke
behandeling (bijvoorbeeld discriminatie, intimidatie en pesterijen) waarneem, wijs ik de betrokken personen op hun wangedrag. Mocht ik geen
directe invloed kunnen uitoefenen op wat er gebeurt, dan zal ik het incident melden bij de afdeling Personeelszaken of contact opnemen met de in
hoofdstuk 4 genoemde personen.

VOORBEELD

Een bevriende collega vertelt u dat een
sollicitant op zijn afdeling werd afgewezen op basis van zijn huidskleur, ook
al was hij de meest geschikte kandidaat voor de geadverteerde functie.

Help om de situatie te verduidelijken
door de zaak te melden bij de personeelsafdeling zodat de juiste stappen ondernomen kunnen worden.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS
ONDERDEEL VAN DE MAATSCHAPPIJ

CONFORMITEIT
EN VEILIGHEID VAN
HET PRODUCT
Dagelijks komen talloze mensen in aanraking met onze
producten en diensten. MAN Truck & Bus draagt de verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk de risico’s, nadelige effecten en gevaren voor gezondheid, veiligheid,
milieu en bedrijfsmiddelen van onze klanten of derden als
gevolg van het gebruik van deze producten en diensten te
vermijden.
O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

 	Het is dus niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook onze missie om
te voldoen aan de wettelijke en officiële voorschriften en interne normen die
van toepassing zijn op onze producten. Onze producten worden geproduceerd volgens de nieuwste ontwikkelingen en in overeenstemming met de
wettelijke vereisten. Dit wordt voortdurend en systematisch gewaarborgd
door processen en structuren, evenals door productobservatie onder reële
omstandigheden. We sluiten hier geen compromissen. Wij zorgen ervoor dat
bij afwijkingen tijdig passende maatregelen genomen kunnen worden.
M IJN BI JDRAGE

 	Als ik ontdek of vermoedens heb dat onze producten een gevaar kunnen
vormen of dat de voorschriften niet worden nageleefd, dan zal ik daar iets
aan doen. Ik meld de zaak aan mijn leidinggevende en de relevante personen in het bedrijf, zoals de personeelsverantwoordelijke.

CODE OF CONDUCT
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VOORBEELD

Een klant meldt u dat hij technische
problemen heeft met een voertuig. U
bent er niet zeker van dat de oorzaak
daarvan gezocht moet worden bij een
foutief gebruik door de klant, en u kan
een productie- of constructiefout niet
uitsluiten.

Neem de nodige acties om de zaak
uit te klaren. Het is essentieel ons
ervan te verzekeren dat MAN Truck
& Bus een probleem oplost waarvoor het verantwoordelijk is. Ook
het foutief gebruik door de klant
kan om een reactie van het bedrijf
vragen (bijvoorbeeld het aanpassen van de gebruiksaanwijzingen of
toepassingscursussen).

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS
ONDERDEEL VAN DE MAATSCHAPPIJ

MILIEUBESCHERMING

MAN Truck & Bus is een wereldwijde leverancier van
bedrijfsvoertuigen en andere producten en diensten op
het gebied van energietechniek. De onderneming is zich
bewust van haar bijzondere verantwoordelijkheid voor het
milieu.
CODE OF CONDUCT

MILIEUBESCHERMING

19

O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

 	Als zakelijke onderneming zijn wij verantwoordelijk voor de milieuvriendelijkheid en duurzaamheid van onze producten, locaties en diensten. Wij richten ons op milieuvriendelijke, geavanceerde en efficiënte technologieën en
implementeren deze gedurende de hele levenscyclus van onze producten.
Al tijdens de ontwikkeling en productie besteden we aandacht aan het zorgvuldig gebruik van natuurlijke bronnen, een voortdurende vermindering van
de milieueffecten en de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van
milieubescherming.
	Daarnaast evalueren en optimaliseren we voortdurend de milieuvriendelijkheid van onze producten en productieprocessen.
	Wij zijn een verantwoordelijk lid van de samenleving en een politieke partner. In beide hoedanigheden gaan wij op zoek naar dialoog over toekomstige mobiliteits- en energieconcepten en over het ontwerp van een ecologisch duurzame ontwikkeling.
M IJN BI JDRAGE

 	Tijdens mijn werkzaamheden draag ik zorg voor het milieu en gebruik ik
middelen en energie op een verstandige en spaarzame manier. Ik zorg
ervoor dat mijn activiteiten zo min mogelijk negatieve gevolgen hebben voor
het milieu en dat ze voldoen aan de milieuwetgeving en -regelgeving.

VOORBEELD

U merkt een lek op in een tank waardoor grote hoeveelheden chemicaliën
ontsnappen en in de grond sijpelen.

Breng meteen een verantwoordelijke medewerker op de hoogte en
wijs hem op het probleem. Ga er niet
vanuit dat dit door iemand anders
wordt gemeld.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS
ONDERDEEL VAN DE MAATSCHAPPIJ

GIFTEN, SPONSORING EN
LIEFDADIGHEID
MAN Truck & Bus verleent donaties (d.w.z. giften op
vrijwillige basis zonder tegenprestatie) en sponsorgelden
(d.w.z. giften op basis van een contractueel overeengekomen tegenprestatie) met als doel onze reputatie en
publieke perceptie positief vorm te geven. Om belangenvermenging te vermijden en een uniform gedrag binnen
het bedrijf te verzekeren, zijn donaties en sponsormaatregelen alleen toegestaan binnen het kader van het respectieve rechtssysteem en in overeenstemming met de
geldende interne reglementering van MAN Truck & Bus.

CODE OF CONDUCT
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O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

 	Wij verstrekken donaties in contant geld en in natura voor de volgende
gebieden: wetenschap, onderwijs, sociale zaken en cultuur. Sponsoringmaatregelen zijn ook toegestaan voor het bedrijfsleven en de sportsector.
	Giften en sponsoractiviteiten worden alleen toegestaan als ze door de goedkeuringsprocedure komen.
M IJN BI JDRAGE

 	Als ik in een situatie kom waarbij ik sponsering de moeite waard vind, neem
ik vooraf contact op met de verantwoordelijke Sponsoring Manager binnen
het bedrijf.
	De toekenning van donaties moet transparant verlopen, d.w.z. het doel,
de ontvanger en het bewijs van ontvangst van de donatie moeten gedocumenteerd en controleerbaar zijn. Ik volg de interne processen en doe geen
donaties die de reputatie van ons bedrijf kunnen schaden.

VOORBEELD

Een lokaal politicus vraagt u als
MAN Truck & Bus-medewerker
om een cash donatie vanuit het
bedrijf ter ondersteuning van zijn
verkiezingscampagne.

Wijs dit verzoek af. Donaties mogen
pas plaatsvinden nadat de vereiste
goedkeuringsprocedure is doorlopen. In dit specifieke geval is het
niet mogelijk om goedkeuring te
verlenen voor de donatie, aangezien
de richtlijn van MAN Truck & Bus
omtrent het toekennen van donaties
en sponsorgelden politiek gemotiveerde donaties, zoals donaties aan
politieke partijen, partij-instellingen
of politici, uitsluit.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS
ONDERDEEL VAN DE MAATSCHAPPIJ

COMMUNICATIE
EN MARKETING
MAN Truck & Bus hecht veel belang aan heldere en open
communicatie met medewerkers, zakenpartners, aandeelhouders en investeerders, de pers en andere belanghebbenden en dit op een eerlijke en legale manier. Elk van
onze medewerkers is verantwoordelijk voor het naleven
van de interne communicatieregels om een uniforme
en consistente uitstraling van het bedrijf te verzekeren.
Daarbij erkent elk van onze medewerkers de prestaties
van zijn / haar gesprekspartners en respecteert hij / zij hun
professionele en persoonlijke reputatie.

O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

 	Om het vertrouwen van klanten, investeerders en andere belanghebbenden te behouden, zorgen wij voor een consistente en heldere communicatie. Voor toezegging en doorvoering van geplande communicatie- en marketingactiviteiten moeten deze worden afgestemd met de communicatie- en
marketingafdeling.
M IJN BI JDRAGE

	Ik doe geen openbare uitspraken namens mijn bedrijf en bij verzoeken verwijs ik altijd door naar de communicatieafdeling. Als ik spreek op openbare, professionele of culturele evenementen of op internet, dan maak ik
duidelijk dat het alleen om mijn persoonlijke mening gaat. De MAN Truck &
Bus Social Media Guideline informeert mij over het juiste gedrag in sociale
netwerken.

CODE OF CONDUCT
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VOORBEELD

U leest een opmerking op het internet
waarin kritiek wordt geleverd op de
productiemethoden in Azië en u weet
dat de informatie volledig uit de lucht
gegrepen is.

Zelfs als u meteen wilt reageren om
deze verkeerde informatie recht te
zetten, moet u eerst contact opnemen met de afdeling Communicatie omdat deze afdeling volledig
en adequaat kan reageren op deze
kritiek.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS
ONDERDEEL VAN DE MAATSCHAPPIJ

POLITIEKE BELANGENVERTEGENWOORDIGING
Politiek en wetgeving oefenen een invloed uit op het economische raamwerk van de bedrijfsprocessen. MAN Truck
& Bus beïnvloedt ook de samenleving door zijn deelname
aan commerciële handel en kan door middel van politieke
lobby’s zijn belangen promoten tijdens besluitvormingsprocessen (bijv. in het geval van wetsvoorstellen).

CODE OF CONDUCT

POLITIEKE BELANGENVERTEGENWOORDIGING
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O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

 	We doen aan politiek lobbyen op centraal niveau en dit volgens de principes
van openheid, traceerbaarheid en verantwoordelijkheid. Neutraliteit in de
omgang met politieke partijen en belangengroepen is voor ons vanzelfsprekend. Oneerlijke beïnvloeding van politiek en wetgeving is niet toegestaan.
M IJN BI JDRAGE

	Ik probeer geen politieke besluiten namens het bedrijf te beïnvloeden, tenzij
ik daartoe gemachtigd ben. Als ik daartoe gemachtigd ben, zal ik bij de uitoefening van mijn taken de relevante interne richtlijnen in acht nemen.

VOORBEELD

Een kennis van u is parlementslid. U
weet dat er momenteel in het parlement wordt gesproken over een wetsvoorstel dat belangrijk is voor MAN
Truck & Bus. U overweegt contact op
te nemen met uw kennis om hem de
belangen van het bedrijf in verband
met dit wetsvoorstel toe te lichten.

Spreek uw kennis niet aan over
dit onderwerp. Politiek lobbyen
wordt binnen MAN Truck & Bus
steeds centraal gecoördineerd,
gebeurt open en transparant.
Het juiste aanspreekpunt betreffende zulke lobbyactiviteiten is de
communicatieafdeling.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS ZAKENPARTNER

Integriteit, transparantie en eerlijkheid zijn cruciaal voor het creëren
van geloofwaardigheid en vertrouwen in zakelijke transacties. MAN
Truck & Bus legt daarom systematisch het wettelijk kader, de interne
richtlijnen en kernwaarden van het
bedrijf vast en communiceert deze
duidelijk.
Dit omvat ook het feit dat wij onze
producten en diensten uitsluitend via
onze geautoriseerde distributiekanalen verkopen.
De verantwoordelijkheid van MAN
Truck & Bus als zakenpartner resulteert in het bijzonder in de volgende
principes:

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS ZAKENPARTNER

BELANGENCONFLICTEN

Er is sprake van een potentieel belangenconflict wanneer
de persoonlijke belangen van een MAN Truck & Bus-medewerker botsen met de belangen van MAN Truck & Bus
of wanneer de mogelijkheid hiertoe bestaat. Een dergelijk belangenconflict kan met name het gevolg zijn van
nevenactiviteiten. Als een medewerker zijn persoonlijke
belangen boven die van het bedrijf stelt, kan dit schade
toebrengen aan MAN Truck & Bus.
CODE OF CONDUCT
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O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

 	Wij respecteren de persoonlijke belangen en privacy van onze collega’s. Het
is echter belangrijk voor ons om conflicten tussen particuliere en zakelijke
belangen of zelfs de schijn ervan te vermijden. Wij nemen onze beslissingen
uitsluitend op basis van feitelijke criteria en laten ons niet beïnvloeden door
persoonlijke belangen en relaties.
M IJN BI JDRAGE

 	Ik vermijd nu al de schijn van een belangenconflict en maak een eventuele schijnbare of werkelijke belangenvermenging openlijk bekend aan mijn
leidinggevende en, indien nodig, aan de verantwoordelijke afdeling Personeelszaken. Samen zoeken we naar een oplossing die de belangen van het
bedrijf niet in gevaar brengt.

VOORBEELD

Uw baas vraagt u om de offertes van
meerdere leveranciers van kunststof
onderdelen te vergelijken. U stelt vast
dat één van de goedkoopste offertes
afkomstig is van het bedrijf van een
goede vriend.

Informeer uw leidinggevende over
de situatie en maak een mogelijk
belangenconflict bekend. Bespreek
samen met uw leidinggevende hoe
u te werk moet gaan en neem zo
nodig contact op met de contactpersonen voor compliance zoals vermeld in hoofdstuk 4.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS ZAKENPARTNER

CADEAUS, GASTVRIJHEID
EN UITNODIGINGEN

Gunsten in de vorm van cadeaus, gastvrijheid en uitnodigingen komen in zakelijke relaties erg vaak voor. Voor
zover deze gunsten binnen redelijke grenzen liggen en
niet in strijd zijn met interne en wettelijke voorschriften,
zijn zij niet verwerpelijk. Indien dergelijke gunsten deze
omvang echter overschrijden en gebruikt worden om derden te beïnvloeden, kan dit strafbaar zijn.
CODE OF CONDUCT
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O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

 	De groepsrichtlijn over de omgang met cadeaus, gastvrijheid en uitnodigingen voor evenementen specificeert welke gunsten gepast zijn en welke
controlestappen in acht moeten worden genomen bij het aanvaarden en
toekennen van gunsten.
M IJN BI JDRAGE

 	Ik ben vertrouwd met de richtlijn van het bedrijf voor het omgaan met cadeaus,
gastvrijheid en uitnodigingen voor evenementen en volg deze strikt op.
	Ik controleer mijn gedrag in dit verband om na te gaan of er belangenvermenging bestaat of zou kunnen optreden.

VOORBEELD

De medewerker van een toeleverancier
biedt u een waardevol verjaardagscadeau aan, dat u volgens de betreffende
richtlijnen niet mag aannemen.

Zelfs als u van mening bent dat de
zakelijke relaties niet worden beïnvloed door de aanvaarding van het
geschenk, mag u het huidige beleid
van het bedrijf inzake de omgang
met cadeaus, gastvrijheid en uitnodigingen voor evenementen niet
negeren. Accepteer bij twijfel het
geschenk niet. Als u erover twijfelt
of de afwijzing van het cadeau verkeerd kan worden opgevat, neem
dan contact op met uw leidinggevende en kom met hem tot een
oplossing. Als u vragen hebt, neemt
u contact op met de contactpersonen voor compliance die in hoofdstuk 4 zijn vermeld.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS ZAKENPARTNER

VERBOD OP CORRUPTIE
Corruptie vormt een ernstig probleem in het economisch
verkeer. Corruptie heeft beslissingen op onrechtmatige
gronden tot gevolg, verhindert voortgang en innovatie,
vervalst de concurrentie en schaadt de maatschappij.
Corruptie is verboden. Het kan leiden tot boetes voor
MAN Truck & Bus en strafrechtelijke, civielrechtelijke en
arbeidsrechtelijke sancties voor betrokken werknemers.

O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

 	De kwaliteit van onze producten en diensten is de sleutel tot ons succes.
Wij tolereren geen corruptie. Wij verlenen uitsluitend donaties aan zakenpartners, klanten of andere externe derden binnen het wettelijk toelaatbare
kader en de vastgestelde interne richtlijnen.
M IJN BI JDRAGE

 	Ik koop nooit anderen om en laat mezelf nooit omkopen, direct of indirect. Ik
informeer mezelf op eigen initiatief omtrent de interne regelgeving voordat
ik cadeaus, uitnodigingen en gastvrijheid verleen of accepteer.
	Als ik aanwijzingen van corruptie krijg, zal ik dit onmiddellijk melden aan
één van de contactpersonen voor compliance die in hoofdstuk 4 worden
genoemd.
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VOORBEELD

U bent in een bedrijf van MAN Truck &
Bus verantwoordelijk voor de verkoop
en wilt de omzetdoelstelling voor dit
jaar graag overtreffen. In het kader van
een aanbesteding bereidt u een offerte
voor een potentiële klant voor. De verantwoordelijke besluitvormer van de
klant biedt u aan de toekenning van
het contract te beïnvloeden ten gunste
van MAN Truck & Bus tegen een passende onkostenvergoeding.

De vraag van de klant is een vorm
van corrupt gedrag. Breng uw leidinggevende en de verantwoordelijke contactpersoon voor compliance onmiddellijk op de hoogte
(zie hoofdstuk 4).

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS ZAKENPARTNER

OMGAAN MET
FUNCTIONARISSEN EN
MANDATARISSEN
Voor de omgang met functionarissen of mandatarissen,
regeringen, autoriteiten en andere openbare instanties
gelden meestal bijzondere wettelijke voorwaarden, waarbij een enkele schending al ernstige gevolgen kan hebben
en die MAN Truck & Bus blijvend kan uitsluiten van het
toekennen van openbare aanbestedingen.

O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

 	Onze contacten met functionarissen en mandatarissen zijn strikt gebaseerd
op de wet en de overeenkomstige interne voorschriften om belangenvermenging en corruptie te voorkomen. We bieden ook geen „Facilitation Payments”, d.w.z. betalingen aan functionarissen om routinematige officiële
handelingen te versnellen.
M IJN BI JDRAGE

 	Ik ben me bewust van de strikte regels die gelden bij het omgaan met openbare aanbesteders, en zoek hierover voldoende informatie op. Bij vragen
neemt ik contact op met de contactpersonen voor compliance die in hoofdstuk 4 zijn vermeld.
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VOORBEELD

U weet dat een overheidsinstantie van
plan is een grote aanbesteding uit te
schrijven. U denkt erover de medewerker van de overheidsinstantie, die verantwoordelijk is voor de aanbesteding
en die u kent van een vorig project te
vragen de aanbesteding op dusdanige
wijze te bewerken zodat MAN Truck &
Bus de aanbesteding wint.

Zet dit voornemen absoluut van u
af. Een dusdanige beïnvloeding is
illegaal.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS ZAKENPARTNER

ADVISEURS EN
BEMIDDELAARS
MAN Truck & Bus betrekt in enkele divisies externe adviseurs bij het aanknopen en / of het onderhouden van op
verkoop gebaseerde handelsrelaties. Deze adviseurs
zijn in het belang of in opdracht van MAN Truck & Bus
op verschillende wijzen verkoopondersteunend werkzaam. Omdat deze adviseurs niet tot het bedrijf behoren,
kan niet worden gegarandeerd dat ze de hoge ethische
gedragsrichtlijnen van MAN Truck & Bus opvolgen. Om
het risico te minimaliseren dat de door MAN Truck & Bus
betaalde vergoeding wordt gebruikt als een vorm van
corruptie, is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van
adviseurs. Ook wetsovertredingen door dergelijke adviseurs kunnen de goede reputatie van MAN Truck & Bus
aantasten en zelfs leiden tot aansprakelijkheid van het
bedrijf tegenover derden en tot het moeten betalen van
zeer hoge boetes.
O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

	Wij zetten adviseurs alleen in in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de regels van de bedrijfsrichtlijnen voor het inzetten van zakenpartners met bemiddelaars- en / of representatiefunctie.
	Hierdoor garanderen wij dat vergoedingen alleen worden betaald voor daadwerkelijk uitgevoerde advies- en bemiddelingswerkzaamheden en dat de
vergoedingen in de juiste verhouding staan tot het uitgevoerde werk.
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M IJN BI JDRAGE

	Ik controleer de integriteit van potentiële adviseurs en bemiddelaars zorgvuldig alvorens een opdracht te verstrekken en betalingen te verrichten. Ik doe dit volgens de procedure die is vastgelegd in de bedrijfsrichtlijnen voor het inzetten van zakenpartners met bemiddelaars- en / of
representatiefunctie.
	Ik zorg ervoor dat de contracten waarvoor ik verantwoordelijk ben de wettelijke en economische controle doorstaan, ook met het oog op vergelijkbare contracten met andere bemiddelaars.

VOORBEELD

MAN Truck & Bus doet mee aan een
openbare aanbesteding. Een bemiddelaar laat u weten dat hij ervoor kan
zorgen dat MAN Truck & Bus de aanbesteding wint, als hij een extra vergoeding krijgt.

U kunt zich strafbaar maken als u
met deze extra vergoeding instemt
en de bemiddelaar deze vergoeding gebruikt als steekpenningen om ervoor te zorgen dat MAN
Truck & Bus de aanbesteding wint.
Om dit risico uit te sluiten moet u
de oprechtheid van de bemiddelaar controleren aan de hand van
de regels in de bedrijfsrichtlijnen voor het inzetten van zakenpartners met bemiddelaars- en / of
representatiefunctie.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS ZAKENPARTNER

VERBOD OP HET
WITWASSEN VAN GELD
EN FINANCIERING VAN
TERRORISME
Bijna alle landen in de wereld hebben wetten tegen het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Er is sprake van witwassen wanneer geld of andere vermogensbestanddelen die indirect of direct afkomstig zijn
uit strafbare feiten in het legale economische circuit worden binnengebracht om ze op die manier de schijn van
legaliteit te verschaffen. Er is sprake van financiering van
terrorisme wanneer er geld of andere middelen beschikbaar worden gesteld voor terroristische misdrijven of ter
ondersteuning van terroristische organisaties. Aansprakelijkheid voor het witwassen van geld vereist niet dat de
betrokkene zich ervan bewust is dat geld wordt witgewassen door de desbetreffende transactie of overmaking. Zelfs
de geringste betrokkenheid bij witwassen kan zware straffen tot gevolg hebben voor iedereen die erbij is betrokken.
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O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

	We onderzoeken zorgvuldig de identiteit van klanten, zakenpartners en
andere derden met wie we zaken willen doen. Het is ons doel om alleen
handelsrelaties te onderhouden met serieuze handelspartners waarvan de
handelsactiviteiten overeenstemmen met de wettelijke voorschriften en wier
financiële middelen van wettige afkomst zijn.
	Inkomende betalingen worden onmiddellijk toegewezen aan de overeenkomstige diensten en geboekt. Wij zorgen voor transparante en open kasstromen.
M IJN BI JDRAGE

	Ik neem geen maatregelen die strijdig kunnen zijn met binnen- of buitenlandse witwasregels. Ik ben aandachtig en controleer het verdacht gedrag
van klanten, zakenpartners en andere derden. Indien er voldoende aanwijzingen zijn die een verdenking rechtvaardigen, neem ik onmiddellijk contact
op met de Compliance Champion of één van de in hoofdstuk 4 genoemde
contactpersonen voor compliance.
	Ik houd mij binnen mijn verantwoordelijkheden aan alle van toepassing
zijnde voorschriften voor de opname en inboeking van transacties en overeenkomsten in het boekhoudsysteem.

VOORBEELD

Een klant van MAN Truck & Bus, die te
veel heeft betaald, vraagt of de terugbetaling niet via een bankoverschrijving op zijn oorspronkelijke zakelijke
rekening kan worden gestort, maar
naar een rekening in Zwitserland kan
worden overgemaakt of contant kan
worden terugbetaald.

Een dusdanig verzoek vraagt om
uitleg. Ga niet zomaar in op dit
voorstel, maar vraag aan de klant
waarom de terugbetaling niet op
dezelfde wijze kan plaatsvinden
als de oorspronkelijke betaling.
Vraag advies aan de in hoofdstuk
4 genoemde contactpersonen voor
compliance.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS ZAKENPARTNER

BOEKHOUDING
EN FINANCIËLE
BERICHTGEVING
Alleen door een regelmatige boekhouding te voeren en
correcte financiële berichtgeving kan MAN Truck & Bus
in het openbaar en bij aandeelhouders en contractanten
vertrouwen scheppen en in stand houden. Indien er zich
onregelmatigheden voordoen, kan dit ernstige gevolgen
hebben voor het bedrijf en voor de verantwoordelijke
personen.
O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

	We houden ons strikt aan de wettelijke voorschriften voor regelmatige
boekhouding en financiële berichtgeving. Transparantie en correctheid
hebben hier de hoogste prioriteit. Daartoe informeren wij alle kapitaalmarktdeelnemers regelmatig over de huidige financiële situatie en bedrijfsontwikkeling. Wij publiceren onze periodieke financiële overzichten tijdig in overeenstemming met de nationale en internationale boekhoudnormen.
M IJN BI JDRAGE

	Op mijn verantwoordelijkheidsgebied organiseer ik de processen zodanig
dat alle financiële bedrijfsgegevens correct en tijdig kunnen worden ingevoerd in de boekhouding. Ik wend me in geval van vragen over de correcte
registratie van de gegevens tot mijn leidinggevende of tot de verantwoordelijke financiële afdeling.
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VOORBEELD

U hebt dringend nieuw werkmateriaal nodig. Het budget van uw afdeling
is voor het lopende boekjaar echter al
opgebruikt. U denkt erover het apparaat toch aan te schaffen en de kosten
in het volgende boekjaar op te nemen,
wanneer uw budget weer is aangevuld.

Gelieve dit niet te doen. Boekingen
moeten altijd oorzaakgeoriënteerd
plaatsvinden. Niet-oorzaakgeoriënteerde boekingen kunnen ernstige
gevolgen hebben voor het bedrijf en
voor de afzonderlijke medewerker.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS ZAKENPARTNER

BELASTINGEN EN
HEFFINGEN
Door onze wereldwijde activiteiten en het aanboren van nieuwe
markten moeten we voldoen aan de meest uiteenlopende
wettelijke regels op het gebied van buitenlandse handel,
belastingen en douane. Naleving van de belasting- en douanevoorschriften schept vertrouwen bij klanten, belastingdiensten
en het grote publiek. Indien zich onregelmatigheden voordoen,
kan dit leiden tot aanzienlijke financiële verliezen en ernstige schade aan de reputatie van MAN Truck & Bus en met
negatieve gevolgen voor de verantwoordelijke medewerker.

O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

	Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het
nakomen van onze belasting- en douaneverplichtingen en verklaren uitdrukkelijk dat wij ons inzetten voor de naleving van nationale en internationale
wettelijke voorschriften.
M IJN BI JDRAGE

	Binnen mijn verantwoordelijkheidsgebied ontwerp ik de interne structuren
en processen zodanig dat de belastingen en heffingen die door de respectievelijke groepsmaatschappijen moeten worden betaald, volledig, correct
en tijdig worden vastgelegd in de rapportering en betaald worden aan de
verantwoordelijke belastingdienst.
	Als ik aanwijzingen zie van overtredingen van belasting- en douanevoorschriften
in mijn professionele omgeving, neem ik alle mogelijke stappen om deze overtredingen te voorkomen of te verhelpen. Als dit niet mogelijk is, zal ik contact opnemen met de juiste contactpersonen op het gebied van belastingen en douane.
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VOORBEELD

U bent verantwoordelijk voor het opnemen van bepaalde zakelijke transacties in de statutaire jaarrekening, zoals
algemene overheadkosten (onderhoudskosten) en productiekosten. Eén
project overstijgt reeds in een vroeg
stadium van het boekjaar bepaalde
controlling-cijfers. Daarom krijgt u
een instructie om onderhoudskosten te boeken, hoewel dit ongetwijfeld
een investering is en het dus gaat om
productiekosten die gekapitaliseerd
moeten worden.

Boek in ieder geval volgens de wettelijke vereisten. Alle zakelijke
transacties moeten worden geregistreerd in de boekhouding overeenkomstig het handelsrecht en de
fiscale regelgeving, aangezien de
boekhouding de basis vormt voor
de belastingaangiften. Fouten in
de boekhouding kunnen leiden tot
onjuiste belastingaangiften en ernstige belasting- en douanegevolgen
voor het bedrijf en de verantwoordelijke medewerkers.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS ZAKENPARTNER
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EERLIJKE EN VRIJE
CONCURRENTIE
De eerlijke en vrije concurrentie wordt beschermd door
de geldende concurrentie- en antitrustwetgeving. Het
naleven van deze wetten garandeert dat er op de markt
geen concurrentievervalsing ontstaat – wat in het voordeel en in het belang van alle marktspelers is. Vooral
overeenkomsten en afgesproken handelswijzen tussen
concurrenten, die een verhindering of beperking van de
vrije concurrentie ten doel of als gevolg hebben, zijn verboden. Het is ook niet toegestaan misbruik te maken van
een marktbeheersende positie. Er is sprake van misbruik
bij bijvoorbeeld ongelijke behandeling van klanten zonder
een gegronde reden (discriminatie), bij leveringsweigering, bij het doordrukken van ongepaste inkoop- of verkoopprijzen en -condities of bij onderlinge ruilverkopen
tussen verkoper en aankoper zonder een gegronde reden
voor de extra tegenprestatie / aankoop. Concurrentie
verstorend gedrag kan niet alleen de goede naam van
MAN Truck & Bus aantasten, maar ook resulteren in fikse
geldboetes en straffen.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS ZAKENPARTNER

O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

	Wij doen uitsluitend zaken volgens het prestatieprincipe en op basis van
de markteconomie en de vrije, ongehinderde concurrentie. Wij wedijveren
graag met onze concurrenten en houden ons daarbij altijd aan de wet en
aan ethische principes.
	Wij maken geen concurrentieverstorende afspraken met concurrenten, leveranciers of klanten. Voor zover MAN Truck & Bus een marktbeheersende
positie heeft, maken wij geen misbruik van deze positie.
	In de omgang met onze erkende distributiepartners houden wij ons aan het
specifieke antitrustkader voor distributiesystemen.
M IJN BI JDRAGE

	Ik let er bij het contact met concurrenten op dat er geen informatie wordt
aangenomen of gegeven die kan leiden tot conclusies over het huidige of
toekomstige zakelijke gedrag van de informatieverstrekker.
	In gesprekken of ander contact met concurrenten vermijd ik onderwerpen die belangrijk zijn voor de onderlinge concurrentie. Deze omvatten
onder andere prijzen, prijsstelling, handelsplannen, ontwikkelingsstatus of
levertijden.
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VOORBEELD

Op een beurs raakt u in gesprek met
een medewerker van een concurrent.
Na enige tijd merkt u dat uw gesprekspartner probeert informatie te ontlokken over de handelsplannen van MAN
Truck & Bus. Als tegenprestatie biedt
uw gesprekspartner aan om overeenkomstige informatie over zijn bedrijf
prijs te geven.

Maak uw gesprekspartner meteen
ondubbelzinnig duidelijk dat u niet
wilt praten over deze onderwerpen. Een dergelijk gesprek vormt,
behalve het ongeoorloofd prijsgeven
van zakengeheimen, een schending
van de geldende concurrentie- en
antitrustwetgeving en kan drastische gevolgen hebben voor zowel
u persoonlijk en MAN Truck & Bus
als voor uw gesprekspartner en zijn
bedrijf. Informeer onmiddellijk uw
verantwoordelijke contactpersoon
voor compliance die in hoofdstuk 4
is genoemd en bespreek de verdere
procedure met hem.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS ZAKENPARTNER

INKOOP

MAN Truck & Bus is bij zijn handelsactiviteiten contractueel verbonden met een groot aantal leveranciers en
dienstverleners.
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O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

	Wij selecteren leveranciers en dienstverleners zorgvuldig volgens objectieve
criteria.
	Bij de inkoop van producten en diensten betrekken wij de verantwoordelijke
inkoopafdelingen conform de relevante inkoopprincipes.
M IJN BI JDRAGE

	Ik toon geen voorkeur voor een leverancier of dienstverlener zonder objectieve reden en vermijd belangenvermenging.
	Ik koop geen producten of diensten in zonder eerst informatie in te winnen
over de markt en alternatieve aanbieders. Ik houd mij aan de geldende
inkoopprincipes en schakel de verantwoordelijke inkoopafdeling in een
vroeg stadium van het inkoopproces in.

VOORBEELD

U wordt gewaarschuwd dat een MAN
Truck & Bus-medewerker, in strijd met
de geldende inkoopprincipes, een leverancier een opdracht wil geven zonder
de verantwoordelijke inkoopafdeling
erbij te betrekken.

Neem contact op met de verantwoordelijke inkoopafdeling of de in
hoofdstuk 4 genoemde contactpersonen om ervoor te zorgen dat de
voordeligste offerte voor het bedrijf
wordt gekozen.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS ZAKENPARTNER

EXPORTCONTROLE
Exportcontrole kan verbodsbepalingen, beperkingen,
goedkeuringen van autoriteiten of andere toezichtmaatregelen voor grensoverschrijdende goederenuitwisseling
opleggen. Behalve op goederen zijn de exportcontrolevoorschriften ook van toepassing op technologieën en
software. Naast de werkelijke export omvat dit ook tijdelijke export, zoals het vervoer van artikelen en technische
tekeningen op zakenreizen, alsmede technische transfers,
bijvoorbeeld per e-mail of cloud.
Ongeacht het leveringsproces zijn transacties met personen of bedrijven die op sanctielijsten staan vermeld, strikt
verboden.

O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

	Wij houden ons aan alle voorschriften voor de import en export van goederen, diensten en informatie.
M IJN BI JDRAGE

	Wanneer ik beslissingen neem over de import en export van producten en
diensten, controleer ik specifiek of deze beslissing aan exportcontrole kan
worden onderworpen. In geval van twijfel vraag ik advies aan de afdeling
die belast is met het douane- en buitenlandse handelsrecht.
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VOORBEELD

U ontvangt een verzoek van een mogelijke klant die een bestelling bij MAN
Truck & Bus wil plaatsen om producten
te leveren in een land dat zich mogelijk
in staat van oorlog bevindt.

Zorg er samen met de bevoegde
afdeling voor dat duidelijk is welke
exportbeperkingen er gelden voor het
land waaraan de producten moeten
worden geleverd (bijvoorbeeld een
VN-embargo) en sluit geen contracten af die MAN Truck & Bus verplichten tot export naar dit land
voordat er een volledige controle is
uitgevoerd.
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS ZAKENPARTNER

VERBOD OP HANDEL MET
VOORKENNIS
Wettelijke vereisten (in Europa met name de Market Abuse
Regulation, MAR) verbieden het gebruik of de openbaarmaking van insiderinformatie in verband met de aan- of
verkoop van aandelen, andere waardepapieren of financiële instrumenten. Hetzelfde geldt voor de aanbeveling
aan derden of het aanzetten van derden tot handel met
voorkennis of het wederrechtelijk openbaar maken van
insiderinformatie. De verordeningen van de respectieve
nationale wetgeving kunnen in verdere verbodsbepalingen
worden voorzien. Insiderinformatie is nauwkeurige informatie over niet openbaar bekende omstandigheden die
een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de marktprijs
van het desbetreffende effect, bijvoorbeeld MAN- of Volkswagen-aandelen of financiële instrumenten, indien deze
openbaar wordt gemaakt.

O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

	Wij behandelen informatie met betrekking tot beurskoersen in overeenstemming met de kapitaalmarktregels en tolereren handel met voorkennis
niet. We mogen onze kennis van projecten en processen alleen intern gebruiken onder de toepasselijke interne bedrijfsvoorschriften en mogen deze niet
doorgeven aan derden, inclusief familieleden (bijvoorbeeld echtgenoten).
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M IJN BI JDRAGE

	Ik doe niet aan handel met voorkennis, noch zal ik aanbevelingen doen
aan derden of derden hiertoe aansporen. Daarnaast zal ik geen insiderinformatie bekendmaken, tenzij dit gebeurt in het kader van de normale uitoefening van mijn functie overeenkomstig de toepasselijke interne bedrijfsvoorschriften. Ik maak mijzelf vertrouwd met de overeenkomstige interne
reglementen.
	Als ik toegang heb tot insiderinformatie, koop of verkoop ik geen waardepapieren of financiële instrumenten met gebruikmaking van deze insiderinformatie. Dit geldt niet alleen voor de handel in MAN-aandelen, beursgenoteerde ondernemingen van het Volkswagen-concern of daarmee
overeenstemmende derivaten, maar in principe voor alle waardepapieren
of financiële instrumenten (waaronder bijvoorbeeld die van leveranciers).

VOORBEELD

Door uw werk bij MAN Truck & Bus
bent u te weten gekomen dat de overname van een nieuw bedrijf door
het Volkswagen-concern binnenkort
bekend zal worden gemaakt. U weet
dat een erg goede vriend momenteel overweegt zijn Volkswagen-aandelen te verkopen. Aangezien na de
bekendmaking van de plaatsgevonden aankoop van de nieuwe divisie de
koers van de Volkswagen-aandelen
waarschijnlijk zal stijgen, overweegt
u uw vriend erop te wijzen dat hij met
de verkoop van zijn aandelen moet
wachten.

Geef uw vriend in geen enkel
geval een tip. Aangezien het bij de
niet-openbare informatie die u bezit
gaat om insiderinformatie, mag u
deze kennis in geen enkel geval met
andere personen delen. Door deze
kennis indirect of direct door te
geven maakt u zich strafbaar.
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID OP DE WERKPLEK

Het is in het belang van MAN Truck
& Bus om de gezondheid van iedere
werknemer te beschermen en zijn
veiligheid te waarborgen.
Bescherming en beveiliging zijn
ook van toepassing op de gegevens
van werknemers en klanten, alsook op bedrijfsspecifieke kennis en
bedrijfsmiddelen.
Onze verantwoordelijkheid op de
werkvloer leidt tot de volgende
principes voor MAN Truck & Bus:
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID OP DE WERKPLEK

BEDRIJFSVEILIGHEID EN
GEZONDHEIDSASPECTEN

MAN Truck & Bus neemt zijn verantwoordelijkheid voor de
veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers zeer serieus. Wij garanderen de veiligheid en gezondheid op het
werk binnen het kader van de geldende nationale regelgeving en op basis van het gezondheids- en arbeidsbeleid
van de onderneming.
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O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

	Wij handhaven en bevorderen de gezondheid, prestaties en werktevredenheid van onze medewerkers door voortdurend de arbeidsomstandigheden
te verbeteren en door middel van een breed scala aan preventie- en
gezondheidsbevorderende maatregelen.
M IJN BI JDRAGE

	Ik volg de regels inzake gezondheid en veiligheid op het werk. Ik breng
de gezondheid en veiligheid van mijn collega’s of zakenpartners nooit in
gevaar. Binnen mijn bevoegdheden neem ik alle passende en wettelijk
vereiste maatregelen om ervoor te zorgen dat mijn werkplek altijd veilig
is. Door vrijwillig gebruik te maken van preventieve en gezondheids
bevorderende maatregelen lever ik een actieve bijdrage aan het behoud
en de bevordering van mijn gezondheid.

VOORBEELD

U merkt dat een machine op uw afdeling een elektronisch defect vertoont.

Stel de machine buiten gebruik
en zorg ervoor dat het „buiten
gebruik”-teken duidelijk zichtbaar
is. Vraag de bevoegde afdeling de
machine te herstellen. Het zelf herstellen van elektrische apparatuur
is niet toegestaan en kan gevaarlijk zijn.
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID OP DE WERKPLEK

GEGEVENSBESCHERMING

Voor de bescherming van de privacy bestaan voor het
omgaan met persoonsgegevens speciale wettelijke
regelingen. Het opvragen, opslaan, verwerken en ander
gebruik van persoonsgegevens heeft in principe de goedkeuring van de betrokkene nodig of moet op basis van
een contractuele overeenkomst of een wettelijke grondslag plaatsvinden.
CODE OF CONDUCT
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O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

	Wij beschermen de persoonsgegevens van medewerkers, vroegere medewerkers, klanten, leveranciers en andere betrokkenen.
	Wij verzamelen, verwerken, gebruiken, bewaren en vragen persoonlijke
gegevens uitsluitend op in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
M IJN BI JDRAGE

	Ik houd er rekening mee dat het verzamelen, opslaan, verwerken en ander
gebruik van persoonsgegevens alleen mag plaatsvinden met toestemming
van de betrokkene, op basis van een contractuele regeling of een andere
rechtsgrondslag.
	Alle onderdelen van de informatieverwerking moeten zodanig worden beveiligd dat de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, traceerbaarheid
en betrouwbaarheid van de te beschermen informatie worden gewaarborgd
en onbevoegd intern en extern gebruik wordt voorkomen.
	In geval van twijfel neem ik contact op met mijn leidinggevende of mijn
Data Protection Officer / Data Protection Coordinator.

VOORBEELD

U hebt voor MAN Truck & Bus een
seminarie georganiseerd waaraan externe personen deelnemen en
daarom de persoonsgegevens van de
deelnemers ontvangen. Een collega uit
de verkoop vraagt u of u de adressen
wilt doorgeven.

Deel deze informatie niet zonder uw
leidinggevende of de Data Protection
Officer / Data Protection Coordinator te raadplegen. Gegevens mogen
in principe alleen maar gebruikt
worden voor het doel waarvoor ze
verstrekt zijn.
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID OP DE WERKPLEK

BEVEILIGING
EN BESCHERMING VAN
INFORMATIE, KENNIS EN
INTELLECTUELE EIGENDOM
MAN Truck & Bus bezit internationaal beschermde patenten en beschikt bovendien over omvangrijke bedrijfs- en
zakengeheimen evenals over technische knowhow. Deze
kennis vormt de basis van ons zakelijk succes. Het onbevoegd doorgeven van zulke kennis kan zeer grote schade
tot gevolg hebben voor MAN Truck & Bus en voor de
betreffende medewerker leiden tot arbeids-, civiel- en
strafrechtelijke gevolgen.

O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

	Wij zijn ons bewust van de waarde van de bedrijfseigen knowhow en
beschermen deze zorgvuldig.
	Wij erkennen de intellectuele eigendom van concurrenten, zakenpartners en
andere derden.
M IJN BI JDRAGE

	Ik behandel alle informatie van MAN en het Volkswagen-concern met zorg
en geef deze niet zonder toestemming door. Ik besteed met name bijzondere aandacht aan informatie over technische knowhow, patenten, bedrijfsen zakengeheimen.
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VOORBEELD

U bent betrokken bij de ontwikkeling
van een innovatieve technologie. U moet
de ontwikkeling presenteren aan verschillende MAN-vestigingen en wilt voor
de presentatie graag uw laptop meenemen waarop de desbetreffende documenten staan opgeslagen. U bent van
plan deze documenten in het vliegtuig of
in de trein, op weg naar de verschillende
vestigingen, nog eens door te nemen.

U moet ervoor zorgen dat niemand op de hoogte wordt gesteld
van gevoelige informatie van MAN
Truck & Bus. Anders kan dit leiden
tot ernstige concurrentienadelen.
Vraag dergelijke informatie niet op
op plaatsen waar derden toegang
hebben tot deze informatie of er
nota van kunnen nemen.
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID OP DE WERKPLEK

IT-VEILIGHEID

Informatietechnologie (IT) c.q. elektronische gegevensverwerking (EGV) is niet weg te denken uit de alledaagse
werkdag bij MAN Truck & Bus, maar brengt ook een groot
aantal risico’s met zich mee. Denk daarbij vooral aan de
belemmering van gegevensverwerking door malware
(„virussen”), het verliezen van gegevens door programmafouten of het misbruiken van gegevens (bijvoorbeeld door
hackers).
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O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

	Wij besteden aandacht aan IT- en EGV-beveiliging en houden ons aan de
geldende regelgeving.
M IJN BI JDRAGE

	Ik maak mezelf vertrouwd met de van toepassing zijnde IT-beveiligingsvoorschriften en houd mij aan de daarin opgenomen richtlijnen. Ik ben me ervan
bewust dat ongecodeerde gegevensuitwisseling (bijvoorbeeld via e-mail of
USB-stick) geen veilig communicatiemiddel is.

VOORBEELD

U bent onderweg en krijgt een USBstick om tijdens een vergadering een
document uit te wisselen.

Gebruik uitsluitend gegevensdragers of systemen voor gegevensuitwisseling die door MAN Truck & Bus
ter beschikking worden gesteld en
handel volgens de richtlijnen voor
informatieclassificatie. Laat u het
document bijvoorbeeld per e-mail
sturen. Open echter nooit e-mails
en bijlagen die verdacht lijken of die
u van onbekenden ontvangt; dit om
te voorkomen dat malware in het
bedrijfsnetwerk terechtkomt.
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID OP DE WERKPLEK

OMGANG MET
BEDRIJFSVERMOGEN
De materiële en immateriële vaste activa van MAN Truck
& Bus dienen ter ondersteuning van onze medewerkers bij
het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen van de onderneming en mogen alleenvoor zakelijke doeleinden worden
gebruikt.
O NDE R NE MI NG SPRIN CIP E

	Wij respecteren de materiële en immateriële activa van MAN Truck & Bus en
gebruiken deze niet voor niet-zakelijke doeleinden.
M IJN BI JDRAGE

	Ik houd mij aan de bedrijfsvoorschriften en ga zorgvuldig om met
bedrijfsmiddelen.
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VOORBEELD

Uw voetbalvereniging plant een teamreis tijdens het weekend. De trainer
vraagt u of u als medewerker van MAN
Truck & Bus een demonstratiebus kunt
„regelen” uit het wagenpark van MAN
Truck & Bus.

Demonstratiebussen kunnen in principe ook door MAN Truck & Bus
-medewerkers worden gehuurd
tegen marktconforme condities. Een
demonstratiebus kunt u niet gratis
krijgen voor privédoeleinden en ook
niet gratis beschikbaar stellen aan
derden.
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ONDERSTEUNING

Indien nodig kunnen interne en
externe instanties u ondersteunen
bij het omgaan met de Code of Conduct. Daarnaast zijn eveneens andere
vrijwillige verbintenissen en principes
van toepassing. Alle richtlijnen van
MAN Truck & Bus zijn terug te vinden
in het MAN House of Policies: https://
hop.man.lan
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ONDERSTEUNING

Werknemersvertegenwoordiging
	Wij erkennen het fundamentele recht van alle werknemers om vakbonden
en werknemersvertegenwoordigingen op te richten.
	Wij zetten ons in om op een open en vertrouwensvolle manier samen te
werken met de werknemersvertegenwoordigers, om een constructieve en
coöperatieve dialoog aan te gaan en te streven naar een eerlijke belangenafweging. Een professionele benadering van de werknemersvertegenwoordigers, die werknemers niet bevoordeelt of discrimineert, is een integraal
onderdeel van de bedrijfscultuur van MAN Truck & Bus.
	De toekomst van MAN Truck & Bus en haar medewerkers wordt veiliggesteld aan de hand van coöperatief conflictmanagement en sociaal engagement, gebaseerd op en met als doel het economisch en technologisch
concurrentievermogen te verzekeren. Economische efficiëntie en werkzekerheid zijn even belangrijke en gemeenschappelijke doelstellingen.

Hulp / contact
	Ons eerste aanspreekpunt voor vragen of twijfels over de Code of Conduct
is onze leidinggevende. Daarnaast kan ieder van ons vertrouwelijk contact
opnemen met de Chief Compliance Officer en de Compliance Officers van
de betreffende entiteit en met de centrale Compliance Helpdesk:
E-mailadres: compliance.helpdesk@traton.com
Telefoon: +49 89 36098-555
	Daarnaast zijn er ook andere interne aanspreekpunten, zoals de personeelsafdeling, de werknemersvertegenwoordiging of de verantwoordelijke
afdeling.
	Wij kunnen klachten in het kader van bestaande bedrijfsregels richten aan
onze leidinggevende, de Compliance Champion, de personeelsafdeling of
elke andere relevante afdeling.
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	Bovendien kunnen wij, bij vermoeden van een overtreding van de regelgeving, dit in alle vertrouwen en rechtstreeks aan onze collega's van het
TRATON Investigation Office melden. In samenwerking met de verantwoordelijke MAN-onderzoekseenheid wordt ervoor gezorgd dat volledige en
gepaste onderzoeken worden uitgevoerd. Meer informatie omtrent de MAN-klokkenluiderskanalen voor het vertrouwelijk, wereldwijd, 24 uur per dag
en - indien gewenst - anoniem melden van mogelijke overtredingen van de
regelgeving is beschikbaar op de MAN Truck & Bus Website: www.man.eu/
speakup
Meer informatie kan teruggevonden worden op de MAN Truck & Bus Global
Corporate Website:
www.man.eu/compliance
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ONDERSTEUNING

Zelftest voor beslissingsondersteuning
	Als ik me in een bepaalde situatie afvraag of mijn gedrag overeenstemt met
de principes beschreven in de Code of Conduct, moet ik mezelf de volgende
vragen stellen:

1. Heb ik alle relevante zaken in aanmerking genomen bij het nemen

van mijn beslissing en heb ik ze correct afgewogen? (inhoudelijke test)

2. Ben ik ervan overtuigd dat mijn beslissing in overeenstemming is
met de wettelijke en interne richtlijnen? (legaliteitstoets)

3. Sta ik achter mijn beslissing als die aan het licht komt?
(disciplinaire test)

4. Ben ik er voorstander van dat in alle vergelijkbare gevallen in het
hele bedrijf dezelfde beslissing wordt genomen? (generalisatietest)

5. Denk ik nog steeds dat mijn beslissingen juist zijn als mijn bedrijf
deze in het openbaar moet vertegenwoordigen? (publieke test)

6. Zou ik mijn eigen beslissing als betrokkene accepteren?
(betrokkenheidstest)

7. Wat zou mijn familie vinden van mijn beslissing? (tweede mening)
	Als ik de vragen 1–6 met „ja” kan beantwoorden en als ik ook op vraag 7
een positief antwoord kan geven, dan is mijn gedrag zeer waarschijnlijk in
overeenstemming met onze principes. Bij vragen of twijfels kan ik contact
opnemen met de in dit hoofdstuk genoemde aanspreekpunten.
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Meest actuele versie van de Code of Conduct:
De meest actuele versie van de Code of Conduct kunt u steeds
terugvinden op het intranet via https://inside.man.lan/en en op
internet via www.man.eu/codeofconduct
Deze Code of Conduct versie 1.0 van MAN Truck & Bus SE vervangt
versie 2.1 van MAN SE.
Om de leesbaarheid te bevorderen, wordt bij het noemen van personen
soms de mannelijke vorm gebruikt. In dergelijke gevallen worden alle
voornaamwoorden geacht te verwijzen naar alle geslachten.
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