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VOORWOORD VAN DE DIRECTIE

Beste collega’s,

Middels onze individuele activiteiten leveren wij een belangrijke
bijdrage aan het succes van MAN Truck & Bus. Alleen als wij allen
tezamen ons best doen, kunnen we onze doelen bereiken en internationaal succesvol zijn. Daartoe behoort ook dat we ons altijd
van onze beste kant laten zien.
We willen wereldwijd een vertrouwde, betrouwbare en integere
partner zijn voor onze klanten, Business Partners, collega’s en de
maatschappij. We kunnen hun vertrouwen alleen behouden als
we verantwoordelijk zijn voor ons gedrag. Daarom moet het voor
onsaltijd en overal vanzelfsprekend zijn dat we ons altijd en overalaan alle geldende wetten houden, de ethische basiswaarden respecterenen duurzaam handelen. Dat is onze verantwoordelijkheid
als bedrijf die ieder van ons hoort na te leven, zowel de directie als
de leidinggevenden en iedere afzonderlijke medewerker.
Deze Code of Conduct ondersteunt ons bij dit streven, doordathet
bindende richtlijnen bevat en aan de hand van voorbeeldenbeschrijft hoe we om moeten gaan met conflictsituaties, die kunnenvoorkomen in de dagelijkse praktijk. Samen met onze bedrijfswaarden Klantgericht handelen, Integriteit, Respect, Teamgeest en
Vastbeslotenheid evenals de hieruit voortvloeiende richtlijnen vormt
de Code of Conduct het kader waarbinnen wij elke dag handelen.
We willen u daarom vragen zich vertrouwd te maken met de inhoud
van de Code of Conduct en u hieraan te houden tijdens uw dagelijkse werkzaamheden. Bespreek de voorbeelden met uw collega’s
en aarzel niet om bij twijfel of vragen contact op te nemen met de in
hoofdstuk 4 genoemde contactpersonen. Zij helpen u graag verder.

CODE OF CONDUCT

VOORWOORD VAN DE DIRECTIE
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Laten we samen als voorbeeld dienen door correct te handelen en
door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen.

Alexander Vlaskamp
Chief Executive Officer
MAN Truck & Bus SE

Michael Kobriger
Member of the Executive Board
for Production & Logistics
MAN Truck & Bus SE

Inka Koljonen
Member of the Executive Board for Finance
MAN Truck & Bus SE

Friedrich Baumann
Member of the Executive Board
for Sales & Customer Solutions
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Arne Puls
Chief Personnel Officer & Labour Director
MAN Truck & Bus SE

Dr. Frederik Zohm
Member of the Executive Board
for Research & Development
MAN Truck & Bus SE
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MAN TRUCK & BUS-BEDRIJFSWAARDEN

Ons doel?
Samen de beste zijn!

KLANTGERICHT HANDELEN

We lossen de problemen van onze klanten op.

▪ We leveren onze bijdrage aan het succes van onze klanten.
▪ We vergroten de winstgevendheid van onze klanten.
▪ We geven de toekomstige oplossingen voor vervoer en energie vorm.

CODE OF CONDUCT

MAN TRUCK & BUS-BEDRIJFSWAARDEN

INTEGRITEIT

We geven het voorbeeld door correct te handelen.

▪ We komen onze beloften na.
▪ We zijn verantwoordelijk voor ons handelen.
▪ We volgen wetten en compliance-normen.

RESPECT

We nemen door ons handelen maatschappelijke verantwoordelijkheid.

▪ We respecteren ieder individu en we gaan verantwoordelijk om met
het milieu.
▪ We behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden.
▪ We luisteren naar anderen en leven ons in de ander in.

TEAMGEEST

We bundelen onze krachten om de eerste te zijn.

▪ We gebruiken verschillen als kansen.
▪ We blijven bij elkaar, winnen en verliezen samen.
▪ We dagen elkaar uit om beter te worden.

VASTBESLOTENHEID

We groeien boven onszelf uit.

▪ We maken oplossingen van uitdagingen.
▪ We zetten vol betrokkenheid en gemotiveerd de volgende stap.
▪ We leren van onze fouten.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR COMPLIANCE

Onze verantwoordelijkheid
voor compliance

Het succes van ons bedrijf is in belangrijke mate afhankelijk van
eerlijk, integer en ethisch correct handelen door alle medewerkers,
d.w.z. directie, managers en iedere afzonderlijke werknemer. Dat
betekent ook dat we intern en extern waarheidsgetrouw, volledig
en tijdig verslag uitbrengen en communiceren.
Het is ons gemeenschappelijke doel om de verantwoordelijk te
nemen voor ons bedrijf en de reputatie van ons merk te beschermen.
In lijn met onze toewijding aan duurzaamheid zijn we ons daarbij
bewust van onze verantwoordelijkheid voor de economische, sociale
en ecologische gevolgen van ons handelen. Daartoe behoort ook
dat de binnen het bedrijf van kracht zijnde richtlijnen door ons
allen altijd en overal worden gevolgd en nageleefd. Onze directie
en leidinggevenden hebben daarbij een bijzondere en verantwoordelijke rol: ze hebben een voorbeeldfunctie en moeten gedrag dat
in strijd is met de richtlijnen van het bedrijf tegengaan, de medewerkers beschermen en het bedrijf zowel intern als extern integer
vertegenwoordigen.
Deze Code of Conduct helpt ons daarbij doordat het mogelijke
risico- en conflictsituaties laat zien en deze aan de hand van voorbeelden toelicht.
De inhoud van deze Code of Conduct is samengevat in drie fundamentele hoofdpunten:

Onze verantwoordelijkheid als lid van de maatschappij
Onze verantwoordelijkheid als Business Partner
Onze verantwoordelijkheid op de werkplek.

CODE OF CONDUCT

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR COMPLIANCE
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De Code of Conduct dient als bindende richtlijn tijdens de dagelijkse werkzaamheden en wordt aangevuld met interne richtlijnen
en met in de arbeidsovereenkomst vastgelegde afspraken. Daarnaast houden we ons uiteraard aan de geldende nationale en
internationale wettelijke regelingen. Dat betekent ook dat we ons
niet bezighouden met activiteiten die gebaseerd zijn op fraude,
chantage, diefstal, verduistering of andere opzettelijke schade
aan de bedrijfsmiddelen van onze klanten of derden.
Het niet naleven van de Code of Conduct kan leiden tot aanzienlijke
schade. Niet alleen voor ons bedrijf, maar ook voor ons als medewerker en voor onze Business Partners en andere belanghebbenden. De Code of Conduct is daarom bindend voor ons allen,
ongeacht of we als medewerker, leidinggevende of directie binnen
het bedrijf werkzaam zijn. Schendingen van de Code of Conduct
worden niet getolereerd. Degene die de Code of Conduct schendt,
moet rekenen op passende consequenties die, afhankelijk van de
aard van de schending, kunnen variëren van arbeidsrechtelijke
maatregelen en civielrechtelijke schadevergoedingsvorderingen
tot strafrechtelijke sancties.
Om het niet zover te laten komen, zijn wij er allen verantwoordelijk
voor om ons vertrouwd te maken met de inhoud van de Code of
Conduct, deze mee te nemen in het eigen gedrag en hier rekening
mee te houden bij de besluitvorming. In geval van twijfel vragen
we om passend advies en kunnen we ons met vertrouwen richten
tot de Chief Compliance Officer en de Compliance Officers van de
betreffende entiteit en tot de centrale Compliance Helpdesk (contactgegevens in hoofdstuk 4).

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS LID 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
rechtsorde in acht te nemen, volgens
welke we handelen.
Iedere medewerker van MAN Truck
& Bus moet zich ook bewust zijn van
zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, met name het welzijn van
mens en milieu, en ervoor zorgen dat
ons bedrijf een bijdrage levert aan
duurzame ontwikkeling.
Uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid van MAN Truck & Bus ontstaan in het bijzonder de volgende
basisregels:

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS LID 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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B E DRI JFSB E GI NSEL EN

 	Wij respecteren, beschermen en ondersteunen wereldwijd de geldende
voorschriften voor de bescherming van de rechten van mensen en k inderen
(hierna Mensenrechten genoemd) als fundamentele en algemene richtlijnen.
We wijzen elk gebruik van kinder-, gedwongen en verplichte arbeid af 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 Business Partners.
M IJN BI JDRAGE

 	Ook ik als MAN Truck & Bus-medewerker kan een bijdrage leveren aan de
naleving van de mensenrechten. Ik neem de mensenrechten als fundamentele richtlijn in acht en ben alert op schendingen van de mensenrechten die
in mijn omgeving voorkomen.
	Als ik aanwijzingen heb voor schendingen van mensenrechten in mijn werkomgeving, probeer ik deze schendingen te voorkomen dan wel te v erhelpen.
Indien nodig informeer ik mijn leidinggevenden of de in hoofdstuk 4 genoemde
contactpersoon hierover.

VOORBEELD

U bent verantwoordelijk voor de inkoop
van bepaalde producten. U krijgt aanwijzingen dat in de productie van de
leverancier kinderen werkzaam zijn
of dat medewerkers moeten werken
onder mensonterende omstandigheden
(bijvoorbeeld blootgesteld aan gevaren
voor de gezondheid).

Neem de benodigde stappen en
informeer uw leidinggevende en de
betreffende instanties voor duurzame
relaties met leveranciers. Ons bedrijf
moet de handelsrelaties met deze
Business Partner nader onderzoeken
en indien nodig verbreken.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS LID VAN DE MAATSCHAPPIJ

GELIJKE KANSEN EN
GELIJKE BEHANDELING

Gelijke kansen en gelijke behandeling zijn belangrijke
hoekstenen voor een eerlijke en open omgang zonder
vooroordelen. MAN Truck & Bus moedigt een respectvol
en gelijkwaardig samenzijn, diversiteit en tolerantie aan.
Want op die manier is het mogelijk om een optimale productiviteit, concurrentie- en innovatievermogen, creativiteit en
efficiëntie te bereiken.
CODE OF CONDUCT

GELIJKE KANSEN EN GELIJKE BEHANDELING
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B E DRI JFSB E GI NSEL EN

 	We bieden gelijke kansen aan iedereen.
	We discrimineren niemand op basis van etnische achtergrond, nationaliteit,
ras, geslacht, religie, levensovertuiging, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, huidskleur, politieke gezindheid, sociale afkomst of andere wettelijk
beschermde criteria en dulden desbetreffend geen discriminatie. We streven
diversiteit na, zetten ons actief in voor inclusie en creëren een omgeving die
de individualiteit van ieder individu in het belang van het bedrijf bevordert.
De selectie, werving en ontwikkeling van onze medewerkers vindt principieel
plaats op basis van hun kwaliteiten en capaciteiten.
M IJN BI JDRAGE

 	Ik houd rekening met de hoofdbeginselen van gelijke kansen en gelijke
behandeling en spoor de mensen in mijn omgeving aan tot hetzelfde gedrag.
	Als ik schendingen waarneem van de beginselen van gelijke kansen en
gelijke behandeling (bijvoorbeeld door benadeling, laster en pesten op het
werk) wijs ik de betreffende personen op hun onjuiste gedrag. Mocht ik
hierop geen rechtstreekse invloed kunnen uitoefenen, dan meld ik het voorval
aan de personeelsafdeling of ik neem contact op met de in hoofdstuk 4
genoemde contactpersonen.

VOORBEELD

U krijgt van een bevriende collega te
horen dat op zijn afdeling een sollicitant
is afgewezen op grond van zijn huidskleur, hoewel hij de meest geschikte
kandidaat was voor de openstaande
vacature.

Help met het oplossen hiervan door
de zaak door te geven aan de verantwoordelijke personeelsafdeling,
zodat er passende maatregelen
kunnen worden genomen.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS LID VAN DE MAATSCHAPPIJ

PRODUCTCONFORMITEIT
EN -VEILIGHEID
Dagelijks komen talloze mensen in aanraking met onze
producten en diensten. MAN Truck & Bus is ervoor
verantwoordelijk om de uit de omgang met deze producten en diensten
resulterende risico’s, nadelen en gevaren voor g
 ezondheid,
veiligheid, milieu en vermogen van onze k
 lanten of derden
zoveel mogelijk uit te sluiten.
B E DRI JFSB E GI NSEL EN



Daarom is het niet alleen een wettelijke plicht maar ook ons recht om de
voor onze producten geldende wettelijke en overheidsvoorschriften e venals
interne normen na te leven. Onze producten voldoen aan de op dat moment
geldende stand van de techniek en zijn ontwikkeld in overeenstemming
met de wettelijke eisen. Net als de productbewaking van de voertuigen in
het veld wordt dit door processen en structuren continu en systematisch
gewaarborgd. Hiervoor sluiten we geen compromissen. We zorgen ervoor
dat bij eventueel voorkomende veiligheidsbedenkingen tijdig geschikte
maatregelen getroffen kunnen worden.

M IJN BI JDRAGE

 	Als ik vaststel of ik heb bedenkingen dat onze producten mogelijk gevaar
opleveren of dat voorschriften niet worden gevolgd, dan doe ik daar wat
aan. Ik meld het geval bij mijn leidinggevende en de verantwoordelijke
contactpersoon binnen het bedrijf voor bijvoorbeeld productveiligheid.

CODE OF CONDUCT

PRODUCTCONFORMITEIT EN -VEILIGHEID
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VOORBEELD

Een klant meldt u dat hij problemen
heeft met de techniek van een voertuig.
U bent er niet zeker van dat de oorzaak
daarvan gezocht moet worden bij een
bedieningsfout van de klant, of aan een
productie- of constructiefout.

Breng deze zaak ter sprake. Een
probleem dat door MAN Truck &
Bus verantwoord moet worden,
moet absoluut worden opgelost.
Ook bedieningsfouten van een klant
kunnen 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 LID VAN DE MAATSCHAPPIJ

MILIEUBESCHERMING

MAN Truck & Bus is wereldwijd aanbieder van bedrijfsvoertuigen en de bijbehorende dienstverlening. Daarbij is het
bedrijf zich bewust van zijn bijzondere verantwoordelijkheid
voor het milieu.
CODE OF CONDUCT

MILIEUBESCHERMING
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B E DRI JFSB E GI NSEL EN

 	Als commercieel bedrijf zijn we verantwoordelijk voor de milieuvriendelijkheid, de duurzaamheid van onze producten, locaties en diensten. We
gebruiken milieuvriendelijke, geavanceerde en efficiënte technologieën en
we implementeren deze over de gehele levenscyclus van onze producten.
Reeds bij de ontwikkeling en productie letten we op een milieuvriendelijke
omgang met de natuurlijke hulpbronnen, een voortdurende vermindering
van de impact op het milieu en het naleven van milieuwetten en -regels.
Daarnaast beoordelen we de milieuvriendelijkheid van de producten en
productiemethoden voortdurend en optimaliseren we deze als dat nodig is.
	We zijn een verantwoordelijk lid van de maatschappij en partner van de
politiek. Met beide gaan we de dialoog aan over toekomstige mobiliteits- en
energieconcepten en over de vormgeving van een ecologisch duurzame
ontwikkeling.
M IJN BI JDRAGE

 	Ik houd in het kader van mijn functie rekening met de belangen van de milieubescherming en ga doelmatig en zuinig om met energiebronnen en energie.
Ik zorg ervoor dat mijn activiteiten een zo gering mogelijk negatief effect
hebben op het milieu en dat ze in overeenstemming zijn met de milieuwetten en -regels.

VOORBEELD

U merkt dat uit een container een grote
hoeveelheid chemicaliën ontsnapt en
in de bodem verdwijnt.

Informeer direct een verantwoordelijke medewerker 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 LID VAN DE MAATSCHAPPIJ

GIFTEN, SPONSORING
EN LIEFDADIGHEID
MAN Truck & Bus geeft giften (dat wil zeggen gunsten op
vrijwillige basis zonder tegenprestatie) en sponsorgelden
(dat wil zeggen gunsten op basis van een contractueel
overeengekomen tegenprestatie) met als doel het positief
versterken van ons imago en onze zichtbaarheid in de buitenwereld. Ter voorkoming van belangenverstrengelingen
en om een uniform gedrag binnen het bedrijf te garanderen,
zijn giften en sponsoractiviteiten alleen binnen het kader
van de geldende rechtsorde en in overeenstemming met
de actuele interne bepalingen van de MAN Truck & Bus
toegestaan.

CODE OF CONDUCT

GIFTEN, SPONSORING EN LIEFDADIGHEID
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B E DRI JFSB E GI NSEL EN

 	We geven giften in contanten en goederen voor de volgende gebieden:
wetenschap, opleiding, welzijn en cultuur. Sponsoractiviteiten zijn daarnaast
toegestaan voor economie en sport.
	Giften en sponsoractiviteiten worden bij ons alleen toegestaan als ze door
de transparante goedkeuringsprocedure komen.
M IJN BI JDRAGE

 	Als ik vind dat sponsoring een ondersteunende waarde heeft, richt ik me
vooraf aan de binnen het bedrijf verantwoordelijke Sponsoring Manager.
	Het doen van giften vindt transparant plaats, dat wil zeggen het doel, de
ontvanger van de giften en de bevestiging van de gunst door de o ntvanger
van de giften zijn gedocumenteerd en traceerbaar. Ik volg de interne procedures en geef geen giften die de reputatie van ons bedrijf kunnen schaden.

VOORBEELD

Een lokale politicus vraagt u als medewerker bij MAN Truck & Bus om een
gelddonatie van het bedrijf voor de
verkiezingen.

Wijs dit verzoek af. Giften mogen
alleen na uitvoering van de daarvoor
bestemde toestemmingsprocedure
worden gegeven. In dit concrete
geval kan geen toestemming worden
gegeven voor de gift, omdat de concernrichtlijnen van MAN Truck &
Bus met betrekking tot de omgang
met giften en sponsoringactiviteiten
politiek gemotiveerde gunsten, zoals
giften aan partijen, aan partijen gelieerde instellingen of politici uitsluit.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS LID VAN DE MAATSCHAPPIJ

COMMUNICATIE EN
MARKETING
MAN Truck & Bus hecht waarde aan duidelijke en open
communicatie met medewerkers, Business Partners,
aandeelhouders en beleggers, de pers en andere belanghebbenden op een redelijke en wettelijke wijze. Ieder
van onze medewerkers heeft de verantwoordelijkheid om
de interne regels bij communicatie te volgen om een uniform en consistent optreden van het bedrijf te garanderen.
Daarbij respecteren al onze medewerkers de bijdragen van
de gesprekspartners en wordt rekening gehouden met diens
zakelijk en persoonlijk aanzien.
B E DRI JFSB E GI NSEL EN



Om het vertrouwen van klanten, financierders en andere belanghebbenden
te behouden, letten we op een uniforme en duidelijke communicatie. Voor
toezegging en doorvoering van geplande communicatie- en marketingactiviteiten stemmen we deze af met de verantwoordelijke communicatie- en
marketingafdeling.

M IJN BI JDRAGE

	Ik leg voor mijn bedrijf geen verklaringen af in het openbaar en ik verwijs
bij vragen steeds naar de afdeling communicatie. Als ik mij uit op openbare,
beroepsmatige of culturele evenementen of op het internet, dan maak ik
duidelijk dat het alleen om mijn persoonlijke mening gaat. Voor het juiste
gedrag op sociale netwerken raadpleeg ik de MAN Truck & Bus Social Media
Guideline.

CODE OF CONDUCT

COMMUNICATIE EN MARKETING
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VOORBEELD

U ziet op internet een opmerking waarin
iemand kritiek heeft op de productiemethoden in Azië en u weet dat de
beschuldigingen volledig uit de lucht
zijn gegrepen.

Ook als u de behoefte hebt om dit
onjuiste gedrag direct te corrigeren,
moet u contact opnemen met de
afdeling communicatie, omdat deze
uitgebreid en passend op deze
opmerking kan reageren.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS LID VAN DE MAATSCHAPPIJ

POLITIEKE
BELANGENBEHARTIGING
Politiek en wetgeving oefenen invloed uit op economische
kadervoorwaarden voor economisch handelen. Ook MAN
Truck & Bus beïnvloedt de maatschappij door de deelname aan het economische verkeer en kan in het kader
van de politieke belangenbehartiging (lobbying) de positie
van het bedrijf gericht inbrengen in besluitvormingsprocessen (zoals bijv. bij wetgevingsplannen).

CODE OF CONDUCT

POLITIEKE BELANGENBEHARTIGING
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B E DRI JFSB E GI NSEL EN

 	Lobbyen doen we centraal en conform de basisregels van openheid,
traceerbaarheid en verantwoordelijkheid. De 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 niet om namens het bedrijf invloed uit te oefenen op politieke
beslissingen als ik daartoe niet ben gemachtigd. Als ik daartoe gemachtigd
ben, houd ik me bij het uitoefenen van mijn taak aan de betreffende interne
richtlijnen.

VOORBEELD

Een bekende van u is parlementslid.
U weet dat binnenkort een voor MAN
Truck & Bus belangrijk wetsvoorstel in
het parlement zal worden besproken. U
denkt erover om contact op te nemen
met een kennis om hem het belang van
het bedrijf in verband met dit wetsvoorstel uit te leggen.

Spreek uw kennis niet aan over dit
onderwerp. Bij MAN Truck & Bus
wordt alleen centraal gecoördineerd, open en transparant gelobbyd. De juiste contactpersoon
voor zulke lobbyactiviteiten is de
communicatieafdeling.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS BUSINESS PARTNER

Integriteit, transparantie en eerlijkheid
vormen de sleutel om in het zakelijke
verkeer geloofwaardigheid en vertrouwen te scheppen. MAN Truck &
Bus hecht er daarom bijzonder veel
waarde aan om
de wettelijke randvoorwaarden, de
interne richtlijnen en de kernwaarden van het bedrijf consequent
om te zetten en deze duidelijk te
communiceren.
Daartoe behoort ook dat we onze
producten en diensten uitsluitend via
onze geautoriseerde distributiekanalen verkopen.
Uit de verantwoordelijkheid van MAN
Truck & Bus als Business Partner
vloeien in het bijzonder de volgende
basisregels voort:

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS BUSINESS PARTNER

BELANGEN-
VERSTRENGELINGEN

Er is sprake van belangenverstrengeling wanneer de persoonlijke belangen van een medewerker van MAN Truck
& Bus botsen met de belangen van MAN Truck & Bus of
wanneer de mogelijkheid h
 iertoe
bestaat. Een dergelijke belangenverstrengeling kan met name
het gevolg zijn van nevenactiviteiten. Als een medewerker
zijn persoonlijke belangen boven die van het bedrijf stelt,
dan kan dat MAN Truck & Bus schade toebrengen.
CODE OF CONDUCT

BELANGENVERSTRENGELINGEN
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B E DRI JFSB E GI NSEL EN

 	We respecteren de persoonlijke belangen en het privéleven van onze c ollega’s.
We hechten er echter waarde aan om verstrengelingen tussen privé- en
bedrijfsbelangen of zelfs maar de schijn daarvan te vermijden. We nemen
onze beslissingen uitsluitend op basis van zakelijke criteria en laten ons
niet beïnvloeden door persoonlijke belangen en relaties.
M IJN BI JDRAGE

 	Ik voorkom de schijn van een belangenverstrengeling en maak elk schijnbaar
of feitelijk optredende belangenverstrengeling bekend bij mijn leidinggevende
en indien nodig ook bij de verantwoordelijke personeelsafdeling. Samen
zoeken we naar een oplossing die geen invloed heeft op de belangen van
het bedrijf.

VOORBEELD

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

Informeer uw leidinggevende over
de situatie en stel hem op de hoogte
van de mogelijke belangenverstrengeling. Overleg met uw leidinggevende over de verdere procedure
en neem indien nodig contact op
met de in hoofdstuk 4 genoemde
compliance-contactpersoon.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS BUSINESS PARTNER

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 een gepast kader blijven en
geen inbreuk maken op interne en wettelijke regels, wordt
er geen bezwaar tegen gemaakt. Als zulke gunsten echter
buiten de gepaste kaders treden en worden misbruikt om
derden te beïnvloeden, dan kan dat strafbaar zijn.
CODE OF CONDUCT
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B E DRI JFSB E GI NSEL EN

 	In de bedrijfsrichtlijnen over de omgang met cadeaus, gastvrijheid en uitnodigingen voor evenementen is geregeld welke gunsten passend zijn en voor
welke een controle nodig is bij het aannemen en geven van gunsten.
M IJN BI JDRAGE

 	Ik maak me vertrouwd met de bedrijfsrichtlijn 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 belangenverstrengeling bestaat of zou kunnen optreden.

VOORBEELD

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

Ook als u vermoedt dat de zakelijke
relaties niet zullen worden beïnvloed door het accepteren van het
geschenk, moet u rekening houden
met de geldende bedrijfsrichtlijnen over de omgang met cadeaus,
gastvrijheid en uitnodigingen voor
evenementen. In geval van twijfel neemt u het cadeau niet aan.
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. Neem bij vragen contact op
met de in hoofdstuk 4 genoemde
compliance-contactpersoon.

MAN TRUCK & BUS
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VERBOD OP CORRUPTIE
Corruptie vormt een ernstig probleem in het economisch
verkeer. Corruptie heeft beslissingen uit onrechtmatige
redenen tot gevolg, verhindert voortgang en innovatie,
vervalst de concurrentie en schaadt de maatschappij.
Corruptie is verboden. Dit kan geldboetes voor MAN Truck
& Bus en strafrechtelijke sancties voor betrokken medewerkers als gevolg hebben.

B E DRI JFSB E GI NSEL EN



De kwaliteit van de producten en diensten van ons bedrijf vormt de sleutel tot
ons succes. Corruptie wordt niet getolereerd. We geven gunsten aan Business Partners, klanten of andere externe derden alleen als ze binnen de
wettelijk toegelaten randvoorwaarden en de vastgelegde interne richtlijnen
vallen.

M IJN BI JDRAGE

 	Ik koop nooit iemand om en ik laat me niet omkopen, noch direct noch
indirect. Ik informeer me over de interne regels voordat ik cadeaus geef
of in ontvangst neem of uitnodigingen en gastvrijheid toezeg of aanneem.
	Als ik aanwijzingen over corruptie ontvang, neem ik direct contact op met
één van de in hoofdstuk 4 genoemde compliance-contactpersonen.

CODE OF CONDUCT

VERBOD OP CORRUPTIE
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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. U bereidt een
offerte voor voor een uitgeschreven
grote opdracht van een potentiële klant.
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 vergoeding.

Het verzoek van de klant vormt corrupt gedrag. Breng uw leidinggevende en de verantwoordelijke compliance-contactpersoon hier direct
van op de hoogte (zie hoofdstuk 4).

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS BUSINESS PARTNER

OMGANG MET
FUNCTIONARISSEN EN
AFGEVAARDIGDEN
Voor de omgang met functionarissen, afgevaardigden,
regeringen, overheidsinstanties en andere o
 penbare
instellingen gelden meestal bijzondere wettelijke voorwaarden, waarbij een enkele schending al ernstige g
 evolgen
kan hebben en die MAN Truck & Bus blijvend kan uitsluiten van het toekennen van openbare aanbestedingen.

B E DRI JFSB E GI NSEL EN

 	Onze contacten met functionarissen en afgevaardigden dienen zich strikt
te houden aan recht en wetgeving evenals de betreffende interne richtlijnen
ter voorkoming van belangenverstrengelingen en corruptie. We geven ook geen
“facilitation payments”, dus betalingen aan functionarissen, om standaard
ambtsverrichtingen te versnellen.
M IJN BI JDRAGE

 	Ik ben me ervan bewust dat in de omgang met openbare o pdrachtgevers
bijzonder strenge regels gelden en ik informeer me d aarover. Bij vragen neem
ik contact op met de in hoofdstuk 4 genoemde compliance-contactpersoon.

CODE OF CONDUCT
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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 dat MAN Truck &
Bus de aanbesteding zal winnen.

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

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS BUSINESS PARTNER

ADVISEURS EN
BEMIDDELAARS
De 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 zoveel mogelijk uit te sluiten
dat de door MAN Truck & Bus betaalde vergoeding wordt
gebruikt als corruptiemiddel, moet bij het inzetten van

adviseurs voorzichtig te werk worden gegaan. 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.
B E DRI JFSB E GI NSEL EN

	Wij zetten adviseurs alleen in in overeenstemming met de wettelijke randvoorwaarden en de regels van de bedrijfsrichtlijn voor het inzetten van Business Partners met bemiddelaars- en / of representatiefunctie.
	Hierdoor garanderen we dat vergoedingen alleen worden betaald voor daadwerkelijk uitgevoerde advies- en bemiddelingswerkzaamheden en dat de
vergoedingen in de juiste verhouding tot het uitgevoerde werk staan.

CODE OF CONDUCT
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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 bedrijfsrichtlijn voor het inzetten van Business Partners met bemiddelaars- en / of
representatiefunctie.
	Ik zorg ervoor dat de contracten die ik moet verantwoorden ook met het oog
op vergelijkbare contracten met andere bemiddelaars de wettelijke en economische controle doorstaan.

VOORBEELD

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

U kunt strafbaar zijn als u met deze
extra provisie instemt en als 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 bedrijfsrichtlijn voor het inzetten van Business
Partners met bemiddelaars- en / of
representatiefunctie.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS BUSINESS PARTNER

VERBOD OP WITWASSEN
EN FINANCIERING VAN
TERRORISME
In bijna alle landen ter wereld bestaan wetten tegen het
witwassen 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 op die manier de herkomst te verbergen. Van financiering
van terrorisme is sprake als gelden of andere middelen
voor strafbare terroristische daden of ter ondersteuning
van terroristische organisaties worden gebruikt. Aansprakelijkheid wegens witwassen betekent niet dat de betrokkene ervan op de hoogte is dat geld wordt witgewassen
door de betreffende rechtshandeling of de betreffende
overschrijving. Zelfs onbedoeld meewerken aan witwassen
kan zware straffen tot gevolg hebben voor iedereen die
erbij is betrokken.

CODE OF CONDUCT
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B E DRI JFSB E GI NSEL EN

	We controleren de identiteit van klanten, Business Partners en andere derden
met wie we zaken willen doen zorgvuldig. Het is ons uitdrukkelijke doel om
alleen handelsrelaties te onderhouden met serieuze partners, waarvan de
handelsactiviteiten overeenstemmen met de wettelijke voorschriften en wier
bedrijfsmiddelen van wettige afkomst zijn.
	Binnenkomende betalingen wijzen we direct toe aan de bijbehorende diensten
en we boeken ze. We 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 waakzaam en ga verdacht gedrag van klanten,
Business Partners en andere derden na. Als er aanwijzingen zijn die een
dergelijke verdenking kunnen ondersteunen, dan richt ik me direct tot de
verantwoordelijken voor witwassen of één van de in hoofdstuk 4 genoemde
compliance-contactpersonen.
	Ik houd me binnen mijn verantwoordelijkheden aan alle van toepassing
zijnde voorschriften voor de vastlegging en boekhouding bij transacties en
overeenkomsten.

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 door
overschrijving 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 om advies bij
de in hoofdstuk 4 genoemde
compliance-contactpersonen.

MAN TRUCK & BUS
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS BUSINESS PARTNER

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. Als er sprake
is van onregelmatigheden, dan heeft dat mogelijk zwaarwegende gevolgen voor het bedrijf en ook voor de verantwoordelijke personen.
B E DRI JFSB E GI NSEL EN

	Wij houden ons strikt aan de wettelijke randvoorwaarden voor r egelmatige
boekhouding en financiële berichtgeving. Transparantie en correctheid
hebben voor ons eerste prioriteit. Daarom informeren we regelmatig alle
kapitaalmarktdeelnemers over de huidige financiële situatie en de gang
van zaken. We publiceren elk kwartaal ons financieel overzicht dat conform
nationale en internationale voorschriften voor financiële berichtgeving is
opgesteld.
M IJN BI JDRAGE

	Binnen mijn verantwoordelijkheden organiseer ik de procedures zo, dat alle
zakelijke financiële gegevens correct en op tijd kunnen worden opgenomen
in de boekhouding. Ik richt me bij vragen over de correcte vastlegging van
de gegevens tot mijn leidinggevende of tot de verantwoordelijke financiële
afdeling.

CODE OF CONDUCT
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VOORBEELD

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

Laat een dergelijk voornemen achterwege. Boekingen moeten altijd
correct plaatsvinden. Verkeerde
boekingen kunnen ernstige gevolgen
hebben voor het bedrijf en voor de
afzonderlijke medewerker.

MAN TRUCK & BUS

42

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS BUSINESS PARTNER

BELASTINGEN EN
INVOERRECHTEN
Gezien onze wereldomvattende activiteiten en bij het ontsluiten
van nieuwe markten moeten verschillende wettelijke regels
worden nageleefd met betrekking tot internationale handel,
belastingrecht en invoerrechten. Door ons te houden aan
belasting- en invoervoorschriften wordt vertrouwen geschept
bij de klanten en financiële instanties en in de buitenwereld.
Als er sprake is van onregelmatigheden, kan dat voor MAN
Truck & Bus aanzienlijke financiële schade en een aanzienlijke schade aan de reputatie ten gevolge hebben en ook de
verantwoordelijke medewerker moet met negatieve gevolgen rekening houden.
B E DRI JFSB E GI NSEL EN

	We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het
voldoen aan de belasting- en invoerplichten en spreken ons uitdrukkelijk uit
voor het volgen van de nationale en internationale wettelijke voorschriften.
M IJN BI JDRAGE

	Binnen mijn verantwoordelijkheden geef ik de interne structuren en procedures
op zo’n wijze vorm dat de door de betreffende bedrijven te betalen belastingen
en invoerrechten volledig, correct en tijdig worden vastgesteld, in de boekhouding
worden opgenomen en aan de betreffende financiële autoriteiten worden betaald.
	Indien ik in mijn werkomgeving inbreuk op belasting- en invoerrechten vaststel, doe ik al het mogelijke om dit te voorkomen of te verhelpen. Mocht dat
niet mogelijk zijn, dan richt ik me tot de betreffende contactpersoon op het
gebied van belastingen en invoerrechten.
CODE OF CONDUCT
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VOORBEELD

U bent verantwoordelijk voor de registratie van bepaalde b edrijfsvoorvallen
op handelsrechtelijk gebied, zoals
overheadkosten (onderhoudskosten)
en productiekosten. Een project overschrijdt op een vroeg tijdstip bepaalde
controlling-kengetallen. U krijgt daardoor een instructie voor het boeken van
onderhoudswerkzaamheden, hoewel
het ongetwijfeld over een investering
en daarmee om dwingend te activeren
productiekosten gaat.

Boek in elk geval conform de wettelijke voorschriften. Alle bedrijfsvoorvallen moeten conform de handelsrechtelijke en belastingtechnische
voorschriften in de boekhouding
worden opgenomen, omdat de boekhouding de basis voor de belastingaangifte vormt. Fouten in de
boekhouding kunnen daardoor tot
onjuiste belastingaangiftes voeren
en zware belasting- en invoerrechten gerelateerde gevolgen hebben
voor het bedrijf en voor de verantwoordelijke medewerker.

MAN TRUCK & BUS
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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 - voor het welzijn van alle
marktdeelnemers. 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 marktleidende positie. Er is
sprake van misbruik bij bijvoorbeeld ongelijke behandeling van klanten zonder een gegronde reden (discriminatie), leveringsweigering, bij het doordrukken van ongepaste inkoop- of verkoopprijzen en condities of bij koppel
verkopen zonder een gegronde reden voor de verlangde
extra prestatie. Concurrentieverstorend 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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B E DRI JFSB E GI NSEL EN

	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 marktleidende positie
heeft, maken wij geen misbruik van deze positie.
	In de omgang met onze geautoriseerde zakenpartners volgen we de spe
cifieke kadervoorwaarden met betrekking tot antitrustwetgeving voor
verkoopsystemen op.
M IJN BI JDRAGE

	Ik let er bij elk contact met concurrenten op dat er geen informatie wordt
aangenomen of verstrekt, die kan leiden tot conclusies over het huidige of
toekomstige zakelijke gedrag van de informatieverstrekker.
	Ik vermijd in gesprekken of bij ander contact met concurrenten onderwerpen
die van belang zijn voor de onderlinge concurrentie. Daartoe behoren onder
andere prijzen, prijszetting, bedrijfsplannen, de stand van ontwikkelingen en
levertermijnen.

CODE OF CONDUCT
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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 zakelijke plannen 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
het bedrijf waarvoor hij werkzaam
is. I nformeer direct uw verantwoordelijke, in hoofdstuk 4 genoemde
compliancecontactpersoon en
bespreek met hem wat u verder
moet doen.

MAN TRUCK & BUS
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INKOOP

MAN Truck & Bus is bij zijn handelsactiviteiten contractueel verbonden met een groot aantal leveranciers en
dienstverleners.
CODE OF CONDUCT

INKOOP
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B E DRI JFSB E GI NSEL EN

	We kiezen leveranciers en dienstverleners zorgvuldig uit op basis van zakelijke criteria.
	Bij de inkoop van producten en diensten betrekken we de verantwoordelijke
inkoopafdelingen volgens de betreffende inkooprichtlijnen.
M IJN BI JDRAGE

	Ik geef niet eenzijdig zonder zakelijke redenen de voorkeur aan een leverancier of dienstverlener en voorkom elke belangenverstrengeling.
	Ik koop geen producten of diensten in zonder eerst informatie in te winnen
over de markt en alternatieve aanbieders. Daarbij let ik op de van toepassing
zijnde inkooprichtlijnen en schakel tijdig in het inkoopproces de verantwoordelijke inkoopafdeling in.

VOORBEELD

U wordt erop gewezen dat een medewerker van MAN Truck & Bus tegen de
geldende inkooprichtlijnen in opdrachten wil geven aan een leverancier
zonder daar de verantwoordelijke
inkoopafdeling bij te betrekken.

Richt u tot de verantwoordelijke
inkoopafdeling of tot de in hoofdstuk 4 genoemde contactpersoon
om ervoor te zorgen dat het voor
het bedrijf meest voordelige aanbod
wordt gebruikt.

MAN TRUCK & BUS
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EXPORTCONTROLE
Het grensoverschrijdende handelsverkeer heeft in het kader
van de exportcontrole te maken met verboden, beperkingen,
goedkeuringen of andere bewakingsmaatregelen. De voor
de export gecontroleerde bepalingen hebben behalve op
goederen ook betrekking op technologie en software. Naast
de eigenlijke export valt hier ook tijdelijke export onder, zoals
het meenemen van voorwerpen en technische tekeningen
op zakenreizen, evenals technische overdrachten, bijvoorbeeld per e-mail of cloud.
Ongeacht het leveringsproces is het nog steeds verboden
om zaken te doen met personen of bedrijven die op sanctielijsten worden vermeld.

B E DRI JFSB E GI NSEL EN

	Wij letten op het naleven van alle voorschriften voor de import en export van
goederen, diensten en informatie.
M IJN BI JDRAGE

	Bij beslissingen over de import of export van producten en diensten controleer
ik zelf of deze beslissing mogelijk onder de exportcontrole valt. In geval van
twijfel vraag ik om advies bij de verantwoordelijke afdeling op het gebied
van invoerrechten en internationale handel.

CODE OF CONDUCT
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VOORBEELD

U krijgt een aanvraag van een potentiële klant die MAN Truck & Bus de
opdracht wil geven producten te leveren aan een land dat mogelijk als
embargoland is gedefinieerd.

Ga samen met de verantwoordelijke
afdeling na welke exportbeperkingen
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.

MAN TRUCK & BUS
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VERBOD OP HANDEL
MET VOORKENNIS
Wettelijke regels (in Europa met name de verordening op
marktmisbruik) verbieden het gebruik of het doorgeven
van insiderinformatie bij de koop of verkoop van aandelen,
andere waardepapieren of financiële instrumenten. Hetzelfde
geldt voor de aanbeveling aan derden of het aanzetten van
derden tot het uitvoeren van insideractiviteiten of de onrechtmatige openbaring van insiderinformatie. Regels van de
betreffende nationale wetgeving kunnen andere verboden
bevatten. Insiderinformatie bestaat uit nauwkeurige informatie over niet openlijk bekende omstandigheden die, als deze
bekend wordt, de beurskoers van het betreffende waardepapier, bijvoorbeeld het MAN- of Volkswagen-aandeel, of het
financiële instrument aanzienlijk kan beïnvloeden.

B E DRI JFSB E GI NSEL EN

	We behandelen insiderinformatie die relevant is voor beurskoersen in overeenstemming met de kapitaalmarktrechtelijke bepalingen en tolereren geen
insideractiviteiten. Kennis over voor insiders relevante plannen en procedures
mogen we alleen intern volgens de daarvoor geldende interne richtlijnen
gebruiken en niet aan buitenstaanders, inclusief familieleden (zoals echtgenoot / echtgenote) doorgeven.
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M IJN BI JDRAGE

	Ik zal insideractiviteiten noch uitvoeren noch een daarmee samenhangende
aanbeveling aan derden uitbrengen of derden daartoe aanzetten. Daarnaast
zal ik geen insiderinformatie openbaren, behalve wanneer dat plaatsvindt in
het kader van de normale uitoefening van mijn activiteiten onder b etrachting
van de daarvoor van toepassing zijnde interne richtlijnen. Ik zal mij vertrouwd
maken met de betreffende interne richtlijnen.
	Als ik toegang heb tot insiderinformatie, koop en verkoop ik geen waardepapieren of financiële instrumenten met behulp van deze insiderinformatie.
Dat betreft niet alleen de handel in aandelen van MAN Truck & Bus resp. op
de beurs genoteerde bedrijven van het Volkswagen-concern of dochterondernemingen, maar principieel elk waardepapier of financieel instrument (dus
ook die van leveranciers).

VOORBEELD

U bent door uw werkzaamheden bij
MAN Truck & Bus te weten gekomen,
dat er binnenkort bekend zal worden
gemaakt dat het Volkswagen-concern een nieuw bedrijf heeft gekocht.
U weet dat een goede vriend momenteel overweegt zijn Volkswagen-aandelen te verkopen. Aangezien na de
bekendmaking van de aankoop van de
nieuwe divisie de koers van de Volkswagen-aandelen waarschijnlijk zal stijgen, overweegt u om uw vriend erop te
wijzen dat hij met de verkoop van zijn
aandelen nog even 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
medewerker te beschermen en voor
diens veiligheid te zorgen.
Bescherming en veiligheid gelden
evenzeer voor de gegevens van
medewerkers en klanten als voor
bedrijfsspecifieke kennis en het
bedrijfsvermogen.
Voor de verantwoordelijkheid op de
werkplek gelden de volgende basisregels voor de 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 bijzonder serieus. We garanderen veiligheid op het werk en de
bescherming van de gezondheid in het kader van de van
kracht zijnde nationale bepalingen en op basis van het
ARBO-beleid van het bedrijf.
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B E DRI JFSB E GI NSEL EN

Door een voortdurende verbetering van de arbeidsvoorwaarden en door
een groot aantal preventie- en gezondheidsbevorderende maatregelen
behouden en verbeteren wij de gezondheid, het prestatievermogen en de
werktevredenheid van onze medewerkers.
M IJN BI JDRAGE

	Ik houd me aan de voorschriften van het ARBO-beleid. Ik breng nooit de
gezondheid en veiligheid van mijn collega’s of Business Partners in gevaar.
Ik gebruik in het kader van mijn bevoegdheden alle van toepassing zijnde
en wettelijk voorgeschreven maatregelen om te garanderen dat mijn werkplek altijd veilig werken mogelijk maakt. Door vrijwillig gebruik te maken
van de preventie- en gezondheidsbevorderende maatregelen lever ik een
actieve bijdrage aan het behouden en verbeteren van mijn gezondheid.

VOORBEELD

U stelt vast dat een machine op uw
afdeling kennelijk een defect in de
elektronica heeft.

Plaats de machine duidelijk buiten
bedrijf en meld dit aan de verantwoordelijke leidinggevende. Het kan
gevaarlijk zijn om elektronische
apparatuur zelf te repareren en dit
is daarom niet toegestaan.

MAN TRUCK & BUS

58

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 contract of wettelijke grondslag plaatsvinden.
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B E DRI JFSB E GI NSEL EN

	Wij beschermen de persoonsgegevens van medewerkers, voormalige medewerkers, klanten, leveranciers en andere betrokkenen.
	We verzamelen, registreren, verwerken, gebruiken en bewaren persoonsgegevens alleen conform de wettelijke voorschriften.
M IJN BI JDRAGE

	Ik houd er rekening mee dat de registratie, opslag, verwerking en enig
ander gebruik van persoonsgegevens onderhevig is aan de goedkeuring van
de betrokkene of op basis van een contractuele overeenkomst of op basis
van een wettelijke grondslag moet plaatsvinden.
	Alle onderdelen van de informatieverwerking moeten zo zijn beveiligd, dat
de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, traceerbaarheid en belastbaarheid van de te beschermen informatie gegarandeerd wordt en dat onbevoegd gebruik wordt voorkomen.
	In geval van twijfel richt ik me tot mijn leidinggevende of de voor gegevensbescherming verantwoordelijke persoon.

VOORBEELD

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

Geef deze gegevens niet door zonder
overleg met uw leidinggevende of
de voor gegevensbescherming verantwoordelijke persoon. Gegevens
mogen in principe alleen maar
gebruikt worden voor het doel
waarvoor ze verstrekt zijn.
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID OP DE WERKPLEK

VEILIGHEID EN
BESCHERMING VAN
INFORMATIE, KENNIS EN
GEESTELIJK 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 sancties.

B E DRI JFSB E GI NSEL EN

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

	Ik ga zorgvuldig om met alle informatie van MAN Truck & Bus en het Volkswagen-concern en geef deze niet zonder toestemming door. Met name let ik
daarbij op informatie die technische kennis, patenten, bedrijfs- en zakengeheimen bevat.
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VOORBEELD

U bent betrokken bij de ontwikkeling van
een innovatieve technologie. U moet uw
ontwikkeling presenteren aan verschillende MAN Truck & Bus-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
kennis kan nemen van gevoelige
informatie die het eigendom van
MAN Truck & Bus is. Anders kan dit
tot een enorm concurrentienadeel
leiden. Vraag dergelijke informatie
niet op plaatsen op 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 het 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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B E DRI JFSB E GI NSEL EN

	We letten op IT- en EGV-veiligheid en houden ons aan de geldende regels.
M IJN BI JDRAGE

	Ik stel mezelf op de hoogte van de geldende IT-beveiligingsmaatregelen en
ik houd me aan de daarin opgenomen richtlijnen. Ik ben me ervan bewust
dat niet-versleutelde uitwisseling van gegevens (bijvoorbeeld via e-mail of
USB-stick) geen veilige communicatiemethode is.

VOORBEELD

U bent onderweg en u krijgt tijdens een
bespreking een USB-stick om een
document uit te wisselen.

Gebruik uitsluitend door MAN Truck
& Bus verstrekte gegevensdragers of
systemen voor het uitwisselen van
gegevens en volg de desbetreffende
richtlijnen voor het classificeren van
informatie. Laat het document bijvoorbeeld via e-mail opsturen. Open
echter nooit e-mails en bijlagen die
u verdacht voorkomen of die u van
onbekenden hebt ontvangen; daarmee voorkomt u dat schadelijke
software in het bedrijfsnetwerk
terechtkomt.
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEID OP DE WERKPLEK

OMGANG MET
BEDRIJFSVERMOGEN
Het materiële en immateriële vermogen van MAN Truck
& Bus dient ertoe om onze medewerkers te ondersteunen
bij het bereiken van de bedrijfsdoelen en mag alleen in het
kader van zakelijke regelingen worden gebruikt.

B E DRI JFSB E GI NSEL EN

We respecteren het materiële en immateriële vermogen van MAN Truck &
Bus en zetten dit niet in voor doeleinden die niet bedrijfsgerelateerd zijn.
M IJN BI JDRAGE

	Ik houd me aan de bedrijfsregels en ga behoedzaam en zorgvuldig om met
het bedrijfsvermogen.
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VOORBEELD

Uw voetbalvereniging wil een weekendje
weg organiseren. 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 medewerkers van
MAN Truck & Bus worden gehuurd
tegen marktconforme condities. Een
demonstratiebus mag u niet gratis
gebruiken voor privédoeleinden en
ook niet gratis beschikbaar stellen
aan derden.

MAN TRUCK & BUS

66

4

ONDERSTEUNING
PAG I NA
66 – 71

CODE OF CONDUCT

ONDERSTEUNING

Indien nodig bieden interne en externe
afdelingen ondersteuning bij de omgang
met de Code of Conduct. Daarnaast
gelden binnen het hele bedrijf verdere persoonlijke verplichtingen en
basisregels. Alle richtlijnen van MAN
Truck & Bus en deelconcerns vindt
u in het MAN House of Policies:
https://hop.man.lan
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ONDERSTEUNING

Ondernemingsraad
	We erkennen het basisrecht van alle medewerkers om vakbonden en ondernemingsraden te vormen.
	We zullen met de ondernemingsraad open en met vertrouwen samenwerken,
een constructieve dialoog voeren en een eerlijke afweging van de belangen
nastreven. Een professionele omgang met de ondernemingsraad, die noch
een voorkeursbehandeling noch benadeling toelaat, maakt deel uit van de
bedrijfscultuur van MAN Truck & Bus.
	Het zeker stellen van de toekomst van MAN Truck & Bus en de werknemers
vindt plaats in de geest van samenwerking bij het oplossen van conflicten en
de sociale verplichtingen op basis van en met als doel het economische en
technologische concurrentievermogen. Winstgevendheid en werkzekerheid
zijn gemeenschappelijke doelen met een evenredig belang.

Hulp / contacten
	
Onze eerste contactpersoon bij vragen of twijfels over de Code of Conduct is
de leidinggevende. Daarnaast kan ieder van ons zich op vertrouwelijke wijze
wenden tot de Chief Compliance Officer en de Compliance Officer van de
betreffende entiteit en tot de centrale Compliance Helpdesk:
E-mailadres: compliance.helpdesk@traton.com
Telefoon: +49 89 36098-555
Daarnaast staan bij vragen ook andere bedrijfsinterne afdelingen ter beschikking, zoals de personeelsafdeling, de ondernemingsraad en de desbetreffende
vakafdeling.
	Klachten kunnen we in het kader van de bestaande bedrijfsregels aan onze
leidinggevende, aan de daarvoor verantwoordelijke compliance-contactpersonen, aan de daarvoor bestemde personeelsafdeling of aan andere verantwoordelijke afdelingen richten.
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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 onderzoekseenheid van MAN Truck & Bus wordt ervoor gezorgd
dat volledige en gepaste onderzoeken worden uitgevoerd. Meer informatie
omtrent de klokkenluiderskanalen van MAN Truck & Bus voor het vertrouwelijk, wereldwijd, 24 uur per dag en - indien gewenst - anoniem melden van
mogelijke overtredin van de regelgeving is beschikbaar op de MAN Truck &
Bus-website: www.man.eu/speakup
Meer informatie kan gevonden worden op de bedrijfswebsite van MAN Truck &
Bus Global:
www.man.eu/compliance
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ONDERSTEUNING

Zelftest als hulpmiddel
	Mocht ik mij in een bepaalde situatie afvragen of mijn gedrag o vereenstemt
met de richtlijnen in de Code of Conduct, moet ik mezelf de volgende vragen
stellen:

1. Heb ik bij het nemen van mijn beslissing rekening gehouden met
alle relevante belangen en deze goed afgewogen? (vaktest)

2. Heb ik het gevoel dat mijn beslissing binnen het kader van wettelijke en interne richtlijnen valt? (legaliteitstest)

3. Sta ik achter mijn beslissing als deze aan het licht komt?
(leidinggevendetest)

4. Ben ik het er mee eens dat binnen het hele bedrijf beslissingen in

alle gevallen op dezelfde manier worden genomen? (algemeenheidstest)

5. Ben ik het nog steeds eens met mijn beslissingen als mijn bedrijf

deze in het openbaar moet vertegenwoordigen? (openbaarheidstest)

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

7. Wat zou mijn gezin van mijn beslissing zeggen? (tweede mening)
Als ik de vragen 1 t / m 6 met “ja” kan beantwoorden en ook vraag 7 positief
kan beantwoorden, dan komt mijn gedrag waarschijnlijk overeen met onze
basisregels. Als ik nog steeds vragen heb of twijfel, richt ik me tot de in dit
hoofdstuk genoemde personen / afdelingen.
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Meest actuele versie van de Code of Conduct:
De meest actuele versie van de Code of Conduct vindt u op
het intranet op https://inside.man.lan/en/ en op internet op
www.man.eu/codeofconduct
Vóór deze MAN Truck & Bus SE Code of Conduct versie 1.0 gold de
MAN SE versie 2.1.
Om de leesbaarheid te vergroten, wordt bij het noemen van
personen de mannelijke vorm gebruikt. Uiteraard geldt alle
informatie evenzeer voor personen van elk geslacht.
© MAN Truck & Bus SE
Governance, Risk & Compliance
Dachauer Straße 667
80995 Munich
Duitsland (Germany)
Stand: 02/2022
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