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Een boodschap van de

directie
We werken elke dag aan het creëren en leveren van innovatieve 
productoplossingen om schoner transport te stimuleren, en we willen u, 

onze medewerkers, bedanken voor ons succes. Elke dag toont u onze toewijding aan integriteit en 
uitmuntendheid terwijl wij schone transportoplossingen tot leven brengen. 

Elke dag moeten we ons houden aan complexe en steeds veranderende wet- en regelgeving en 
nieuwe strenge vereisten die van invloed zijn op onze markten, ons productaanbod en onze naleving. 
Daarom heeft Westport Fuel Systems onze Gedragscode (“de Code”) - omdat zaken doen ingewikkeld 
is en het moeilijk kan zijn om te weten wat het juiste is om te doen. Wanneer u de Code leest en volgt, 
zult u merken dat deze u zal helpen om onze waarden in stand te houden en goede beslissingen te 
nemen in uw dagelijkse werk. Als u nog steeds twijfelt, neem dan contact op en vraag om hulp.

Het is uw verantwoordelijkheid om de code te begrijpen, evenals het naleven van de beleidslijnen van 
ons bedrijf en onze wettelijke en regelgevende verplichtingen. Als u vragen hebt over de Code of hoe 
u het juiste doet, stel dan vragen (laat van u horen). U hebt mijn woord dat u bevoegd bent en dat van 
u wordt verwacht om het juiste te doen en om hulp te vragen bij moeilijke beslissingen, daadwerkelijke 
of vermoede conflicten. We hebben geen tolerantie voor onethisch gedrag. Ik wil dat u problemen 
aankaart en vragen stelt als iets niet juist lijkt of als u niet zeker weet wat u moet doen. Praat met uw 
manager, uw HR-vertegenwoordiger, onze nalevingsfunctionaris of via ons juridische team. U kunt ook 
hulp krijgen of zorgen melden via onze Ethiek-hotline (http://westport.ethicspoint.com) (internationale 
nummers en een online webformulier zijn beschikbaar).

Uw acties reflecteren per slot van rekening rechtstreeks op ons bedrijf en hebben de macht om onze 
reputatie te versterken of schaden. Het is aan een ieder van ons.

Onthoud dat het bereiken van onze doelen een teamactiviteit is, maar het begint bij u, met het in 
gedachten houden van onze Code en onze waarden. Partnersc happen en relaties zijn de weg 
waarlangs we kansen grijpen en waarde realiseren. Bedrijfsintegriteit, persoonlijke geloofwaardigheid 
en te allen tijde handelen met respect voor anderen, vormen het fundament van ons succes. Ongeacht 
waar u werkt of de baan die u hebt, u bent een belangrijk lid van het Westport Fuel Systems-team of 
wereldwijde netwerk en door ons werk met integriteit en respect te omarmen, zullen we de manier 
waarop de wereld zich beweegt veranderen. 

Met vriendelijke groet,

David M. Johnson, Chief Executive Officer

http://westport.ethicspoint.com
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We werken elke dag om onze inzet 
voor de waarden integriteit, respect en 
doorzettingsvermogen aan te tonen. We 
rekenen op elke medewerker en elk lid van ons 
wereldwijde netwerk om zakelijke relaties op 
te bouwen en beslissingen te nemen op een 
manier die overeenstemt met onze waarden.

Toegewijd aan integriteit:
Bedrijfsintegriteit, persoonlijke 
geloofwaardigheid en respect voor anderen, 
vormen de basis voor ons succes.

Klantgerichtheid:
Partnerschappen en relaties zijn de weg 
waarlangs we kansen grijpen en waarde 
realiseren. We bedienen onze klanten 
onverbiddelijk zodat ze snel kunnen 
reageren op kansen waarmee zij succes 
kunnen behalen.

Uitmuntende levering:
Onze toewijding aan uitvoering en resultaten 
voeden onze passie om uitte blinken en te 
innoveren. We richten ons op de investering 
in wat we het beste doen en voeden onze 
groei door efficiëntie te optimaliseren in onze 
processen, werkplek en waardeketen.

Teamwork en samenwerking:
Wij maken onze mensen mogelijk door 
samenwerking en partnerschappen te 
verrijken, onze diverse wereldwijde ervaring 
te benutten en het bedrijf in zijn geheel te 
bekijken, zoals onze belanghebbenden.

Duurzaamheid:
We streven ernaar om ervoor te zorgen 
dat de manier waarop we zakendoen een 
positieve invloed heeft op onze mensen, het 
milieu en de gemeenschappen waarin we 
werken en leven.

Visie
Een betere wereld creëren door middel van 
innovatieve energieoplossingen.

Missie
Ontwikkelen van de meest geavanceerde, 
schone brandstofsystemen en componenten om 
aantrekkelijke voordelen te bieden op het gebied 
van milieu, economie en energiebeveiliging voor 
klanten.

Waarden
Integriteit
We zijn transparant, eerlijk en ethisch in al onze 
interacties. We streven ernaar om te doen wat juist 
is en doen wat we zeggen dat we zullen doen.

Respect
Teamwerk en partnerschappen worden sterk 
gewaardeerd, waarbij verschil in meningen wordt 
gezien als een middel voor een beter resultaat.

Doorzettingsvermogen
Een bewezen vermogen om voortdurend door 
uitdagingen te drukken en succesvol te zijn.

Waar we voor staan
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Introductie
DOEL EN OVERZICHT
Deze Gedragscode reflecteert onze toewijding aan een cultuur van 
eerlijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid. Voor ons is het niet genoeg 
om alleen uit te vinden, te ontwikkelen, produceren of leveren, we delen 
een toewijding om het allemaal met integriteit te doen.

Omdat we samenwerken voor een schonere toekomst, rekenen we op 
elke medewerker en lid van ons wereldwijde netwerk om zakelijke relaties 
op te bouwen en zakelijke beslissingen te nemen op een manier die onze 
waarden eert en onze reputatie als een ethisch bedrijf beschermt.

Onze Gedragscode (“Code”) is in dat opzicht een essentiële hulpbron. 
Het is bedoeld om een ieder van ons te helpen, op elke locatie en op elk 
niveau van het bedrijf: 

• Voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, en bedrijfsbeleid. 
• Bevorderen van integriteit en de hoogste norm voor ethisch gedrag.
• Vermijden van zelfs de schijn van iets dat ongepast lijkt in verband 

met onze zakelijke activiteiten. 

VOLDOEN AAN WET-  
EN REGELGEVING
Westport Fuel Systems Inc. (“WFS” of “Bedrijf”) doet er alles aan om te 
voldoen aan alle wet- en regelgeving, en regels die van toepassing zijn op 
onze onderneming. Naast onze Code heeft WFS ook andere bronnen die 
u kunnen helpen. Deze aanvullende bronnen worden door de hele Code 
heen vermeld. Zoals altijd vertrouwen we op u, om uw gezond verstand te 
gebruiken en om hulp te zoeken wanneer u het nodig hebt.

Wij zijn actief in verschillende landen, dus het is belangrijk om op de 
hoogte te zijn van verschillende wetten en gebruiken die van toepassing 
kunnen zijn. Hoewel we de normen van onze klanten, zakelijke 
partners en collega's over de hele wereld respecteren, moeten alle 
medewerkers zich houden aan de normen en principes in deze Code en 
de beleidslijnen van ons Bedrijf. Als een bepaling van onze Code in strijd 
is met een lokale wet of vereiste, moet u advies vragen aan ons juridisch 
team (zie het gedeelte Bronnen voor contactgegevens).

WIE MOET DEZE CODE VOLGEN
Alle leden van het WFS-team, waaronder medewerkers, uitzendkrachten, 
managers en leden van de raad van bestuur van WFS en onze verbonden 
raden van bestuur, zijn verplicht om de normen en verplichtingen in deze 
Code te lezen, te begrijpen en ermee akkoord te gaan. 

G E D R AG S C O D E

http://Introduction
http://Complying With Laws and Regulations
http://Complying With Laws and Regulations
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Alle leden van ons wereldwijde netwerk, waaronder consultants, agenten, leveranciers, joint ventures 
en onafhankelijke verbonden bestuursleden en andere derden, dienen als een verlengstuk van WFS. 
Van hun wordt verwacht dat ze de geest van onze Code naleven, evenals alle van toepassing zijnde 
contractuele bepalingen, wanneer ze namens ons werken.

Als u toezicht houdt op onze zakelijke partners of tijdelijke werknemers, bent u verantwoordelijk voor 
het communiceren van onze normen en om ervoor te zorgen dat deze worden begrepen. Als een 
zakenpartner niet voldoet aan onze verwachtingen inzake ethiek en naleving of hun gerelateerde 
contractuele verplichtingen, kan dit ons blootstellen aan reputatieschade en economische schade en 
kan dit resulteren in de beëindiging van hun contract.

Van joint ventures en joint-venturepartners wordt verwacht dat ze hun eigen beleidslijnen hebben, 
die in essentie vergelijkbaar zijn met de Code, evenals procedures voor de naleving van dergelijke 
beleidslijnen, die bevredigend zijn voor het Bedrijf.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN IEDEREEN
Een ieder van ons moet de verantwoording nemen om integer en te goeder trouw te handelen, zelfs als 
dit betekent dat er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. 

• Op een professionele, eerlijke en ethische manier zaken te doen bij het handelen namens  
ons bedrijf.

• Een respectvolle, veilige en gezonde werkomgeving te creëren en behouden. Een die vrij is 
van discriminatie, pesten en intimidatie.

• De privacy van medewerkers te respecteren. Inclusief het recht om persoonlijke gegevens als 
vertrouwelijk te behandelen.

• Onze Code en beleidslijnen te kennen en hieraan te voldoen. Besteed speciale aandacht aan 
de onderwerpen die van toepassing zijn op uw specifieke taakverantwoordelijkheden. 

• Alle vereiste trainingen voor medewerkers tijdig te voltooien en op de hoogte te blijven van de 
huidige normen en verwachtingen. Het is erg belangrijk dat u uw eigen nalevingstraining voltooit en 
anderen aanmoedigt om die te voltooien. Als u deze training voor iemand anders voltooit of iemand 
het voor u doet, wordt u beiden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging 
van het dienstverband.

• Zorgen te melden over mogelijke overtredingen van de wet, onze Code of onze beleidslijnen 
aan uw manager, een leidinggevende of een van de bronnen die in deze Code worden vermeld. 
We zijn een bedrijf dat een laat-van-u-horen-cultuur ondersteunt zonder de angst voor vergelding 
of negatieve gevolgen. We moedigen al onze medewerkers, op elk niveau, aan om hun van zich 
te laten horen en hun zorgen te melden. Het helpt ons om problemen snel aan te pakken en 
doorlopend de manier waarop we zaken doen te verbeteren.

• Mee te werken en de waarheid te vertellen wanneer u reageert op een onderzoek of audit en 
nooit dossiers te wijzigen in reactie op een onderzoek of wanneer een onderzoek wordt verwacht. 
Nogmaals, wij zijn een bedrijf dat een laat-van-u-horen-cultuur ondersteunt zonder de angst voor 
vergelding of negatieve gevolgen. We moedigen al onze medewerkers, op elk niveau, aan om hun 
van zich te laten horen en hun zorgen te melden. Het helpt ons om problemen snel aan te pakken 
en doorlopend de manier waarop we zakendoen te verbeteren.

Onthoud: Geen enkele reden, inclusief de wens om zakelijke doelen te bereiken, mag ooit een excuus 
zijn voor het overtreden van de wet, onze Code of onze beleidslijnen. 
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AANVULLENDE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
VOOR UITVOEREND LEIDERSCHAP EN 
MANAGERS
Van de Directie en managers van WFS wordt verwacht dat ze voldoen aan de volgende aanvullende 
verantwoordelijkheden:

• Leidinggeven door het goede voorbeeld te geven. Als leidinggevende wordt u geacht een 
voorbeeld te zijn met hoge normen voor ethisch zakelijk gedrag.

• Een bron zijn voor anderen. Wees beschikbaar om te communiceren met medewerkers en andere 
zakelijke partners over hoe onze Code en onze beleidslijnen van toepassing zijn op hun dagelijkse 
werk.

• Respect en waardigheid bevorderen. Helpen bij het creëren van een werkomgeving die elke 
persoon waardeert en open communicatie bevordert. 

• Proactief de veiligheid van anderen beschermen. Pleiten voor actie en actie ondernemen om 
ervoor te zorgen dat werkomgevingen veilig zijn.

• Gebruik maken van echte werksituaties. Zoek naar mogelijkheden om met anderen over ethiek 
en uitdagende situaties te praten en deze aan te pakken.

• Snel en effectief reageren. Wanneer een zorg onder uw aandacht wordt gebracht, zorg er dan 
voor dat het serieus wordt behandeld en met alle respect voor iedereen die hierbij is betrokkenen. 

• Wees u bewust van de grenzen van uw bevoegdheden. Onderneem geen enkele actie die 
verder gaat dan uw bevoegdheden. Als u niet zeker weet wat gepast is (en wat niet), bespreek dit 
dan met uw manager. 

• Delegeer op verantwoorde wijze. Delegeer nooit bevoegdheden aan personen van wie u 
denkt dat ze zich schuldig maken aan onrechtmatig gedrag of onethische activiteiten. aag en 
antwoord
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DE JU ISTE KEUZE MA K E N -  
ONZE R ICHTL IJNEN V OOR  
E TH IS C H E BESLUITVORMI N G
Er wordt van u verwacht dat u ethische beslissingen neemt, 
maar we begrijpen dat het nemen van de juiste beslissing niet 
altijd gemakkelijk is. Er kunnen momenten zijn dat u onder 
druk staat of niet zeker weet wat u moet doen. Onthoud altijd 
dat wanneer u een moeilijke keuze moet maken, u niet alleen 
voor staat. Er zijn bronnen beschikbaar om u te helpen en u te 
begeleiden naar de juiste keuze.

Vraag en antwoord
Ik heb wangedrag waargenomen in een gebied dat niet onder mijn toezicht valt. Ben ik dan nog 
steeds verplicht om het probleem te melden?

U bent primair verantwoordelijk voor medewerkers en andere derden die onder uw toezicht vallen, 
maar alle medewerkers van WFS zijn verplicht om wangedrag te melden. Als leidinggevende 
verwachten we van u dat u proactief bent. De beste aanpak is om eerst te praten met de manager 
die toezicht houdt op het gebied waar het probleem zich voordoet, maar als dit niet haalbaar of 
effectief is, moet u de andere bronnen gebruiken die worden beschreven in onze Code.

Vraag en antwoord
Ik ben een manager en het is mij niet duidelijk wat mijn verplichtingen zijn als iemand met een 
beschuldiging naar me toekomt en wat als het gaat om een senior leidinggevende?

We erkennen dat dit een moeilijke situatie kan zijn, maar het maakt niet uit over wie de 
beschuldiging gaat, u moet dit melden. WFS biedt verschillende mogelijkheden voor het melden 
van zorgen, waaronder de mogelijkheid om zorgen op anonieme basis te melden, waar dit is 
toegestaan door de lokale wetgeving. Als u zich om een of andere reden niet op uw gemak 
voelt om bij een bepaalde persoon een melding te maken, kunt u met een ander lid van het 
management of een van de andere bronnen in onze Code praten.  
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Geconfronteerd met een moeilijke beslissing? 
Het kan helpen om uzelf het volgende af te vragen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

Nog een ding …

We waarderen uw feedback. Als u suggesties heeft voor manieren om onze Code, onze 
beleidslijnen of onze bronnen te verbeteren om een bepaald probleem dat u bent tegengekomen 
beter aan te pakken, breng ze ter sprake. Het promoten van een ethische WFS is een 
verantwoordelijkheid die we allemaal delen. 

VRAGEN STELLEN EN PROBLEMEN MELDEN -  
DE ETHIEK-HOTLINE
Als u een overtreding van de wet, onze Code of onze beleidslijnen waarneemt of vermoedt, of als u 
een vraag heeft over wat u moet doen, praat dan met uw manager. Elk lid van het WFS-team en het 
wereldwijde netwerk is ervoor verantwoordelijk dat de Code te allen tijde wordt gevolgd en is verplicht 
om eventuele zorgen of vermoedelijke inbreuken ter sprake te brengen.

Het klokkenluidersbeleid is opgesteld om ons in staat te stellen problemen binnen het bedrijf op te 
lossen zonder angst voor vergelding. Meestal is het het beste om onze zorgen aan te pakken met onze 
leidinggevende of manager, maar als u liever niet met uw manager spreekt, zijn er andere middelen 
beschikbaar om u te helpen, waaronder uw plaatselijke Human Resource vertegenwoordiger, een lid 
van het juridisch team en/of onze Compliance Officer. Als u niet weet met wie u contact moet opnemen, 
stuur dan een e-mail naar compliance@wfsinc.com. Als u zich nog steeds ongemakkelijk voelt om deze 
zorgen te bespreken of als deze zorgen onopgelost blijven, kunt u een melding indienen via de Ethics 
Hotline Website of telefonisch bellen naar de Ethics Hotline. WFS zal elke redelijke poging doen om 
ervoor te zorgen dat uw zorgen op de juiste manier worden behandeld. Houd er rekening mee dat een 
probleem niet kan worden behandeld tenzij het onder iemands aandacht wordt gebracht.

IS HET LEGAAL?

ZOU IK ME OP MIJN 
GEMAK VOELEN ALS 
MIJN MANAGER EN 
ANDEREN BINNEN 
WFS ERVAN OP DE 
HOOGTE WAREN?

 IS HET IN OVEREENSTEMMING MET ONZE 
CODE EN ONZE WAARDEN?

ZOU IK ME OP MIJN GEMAK VOELEN ALS MIJN BESLISSING 
OF MIJN ACTIES OPENBAAR ZOUDEN WORDEN 
GEMAAKT?

ALS HET ANTWOORD OP AL DEZE VRAGEN “JA” IS, IS DE BESLISSING 
OM VERDER TE GAAN WAARSCHIJNLIJK GOED, MAAR ALS HET 
ANTWOORD OP EEN VRAAG  
“NEE” OF “IK WEET HET NIET ZEKER” IS, STOP DAN EN ZOEK ADVIES.
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Wat u kunt verwachten als u de Ethiek-hotline gebruikt
Het portaal en telefoonlijn van de Ethiek-hotline zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week 
beschikbaar. Getrainde specialisten van een onafhankelijke externe leverancier van diensten 
voor naleving voor bedrijven zullen uw oproep beantwoorden, uw zorgen documenteren en een 
schriftelijk rapport doorsturen naar WFS voor verder onderzoek. 

Wanneer u contact opneemt via de Ethiek-hotline, kunt u, waar dit is toegestaan door de lokale 
wetgeving, ervoor kiezen om anoniem te blijven. Alle meldingen worden serieus behandeld, of ze 
nu anoniem worden ingediend of niet.

Nadat u een melding hebt gemaakt, ontvangt u een identificatienummer, zodat u uw zorg kunt 
opvolgen. Het opvolgen is vooral belangrijk als u anoniem een melding hebt ingediend, omdat 
we mogelijk aanvullende informatie nodig hebben om een effectief onderzoek uit te voeren. Dit 
identificatienummer stelt u ook in staat om de oplossing van de zaak te volgen en u te informeren 
over onderzoeksresultaten. 

Elke melding die u maakt, wordt door alle personen die betrokken zijn bij het beoordelen en, indien 
nodig, onderzoeken vertrouwelijk behandeld. 

GEGEVENS ETHIEK-HOTLINE (PER REGIO)
Toegang tot de website - http://www.westport.ethicspoint.com  
E-mail: alert@wfsinc.com

Land Gedeeld/toegewezen Telefoonnummer 
hotline

Directe  
toegangscode

Argentinië Toegewezen 0-800-444-1993
Australië Toegewezen 1-800-339276
Canada Toegewezen 855-227-0663
Canada Gedeeld 855-350-9393
China Toegewezen 4006002608
China Gedeeld 10-800-120-1239
China Gedeeld 10-800-712-1239
Engeland Gedeeld 0800-032-8483
Frankrijk Gedeeld 0800-902500
India Toegewezen 855-227-0663 000-117
Italië Gedeeld 800-786907
Nederland Gedeeld 0800-0226174
Polen Gedeeld 800-005103
Zweden Gedeeld 020-79-8729
Verenigde Staten Toegewezen 855-227-0663

http://westport.ethicspoint.com
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Vraag en antwoord
Wat als iemand de Ethiek-hotline misbruikt, een anonieme oproep maakt en ten onrechte iemand 
beschuldigt van wangedrag?

De ervaring heeft geleerd dat de Ethiek-hotline zelden wordt gebruikt voor kwaadaardige 
doeleinden, maar het is belangrijk om te weten dat we meldingen opvolgen en iedereen die de 
Ethiek-hotline te kwader trouw gebruikt om leugens te verspreiden of anderen te bedreigen, of 
met de intentie om onterecht schade toe te brengen aan de reputatie van iemand anders, wordt 
onderworpen aan disciplinaire maatregelen. 

 Kom meer te weten
Veelgestelde vragen Ethiek Hotline  
Privacybeleid  
Klokkenluidersbeleid

ONS ANTI-VERGELDINGSBELEID 
We tolereren geen vergelding tegen een medewerker die te goeder trouw vragen stelt, een melding 
maakt van acties die mogelijk in strijd zijn met de wet, onze Code of onze beleidslijnen, of helpt bij een 
onderzoek naar vermoedelijke misstanden. 
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Melding maken “te goeder trouw” betekent een oprechte poging doen om eerlijke, volledige en juiste 
informatie te verstrekken, zelfs als deze later ongegrond of onterecht blijkt te zijn. 

Vraag en antwoord
Ik vermoed dat er mogelijk onethisch gedrag plaatsvindt in mijn bedrijfseenheid waarbij mijn 
manager betrokken is. Ik weet dat ik mijn vermoedens moet melden, en ik denk erover om de 
Ethiek-hotline te gebruiken, maar ik maak me zorgen over vergelding.

U wordt aangeraden om wangedrag te melden en in uw situatie is het gebruik van de Ethiek-
hotline een goede optie. We zullen uw vermoedens onderzoeken en moeten mogelijk met u praten 
om aanvullende informatie te verzamelen. Nadat u de melding hebt gemaakt, dient u het te melden 
als u denkt dat er vergelding tegen u plaatsvindt. We nemen beweringen van vergelding serieus. 
Meldingen van vergelding worden grondig onderzocht en als ze waar zijn, zullen diegenen die zich 
bezighouden met vergelding worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen.

VERANTWOORDELIJKHEID EN DISCIPLINE
Het overtreden van wetgeving, onze Code of onze beleidslijnen, of het aanmoedigen van anderen om 
dit te doen, stelt ons bedrijf bloot aan aansprakelijkheid en brengt onze reputatie in gevaar. Als er zich 
een probleem met ethiek of naleving voordoet, meld dit dan, zodat een effectieve oplossing kan worden 
ontwikkeld. U moet ook begrijpen dat overtredingen van de wet- en regelgeving kunnen leiden tot 
gerechtelijke procedures en boetes, waaronder, in sommige gevallen, strafrechtelijke vervolging. 
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G E D R AG S C O D E

Bevorderen van een veilige en 
respectvolle werkplek 

Werkplek 
DIVERSITEIT EN INCLUSIE, 
GELIJKE KANSEN OP WERK  
EN NON-DISCRIMINATIE 
WFS brengt medewerkers met een breed scala aan achtergronden, 
vaardigheden en culturen samen om gevarieerde teams te creëren die 
onze resultaten bevorderen. We zijn toegewijd aan de principes van 
gelijkheid en onze werkplek is gebaseerd op het feit dat we allemaal 
wederzijds vertrouwen en respect tonen en zorgen voor de veiligheid en 
het welzijn van iedereen. 

We ondersteunen wetgeving die discriminatie op basis van beschermde 
kenmerken verbieden, zoals iemands ras, huidskleur, geslacht, nationale 
of maatschappelijke afkomst, leeftijd, religie, handicap, veteranenstatus, 
burgerlijke staat, genderidentificatie of -expressie, politieke mening 
of seksuele geaardheid, en we beoordelen collega’s, sollicitanten en 
zakelijke partners op basis van hun kwalificaties, bewezen vaardigheden 
en prestaties.

Eer onze waarden
• Behandel anderen respectvol en professioneel. 

• Bevorder diversiteit in werving en andere beslissingen over  
een dienstverband.

• Discrimineer anderen niet op basis van een ander kenmerk dat door 
de wet of het bedrijfsbeleid wordt beschermd.

• Als u leiding geeft aan anderen, moet u hun beoordelen op prestaties. 
Vermijd het introduceren van niet-gerelateerde overwegingen bij  
uw beslissingen.

Wees alert op
• Opmerkingen, grappen of materialen, waaronder e-mails, die anderen 

aanstootgevend zouden kunnen vinden.

•  Ongepaste vooroordelen - gebruik bij het evalueren van anderen 
objectieve, meetbare normen.
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Vraag en antwoord
Een van mijn collega's stuurt e-mails met grappen en beledigende opmerkingen over bepaalde 
nationaliteiten. Ze geven me een ongemakkelijk gevoel, maar niemand anders heeft er iets tegen 
hen over gezegd. Wat moet ik doen?

Als u zich daarbij op uw gemak voelt, raden we u aan eerst met uw collega te praten en bij hen 
onder de aandacht te brengen dat dit soort e-mails niet gepast zijn. Als u met uw collega praat 
en er is geen verandering in zijn of haar gedrag, of als u zich niet op uw gemak voelt om met uw 
collega te praten, moet u uw manager of HR-vertegenwoordiger hiervan op de hoogte brengen. 
Het verzenden van dit soort grappen schendt onze waarden en onze beleidslijnen met betrekking 
tot het gebruik van e-mail en onze normen inzake diversiteit, intimidatie en discriminatie. Door niets 
te doen, tolereert u discriminatie en overtuigingen die de omgeving van het team ernstig kunnen 
uithollen waar we allemaal zo hard aan hebben gewerkt om het te creëren.

VRIJHEID VAN VERENIGING
We respecteren de rechten van alle werknemers om een vereniging op te richten en er lid van te 
worden om hun belangen als werknemers te vertegenwoordigen, zich te organiseren en collectief of 
individueel te onderhandelen. We respecteren ook de keuze van een werknemer om geen lid te worden 
van een vakbond.

Voor u betekent dit dat u bij alle arbeidsgerelateerde vragen terecht kunt bij de erkende vakbonden en 
medezeggenschapsorganen. Als u een manager bent, bemoei u zich dan niet met beslissingen van 
werknemers met betrekking tot vakbondsvertegenwoordiging of lidmaatschap.

WERKTIJDEN EN VERGOEDING
We houden ons aan de toepasselijke wetten en overeenkomsten over werk- en rusttijden en 
vergoedingen en voordelen.

Voor u betekent dit dat de arbeidsvoorwaarden, inclusief uw rechten en uw plichten, duidelijk voor u 
moeten zijn. Uw werktijd mag niet langer zijn dan het toegestane maximum, en u moet vrije tijd krijgen 
voor behoorlijke rust en betaalde vakanties of vakanties. Uw arbeidsvoorwaarden en vergoedingen 
moeten voldoen aan de toepasselijke minimumlonen en andere wettelijke vereisten, waaronder 
collectieve arbeidsovereenkomsten

WERKPLEK ZONDER INTIMIDATIE 
We hebben allemaal het recht om te werken in een omgeving zonder intimidatie, lastig vallen  
en misbruik. 

Verbaal of fysiek gedrag door een medewerker waarmee een ander wordt lastiggevallen, dat de 
werkprestaties van een ander verstoort, of een intimiderende, aanstootgevende, beledigende of 
vijandige werkomgeving creëert, is verboden. 

Eer onze waarden
• Laat van u horen wanneer het gedrag van een collega u of anderen een ongemakkelijk gevoel geeft. 
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•  Tolereer nooit seksuele intimidatie, inclusief verzoeken om seksuele gunsten of ander ongewenst 
verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard. 

• Toon professionaliteit. Bezoek geen ongepaste internetsites en toon geen seksueel expliciete of 
aanstootgevende foto's.

• Bevorder een positieve houding ten opzichte van beleidslijnen die zijn bedoeld om aan een veilig, 
ethisch en professioneel WFS te bouwen. 

• Meld alle incidenten van lastigvallen en intimidatie die ons vermogen om samen te werken en 
productief te zijn in gevaar kunnen brengen.

Wees alert op
• Ongewenste opmerkingen, gestes of fysiek contact.
• Het weergeven van seksueel expliciete of beledigende afbeeldingen of andere materialen.
• Seksuele of aanstootgevende grappen of opmerkingen (expliciet of door insinuatie) en loeren.
• Verbaal misbruik, verbale bedreigingen of treiteren.
• Bedreigende opmerkingen, obscene telefoontjes, stalking of elke andere vorm van intimidatie. 

Seksuele intimidatie …
Is een veel voorkomende vorm van intimidatie, die zich in het algemeen voordoet wanneer:
•  Ongewenste acties die als voorwaarde gelden voor dienstverband of worden gebruikt als basis 

voor beslissingen over een dienstverband, zoals een verzoek om een date, een seksuele gunst 
of ander vergelijkbaar gedrag van seksuele aard.

•  Een intimiderende, aanstootgevende of vijandige werkomgeving wordt gecreëerd door 
ongewenste seksuele avances, beledigende grappen of ander aanstootgevend verbaal of fysiek 
gedrag van seksuele aard.

Vraag en antwoord
Tijdens een zakenreis vroeg een collega me herhaaldelijk  mee uit om een drankje te gaan drinken 
en maakte opmerkingen over mijn uiterlijk waardoor ik me ongemakkelijk voelde. Ik vroeg hem om 
te stoppen, maar dat deed hij niet. We waren niet op kantoor en het was na de reguliere werktijd, 
dus ik wist niet zeker wat ik moest doen.  
Was dat intimidatie?

Ja, dat was het. Dit soort gedrag wordt niet getolereerd, niet alleen tijdens werktijd, maar in alle 
werkgerelateerde situaties, inclusief zakenreizen. Vertel uw collega dat dergelijke acties ongepast 
zijn en dat ze moeten worden gestopt, en als ze doorgaan, u het probleem moet melden. 

 Kom meer te weten
Diversiteitsbeleid 
Beleid respectvolle werkplek
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GEZONDHEID EN VEILIGHEID 
Het waarborgen van gezondheid en veiligheid is een integraal onderdeel van alles wat we doen. We 
voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid. Een 
ieder van ons is verantwoordelijk voor het handelen op een manier die onszelf en anderen beschermt. 

We kunnen alleen ons doel van een veilige en gezonde werkplek bereiken door de actieve deelname 
en ondersteuning van iedereen. Situaties die een gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het 
milieu kunnen vormen, moeten onmiddellijk worden gemeld. Alle meldingen kunnen worden gemaakt 
zonder angst voor represailles. 

Eer onze waarden
•  Neem de regels en procedures voor veiligheid, beveiliging en gezondheid in acht die van 

toepassing zijn op uw werk en de faciliteit waar u werkt. 
• Breng uw manager onmiddellijk op de hoogte van onveilige apparatuur of situaties die een gevaar 

voor de gezondheid of de veiligheid kunnen vormen of het milieu kunnen schaden. Als medewerker 
hebt u het recht en de verantwoordelijkheid om alle werkzaamheden onmiddellijk stil te leggen als u 
denkt dat uw veiligheid of die van anderen in gevaar is.  

• Behoud een nette, veilige werkomgeving door werkstations, gangpaden en andere werkruimten vrij 
te houden van obstakels, draden en andere mogelijke gevaren.

Wees alert op
• Onveilige praktijken of werkomstandigheden.
• Onachtzaamheid bij het afdwingen van beveiligingsnormen, zoals procedures voor betreden van 

faciliteiten en wachtwoordprotocollen.

Alcohol- en drugsmisbruik
Tijdens het werk of zaken voor het Bedrijf:
– U moet altijd klaar staan om uw taken op het werk uit te voeren, onverminderd. 
–  Gebruik geen, bezit geen en wees niet onder invloed van illegale drugs of enige andere stoffen 

die een veilige en effectieve werkomgeving kunnen verstoren of de reputatie van ons  
Bedrijf schaden.

Geweld op de werkplek
Er is geen plaats voor geweld van welke aard dan ook bij WFS. We tolereren niet:
– Intimiderend, bedreigend of vijandig gedrag.
– Het veroorzaken van opzettelijk lichamelijk letsel aan een ander.
– Daden van vandalisme, brandstichting, sabotage of andere criminele activiteiten.
–  Het dragen van wapens op of in Bedrijfseigendommen, tenzij u daartoe door het Bedrijf  

bent geautoriseerd.
–  Het opzettelijk beschadigen van het eigendom van iemand anders of agressief handelen op een 

manier waardoor iemand anders bang is voor letsel.
–  Bedreiging, intimidatie of het dwingen van anderen op of buiten het terrein, op elk moment, voor  

welk doel dan ook.



W E S T P O RT F U E L S Y S T E M S I N C.    G E D R A G S C O D E15 REVIS IE  01 .3  -  JAN 2022

Vraag en antwoord
Ik heb een aantal praktijken in mijn omgeving opgemerkt die niet veilig lijken. Met wie kan ik 
hierover praten? Ik ben hier nieuw en wil niet als een onruststoker worden beschouwd. 

Bespreek uw zorgen met uw manager of HR-vertegenwoordiger. Er kunnen heel goede redenen 
zijn voor de praktijken, maar het is belangrijk om te onthouden dat het uiten van een zorg over 
veiligheid u niet tot een onruststoker maakt, maar een verantwoordelijke medewerker die zich 
zorgen maakt over de veiligheid van anderen.



W E S T P O RT F U E L S Y S T E M S I N C.    G E D R A G S C O D E 16REVIS IE  01 .3  -  JAN 2022

Het volgen van de letter en de 

geest van de wet
Als onderdeel van het WFS-team en wereldwijde netwerk, bent u verplicht 
om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en regels in 
elk rechtsgebied waarin wij zakendoen. Als er een conflict of strijdigheid 
lijkt te bestaan in dergelijke wet- en regelgeving of regels, of als u 
anderszins twijfelt over de toepassing van wettelijke vereisten, moet de 
kwestie worden verwezen naar het senior management of het juridische 
team. Onwetendheid over de wet is geen excuus. We moeten zorgvuldig 
proberen gedrag te vermijden dat kan worden geïnterpreteerd als een 
overtreding van de wetgeving die de zaken van het Bedrijf beheersen in 
elk rechtsgebied waar wij zakendoen.

MEEWERKEN AAN AUDITS  
EN ONDERZOEKEN 
Een ieder van ons heeft de plicht om volledig mee te werken aan interne 
en externe onderzoeken en audits die worden uitgevoerd door ons 
Bedrijf. Van u wordt verwacht dat u volledig meewerkt en ervoor zorgt dat 
alle informatie die u verstrekt waarheidsgetrouw, accuraat en volledig is.

Bovendien kunt u tijdens de gang van zaken vragen of verzoeken van 
overheidsfunctionarissen ontvangen. Als u iets over een potentieel 
onderzoek van de overheid vernomen hebt, moet u uw manager en 
ons juridisch team onmiddellijk op de hoogte brengen voordat u actie 
onderneemt of belooft actie te ondernemen. Als u verantwoordelijk bent 
voor het reageren op een onderzoek of verzoek van de overheid, hebt 
u dezelfde plicht om volledig mee te werken en waarheidsgetrouwe, 
accurate en volledige informatie te verstrekken. 

Wees alert op
• Vervalste informatie. Vernietig, wijzig of houd nooit een document 

achter in afwachting van of in reactie op een verzoek om deze 
documenten. Als een document informatie bevat die niet accuraat 
of onjuist is, neemt u contact op met uw manager en het juridische 
team om advies te vragen voordat u op het verzoek om documenten 
reageert.

•  Onrechtmatige invloed. Geef nooit of probeer nooit anderen te 
beïnvloeden om onvolledige, valse of misleidende verklaringen af te 
leggen aan een onderzoeker van het Bedrijf of de overheid.

G E D R AG S C O D E
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ANTI-CORRUPTIE EN OMKOPING
Wij zijn van mening dat alle vormen van omkoping en andere corrupte praktijken een ongepaste manier 
zijn om zaken te doen ongeacht de plaatselijke gebruiken. WFS is toegewijd om te voldoen aan alle 
toepasselijke anti-corruptiewetgeving. 

We betalen op geen enkel moment om welke reden dan ook steekpenningen, smeergeld of illegale 
faciliterende betalingen. Dit geldt evenzeer voor elke persoon of firma die WFS vertegenwoordigt. Een 
belangrijke uitzondering is als een potentiële ongepaste betaling noodzakelijk is om de gezondheid of 
veiligheid van u of een ander persoon te beschermen. In een dergelijke situatie moet u onmiddellijk de 
betaling uitvoeren en de situatie en de betaling zo snel mogelijk aan uw manager, het juridische team 
en onze nalevingsfunctionaris melden.

Belangrijke definitie 
Omkoping betekent het aanbieden, geven of ontvangen van iets van waarde om zakelijke of 
financiële of commerciële voordelen te verkrijgen. 

Corruptie is het misbruik maken van macht voor privéwinst; oneerlijk of frauduleus gedrag van 
degenen die de leiding hebben, doorgaans met omkoping.

Faciliterende betalingen zijn meestal betalingen aan een overheidsfunctionaris (vaak een 
ambtenaar op een laag niveau maar niet altijd) die bedoeld zijn om de ambtenaar aan te moedigen 
om zijn of haar verantwoordelijkheden uit te voeren of ervan af te zien, resulterend in een 
economisch voordeel of voordeel voor het Bedrijf. 

Derden moeten begrijpen dat zij verplicht zijn om te werken volgens strikte naleving van onze normen 
en een accurate registratie van alle transacties bij te houden. Het is vooral belangrijk dat we de nodige 
zorgvuldigheid betrachten en zorgvuldig screenen van en toezicht houden op derden die namens ons 
optreden, met name wanneer we handelen in landen met een hoge corruptiegraad en in alle situaties 
waarin “rode vlaggen” aangeven dat verdere screening nodig is voordat we de derde behouden. 

Eer onze waarden
• Geef nooit iets van waarde dat niet in overeenstemming is met onze beleidslijnen en plaatselijke 

wet- en regelgeving aan een overheidsfunctionaris, rechtstreeks of via een derde. Als u twijfelt over de 
vereisten, inclusief die van lokale wetgeving, is de veiligste manier om niets van waarde te geven.

• Begrijp de normen die uiteen zijn gezet onder anti-omkopingswetgeving die van toepassing zijn op 
WFS en uw functie.

• Registreer accuraat en volledig alle betalingen aan derden.

Wees alert op
• Schijnbare overtredingen van anti-omkopingswetgeving door onze zakelijke partners.

• Agenten die niet aan alle voorwaarden van hun overeenkomst met WFS wensen te voldoen, 
worden duidelijk schriftelijk gedocumenteerd.
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Vraag en antwoord
Ik werk met een buitenlandse agent in verband met onze activiteiten in een ander land. Ik 
vermoed dat een deel van het geld dat we haar betalen, naar betalingen of omkoping van 
overheidsfunctionarissen gaat. Wat moet ik doen? 

Deze kwestie moet worden gemeld aan de nalevingsfunctionaris voor onderzoek. Als er sprake 
is van omkoping en wij nalaten om te handelen, kan zowel u als ons Bedrijf aansprakelijk zijn. 
Hoewel het onderzoeken van dit soort zaken in sommige landen cultureel moeilijk kan zijn, moet 
elke agent die met ons zaken doet, de noodzaak van deze maatregelen begrijpen. Het is belangrijk 
en gepast om onze agenten aan dit beleid te herinneren. 

 Kom meer te weten
Principes van anti-corruptie en preventie van omkoping

ANTITRUST EN EERLIJKE CONCURRENTIE
Wij geloven in vrije en open concurrentie en houden ons nooit bezig met ongepaste praktijken die de 
concurrentie kunnen beperken. We proberen nooit concurrentievoordelen te behalen door onethische 
of illegale zakelijke praktijken.

Voldoen aan de wet 
Antitrust- en concurrentiewetgeving is complex en de nalevingsvereisten kunnen afhankelijk van 
de omstandigheden variëren, maar in het algemeen zijn de volgende activiteiten zogenaamde 
rode vlaggen en deze moeten worden vermeden en, indien ze worden gedetecteerd, aan het 
juridische team worden gemeld.
•  Het delen van de concurrentiegevoelige informatie van ons Bedrijf met een concurrent 

of potentiële concurrent, tenzij de juiste veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en u vooraf 
toestemming hebt ontvangen van de Directie om het te delen.

•  Het delen van concurrentiegevoelige informatie van zakelijke partners of andere derden met  
hun concurrenten.

•  Proberen om niet-openbare informatie te verkrijgen over concurrenten van nieuwe medewerkers 
of kandidaten voor een dienstverband. 

• Denigreren van concurrenten of hun producten.

Bij het verzamelen van bedrijfsinformatie moeten medewerkers van WFS en anderen die namens ons 
werken altijd voldoen aan de hoogste ethische normen. Houd u nooit bezig met fraude, verkeerde 
voorstelling van zaken of bedrog om informatie te verkrijgen en gebruik geen invasieve technologie om 
anderen te “bespioneren”. Hoewel WFS voormalige medewerkers van concurrenten in dienst heeft, 
erkennen en respecteren wij de verplichtingen van die medewerkers om de vertrouwelijke informatie 
van hun voormalige werkgevers niet te gebruiken of openbaar te maken.
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Eer onze waarden
• Maak geen afspraken met concurrenten of anderen om deel te nemen aan concurrentieverstorend 

gedrag, zoals het vaststellen van prijzen of het verdelen van klanten, leveranciers of markten.
• Neem niet deel aan gesprekken met concurrenten, of potentiële concurrenten, over 

concurrentiegevoelige informatie, tenzij de juiste veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en u 
daarvoor vooraf toestemming hebt ontvangen van de Directie.

 Wees alert op
• Samenspanning: wanneer bedrijven in het geheim communiceren of overeenkomen over hoe ze 

zullen concurreren. Dit kan onder meer overeenkomsten of informatie-uitwisselingen over prijzen, 
voorwaarden, lonen of toewijzingen van markten omvatten. 

• Offertevervalsing: wanneer concurrenten of dienstverleners biedingen manipuleren zodat eerlijke 
concurrentie beperkt is. Dit kan het vergelijken van biedingen zijn, akkoord gaan met het onthouden 
van bieden of bewust niet-concurrerende biedingen indienen.

• Koppelverkoop: wanneer een bedrijf met een sterke marktpositie klanten dwingt om in te stemmen 
met diensten of producten die ze niet willen of nodig hebben.

• Afbraakprijzen: wanneer een bedrijf met een sterke marktpositie een dienst verkoopt onder de 
kostprijs om een concurrent uit te schakelen of schade te berokkenen, met de bedoeling om 
het verlies aan inkomsten later te herstellen door de prijzen te verhogen nadat de concurrent is 
uitgeschakeld of benadeeld.

Vraag en antwoord Ik heb gevoelige prijsinformatie van een van onze concurrenten 
ontvangen. Wat moet ik doen? 

Als u zich eenmaal realiseert wat de inhoud is, moet u het document niet verder bekijken en de 
informatie om welke reden dan ook niet gebruiken. U moet onmiddellijk contact opnemen met 
de nalevingsfunctionaris  voordat verdere actie wordt ondernomen. Het is belangrijk, vanaf het 
moment dat we dergelijke informatie ontvangen, dat we respect tonen voor antitrustwetgeving, en 
we duidelijk maken dat we van anderen verwachten hetzelfde te doen. Dit vereist gepaste actie die 
alleen van geval tot geval kan worden beslist en kan bestaan uit het sturen van een brief aan de 
concurrent.

HANDELEN MET VOORKENNIS
Tijdens de gang van zaken kunnen we vertrouwelijke informatie over WFS of andere beursgenoteerde 
bedrijven te weten komen. Het handelen in effecten, terwijl u zich bewust bent van belangrijke niet-
openbare informatie of deze informatie bekendmaakt aan anderen die handelen (“tippen”), is verboden 
door verschillende soorten wetgeving.

Essentiële informatie is het soort informatie dat een redelijke belegger in overweging zou nemen bij de 
beslissing om een effect te kopen of verkopen. Een aantal voorbeelden van informatie over een bedrijf 
die essentieel is, zijn:

• Een voorgestelde acquisitie of verkoop.
• Een aanzienlijke uitbreiding of inkrimping van activiteiten.
• Een betekenisvolle productontwikkeling of belangrijke informatie over een product.
• Opmerkelijke management- of bedrijfsontwikkelingen.
• Veranderingen in de strategische richting, waaronder het betreden van nieuwe markten.

Medewerkers van WFS en anderen die namens ons werken, mogen persoonlijk geen financiële 
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kansen benutten als gevolg van het verkrijgen van vertrouwelijke informatie terwijl ze een medewerker 
of aannemer van WFS zijn. Dit omvat de handel in aandelen van WFS of de effecten van een ander 
bedrijf. Het is wettelijk niet toegestaan dat een persoon of entiteit effecten van WFS of van enige ander 
bedrijf mag verhandelen wanneer zij niet-openbaar gemaakte essentiële informatie over dat bedrijf 
hebben die, indien openbaar gemaakt, een effect zou kunnen hebben op de marktprijs van die effecten. 
U mag dergelijke informatie niet openbaar maken aan buitenstaanders, inclusief leden van uw familie 
en vrienden. Dergelijke acties zijn zeer ernstige overtredingen en iedereen die zich bewust wordt 
van lekken van vertrouwelijke informatie, moet dit onmiddellijk melden bij de nalevingsfunctionaris. 
Effectenwetgeving en andere wetgeving in Canada, de Verenigde Staten en diverse andere 
rechtsgebieden, voorzien in gevangenisstraf en hoge boetes in geval van overtreding van deze regels

Als u vragen hebt over de vraag of informatie essentieel is of publiekelijk openbaar is gemaakt, 
raadpleegt u Investor Relations (zie het gedeelte Bronnen).

Eer onze waarden
• Koop of verkoop geen effecten van een bedrijf als u essentiële niet-openbare informatie over  

dat bedrijf hebt.
• Communiceer dergelijke essentiële niet-openbare informatie niet met andere mensen.

Wees alert op
• Verzoeken van vrienden of familie om informatie over WFS of over bedrijven waarmee we 

zakendoen. Zelfs informele gesprekken kunnen worden gezien als illegaal “tippen” van voorkennis. 
•  Tippen. Wees uiterst voorzichtig met voorkennis en zorg ervoor dat u het niet met iemand deelt,  

niet met opzet en niet per ongeluk. 

 Kom meer te weten
Beleid inzake handel met voorkenni, Beleid inzake openbaarmaking, 
Beleid inzake anti-hedging en terugvordering

ANTI-WITWASSEN
Witwassen is een wereldwijd probleem met verstrekkende en ernstige consequenties. Het wordt 
gedefinieerd als het proces van het converteren van illegale opbrengsten, zodat het geld legitiem wordt 
en het beperkt zich niet tot contante transacties. Betrokkenheid bij dergelijke activiteiten ondermijnt 
onze integriteit, schaadt onze reputatie en kan ons Bedrijf en de betrokken personen blootstellen aan 
zware sancties. Meld alle verdachte financiële transacties en activiteiten aan de nalevingsfunctionaris 
en, indien nodig, aan de relevante overheidsinstanties.

IMPORT, EXPORT EN WERELDWIJDE HANDEL
WFS heeft wereldwijde activiteiten die een groeiend, wereldwijd klantenbestand ondersteunen. Om 
onze wereldwijde reputatie te behouden en te laten groeien, moeten alle medewerkers, functionarissen 
en directeuren zich niet alleen strikt houden aan de wetgeving van de VS die van toepassing zijn op 
de import, export en wederuitvoer van onze producten, maar ook met de wetgeving van andere landen 
waar onze producten zijn gefabriceerd, gerepareerd of gebruikt. Elke overtreding van deze wetgeving, 
zelfs door onwetendheid, kan schadelijke en langdurige gevolgen hebben voor onze activiteiten. 

Zorg er ook voor om nauw samen te werken met leveranciers van grondstoffen, onderdelen en 
componenten en laat van u horen als u een overtreding van wetgeving waarneemt of vermoedt die 
gericht is op conflictvrije mineralen. 
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Regelgeving inzake anti-boycot
We zijn onderworpen aan de anti-boycotbepalingen van de wet van de VS die ons verplichten 
weigeren deel te nemen aan buitenlandse boycots die de Verenigde Staten niet goedkeuren. We 
melden elk verzoek om deel te nemen, te ondersteunen of informatie te verstrekken over een 
boycot dat niet door de VS is gesanctioneerd. 

Naleving van toepasselijke wetgeving vereist onder andere dat er zorgvuldig aandacht moet worden 
besteed aan internationale handelssancties, controles en embargo’s. In sommige gevallen kan het 
naleven van deze sancties, controles en embargo’s aanvullende maatregelen van WFS in bepaalde 
bedrijfsafdelingen vereisen.

Bijvoorbeeld: 

• Als u verantwoordelijk bent voor export van WFS, moet u de exportclassificatie van het product, de 
software of de technologie controleren voordat u exporteert om te bepalen of speciale autorisatie is vereist.

• U moet uw transacties screenen ten opzichte van alle toepasselijke regels die transacties met 
bepaalde gesanctioneerde landen, personen en verboden eindgebruiken beperken en u moet alle 
procedures van WFS volgen die voor een dergelijke screening zijn ingesteld.

• U moet zakelijke partners, leveranciers en partijen die betrokken zijn bij uw internationale 
transacties screenen op door de overheid verstrekte controlelijsten en u moet alle procedures van 
WFS volgen die voor dergelijke screening zijn ingesteld.

Alle werknemers, directeuren, functionarissen en consultants van WFS moeten de vereisten van ons 
due diligence-handboek volgen om ervoor te zorgen dat we zakenpartners en potentiële zakenpartners 
adequaat hebben gescreend, evenals het rechtsgebied waarin deze zakenpartners actief zijn. In het 
bijzonder, en afgezien van verschillende financiële, juridische en politieke overwegingen die verband 
houden met het werken met een bepaalde partner, kan het voor sommige van onze medewerkers 
en adviseurs verboden of beperkt zijn om zaken te doen met partijen of binnen rechtsgebieden die 
onderworpen zijn aan sancties. Het is belangrijk dat deze beperkingen worden geïdentificeerd via 
de due diligence-processen zoals gedefinieerd in ons handboek en dat de juiste processen worden 
ingevoerd, zoals voorgeschreven door Compliance en Legal, om naleving van de sanctieregelgeving 
wereldwijd te garanderen.

Eer onze waarden
• Zorg voor alle noodzakelijke vergunningen voorafgaand aan de export of wederuitvoer van 

producten, diensten of technologie.
• Meld volledige, accurate en gedetailleerde informatie over elk geïmporteerd product, inclusief de 

plaats(en) van productie en de volledige kosten ervan.
•  Verwijs eventuele vragen over import of export van onze producten, onderdelen of technologie door 

naar de juridische afdeling.

Wees alert op
• Overdracht van technische gegevens en technologie naar iemand in een ander land, zoals via 

e-mail, gesprekken, vergaderingen of databasetoegang. Deze beperking is van toepassing op het 
delen van informatie met collega's, maar ook met niet-medewerkers.

• Het vervoeren van bedrijfsmiddelen die bepaalde technologie bevatten (zoals een computer die een 
medewerker meeneemt op zakenreis) naar een ander land.
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Vraag en antwoord
Mijn werk vereist regelmatige interactie met douaneambtenaren. Als onderdeel van mijn werk 
wordt mij routinematig gevraagd om de douane informatie te verstrekken over onze import en 
export. Moet ik echt contact opnemen met het juridische team voordat enige informatie bij de 
overheid wordt ingediend? 

De juiste aanpak is om met het juridische team te bespreken welk soort verzoeken uw afdeling 
routinematig van de douane ontvangt. Deze routineverzoeken, eenmaal begrepen, kunnen zonder 
enige juridische beoordeling worden behandeld. Buitengewone verzoeken vereisen nog steeds 
dat het juridische team een beoordeling uitvoert om ervoor te zorgen dat u accuraat, volledig en in 
overeenstemming met de wet reageert. 

POLITIEKE ACTIVITEITEN
U hebt het recht om vrijwillig deel te nemen aan het politieke proces, inclusief persoonlijke politieke 
bijdragen. U moet echter altijd duidelijk maken dat uw persoonlijke meningen en acties niet die van 
WFS zijn en nooit fondsen van het Bedrijf gebruiken voor enig politiek doel zonder de juiste autorisatie.

Eer onze waarden
• Zorg ervoor dat uw persoonlijke politieke opvattingen en activiteiten niet worden beschouwd als die 

van ons Bedrijf. 
• Gebruik niet onze middelen of faciliteiten om uw persoonlijke politieke activiteiten te ondersteunen.

Wees alert op
•  Lobbyen. Interacties met overheidsfunctionarissen of toezichthouders die kunnen worden 

gezien als lobbyen, moeten van tevoren worden besproken en worden gecoördineerd met 
overheidsrelaties, met de ondersteuning van het juridische team.

• Druk. Voer nooit op directe of indirecte manier druk uit op een andere medewerker om bij te dragen, 
te steunen of zich te verzetten tegen een politieke kandidaat of partij.

• Ongepaste invloed. Vermijd zelfs de schijn van politieke bijdragen om voordeel te  
verkrijgen of in een poging om ongepaste invloed uit te oefenen.

• Belangenconflicten. Het houden of campagne voeren voor een politiek ambt mag geen 
belangenconflict creëren of lijken te creëren met uw verplichtingen bij WFS. 

Vraag en antwoord
Ik wil graag een verkozen functionaris uitnodigen om te spreken tijdens een komend 
Bedrijfsevenement. Is dat een probleem? 

U moet goedkeuring krijgen van overheidsrelaties en de nalevingsfunctionaris voordat u een 
gekozen functionaris of andere overheidsfunctionaris uitnodigt om deel te nemen aan een 
Bedrijfsevenement. Als de genodigde zich midden in een herverkiezingscampagne bevindt, kan 
het bedrijfsevenement worden gezien als ondersteuning voor de campagne. Afhankelijk van de 
lokale wetgeving kan eten, drinken of vervoer voor de genodigde worden beschouwd als een 
geschenk. In de meeste gevallen zijn er limieten en rapportageverplichtingen. 

 Kom meer te weten
Beleid inzake interacties met overheidsfunctionarissen 
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Dienen van 

het grotere goed
BEDRIJFSBURGERSCHAP
Wij geloven in het maken van een positief verschil in het leven van 
mensen en het behouden van de gezondheid en het welzijn van de 
gemeenschappen waarin we wonen en werken. We promoten, stimuleren 
en ondersteunen een breed scala aan activiteiten op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. U wordt aangemoedigd om 
betrokken te zijn bij de vele initiatieven die we ondersteunen.

We moedigen u ook aan om op persoonlijk niveau een verschil te maken, 
maar vragen in het algemeen wel dat u dit in uw eigen tijd en op eigen 
kosten doet, waarbij u ervoor zorgt dat uw activiteiten rechtmatig en in 
overeenstemming zijn met ons beleid. Tenzij u vooraf goedkeuring hebt 
gekregen, gebruikt u geen fondsen, middelen of de naam van WFS om 
uw persoonlijke vrijwilligersactiviteiten verder te ontwikkelen. 

MENSENRECHTEN
WFS respecteert internationaal erkende mensenrechten. WFS erkent 
dat alle mensenrechten universeel, ondeelbaar, onderling afhankelijk, 
onderling gerelateerd, onvervreemdbaar, gelijk en niet-discriminerend 
zijn. We doen zaken op een manier die de mensenrechten en de 
waardigheid van iedereen respecteert.

ARBEIDSNORMEN
WFS respecteert internationaal erkende arbeidsnormen. WFS is tegen alle 
vormen van dwangarbeid, mensenhandel en kinderarbeid, inclusief een 
absoluut verzet tegen gevangenisarbeid, contractarbeid, dwangarbeid, 
militaire arbeid, moderne vormen van slavernij en alle mensenhandel

Een ieder van ons kan helpen bij het ondersteunen van pogingen om 
arbeidsgerelateerd te elimineren.

Wat is moderne slavernij?

Mensenhandel omvat het rekruteren, huisvesten of vervoeren van mensen 
in een situatie van uitbuiting door middel van geweld, bedrog of dwang en 
hen dwingen om tegen hun wil te werken. Dwangarbeid is elk werk of elke 
dienst die mensen tegen hun wil moeten doen, onder dreiging van straf en 
waarvoor de persoon zich niet vrijwillig heeft aangemeld.

INHEEMSE RECHTEN
WFS respecteert de cultuur, het erfgoed, de landrechten en de inheemse 
rechten van inheemse volkeren. Wanneer we actief zijn op het land of 
de gebieden van inheemse volkeren, erkennen we het principe van vrije, 
voorafgaande en geïnformeerde toestemming.

G E D R AG S C O D E
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Eer onze waarden
• Meld elke verdenking of bewijs van schendingen van de mensenrechten in onze activiteiten of in de 

activiteiten van onze leveranciers.

• Vergeet niet dat respect voor de menselijke waardigheid begint met onze dagelijkse interacties 
met elkaar en met onze leveranciers en klanten. Het omvat het bevorderen van diversiteit, het 
accommoderen van handicaps en het doen van ons deel om de rechten en de waardigheid van 
iedereen met wie we zakendoen te beschermen. 

Wees alert op
• Inbeslagname van identiteitspapieren, paspoorten of onderwijscertificaten

• Inhouding van loon

• Gebrek aan officiële arbeidsstatus

• Schandalige arbeidsomstandigheden

• Fysiek en seksueel geweld

• Schuldslavernij, d.w.z. leningen die moeten worden terugbetaald voordat de werknemer zijn/haar 
contract kan beëindigen

Verantwoorde inkoop en conflicten 
De opbrengsten van conflictmineralen zijn gekoppeld aan financiering voor groepen die zich 
bezighouden met extreem geweld en mensenrechtenschendingen, dus we zijn proactief in het 
implementeren van beleidslijnen en procedures in onze toeleveringsketen om verantwoord in te kopen, 
de prestaties van onze leveranciers te bewaken en, waar nodig, om correctieve actie te verzoeken.

We werken nauw samen met leveranciers van grondstoffen, onderdelen en componenten en 
communiceren onze verwachting dat leveranciers en verkopers zullen voldoen aan alle van 
toepassing zijnde wetgeving, inclusief wetgeving gericht op het leveren van conflictvrije mineralen. 

MILIEUBEHEER EN DUURZAAMHEID
We erkennen onze ecologische en maatschappelijke verantwoordelijkheden. We zetten ons in voor 
duurzaamheid en voor het minimaliseren van schade aan het milieu en alle mogelijke schade aan de 
gezondheid en veiligheid van medewerkers, klanten en het publiek.

Eer onze waarden
• Draag uw deel bij om ervoor te zorgen dat de bescherming van de veiligheid van medewerkers en 

het milieu een prioriteit is. Leg de werkzaamheden stil en meld elke situatie waarvan u denkt dat 
deze kan resulteren in een onveilige werksituatie of schade aan het milieu. 

• Werk volledig mee aan milieu-, gezondheids- en veiligheidstrainingen en met de periodieke 
nalevingsbeoordelingen van ons Bedrijf van onze producten en activiteiten.

• Lees en begrijp alle informatie die door ons Bedrijf wordt verstrekt en die relevant is voor uw werk 
en de gezondheids-, veiligheids- en milieueffecten van onze activiteiten. 
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• Wees proactief en zoek naar manieren om afval, energie en gebruik van natuurlijke hulpbronnen  
te minimaliseren.

•  Neem contact op met de nalevingsfunctionaris als u vragen hebt over de naleving van milieu-, 
gezondheids- en veiligheidswetgeving en beleidslijnen. 

 Kom meer te weten
Milieubeleid
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Werken met onze klanten en 

zakelijke partners
EERLIJK EN RECHTVAARDIG 
HANDELEN
Als bedrijf passen we onze waarden van respect en integriteit toe 
wanneer we werken met klanten, zakelijke partners en anderen. We 
vertellen altijd de waarheid over onze diensten en mogelijkheden en doen 
nooit beloften die we niet kunnen nakomen. 

Behandel anderen op een rechtvaardige en eerlijke manier. Neem 
geen oneerlijk voordeel door manipulatie, verzwijging, misbruik van 
bevoorrechte of vertrouwelijke informatie, verkeerde voorstelling van 
zaken, frauduleus gedrag of andere oneerlijke praktijken. 

Eer onze waarden
•  Reageer op alle redelijke verzoeken van onze klanten en zakelijke 

partners, maar voldoe nooit aan een verzoek om iets te doen dat u als 
onrechtmatig beschouwt of dat in strijd is met onze hoge normen.

• Beloof alleen wat u kunt waarmaken en maak waar wat u belooft.

Wees alert op
• Druk van anderen om regels en voorschriften te vermijden.

•  Verleidingen om mensen te vertellen wat u denkt dat ze willen horen in 
plaats van de waarheid.

MANAGEMENTOVERREDING EN 
GEBRUIK VAN POSITIE
We gebruiken nooit onze positie bij WFS voor ons eigen persoonlijk 
voordeel of het voordeel van onze zakelijke partners of vrienden. Geef 
geen verkeerde voorstelling van de positie die u hebt of het feit dat u voor 
WFS werkt en gebruik nooit bedrijfsinformatie, middelen of eigendommen 
om uw persoonlijke belangen of die van anderen te bevorderen. 

Als u een manager bent, geef dan op een integere manier leiding. U 
bent niet bevoegd om af te zien van enige vereisten van de Code of om 
interne controle, beleid, procedure van WFS of wet te omzeilen. Gebruik 
uw positie niet om iemand anders te sturen, om iets te verzoeken of aan 
te moedigen te handelen waarbij onze Code wordt geschonden. Elke 
medewerker die zich door zijn manager onder druk gezet voelt om iets 
onethisch of illegaal te doen, moet het incident onmiddellijk melden bij de 
nalevingsfunctionaris of via de Ethiek-hotline.

G E D R AG S C O D E

http://westport.ethicspoint.com


W E S T P O RT F U E L S Y S T E M S I N C.    G E D R A G S C O D E27 REVIS IE  01 .3  -  JAN 2022

RELATIES MET DERDEN
WFS streeft naar het aangaan van zakelijke relaties met gerenommeerde en gekwalificeerde derden. 
We evalueren en gaan verbindingen met gekwalificeerde verkoopagenten, leveranciers (inclusief 
verkopers) en andere derden aan op een objectieve basis, gebaseerd op rechtvaardigheid. 

Bij het nemen van inkoopbeslissingen, beoordeelt u elke derde op basis van hun capaciteit om te 
voldoen aan onze zakelijke en technische behoeften en vereisten, evenals de lange termijnkosten en 
het voordeel voor WFS. Voer de geschikte due diligence uit. Onderneem redelijke stappen om ervoor 
te zorgen dat derden de code naleven. Zorg ervoor dat in goed vertrouwen is onderhandeld over 
overeenkomsten en dat ze eerlijk en redelijk zijn voor beide partijen. 

Wees alert op
• “Rode vlag” gedrag – derden die:

– Een slechte reputatie hebben.

– Nauwe banden hebben met, of worden aanbevolen door, een klant van een overheidsfunctionaris.

– Weigeren te voldoen aan onze Code.

– Vragen om anoniem te blijven.

– Weigeren om gespecificeerde facturen in te dienen.

–  Verzoeken om onredelijke compensatie of vragen deze betaling uit te voeren in “contanten” of te 
storten “aan toonder”.

–  Verzoek om betaling in een ander land dan hun thuisland of het land waar hun diensten  
werden aangeboden.

Vraag en antwoord Ik zag onlangs een nieuwsbericht op sociale media over een van 
onze leveranciers. Het suggereerde dat ze misschien een aantal twijfelachtige werkmethoden 
zouden hebben. Wat moet ik met deze informatie doen? 

Deel het met uw manager, zelfs als de praktijken van de leverancier niet rechtstreeks van invloed 
zijn op WFS, kunnen ze ons blootstellen aan reputatieschade.

 Kom meer te weten
Beleid inzake contractbeheer 
Zakelijk inkoopbeleid 
Handboek voor due diligence

BELANGENCONFLICTEN
Een belangenconflict kan zich voordoen wanneer u een concurrerend belang hebt dat uw capaciteit 
om een objectieve beslissing te nemen namens WFS kan beïnvloeden. Van eenieder van ons wordt 
verwacht dat hij/zij zijn/haar gezond verstand gebruikt en situaties vermijdt die kunnen leiden tot zelfs 
maar de schijn van een conflict, dat het vertrouwen van anderen in ons kan ondermijnen en onze 
reputatie kan schaden. 

Belangenconflicten kunnen feitelijk, potentieel of zelfs alleen een kwestie van perceptie zijn. Aangezien 
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deze situaties niet altijd klip en klaar zijn, moet u deze volledig openbaar maken bij uw manager, zodat 
we deze goed kunnen evalueren, controleren en beheren.

Eer onze waarden
• Neem altijd zakelijke beslissingen in het belang van WFS.

• Vermijd belangenconflicten waar mogelijk. 

• Denk vooruit en pak situaties waarin uw belangen of die van een familielid mogelijk in conflict 
komen met WFS progressief aan. 

• Bespreek met uw manager alle details van elke situatie die als een mogelijk belangenconflict  
kan worden ervaren. 

Wees alert op 
Wees alert op situaties, inclusief de volgende, die veelvoorkomende voorbeelden zijn van potentiële 
belangenconflicten:

• Bedrijfskansen Als u vanwege uw werk meer te weten komt over een zakelijke kans, behoort deze 
als eerste tot WFS. Dit betekent dat u zelf niet de kans moet pakken tenzij u goedkeuring krijgt van 
de Directie en het juridische team.

• Vrienden en familieleden Soms is het mogelijk dat u in een situatie terechtkomt waarin u 
samenwerkt met een goede vriend of familielid die voor een klant, leverancier of concurrent 
werkt. Aangezien het onmogelijk is om te anticiperen op alle situaties die een mogelijk conflict 
kunnen veroorzaken, moet u uw situatie aan uw manager openbaar maken om te bepalen of er 
voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

• Persoonlijke investeringen Een conflict kan zich voordoen als u een aanzienlijk eigendomsbelang 
of ander financieel belang hebt in een concurrent, verkoper, leverancier of klant. Zorg ervoor dat u 
weet wat wel en niet is toegestaan door onze beleidslijnen en zoek hulp bij eventuele vragen.

• Maatschappelijke activiteiten Tenzij de Directie u specifiek verzoekt om dit te doen of schriftelijke 
toestemming heeft verleend, mag u geen zetel in de raad van bestuur of adviesraad van een van 
onze concurrenten, leveranciers, klanten of partners accepteren, vooral als uw huidige baan u de 
capaciteit biedt om onze relatie met hun te beïnvloeden. 

• Relaties met concurrenten Het is een conflict wanneer u gecompenseerde of niet-
gecompenseerde diensten aan een concurrent verstrekt, behalve voor diensten die worden 
geleverd onder een geldig contract van WFS met de concurrent. Het is een conflict als u misbruik 
maakt van ongeautoriseerde doeleinden of aan een concurrent of een derde bedrijfseigen 
gegevens openbaar maakt die door een klant of leverancier aan het Bedrijf zijn toevertrouwd.

EXTERN DIENSTVERBAND
Werken buiten uw dienstverband kan ook een belangenconflict creëren, afhankelijk van het werk 
en de mate van uw betrokkenheid, en kan een afleiding creëren die niet geschikt is en van invloed 
is op uw capaciteit om uw werk volledig goed uit te voeren voor WFS. Om ervoor te zorgen dat er 
geen conflicten zijn en dat potentiële problemen en invloeden worden aangepakt, moet u een extern 
dienstverband altijd aan uw manager openbaar maken en bespreken. Indien dit wordt goedgekeurd, 
moet u ervoor zorgen dat de externe activiteit uw werk voor WFS niet verstoort. Zorg er ook voor dat 
goedgekeurde zijdelingse of persoonlijke activiteiten niet concurreren met WFS of de tijd, het talent of 
de energie die u in uw werk steekt in de weg staan.
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Houd er rekening mee dat werken voor een concurrent, leverancier of klant zorgen over 
belangenconflicten opleveren en dat deze moeten worden opgelost.

Vraag en antwoord Een van onze klanten vroeg of ik bereid zou zijn om een beetje 
“zijdelings” werk voor hem te doen. Is dat goed? 

Het hangt ervan af. Als het werk dat gedaan moet worden concurreert met activiteiten van WFS, 
dan vertegenwoordigt het werk een belangenconflict en mag u het niet accepteren. Als het werk 
geen verband houdt met WFS, is het waarschijnlijk goed, afhankelijk van de tijd en aandacht die er 
door u aan wordt besteed. In beide gevallen is het beter om de aanbieding openbaar te maken en 
advies te vragen aan uw manager. Het is belangrijk dat uw activiteit zelfs niet eens de schijn van 
een mogelijk conflict heeft 

GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT
Een bescheiden geschenk kan een attent “dank u” zijn, of een maaltijd kan een geschikte omgeving zijn 
voor een zakelijke bespreking. Als er niet zorgvuldig mee wordt omgesprongen, kan het uitwisselen van 
geschenken en entertainment de schijn van een belangenconflict of ander soort wangedrag creëren. 
Dit is met name het geval als het vaak voorkomt, of als de waarde van het geschenk of entertainment 
hoog genoeg is dat iemand denkt dat het een zakelijke beslissing op ongepaste wijze kan beïnvloeden. 
Er moeten correcte registraties van dergelijke uitgaven worden gemaakt en bijgehouden.

Eer onze waarden
• Wissel geschenken en entertainment uit die goodwill bevorderen in zakelijke relaties en die voldoen 

aan onze beleidslijnen, maar verstrek of accepteer nooit geschenken of entertainment die de 
ontvanger verplichten of lijken te verplichten iets daarvoor terug te moeten doen. 

• Accepteer nooit geschenken van welke aard dan ook van een zakelijke partner met wie u bent 
betrokken bij contractuele of zakelijke onderhandelingen. 

• Begrijp en voldoe aan de beleidslijnen van de organisatie van de ontvanger voordat geschenken, 
gunsten of entertainment worden aangeboden of verstrekt.

• Accepteer nooit contanten of equivalenten van contanten. 
• Verzoek of vraag niet om persoonlijke geschenken, gunsten, entertainment of diensten.
• Breng een zorg ter sprake telkens wanneer u vermoedt dat een collega of een derde die 

namens ons optreedt betrokken kan zijn bij een poging om een beslissing van een klant of een 
overheidsfunctionaris ongepast te beïnvloeden.

Wees alert op
• Situaties die u of ons bedrijf in verlegenheid kunnen brengen, omvatten entertainment bij seksueel 

georiënteerde bedrijven. 
• Geschenken, gunsten of entertainment die redelijk kunnen zijn voor een particuliere klant, maar niet 

voor een overheidsfunctionaris of -instantie.

We accepteren of verstrekken geen geschenken, gunsten of entertainment, zelfs als dit in 
overeenstemming is met onze beleidslijnen, als het de bedoeling is om een beslissing op ongepaste 
wijze te beïnvloeden. 
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Vraag en antwoord
Tijdens het reizen ontving ik een geschenk van een zakenpartner die volgens mij overdreven was. 
Wat moet ik doen?

U moet uw manager en het juridische team zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Als een 
geschenk aan bederf onderhevig is of onpraktisch is om terug te geven, kan het een andere optie 
zijn om het onder medewerkers te verspreiden of het aan een goed doel te schenken met een 
schriftelijke verklaring aan de donor.

 Kom meer te weten
Maaltijden, geschenken en entertainmentbeleid 
Reisbeleid

WERKEN MET DE OVERHEID
We zijn vastbesloten om te voldoen aan de vele speciale wettelijke, reglementaire en contractuele 
vereisten die van toepassing zijn op ons overheid gerelateerde werk. Deze vereisten kunnen 
van toepassing zijn op biedingen, boekhouding, facturering, uitbesteding, arbeidsvoorwaarden, 
contractprestaties, geschenken en entertainment en andere zaken.

Bovendien kan WFS wettelijk verplicht zijn om die vereisten op te leggen aan agenten of 
onderaannemers die we inschakelen om te helpen bij het werk. U moet er altijd voor zorgen dat u 
weet of u te maken hebt met een overheid gerelateerde entiteit. Dit is niet altijd duidelijk. Bedrijven 
zoals luchtvaartmaatschappijen, oliemaatschappijen en telecommunicatiebedrijven kunnen, geheel of 
gedeeltelijk, eigendom zijn van of worden gecontroleerd door een overheid en zijn onderworpen aan 
speciale regels. Bespreek bij twijfel de situatie met uw manager of het juridische team.

 Kom meer te weten
Beleid inzake interacties met overheidsfunctionarissen 
Beleid inzake maaltijden, geschenken en entertainment



W E S T P O RT F U E L S Y S T E M S I N C.    G E D R A G S C O D E31 REVIS IE  01 .3  -  JAN 2022

Bescherming 

van gegevens  
en middelen
ACCURATE BOEKHOUDING 
De accuraatheid en volledigheid van onze openbaarmakingen en 
bedrijfsdocumenten is essentieel voor het nemen van weloverwogen 
beslissingen en voor het ondersteunen van investeerders, 
toezichthouders en anderen. Onze boeken en dossiers moeten onze 
transacties accuraat en eerlijk weergeven in voldoende detail en in 
overeenstemming met onze boekhoudpraktijken, interne controles, onze 
beleidslijnen en de wet. 

Sommige medewerkers hebben speciale verantwoordelijkheden op 
dit gebied. Als u betrokken bent bij een aspect van onze financiële 
rapportage, zorg er dan voor dat u voldoet aan alle toepasselijke 
procedurele en wettelijke vereisten. Zorg ervoor dat rapporten of 
openbaarmakingen over onze financiële gegevens volledig, eerlijk, 
accuraat, volledig, objectief en tijdig zijn, en vervals nooit een boek, 
dossier, account, boeking of transactie dat betrekking heeft op WFS en 
maak deze niet onleesbaar. 

Dossierbeheer 
Documenten mogen alleen worden vernietigd in overeenstemming 
met het de beleidslijnen van WFS en mogen nooit worden vernietigd 
of achtergehouden. Je mag nooit een misstand verbergen of 
anderen toestaan om dat te doen. Vernietig nooit documenten in 
reactie op, of in afwachting van, een onderzoek of audit.

Als u vragen of opmerkingen hebt over het bewaren of vernietigen 
van bedrijfsdossiers, neemt u contact op met ons juridische team. 

Onthoud dat iedereen bij WFS bijdraagt aan het proces voor het 
vastleggen van bedrijfsresultaten en het bijhouden van dossiers. Of u nu 
een onkostendeclaratie indient, een financiële verklaring voorbereid, of 
gewoon een urenstaat invult, wees accuraat en volledig. 

Eer onze waarden
• Creëer bedrijfsdossiers die accuraat de waarheid van de 

onderliggende gebeurtenis of transactie weergeven. Laat u leiden 
door de principes van transparantie en waarheidsgetrouwheid.

G E D R AG S C O D E
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• Schrijf zorgvuldig in al uw zakelijke communicatie. Schrijf alsof op een dag de dossiers die  
u creëert openbare documenten kunnen worden.

Wees alert op
• Dossiers die niet duidelijk en volledig zijn of die de ware aard van een actie verhullen. 

• Niet-openbaar gemaakte of niet-geregistreerde fondsen, middelen of verplichtingen.

• Onjuiste vernietiging van documenten.

Vraag en antwoord
Mijn beste klant vroeg me om de factuurdatum te wijzigen, zodat het document aantoont dat het 
product eerder werd verzonden dan in werkelijkheid. Aangezien dit geen invloed heeft op de 
financiële rapportage van WFS, is het dan goed om te voldoen aan het verzoek van de klant? 

Nee. Zelfs als WFS de transactie correct vastlegt bij de klant, moet er een legitieme zakelijke 
reden zijn om documenten te wijzigen. Als u onzeker bent van de intentie van een verzoek van een 
klant of een leverancier, bespreek dit dan met uw manager, uw bedrijfsleider,  
ons juridische team of interne audit.   

Vraag en antwoord
Ik heb verschillende grote facturen ontvangen voor betalingen aangaande onze leveranciers. Als ik 
deze nu als een uitgave registreer, zal dit onze cijfers schaden. Mag ik ze net aan het eind van het 
kwartaal accuraat opnemen? 

Nee. Door het nalaten van het registreren van uitgaven, worden de lopende periodekosten 
verlaagd en resulteert dat in overdreven opbrengsten. Dit kan een essentiële en frauduleuze 
impact hebben op de financiële rapporten van de huidige periode en is in strijd met het 
bedrijfsbeleid en de wet.    

 Kom meer te weten
Beleid inzake bewaring van dossiers en gegevens
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FYSIEK EN ELEKTRONISCHE MIDDELEN 
Een ieder van ons is uitgerust met fysieke en elektronische middelen en we zijn persoonlijk 
verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruiken en beschermen hiervan tegen fraude, verspilling en 
misbruik. Persoonlijk gebruik van deze middelen wordt afgeraden, maar waar toegestaan, moet het  
tot een minimum worden beperkt en mag het geen nadelig effect op de productiviteit en de 
werkomgeving hebben.

Fysieke middelen omvatten onze faciliteiten, meubilair, kantoorapparatuur, materialen  
en benodigdheden. 
Elektronische middelen omvatten onze hardware, software, e-mail- en voicemailsystemen, 
intranet- en internettoegang, computergegevens en alle gegevens die zijn gecreëerd, verzonden, 
ontvangen, gedownload of opgeslagen op onze systemen. 

Eer onze waarden
• Gebruik Bedrijfsmiddelen om uw taken uit te voeren, nooit voor activiteiten die ongepast  

of illegaal zijn.

• Neem goede fysieke beveiligingspraktijken in acht, vooral die met betrekking tot in- en uitchecken 
bij  
onze faciliteiten.

• Neem ook goede cyberbeveiligingspraktijken in acht: 

–  Gebruik geen apparatuur of systemen van WFS om inhoud te creëren, op te slaan of te 
verzenden die anderen aanstootgevend zouden kunnen vinden.

–  Deel geen wachtwoorden en laat geen andere mensen, inclusief vrienden en familie, gebruik 
maken van hulpmiddelen van WFS.

–  Gebruik alleen software waarvoor de juiste licentie is verleend. Het kopiëren of gebruiken van 
software zonder licentie of “illegale software” op Bedrijfscomputers of andere apparatuur voor 
Bedrijfsactiviteiten is strikt verboden. Neem contact op met de IT-afdeling als u vragen hebt over 
of er een licentie is voor een bepaald softwaregebruik 

Wees alert op
• Verzoeken om apparatuur van WFS te lenen of te gebruiken zonder goedkeuring.

• Onbekende personen zonder de juiste aanmeldgegevens die onze faciliteiten betreden.

• Ongepast gebruik van hulpbronnen van WFS voor persoonlijke doeleinden.

 Kom meer te weten
 Informatiebeveiligingsbeleid
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VERTROUWELIJKE GEGEVENS
Een ieder van ons moet waakzaam zijn en vertrouwelijke bedrijfsgegevens van WFS beschermen. 
Dit houdt in: het beveiligen, de toegang beperken tot personen die het nodig hebben om hun werk te 
doen, en het alleen gebruiken voor geautoriseerde doeleinden. Het betekent ook dat u deze gegevens 
vertrouwelijk moet houden, ook nadat uw dienstverband met WFS is beëindigd. Vertrouwelijke 
gegevens omvatten klantgegevens, Bedrijfsstrategieën, financiële en concurrentiegevoelige gegevens 
en andere vormen van vertrouwelijke of niet-openbare gegevens, waaronder intellectuele eigendom, 
zoals technische kennis, processen en andere handelsgeheimen.

Een ieder van ons heeft ook de verantwoordelijkheid om de persoonlijke gegevens van anderen te 
respecteren en te beschermen. Persoonlijke gegevens omvatten alles dat kan worden gebruikt om 
iemand direct of indirect te identificeren, zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer  
of creditcardnummer. 

Als uw taak het verzamelen, openen, gebruiken, opslaan, delen of verwijderen van persoonlijke 
gegevens vereist, volgt u onze beleidslijnen en alle toepasselijke wetgeving. Gebruik het alleen, en 
deel het alleen met anderen buiten WFS, voor legitieme zakelijke doeleinden en waar u toestemming 
hebt om dit te doen en altijd in overeenstemming met de beleidslijnen van WFS. 

Uw verplichting om de vertrouwelijkheid te waarborgen strekt zich uit tot de bescherming van de 
vertrouwelijke zakelijke gegevens en persoonlijke gegevens die ons door onze klanten, zakenpartners 
en andere derden is toevertrouwd. 

Intellectueel eigendom
WFS besteedt een aanzienlijke hoeveelheid middelen aan technologische ontwikkeling en 
innovatie. Het creëren en beschermen van onze intellectuele eigendomsrechten (IE) is van 
cruciaal belang voor onze activiteiten. Voorbeelden van onze IP omvatten:

• Handelsgeheimen en ontdekkingen.

• Methoden, kennis en technieken.

• Innovaties en ontwerpen.

• Systemen, software en technologie.

• Patenten, handelsmerken en auteursrechten.

Maak eventuele uitvindingen of andere IE die u creëert terwijl u in dienst bent bij WFS, zo spoedig 
mogelijk bekend bij het management van het Bedrijf en neem contact op met het Intellectueel 
Eigendomsteam als u verklaringen of vragen van derden ontvangt met betrekking tot (1) de 
reikwijdte van de intellectuele eigendomsrechten van WFS; (2) de toepasselijkheid van rechten 
van WFS op producten van een ander bedrijf, of; (3) de toepasselijkheid van de intellectuele 
eigendomsrechten van een derde op intellectuele eigendomsrechten of producten van WFS. 
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Eer onze waarden
• Label vertrouwelijke gegevens op de juiste manier om aan te geven hoe deze moeten worden 

behandeld, gedistribueerd en vernietigd.

• Bewaar of communiceer alleen Bedrijfsgegevens met behulp van informatiesystemen van WFS.

• Begrijp de verwachtingen van klanten en zakelijke partners met betrekking tot de bescherming, het 
gebruik en de openbaarmaking van de vertrouwelijke gegevens die zij aan ons verstrekken.

• Meld verlies, schending of diefstal van vertrouwelijke gegevens direct aan uw manager.

Wees alert op
• Gesprekken over vertrouwelijke gegevens van WFS op plaatsen waar anderen het kunnen horen,  

bijvoorbeeld in vliegtuigen en liften, bij het gebruik van mobiele telefoons of via onbeveiligde 
netwerken.

• Het verzenden van vertrouwelijke gegevens naar onbewaakte faxmachines of printers.

• Het niet vernietigen van gevoelige gegevens of deze veilig verwijderen. 

• Verzoeken van zakelijke partners om vertrouwelijke gegevens over onze klanten of andere zakelijke 
partners als er geen bijbehorende zakelijke vereiste of autorisatie is. 

• Gebruik van “gratis” of individueel aangeschafte internethostings-, samenwerkings- of 
clouddiensten. 

Vraag en antwoord
Als ik iets uitvind in mijn eigen tijd en mijn eigen middelen gebruik terwijl ik bij WFS werk en het 
niets te maken heeft met de bedrijfsvoering van WFS, heeft het bedrijf dan de rechten erop?

Nee. Echter zijn producten, verbeteringen en ideeën voor producten of verbeteringen die 
tijdens uw dienstverband bij WFS zijn ontwikkeld en die op enigerlei wijze betrekking hebben op 
producten die WFS heeft ontworpen, gefabriceerd of op de markt heeft gebracht, of op producten 
die door WFS worden overwogen voor productie of marketing, wel het eigendom van WFS. 

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEID
Verbintenissen om zakelijke regelingen aan te gaan, inclusief contracten voor het leveren van diensten 
of om fondsen te besteden, moeten worden goedgekeurd in overeenstemming met de toepasselijke 
beleidslijnen. Het omzeilen van deze interne controles door het aangaan van ongeautoriseerde zakelijke 
activiteiten is strikt verboden. Alle zakelijke verbintenissen moeten ook zichtbaar zijn voor de afdelingen 
financiën, inkoop (indien van toepassing) en juridisch van WFS om ervoor te zorgen dat verbintenissen 
in het beste belang zijn van WFS en voor de accuraatheid van onze financiële boeken en dossiers.  

 Kom meer te weten
Beleid inzake delegatie van bevoegdheid



W E S T P O RT F U E L S Y S T E M S I N C.    G E D R A G S C O D E 36REVIS IE  01 .3  -  JAN 2022

SPREKEN NAMENS WFS
We zijn toegewijd aan het behouden van eerlijke, professionele en rechtmatige interne en openbare communicatie. 

We hebben een consistente stem nodig bij het openbaar maken of verstrekken van informatie aan 
het publiek. Om deze reden is het belangrijk dat alleen geautoriseerde personen spreken namens 
WFS. Communicatie met media, investeerders, beursanalisten en andere leden van de financiële 
gemeenschap moet worden doorverwezen naar Investor Relations.

Volledige, eerlijke en tijdige openbaarmakingen
We streven ernaar om volledig, eerlijk en tijdig te zijn met betrekking tot alle rapporten en 
documenten die onze bedrijfs- en financiële resultaten en andere openbare communicatie 
beschrijven. 

Wees alert op
• Het geven van openbare toespraken of het schrijven van artikelen voor professionele tijdschriften of 

andere openbare mededelingen die betrekking hebben op WFS zonder de juiste goedkeuring van 
het management.

• De verleiding om uw titel of betrekking buiten uw werk te gebruiken voor WFS zonder dat het

• gebruik alleen ter identificatie is.

• Uitnodigingen om “informeel” te spreken met journalisten of analisten die u om informatie vragen 
over WFS of haar klanten of zakelijke partners.

SOCIALE MEDIA
Wees voorzichtig bij het schrijven van berichten 
die mogelijk online worden gepubliceerd. 
Als u deelneemt aan discussieforums op 
internet, chatrooms, bulletinboards, blogs, 
sociale-mediasites of andere elektronische 
communicaties, zelfs onder een alias, mag u 
nooit de indruk wekken dat u namens WFS 
spreekt.

Als u van mening bent dat een valse verklaring 
over ons Bedrijf is geplaatst, plaats of deel dan 
geen niet-openbare informatie, zelfs niet als het 
uw bedoeling is om “de feiten recht te zetten”. 
Uw bericht kan verkeerd worden geïnterpreteerd, 
valse geruchten starten of onjuist of 
misleidend zijn. Neem in plaats daarvan 
contact op met het team Investor Relations.
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Bevestigingsformulier 
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BEVESTIGINGSFORMULIER 
Bij WFS geloven we in het volgen van alle toepasselijke wet- en regelgeving. Alle medewerkers van 
WFS moeten dit bevestigingsformulier jaarlijks invullen en indienen, en deelnemen aan alle vereiste 
training inzake ethiek en naleving.

Het indienen van dit formulier geeft aan dat:

• Ik de gedragscode, het beleid inzak openbaarmaking, het beleid inzake handel met voorkennis, het 
beleid inzake een respectvolle werkplek, het klokkenluidersbeleid en principes van anti-corruptie en 
preventie van omkoping van Westport Fuel Systems Inc. in hun geheel heb gelezen en begrijp en 
dat ik akkoord ga om te voldoen aan deze beleidslijnen.

• Ik weet waar ik de aanvullende bedrijfsbeleidslijnen van WFS en het juiste regionale (lokale) 
operationele beleid op de intranetten van het Bedrijf kan vinden. Ik ga ermee akkoord om zelf de 
taak op met te nemen om deze te lezen en ik ga ermee akkoord om deze na te leven

• Ik beloof om te allen tijde te handelen op een ethische manier, in overeenstemming met alle 
toepasselijke wet- en regelgeving, en in het belang van WFS met eerlijkheid, integriteit en 
rechtvaardigheid.

• Ik bevestig dat ik mij heb gedragen in overeenstemming met de WFS-gedragscode voor het jaar 
eindigend op 31 december 2021

• Ik begrijp en ga ermee akkoord dat elk verzuim door mij om te voldoen aan een van de 
bovengenoemde beleidslijnen of om me op een ethische manier te gedragen met betrekking tot alle 
toepasselijke wet- en regelgeving, ertoe kan leiden dat ik gedisciplineerd word voor wangedrag, tot 
en met ontslag om gegronde reden.

• Als ik een schending van de Code constateer, zal ik onmiddellijk mijn bezorgdheid kenbaar maken 
aan de nalevingsfunctionaris of dit melden bij de Ethiek-hotline zoals is toegestaan door het 
klokkenluidersbeleid.

__________________________________________

Naam

__________________________________________

Functie

__________________________________________

Datum 
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BRONNEN 
Compliance Officer

Post: Suite 101 – 1750 W75th Avenue, 
Vancouver, BC Canada V6P 6G2

E-mail: compliance@wfsinc.com

Telefoon: +1-604-718-2020

Juridisch team

Post: Suite 101 – 1750 W75th Avenue, 
Vancouver, BC Canada V6P 6G2

E-mail: legal@wfsinc.com




	Button 2: 
	Button  11: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 
	Page 42: 

	Button  6: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 
	Page 42: 

	Button  8: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 
	Page 42: 

	Button  10: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 
	Page 41: 

	Button  7: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 
	Page 41: 

	Button  9: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 
	Page 41: 



