Gedragscode
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Brief van Pall Corporation voorzitter en CEO
Beste collega,
Ons succes bij Pall is gebouwd op een basis van integriteit en
inzet om te handelen volgens de hoogste ethische normen.
De manier waarop wij zaken doen en anderen – onze collega’s,
klanten, leveranciers en gemeenschappen – behandelen, bepaalt
het beeld dat de wereld van ons heeft. We moeten ons als
personen die binnen het Bedrijf werken of als Bedrijf binnen een
wereldwijde gemeenschap altijd laten leiden door de principes van
ethisch gedrag.
Pall heeft haar zakelijke succes te danken aan het volgen van een
eenvoudig, maar efficiënt credo: “Altijd de juiste dingen doen”.
Het Programma Naleving en ethiek is gebaseerd op dit credo
en de volgende “kernwaarden”:

De Code is geen uitputtende lijst van goed en fout, maar geeft
essentiële informatie over het gedrag dat van u wordt verwacht,
onze beleidsregels en de wetgeving die op ons zakelijk handelen
van toepassing zijn. In combinatie met de standaard
werknemersovereenkomst en/of arbeidscontracten van Pall,
het werknemershandboek van Pall en andere beleidsregels en
procedures van het Bedrijf, biedt de Code een kader voor alle
zakelijke beslissingen en strategieën. Indien u na het lezen van
deze Code vragen hebt of advies of verduidelijking wilt over een
nalevingskwestie, neem dan contact op met uw leidinggevende,
uw lokale nalevingsfunctionaris of de afdeling Juridische zaken en
naleving door een e-mail te sturen naar
compliancequestions@pall.com.
Vriendelijke groeten,

• Klanten eerst is geen slogan; het is de manier waarop wij met
hen omgaan.
• We streven ernaar zo snel en flexibel mogelijk te zijn in het
voldoen aan de behoeften van de klanten voordat anderen
dat doen.
• Onze relaties met belanghebbenden zijn gebaseerd op
wederzijds respect.
• Het succes van Pall Corporation hangt af van een cultuur van
persoonlijke verantwoordelijkheid en volledige verantwoording.

Larry Kingsley
voorzitter van de Raad en
Chief Executive Officer,
Pall Corporation

• Absolute integriteit is de hoeksteen van ons Bedrijf en DE regel
voor ons zakelijk handelen.
Deze Gedragscode richt zich op onze prestaties inzake deze
kernwaarden en benadrukt het belang van wederzijds respect,
persoonlijke verantwoordelijkheid en verantwoording bij het integer
zakendoen.
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Toepasselijkheid van de Gedragscode
Deze Gedragscode is aangenomen door
de directieraad van Pall Corporation en is
wereldwijd van toepassing.
“Pall” zoals gebruikt in de Code omvat alle door Pall Corporation
gecontroleerde bedrijven. Deze Code is van toepassing op alle
directeuren, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers,
inclusief consultants en agenten.

De Chief Compliance Officer is verantwoordelijk voor de
implementatie van deze Code. Vrijstelling van een deel of de hele
Gedragscode wordt alleen in uitzonderlijke gevallen verleend en
uitsluitend met goedkeuring van de Chief Compliance Officer.
Vrijstellingen voor directeuren en leidinggevende functionarissen
moeten worden goedgekeurd door zowel de Chief Compliance
Officer als de directieraad of een commissie van de raad en zullen
direct bekend gemaakt worden zoals vereist volgens wet- en
regelgeving.

Verplichte naleving van wet- en regelgeving
Als wereldwijd bedrijf zijn wij onderworpen
aan wet- en regelgeving van alle landen,
staten, provincies en gemeenten waarin wij
zaken doen of activiteiten verrichten.
Pall doet zaken in een groot aantal landen in de hele wereld. Onze
werknemers zijn inwoners van verschillende landen en behoren tot
verschillende culturele groepen. Als wereldwijd bedrijf zijn wij
onderworpen aan wet- en regelgeving van alle landen, staten,
provincies en gemeenten waarin wij zaken doen of activiteiten
verrichten. In sommige gevallen kan er sprake zijn van een
werkelijke of schijnbare strijdigheid tussen de wetgeving van twee
of meer landen of tussen nationale wetgeving en de Gedragscode.
In dat geval moet u direct contact op nemen met de afdeling
Juridische zaken en naleving om te bespreken hoe de strijdigheid
kan worden opgelost.

Het niet naleven van de vereisten van de Gedragscode of
beleidsregels van Pall of schending van wetgeving kan leiden tot
disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag. Daarnaast kunnen
strenge straffen worden opgelegd voor het niet naleven van
wetgeving; dit kan leiden tot boetes, rechtszaken, verlies van
zakelijke privileges en in sommige gevallen tot gevangenisstraf. Pall
behoudt zich het recht voor contact op te nemen met de wettelijke
autoriteiten als er een redelijk vermoeden bestaat dat een huidige
of voormalige werknemer een misdaad heeft begaan.
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De rol van de manager
Van managers wordt verwacht dat zij de
ethische cultuur van Pall promoten en een
integere toon zetten, dat zij nooit
werknemers aanzetten tot het behalen van
resultaten door in strijd met Pall beleidsregels,
de Gedragscode of wetgeving te handelen.

Pall managers worden geacht ethische leiders te zijn. Zij moeten
een goed voorbeeld geven, een omgeving creëren en stimuleren
waarin open en eerlijke communicatie plaatsvindt zonder angst
voor vergelding en zij moeten direct maatregelen treffen als er
ethische problemen onder hun aandacht worden gebracht. Van
managers wordt verwacht dat zij de ethische cultuur van Pall
promoten en een integere toon zetten, dat zij nooit werknemers
aanzetten tot het behalen van resultaten door in strijd met Pall
beleidsregels, de Gedragscode of wetgeving te handelen.
Managers hebben eveneens goedkeuringsbevoegdheid voor een
groot aantal transacties namens het Bedrijf. Als Pall manager of
vervanger van de manager hebt u belangrijke fiduciaire
verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat aan
beleidsvereisten wordt voldaan. Zakelijke resultaten zijn nooit
belangrijker dan ethisch gedrag en naleving van Pall beleidsregels
en wetgeving.

?

Meer informatie is te vinden in De Manager’s Toolbox.

V&A
Wat moet ik als manager doen als een werknemer
een probleem meldt?
Als een werknemer een probleem meldt of om hulp vraagt,
moeten managers objectief, open en responsief blijven. Zie
meldingen niet als “slecht nieuws”, maar beschouw ze als
een positief teken van toewijding van werknemers om de
juiste dingen te doen. Zorg dat u een probleem inzake
naleving of zakelijk gedrag en integriteit direct meldt bij de
afdeling Juridische zaken en naleving.

3

De verplichting van onze werknemers om zorgen te
melden – Laat uw stem horen!
Hoe kunt u uw zorgen het beste melden?
U moet gebruik maken van het meldingskanaal waarbij u zich het
beste voelt. U kunt het probleem bijvoorbeeld met uw manager,
uw HR vertegenwoordiger of de afdeling Juridische zaken en
naleving bespreken. Zij hebben een verantwoordelijkheid om te
luisteren en te helpen.
Als u het gevoel hebt dat het probleem hiermee niet is opgelost of
als u het liever niet bespreekt met uw manager, HR
vertegenwoordiger of de afdeling Juridische zaken en naleving,
kunt u via andere middelen contact opnemen met het
Nalevingsteam. Het Nalevingsteam is beschikbaar voor alle
werknemers, klanten, partners, aandeelhouders en andere
belanghebbenden die zorgen willen melden. U kunt zorgen
anoniem melden – tenzij dit wettelijk verboden is. Het
Nalevingsteam beheert alle onderzoeken vertrouwelijk en zo snel
mogelijk, conform de wettelijke verplichtingen en rekening houdend
met de belangen van alle betrokkenen.

Als Pall werknemer hebt u de
verantwoordelijkheid om uw stem te laten
horen als u iets ziet of vermoedt dat
schadelijk kan zijn voor het bedrijf.
Als Pall werknemer hebt u de verantwoordelijkheid om de juiste
dingen te doen en uw zorgen uit te spreken als u iets ziet of
vermoedt dat schadelijk kan zijn voor het Bedrijf. Dit omvat het
onmiddellijk melden van dingen waarvan u in goed vertrouwen
denkt dat ze een schending vormen van deze Code, beleidsregels
van het Bedrijf of wetgeving. Wij moedigen u ook aan om situaties
“die niet goed aanvoelen” te melden.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met het
Nalevingsteam:
E-mail: compliancequestions@pall.com

Of u kunt melding maken via de Pall AlertLine:
Online: http://alertline.pall.com
Telefoon: Ga naar Pall Connect of http://alertline.pall.com voor
een lijst met lokaal toegankelijke telefoonnummers. U kunt ook
contact opnemen met de Chief Compliance Officer in New York op
(516) 801-9844 of 2009844 indien u via een interne lijn belt.
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Verplichting om zorgen te melden (vervolg)

Vergelding is verboden
Pall tolereert geen vergelding tegen een werknemer die in goed
vertrouwen vragen stelt over wangedrag of dit meldt. Het feit dat
een collega in goed vertrouwen zorgen meldt, of informatie
verstrekt voor een onderzoek, mag geen aanleiding zijn voor het
weigeren van voordelen, ontslag, demotie, schorsing,
bedreigingen, pesterij of discriminatie. Indien een persoon
ongeacht zijn of haar functie bij Pall vergeldingsmaatregelen treft
tegen een collega die in goed vertrouwen een schending heeft
gemeld, zal Pall passende maatregelen treffen tegen alle personen
die betrokken zijn bij de vergelding, inclusief mogelijk disciplinaire
maatregelen, waaronder ontslag. Dit geldt ook als later blijkt dat de
collega zich heeft vergist bij het melden van de oorspronkelijke
kwestie. Indien een persoon echter opzettelijk of te kwader trouw
een valse melding maakt, zal Pall passende maatregelen treffen,
inclusief disciplinaire maatregelen waaronder ontslag.

Indien u denkt dat u of een collega slachtoffer bent of is van
vergelding vanwege het in goed vertrouwen melden van een
probleem, moet u contact opnemen met de afdeling Juridische
zaken en naleving door te bellen met de Pall AlertLine of de Chief
Compliance Officer van Pall in New York op (516) 801-9844 of
2009844 indien u via een interne lijn belt.

Hoe wij uw zorgen onderzoeken
Pall streeft ernaar zo snel mogelijk en consistent te reageren op
beweringen van schending van beleidsregels van het Bedrijf of
wetgeving. Afhankelijk van het type probleem worden de
betreffende interne functies bij het onderzoek naar de beweringen
betrokken. Dit kan het team van Juridische zaken en naleving, HR,
Interne Audit of een andere afdeling binnen Pall zijn. Pall voert
onderzoeken vertrouwelijk uit. Indien u betrokken bent bij een
onderzoek, mag u dit niet bespreken met mensen buiten het
onderzoeksteam tenzij u uitdrukkelijk andere instructies hebt
ontvangen. Tijdens onderzoeken moeten werknemers meewerken
en de waarheid vertellen. Indien u dit niet doet, kan dit aanleiding
zijn voor disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag.

?

Meer informatie is te vinden in het Pall Onderzoeksbeleid.

Pall tolereert geen vergelding
tegen een werknemer die
eerlijk en in goed vertrouwen
vragen stelt over wangedrag
of dit meldt.
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Verplichting om zorgen te melden (vervolg)

V&A
Ik weet dat er een situatie bestaat die mogelijk een schending is
van de Gedragscode. Moet ik dit melden, ook als ik niet helemaal
zeker weet of er een probleem is?
Ja. U bent verantwoordelijk voor het onmiddellijk melden van mogelijke
schendingen. Meldt het bij uw manager, het team van Juridische zaken
en naleving of bel de AlertLine. Uw melding wordt serieus genomen en
onderzocht. Het is beter om een vermoeden te melden dat geen
probleem blijkt te zijn, dan een mogelijke schending te negeren.
Als ik niets meer van mijn melding hoor, betekent dat dan dat er
niets mee wordt gedaan?
Het team van Juridische zaken en naleving behandelt alle gevallen zo
snel mogelijk, maar soms is het niet mogelijk de resultaten aan u te
communiceren vanwege privacy-/vertrouwelijkheidvereisten. Aan
telefonische meldingen op de Pall AlertLine (beheerd door een derde
partij) of meldingen die via de AlertLine website worden gedaan,
wordt een nummer toegekend, zodat u anoniem kunt blijven (tenzij dit
wettelijk is verboden) voor Pall, maar wel uw melding op kunt volgen.
Moet ik meewerken aan een onderzoek als ik daarvoor gevraagd
wordt?
Ja. Als een Pall werknemer bent u verplicht om mee te werken aan
interne onderzoeken. Als u dit nalaat, loopt u het risico op disciplinaire
maatregelen, inclusief ontslag.
Wat als mijn manager mij vraagt iets te doen waarover ik geen
goed gevoel heb?
Neem in een dergelijke situatie contact op met HR of de afdeling
Juridische zaken en naleving.
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Ethische besluitvorming
Maak de juiste keuzes
Als werknemer wordt er van u verwacht dat u beslissingen neemt
die consistent zijn met onze kernwaarden, de vereisten van de
Gedragscode en die voldoen aan alle toepasselijke wet- en
regelgeving in elk land waarin wij zaken doen. U bent ervoor
verantwoordelijk de beleidsregels van ons Bedrijf te kennen en na
te leven. Uw individuele inzet om de juiste dingen te doen
beschermt en versterkt onze reputatie als een betrouwbaar
wereldwijd merk.
Als u te maken krijgt met een ethisch dilemma, bent u verplicht om
actie te ondernemen. De juiste dingen doen is soms moeilijker dan
de verkeerde dingen doen of helemaal niets doen. Een probleem
negeren is op zich een handeling die ernstige gevolgen kan
hebben. Laat uw stem horen als u een activiteit ziet of vermoedt
die de Gedragscode schendt.

Tip:

Hoe wij zaken doen en hoe wij anderen
behandelen, bepaalt uiteindelijk het beeld
dat de wereld van ons heeft.

In dergelijke situaties kan het soms onduidelijk zijn wat “de juiste
dingen” zijn. Gebruik de ethische besluitvormingstool op de
volgende pagina als leidraad om de juiste dingen te doen.
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De ethische besluitvormingstool

Ask
Yourself:

Not Sure?

Not Sure?

Not Sure?

Not Sure?

Contact Pall’s Global
Compliance Department
for guidance.

Check Pall’s Compliance &
Ethics Resource Center for
more information.

Check Pall’s Compliance & Ethics
Resource Center or contact your
manager for guidance.

Talk to your manager or
Local Compliance Officer
for guidance.

?

?

?

?

Is it legal?

Does this
comply with
Pall policy?

Does this
reflect Pall’s
values and
culture?

Could this
adversely
affect company
stakeholders?

Yes

Yes

Yes

No
No

No

No

Yes
Not Sure?

The action may have
serious consequences.

The action may have
serious consequences.

The action may have
serious consequences.

The action may have
serious consequences.

Do Not Do It.

Do Not Do It.

Do Not Do It.

Do Not Do It.

Yes

Would you
feel concerned
if this appeared
in a news
headline?

?

Talk to your
manager
or Local
Compliance
Officer for
guidance

No

Not Sure?

Ga naar deze
besluitvormingstool om
ethische beslissingen
te nemen.

The action may have
serious consequences.

Do Not Do It.

Yes

Could this
adversely
affect Pall if all
employees
did it?

?

Talk to your
manager or
Pall’s Global
Compliance
Department
for guidance

No
The decision to move forward
appears appropriate!
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Individueel gedrag
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Discriminatie
Wij zetten ons in voor het behouden van een
positieve cultuur en de garantie dat iedereen
met respect en eerbied wordt behandeld als
een gewaardeerd lid van het Pall team.

Wij zijn trots op ons wereldwijde personeel. Bij het werven, in
dienst nemen, ontwikkelen en promoten van werknemers worden
beslissingen niet genomen op grond van geslacht, ras, huidskleur,
nationale afkomst, afstamming, burgerschap, godsdienst, leeftijd,
fysieke of mentale handicap, medische aandoening, seksuele
oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie, militaire/
veteranenstatus of burgerlijke staat. Wij zetten ons in voor het
behouden van een positieve cultuur en de garantie dat iedereen
met respect en eerbied wordt behandeld als een gewaardeerd lid
van het Pall team.
Wij zetten ons tevens in voor het werken met en het voorzien van
redelijke voorzieningen voor werknemers en sollicitanten met een
fysieke of mentale handicap. Mindervalide werknemers worden
gestimuleerd om een verklaring van hun arts te verstrekken waarin
beperkingen inzake het uitvoeren van essentiële taken of functies
binnen hun werkpakket worden beschreven.

?

Zie het Pall Beleid inzake gelijke arbeidskansen.

V&A
Ik heb het gevoel dat ik gediscrimineerd wordt door mijn
manager. Wat moet ik doen?
Alle Pall werknemers moeten een werkplek hebben die vrij is
van discriminatie, pesterij of vergelding. Als u het gevoel
hebt dat u gediscrimineerd wordt door uw manager, moet u
dit bespreken met zijn of haar leidinggevende of uw HR
vertegenwoordiger. U kunt ook bellen met de AlertLine.
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Pesterij
Pall verbiedt gedrag dat een werknemer of een groep werknemers
op een negatieve manier uitkiest vanwege geslacht, ras,
huidskleur, nationale afkomst, afstamming, burgerschap,
godsdienst, leeftijd, fysieke of mentale handicap, medische
aandoening, seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie,
militaire/veteranenstatus of burgerlijke staat. Elk type pesterij,
inclusief seksuele intimidatie, is een schending van de filosofie
en het beleid van Pall.
Pall streeft er tevens naar een werkomgeving te behouden die vrij
is van alle types geweld op de werkplek. Wij tolereren geen
geweld, bedreigingen, bedreigend of kwaadwillend gedrag of
intimidatie van wie dan ook.

?

Elk type pesterij, inclusief seksuele intimidatie,
is een schending van de filosofie en het
beleid van Pall.

Meer informatie is te vinden in het Pall Beleid tegen pesterij.

V&A
Wat is pesterij?
Pesterij kan verbaal, visueel of fysiek van aard zijn.
Voorbeelden van verboden pestend gedrag omvatten, maar
zijn niet beperkt tot belasteringen, grapjes, verklaringen,
notities, brieven, elektronische communicaties, foto’s,
tekeningen, gebaren en andere handelingen of
communicaties die ongewenst zijn en gebaseerd op
geslacht, ras, huidskleur, nationale afkomst, afstamming,
burgerschap, godsdienst, leeftijd, fysieke of mentale
handicap, medische aandoening, seksuele oriëntatie,
genderidentiteit of genderexpressie, militaire/veteranenstatus
of burgerlijke staat.
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Belangenverstrengeling
Het Beleid van Pall inzake belangenverstrengeling is
duidelijk – we hebben allemaal de
verantwoordelijkheid om te allen tijde te handelen in
het beste belang van het Bedrijf.
Voorbeelden van belangenverstrengeling omvatten situaties waarin
u, een familielid of een vriend:
• betrokken is bij activiteiten die concurreren met of schijnbaar
concurreren met de belangen van Pall
• zich bij zakelijke beslissingen laat beïnvloeden of schijnbaar laat
beïnvloeden door persoonlijke of familiale belangen of
vriendschappen
• bedrijfseigendom, -informatie of -middelen gebruikt voor
persoonlijk voordeel of het voordeel van anderen
• een familielid of iemand met wie u een relatie hebt inhuurt of
leiding geeft aan of een directe of indirecte rapportagelijn hebt
met deze persoon
• een extern dienstverband heeft dat negatieve invloed heeft op uw
werkprestaties of verstorend werkt op uw verantwoordelijkheden
bij Pall
• een persoonlijk of financieel voordeel ontvangt uit, een financieel
belang heeft in, diensten verleent aan of werkt voor een
leverancier, klant of concurrent of een bedrijf dat zaken met ons
wil doen.

Om te bepalen of er sprake is van belangenverstrengeling die openbaar
gemaakt moet worden, moet u de volgende vragen beantwoorden:
• Zijn mijn externe belangen van invloed op of schijnbaar van invloed
op mijn capaciteit om objectieve zakelijke beslissingen te nemen?
• Heb ik voordeel van mijn betrokkenheid bij deze situatie? Heeft
een vriend of familielid van mij voordeel bij deze situatie?
• Kan mijn deelname aan deze activiteit van invloed zijn op mijn
capaciteit om mijn werk uit te voeren?
• Dwingt de situatie mij ertoe mijn eigen belangen voorrang te
geven boven die van Pall?
• Zou het openbaar maken van de situatie mij in verlegenheid
brengen? Zou het Pall in verlegenheid brengen?

U moet potentiële belangenverstrengeling openbaar
maken.
Bedenk dat niet alle gevallen van potentiële belangenverstrengeling
tussen belangen van de werknemer en de belangen van het Bedrijf
schadelijk of verboden zijn. Sommige gevallen van belangenverstrengeling
zijn toegestaan indien ze openbaar gemaakt en goedgekeurd worden.
Vaak kunnen gevallen van potentiële belangenverstrengeling worden
opgelost door een open en eerlijk gesprek. Indien een relatie of
transactie aanleiding is tot belangenverstrengeling, moet u dit
onmiddellijk bespreken met de afdeling Juridische zaken en naleving.
Als een geval van belangenverstrengeling is beoordeeld, moet het
bijgehouden worden in het Bureau Ethiek om als openbaar gemaakt
en goedgekeurd beschouwd te worden.
Bedenk dat een geval van belangenverstrengeling niet
noodzakelijkerwijs een schending van de Code is, maar dat het
niet openbaar maken ervan wel een schending inhoudt.

?

Meer informatie is te vinden in het Pall Beleid inzake
belangenverstrengeling.
12

Belangenverstrengeling (vervolg)

V&A
Mijn vrouw heeft een bedrijf dat Pall overweegt in te
huren als leverancier. Een contract met Pall zou
geweldig zijn voor haar bedrijf. Ik zou er alles aan
willen doen om ervoor te zorgen dat mijn vrouw het
contract krijgt. Wat kan ik doen om te helpen?
Het bedrijf van uw vrouw helpen is
belangenverstrengeling. U mag niets doen om uw vrouw
te helpen het contract binnen te halen. Als u betrokken
bent bij het selectieproces, moet u dit aan uw manager
vertellen en zorgen dat u niet bij de situatie betrokken
raakt. Ook als u er zeker van bent dat u onafhankelijk
kunt oordelen en het contract toe kunt kennen aan de
beste kandidaat, moet u zorgen dat u niet betrokken
raakt bij het proces vanwege de schijn van
belangenverstrengeling.
Een van de leveranciers van kantoorbenodigdheden
van Pall heeft aangeboden mij dezelfde korting te
geven die Pall heeft onderhandeld voor het kopen
van meubilair en uitrustingen voor mijn kantoor
thuis. Is dat acceptabel?
Waarschijnlijk niet. Een leverancierskorting is alleen
acceptabel als deze beschikbaar is voor alle Pall
werknemers. Als de korting alleen aan u wordt
aangeboden, is dat ongepast. Deze situatie kan in
verschillende opzichten een probleem opleveren: een
ongepast geschenk, een poging tot het beïnvloeden van
zakelijke beslissingen van Pall en de schijn van een
probleem.

Voordat ik bij Pall kwam werken, begon ik met een
vriend een bedrijf dat filterapparatuur distribueerde
van een groot aantal fabrikanten waaronder Pall.
Kan ik nu ik als verkoper bij Pall werk mijn aandeel
in mijn oude bedrijf behouden en mijn vriend het
bedrijf alleen laten runnen?
Nee, in deze relatie is sprake van aanzienlijke
belangenverstrengeling. De verkoop van uw voormalige
bedrijf van filterapparatuur kan leiden tot directe
concurrentie met Pall. Hoewel u een passieve
investeerder zou zijn in het bedrijf, is het risico te groot
dat u potentieel conflicterende prioriteiten hebt en de
situatie zou zowel voor uw partner als voor Pall niet eerlijk
zijn. U moet de belangenverstrengeling direct openbaar
maken bij uw leidinggevende en de afdeling Juridische
zaken en naleving en vervolgens uw belangen in het
bedrijf verkopen als u uw baan bij Pall wilt houden.
Joan, een leidinggevende, is verantwoordelijk
voor het vinden van de juiste persoon voor een
vacature op haar afdeling. Aangezien haar nicht
gekwalificeerd is, neemt Joan haar aan. Is het
aannemen van haar nicht een geval van
belangenverstrengeling?
Ja, door haar handelen heeft Joan minstens de schijn
van belangenverstrengeling gewekt. Hoewel Joan denkt
dat haar nicht beter gekwalificeerd is dan de andere
kandidaten, zou Joan bevooroordeeld kunnen zijn en
had ze de belangenverstrengeling moeten melden bij
haar manager. Daarnaast en om dezelfde reden zou haar
nicht als ze zou worden aangenomen niet aan Joan
mogen rapporteren.
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Handel met voorkennis en bedrijfsvertrouwelijkheid
Handel niet met “voorkennis”
Voorkennis is wezenlijke, niet-openbare informatie.
Wat is wezenlijke informatie?
Informatie wordt als “wezenlijk” beschouwd als de redelijke
waarschijnlijkheid bestaat dat een redelijke investeerder de informatie
als belangrijk zou beschouwen bij het nemen van een beslissing over
het kopen, verkopen of aanhouden van effecten of als de informatie
waarschijnlijk van invloed zou zijn op de marktprijs van het effect.
Wezenlijke informatie kan positief of negatief zijn en kan verband
houden met elk aspect van de bedrijfsactiviteiten.
Wat is niet-openbare informatie?
Informatie wordt geacht niet-openbaar te zijn, tenzij het openbaar
gemaakt is aan het publiek en er genoeg tijd is verstreken voor het
verwerken van deze informatie door de effectenmarkten.

Vermijd discussies over gevoelige informatie
op plaatsen waar anderen mee kunnen
luisteren zoals in het openbaar vervoer
of in liften.

Indien u wezenlijke, niet-openbare informatie in verband met Pall of
onze zakelijke activiteiten hebt, is het ons beleid dat noch u, noch
enige andere persoon of entiteit die een relatie met u heeft, Pall
effecten mag kopen of verkopen of enigerlei handeling uit mag
voeren om voordeel te behalen uit die informatie of die informatie
door mag geven aan anderen. Dit is ook van toepassing op handel
in effecten van andere bedrijven (bijvoorbeeld klanten, leveranciers,
verkopers, onderaannemers en zakelijke partners van Pall), indien
u beschikt over wezenlijke, niet-openbare informatie over dat
bedrijf die u hebt verkregen vanwege uw functie bij Pall. Zelfs de
schijn van een ongepaste transactie moet vermeden worden. Wij
wijzen u erop dat handelspatronen streng in de gaten gehouden
worden door de overheid en dat Pall volledig mee zal werken aan
elk overheidsonderzoek naar potentiële illegale handel.
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Handel met voorkennis en bedrijfsvertrouwelijkheid (vervolg)

Zelfs een “tip” is onwettig
Het is Pall werknemers eveneens verboden tips te geven; dat wil
zeggen het doorgeven van voorkennis aan vrienden of familie
onder omstandigheden die suggereren dat de Pall werknemer
probeerde iemand te helpen voordeel te behalen of verlies te
voorkomen. Behalve het feit dat tippen een vorm van handel met
voorkennis is en derhalve onwettig, is het ook een ernstige
schending van bedrijfsvertrouwelijkheid. Daarom moet u discussies
over gevoelige informatie op plaatsen waar anderen mee kunnen
luisteren zoals in het openbaar vervoer of in liften, vermijden.

Afgeleide en hedging transacties van Pall aandelen
zijn niet toegestaan
Het is Pall werknemers eveneens verboden te handelen in
afgeleide Pall effecten zoals put en call opties, ongeacht of de
werknemer beschikt over wezenlijke, niet-openbare informatie. Het
beleid van Pall verbiedt eveneens het verkopen van of op een
andere manier betrokken zijn bij enige vorm van hedging
transacties zoals “collars” of “forward sale” contracten vanwege
het verschil dat dit kan creëren tussen de doelstellingen van
werknemers en andere aandeelhouders.
Wetten inzake handel met voorkennis zijn complex en variëren per
land. Voor advies of met vragen kunt u contact opnemen met de
afdeling Juridische zaken en naleving.

?

Meer informatie is te vinden in het Pall Beleid inzake handel met
voorkennis.

V&A
I hoorde van een van mijn teamgenoten dat Pall van
plan is een beursgenoteerd bedrijf te kopen, maar dat
dit nog niet officieel is aangekondigd. Mag ik mijn vriend
suggereren om aandelen in het bedrijf te kopen?
Nee. Dat zou niet alleen een schending zijn van uw
vertrouwelijkheidverplichtingen, maar u en uw vriend kunnen
ook vervolgd worden wegens illegale handel met voorkennis.
Ik hoorde een werknemer van onze joint venture partner
zeggen dat er een grote rechtszaak tegen hen is
aangespannen. Ik hoor niet op de hoogte te zijn van
deze niet-openbare informatie. Vorig jaar heb ik veel
geïnvesteerd in deze partner. Mag ik een deel van mijn
aandelen verkopen om te voorkomen dat ik geld verlies?
Nee. U hebt niet-openbare voorkennis verkregen via uw
werk bij Pall. Wetten inzake handel met voorkennis verbieden
het handelen in effecten van ons Bedrijf of andere bedrijven
op basis van dergelijke voorkennis. U moet overleggen met
de afdeling Juridische zaken en naleving voor nader advies.
Ik ben er net achter gekomen dat een klant een groot
contract met Pall gaat annuleren. Mijn vader heeft heel veel
Pall aandelen. Mag ik hem het nieuws vertellen zodat hij zijn
Pall aandelen kan verkopen voordat hij geld verliest?
Nee. Het verstrekken van wezenlijke, niet-openbare
informatie aan een familielid om hen in staat te stellen in Pall
effecten te handelen is een vorm van handel met voorkennis
die “tippen” wordt genoemd en die onwettig is. Zowel u als
uw vader kunnen vervolgd worden voor handel met
voorkennis en lopen het risico op straffen, winstderving en
mogelijk gevangenisstraf.
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Communicatieverantwoordelijkheid Sociale media
Onze communicatie helpt ons om met elkaar, onze
klanten en belanghebbenden in contact te blijven
Wees voorzichtig met wat u tegen anderen zegt – vooral in enige
vorm van schriftelijke communicatie waaronder elektronische en
online communicaties zoals e-mail, instant messaging, online
chats, blogs of publicaties op sociale netwerk sites.
Wees objectief en professioneel. Vermijd beledigende, vijandige of
agressieve taal en alles wat gênant of vernederend is voor Pall.
Wees eerlijk en nauwkeurig. Onjuiste en zelfs onnauwkeurige
verklaringen kunnen u en Pall ernstige problemen opleveren.
Overdrijf, generaliseer of speculeer niet over juridisch belangrijke
zaken of uit geen verklaringen die buiten de context
geïnterpreteerd kunnen worden.
Pas het bereik en de inhoud van uw communicaties per geval aan.
Neem indien mogelijk altijd de telefoon op. Stuur geen e-mails naar
mensen die deze niet echt hoeven te ontvangen. Maak spaarzaam
gebruik van grote verzendlijsten en “Antwoord allen”. Post alleen
informatie op openbare forums of sociale netwerksites die geschikt
is voor een breed publiek. Houd het kort en geef geen onnodige
informatie of details.
Zorg ervoor dat u geen vertrouwelijke of eigendomsrechtelijk
beschermde informatie van Pall of anderen openbaar maakt,
behalve aan personen die deze informatie nodig hebben en
bevoegd zijn hiervan kennis te nemen.

Pall ondersteunt het gebruik van externe sociale media zoals
Facebook of Twitter, sites voor het delen van foto’s en video’s of
blogs ten behoeve van het vergaren van kennis en om in contact
te blijven en samen te werken met anderen. Uw deelname aan
externe sociale media sites is een persoonlijke keuze. Wij
ondersteunen eveneens het gebruik van bepaalde types sociale
media ten behoeve van het vergaren van kennis en versterken van
communicatie en het promoten van samenwerking. Deelname aan
sociale media moet een aanvulling zijn op of een ondersteuning
van uw functie en verantwoordelijkheden bij Pall. Als u ervoor kiest
deel te nemen aan enige vorm van sociale media, moet u:
• zorgen dat uw communicaties niet in strijd zijn met de wet
(bijvoorbeeld pesterij of auteursrechten) of beleidsregels van het
Bedrijf (bijvoorbeeld beleidsregels inzake het openbaar maken
van vertrouwelijke of eigendomsrechtelijk beschermde informatie
of spreken namens Pall);
• het identificeren of bespreken van Pall, onze klanten,
leveranciers of collega’s vermijden;
• anderen, inclusief concurrenten niet vernederen of beledigen;
• nooit logo’s, handelsmerken, foto’s of video’s van Pall of klanten
opnemen;
• als u het over uw professionele leven hebt, duidelijk vermelden
dat dit uw persoonlijke opvattingen zijn en niet de opvattingen
van Pall;
• uw persoonlijke informatie beveiligen.

?

Meer informatie is te vinden in Beleid van Pall inzake
bedrijfscommunicatie.
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Privacy
Pall werknemersinformatie
Pall respecteert de privacyrechten en belangen van al haar
werknemers. Het Bedrijf past beveiligingsmaatregelen toe voor de
bescherming van de persoonlijke informatie van haar werknemers
die verzameld, bewaard en gebruikt wordt voor de dagelijkse
zakelijke activiteiten. Iedereen moet de privacyrechten van collega’s
respecteren en alle persoonlijke informatie van werknemers
behandelen conform het Privacybeleid van Pall.

Veel landen passen privacywetgeving of wetgeving
inzake bescherming van persoonlijke gegevens toe.
Pall verplicht zich tot het beschermen van de redelijke
privacyverwachtingen van iedereen waarmee wij zaken doen,
inclusief onze klanten, verkopers/partners, bezoekers aan onze
websites en werknemers. Als u toegang hebt tot persoonlijke
gegevens (inclusief gegevens die gehost worden door een derde)
als onderdeel van uw werk, is het belangrijk dat u dergelijke
gegevens alleen verzameld, bewerkt, gebruikt of deelt voor zover
nodig en relevant voor de uitoefening van uw functie en in
overeenstemming met Pall beleidsregels en lokale wet- en
regelgeving. Indien u vragen hebt, neem dan contact op met de
Pall afdeling Juridische zaken en naleving.

V&A
Ik heb per ongeluk een e-mail ontvangen met een
bestand met salarissen van verschillende andere
werknemers. Mag ik dit met andere mensen op het
werk delen?
Nee. U en uw vrienden op het werk hebben geen zakelijke
reden om kennis te nemen van deze informatie. U moet de
mail verwijderen en de verzender op de hoogte brengen
van de vergissing. Het openbaar maken van informatie
aan anderen, inclusief werknemers, is een schending van
de Gedragscode.
Een voormalige Pall werknemer heeft mij als referentie
opgegeven bij het solliciteren op een baan. Een HRvertegenwoordiger van zijn potentiële werkgever heeft
mij gebeld en gevraagd om een aanbeveling. Mag ik een
aanbeveling geven?
Nee. Volgens het Pall beleid mogen alleen HRvertegenwoordigers reageren op verzoeken om informatie
over voormalige Pall werknemers. Pall zal alleen bevestigen
dat een persoon een voormalige werknemer is en het salaris
vermelden dat die persoon ontving op het moment dat het
dienstverband werd beëindigd. Dit beleid is bedoeld ter
bescherming van het Bedrijf en van u. Als u de aanbeveling
geeft en de voormalige Pall werknemer krijgt de baan niet,
zou hij/zij kunnen beweren dat u en het Bedrijf daarvoor
verantwoordelijk zijn.
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Eigendomsrechtelijk beschermde informatie
Wat is eigendomsrechtelijk beschermde informatie?

Verzoeken van externe partijen

Eigendomsrechtelijk beschermde informatie is waardevolle
informatie die in het bezit is van Pall, waarop of waartoe
Pall gebruiksrechten of toegang heeft. Eigendomsrechtelijk
beschermde informatie is vaak het resultaat van hard werken
en omvat, maar is niet beperkt tot:

De openbaarmaking door Pall van vertrouwelijke, eigendomsrechtelijk
beschermde informatie aan derden vereist het afsluiten van een
schriftelijke vertrouwelijkheidovereenkomst (Non-Disclosure
Agreement, “NDA”.

• intellectueel eigendom – zoals handelsmerken, patenten,
auteursrechten en handelsgeheimen die eigendom zijn van of in
licentie gegeven worden door Pall;

Indien u vragen hebt over het behandelen van eigendomsrechtelijk
beschermde informatie of over NDA’s, kunt u contact opnemen
met de Pall adviseur voor intellectueel eigendom of uw regionale
adviseur.

• technische tekeningen voor huidige of potentiële nieuwe
producten;
• klantenlijsten en overeenkomsten, gegevens over marktaandeel;
leveranciersovereenkomsten, strategische plannen enz.;

V&A

• schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen Pall en
werknemers, agenten, strategische partners en/of andere
derden;

Een vriendin die voor een ander bedrijf werkt, heeft mij
gevraagd om de namen van sommige van mijn zakelijke
contacten. Het bedrijf van mijn vriendin is geen
concurrent van Pall. Mag ik haar die informatie geven?

• financiële informatie van het Bedrijf (bijv. factuurregisters,
salarisadministratie, financiële verklaringen, samenvattingen van
handelsschulden, verkopers listings, prijs- en kosteninformatie
enz.); en
• financiële en andere zakelijke informatie over potentiële
acquisities.
Pall werknemers moeten de informatie die zij over het Bedrijf
hebben, inclusief de zakelijke activiteiten, operaties, producten en
strategieën, strikt vertrouwelijk houden en deze informatie niet aan
personen verstrekken die niet bevoegd zijn om hiervan kennis te
nemen. Veel Pall werknemers hebben eveneens toegang tot
informatie inzake de klanten en zakelijke partners van Pall en zij
hebben derhalve een soortgelijke verplichting tot het vertrouwelijk
behandelen van deze informatie.

Zakelijke contactinformatie is niet alleen vertrouwelijk, maar
omdat het een persoon identificeert, wordt het ook
beschouwd als persoonlijke informatie. Deze informatie mag
niet worden gedeeld met anderen tenzij dit vereist is of met
toestemming van het zakelijke contact. Indien u denkt dat uw
vriendin de diensten van het bedrijf van uw zakelijke contact
zou kunnen gebruiken, kunt u uw zakelijke contact vragen of
hij of zij het goed vindt dat u zijn of haar contactinformatie
verstrekt, of u kunt de informatie over het bedrijf van uw
vriendin doorgeven aan uw zakelijke contact (met
toestemming van uw vriendin).
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Verantwoordelijkheden jegens Pall
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Kwaliteit
Ons doel is een omgeving te scheppen en te
handhaven waarin mensen zich te allen tijde
veilig voelen en fatsoenlijk en professioneel
worden behandeld.

Gegarandeerde kwaliteit. Geleverde kwaliteit
Bij Pall leveren we producten en diensten van wereldklasse die
ontworpen, geproduceerd en geleverd worden op een manier
waarbij veiligheid en gezondheid van onze klanten,
productgebruikers, werknemers en andere betrokkenen een
prioriteit zijn.
Bij alle activiteiten moet u het Pall Kwaliteitsbeleid volgen en de
tools gebruiken die door het Pall Enterprise System worden
verstrekt. Alle vereiste inspecties en testoperaties moeten correct
worden uitgevoerd.

?

Meer informatie is te vinden in het Pall Kwaliteitsbeleid.
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Veiligheid
Wij verplichten ons ertoe een veilige en
niet bedreigende werkplek te bieden
Ons doel is een omgeving te scheppen en te handhaven waarin
mensen zich te allen tijde veilig voelen en fatsoenlijk en
professioneel worden behandeld. Dit omvat het aanbieden van
passende training en tools die vereist zijn voor het handhaven van
onze veiligheidsnormen. Werknemers moeten hun aandeel leveren
door het volgen van alle beveiligings- en veiligheidsrichtlijnen en het
melden van onveilige omstandigheden of ongevallen.
Een veilige en zekere werkplek betekent ook een werkplek die vrij
is van geweld. Er is geen plaats voor bedreigingen (impliciet of
expliciet), intimidatie of geweld bij Pall en deze worden niet
getolereerd. Wij wijzen u er tevens op dat wapens verboden zijn op
de werkplek. U moet gewelddadige handelingen jegens personen
of Bedrijfseigendom onmiddellijk melden.

?

Meer informatie is te vinden in het Pall Veiligheidsbeleid.

Wij passen een strikt beleid toe inzake drugsmisbruik
en alcohol
Het is werknemers niet toegestaan om alcohol, illegale drugs of
gecontroleerde stoffen (behalve indien de gecontroleerde stoffen
op voorschrift van een medische gediplomeerde arts zijn
verkregen) te gebruiken, in bezit te hebben, te verkopen, over te
dragen, te produceren, te distribueren of zich onder invloed van
deze substanties te bevinden in of op eigendom dat in bezit is van
of geleased wordt door Pall tijdens werktijd, tijdens het uitvoeren
van Bedrijfsactiviteiten of tijdens het gebruik van Bedrijfseigendom.
Deze verboden zijn niet van toepassing op de redelijke consumptie
van alcohol door een werknemer die de wettelijke leeftijd voor
alcoholgebruik heeft bereikt tijdens gelegenheden die door het

Bedrijf worden gesponsord (bijv. bedrijfsdiners met klanten of
tijdens Bedrijfsconferenties). Schending van dit beleid leidt tot
disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag.

?

Meer informatie is te vinden in het Pall Beleid inzake een
drugsvrije werkplek.

V&A
Onze veiligheidsnormen op het werk zijn veel strenger dan
wettelijk is vereist op mijn werkplek en onze concurrenten
volgen alleen lokale vereisten. Moeten wij dat ook niet doen?
Nee. Wij moeten de beleidsregels van ons Bedrijf inzake
veiligheid naleven. Pall heeft zich ertoe verplicht haar
werknemers een veilige en zekere werkplek te bieden op alle
plaatsen waar wij actief zijn, zelfs als dit betekent dat wij
strenger zijn dan lokale vereisten.
Mijn team krijgt een jaarlijkse bonus als we onze
veiligheidsdoelstellingen halen of overschrijden.
Een van mijn collega’s heeft een snijwond aan zijn vinger
opgelopen tijdens het werk die gehecht moest worden. Hij
wil het letsel niet melden als een arbeidsongeval omdat dit
onze doelstellingen en bonus negatief zal beïnvloeden.
Wat moet ik doen? Ik wil de bonus ook graag hebben.
Iedereen wil natuurlijk graag de bonus ontvangen, maar het
niet melden van een arbeidsongeval is een ernstige schending
van de meldingsvereisten van Pall. Zowel u als u collega die
het letsel opliep lopen het risico op disciplinaire maatregelen
inclusief ontslag voor het niet melden van het letsel. Als letsel
niet wordt gemeld, kunnen wij potentiële veiligheidsrisico’s niet
corrigeren. Wij willen dat werknemers de veiligheidsbonussen
verdienen vanwege een echt veilige werkplek, en niet omdat
letsel niet wordt gemeld.
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Duurzaamheid en milieubeheer
Wij werken aan het verminderen en
beperken van het gebruik van gevaarlijk
materiaal en de milieugevolgen van onze
productieprocessen en wij verwachten
hetzelfde van onze leveranciers.

Bij Pall streven we ernaar onze klanten te helpen om mensen, het
milieu en onze natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Pall
implementeert innovaties waardoor de geneeskunde vooruitgang
boekt, die minder energie gebruiken en alternatieve energie
mogelijk maken, die water zuiveren en behouden, en die uitstoot
en afval beperken. Wij wijden ons aan het helpen van onze klanten
om hun koolstofvoetafdruk te verminderen, optimaal te recyclen en
afval te verminderen en om het meest efficiënte gebruik van
natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen te garanderen. Diezelfde
kennis en toewijding passen wij ook toe op onze eigen operaties.
Onze benadering van milieustewardship is proactief en verankerd
in een cultuur van voortdurende verbetering.
Er is verschillende milieuwet- en regelgeving op onze wereldwijde
zakelijke operaties van toepassing. Wij zijn verantwoordelijk voor
het begrijpen en naleven van deze voorschriften die onder meer
het volgende omvatten:
• behoud van energie, water, grondstoffen en andere natuurlijke
hulpbronnen;
• correct beheer van materiaal en afval; en
• naleving van vereisten inzake milieuvergunningen en
gezondheids- en veiligheidsvereisten.
Wij werken aan het verminderen en beperken van het gebruik van
gevaarlijk materiaal en de milieugevolgen van onze
productieprocessen en wij verwachten hetzelfde van onze
leveranciers.

?

Meer informatie is te vinden in het Pall Milieubeleid.
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Auteursrechten
persoonlijk gebruik, intern gebruik bij Pall, extern of ander gebruik
bedoeld is. Ongepast gebruik van auteursrechtelijk beschermd
materiaal kan aanleiding zijn voor burgerrechtelijke of
strafrechtelijke vervolging van het Bedrijf en in sommige gevallen
van individuele werknemers. Indien u vragen hebt, neem dan
contact op met de afdeling Juridische zaken en naleving van Pall.

?

Meer informatie is te vinden in de Pall auteursrechtenprocedures.

V&A
Een collega in een ander bedrijf raadt een management
trainingsvideo aan die hij heel nuttig vond voor zijn team.
Ik zou de video graag aan mijn team laten zien, maar ik
kan de kosten niet rechtvaardigen. Mag ik de video lenen
en er een kopie van maken?

Zorg ervoor dat u autorisatie hebt voordat u
gebruik maakt van auteursrechtelijk
beschermd materiaal van derden.
De meeste gepubliceerde informatie, inclusief gegevens die op
internet te vinden zijn, zijn auteursrechtelijk beschermd door de
eigenaar. Het is in strijd met het Pall beleid—en het kan onwettig
zijn—om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
eigenaar van de auteursrechten auteursrechtelijk beschermd
materiaal van derden in ontwikkeling of als onderdeel van Pall
producten, promotiemateriaal, schriftelijke communicaties en blogs
en andere sociale media te kopiëren, te reproduceren, te
digitaliseren, uit te zenden, te gebruiken of te wijzigen. Deze
vereiste kan van toepassing zijn ongeacht of het eindproduct voor

Videomateriaal is auteursrechtelijk beschermd, dat wil
zeggen dat het niet gekopieerd mag worden. Soms kan zelfs
de originele video niet geleend en vertoond worden zonder
de toestemming van de eigenaar van de auteursrechten. Als
u de inhoud aan uw team wilt laten zien, moet u een wettige
kopie van de video kopen. Ga er niet zomaar vanuit dat het
vertonen daarna acceptabel is. Controleer de rechten die
Pall heeft voordat u de video opnieuw vertoond.
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IT-beveiliging
Pall heeft het recht beveiligingscontroles te
vereisen op alle elektronische en
computerapparatuur die gebruikt wordt voor
het verrichten van Pall werkzaamheden.

het verrichten van Pall werkzaamheden of interactie met interne
netwerken en bedrijfssystemen die al dan niet het eigendom zijn
van of geleased worden door Pall, de werknemer of een derde.
Opmerking: Pall heeft tevens het recht op elk moment alle
berichten, bestanden, gegevens, software of andere informatie die
zijn opgeslagen op deze apparatuur of worden overgedragen op
enig deel van het Pall netwerk te controleren.

?

Meer informatie is te vinden in de Pall IT-beleidsregels.

V&A
Ik heb mijn computer in een vliegtuig vergeten en mijn
wachtwoorden zitten in de computertas. Wat moet ik
doen?

Zorg dat u onze informatiebeveiligingsbeleidsregels
kent
Pall hanteert strenge informatiebeveiligingsbeleidsregels voor het
beschermen van ons elektronische intellectuele eigendom. Deze
omvatten beleidsregels inzake gegevensclassificatie en
bescherming, wachtwoordbescherming, controles voor toegang op
afstand en passend gebruik van computerapparatuur en
netwerken. Pall heeft het recht beveiligingscontroles te eisen op
alle elektronische en computerapparatuur die gebruikt wordt voor

U moet onmiddellijk aangifte doen bij de politie en hiervan
een kopie vragen. Daarna neemt u direct contact op met Pall
Informatiebeveiliging om de diefstal te melden. Zorg dat u
bekend bent met de beleidsregels van Pall inzake ITbeveiliging. U moet nooit uw wachtwoorden bij uw laptop of
andere wachtwoordbeschermde apparatuur bewaren.
Ik wil op mijn laptop een gratis software applicatie
downloaden die ik ook op mijn thuiscomputer heb.
Mag dat?
Waarschijnlijk niet. Vaak is software gratis voor persoonlijk
gebruik, maar niet voor zakelijk gebruik. Vraag de IT-afdeling
om goedkeuring en of het al dan niet acceptabele software
is om te downloaden op uw Pall laptop.
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Bedrijfsmiddelen
Bedrijfsmiddelen moeten eerst en vooral
worden gebruikt voor bedrijfsdoeleinden en
het behalen van strategische doelstellingen.

fysieke middelen van Pall (zoals voorzieningen, geld, uitrustingen
en informatietechnologiesystemen), maar ook andere niet-fysieke
middelen (zoals intellectueel eigendom, handelsgeheimen,
openbaarmaking van uitvindingen, gevoelige zakelijke en
technische informatie, computerprogramma’s en zakelijke en
productiekennis). U moet ervan uitgaan dat u geen privacy
hebt als u gebruik maakt van Bedrijfsvoorzieningen of
-middelen, aangezien deze eigendom zijn van Pall. Derhalve kan
materiaal dat overgedragen wordt via of opgeslagen is op
Bedrijfsmiddelen vastgehouden of gecontroleerd worden.
Opmerking: Als werknemers hun persoonlijke apparatuur gebruiken
(smartphones, tablets enz.) voor het werk, moeten zij toch
Bedrijfsgerelateerde informatie die uitgewisseld wordt via of
opgeslagen is op die apparatuur beschermen.

Beperkt persoonlijk gebruik
Incidenteel gebruik van de Bedrijfsmiddelen voor persoonlijk
gebruik is toegestaan binnen de grenzen van het redelijke, zolang
dit geen negatief effect heeft op uw werkprestaties (van u of van
uw collega’s).

Bedrijfsmiddelen worden verstrekt voor zakelijk
gebruik.
Bedrijfsmiddelen moeten eerst en vooral worden gebruikt voor
bedrijfsdoeleinden en het behalen van strategische doelstellingen.
Zorgvuldig en professioneel gebruik van fysieke middelen, e-mail,
computers en andere communicatiesystemen van Pall zijn
aanvaardbaar. Ons auteursrechtelijk beschermde werk
(zoals documentatie, grafisch materiaal, afbeeldingen, video’s,
audio-opnames en software) mag alleen worden gebruikt voor
goedgekeurde doeleinden. Wij moeten allemaal verspilling en
misbruik voorkomen. Bedrijfsmiddelen omvatten niet allen de

Activiteiten die verboden zijn of
waarvoor autorisatie is vereist
Gebruik van Pall middelen voor nietBedrijfsdoeleinden:
• Leen of verwijder geen Pall middelen van Bedrijfsvestigingen
zonder de correcte autorisatie.
• Gebruik nooit Pall middelen ter ondersteuning van persoonlijke
zakelijke activiteiten, consulting activiteiten of externe
fondsenwervingsactiviteiten.
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• Zelfs Pall middelen die zijn aangemerkt als “scrap”, afval of die
bestemd zijn voor recycling mogen niet worden gebruik voor
niet-Bedrijfsdoeleinden zonder goedkeuring.
• Pall handelsmerken mogen niet worden gebruikt op nietBedrijfsmateriaal of als onderdeel van een domeinnaam die niet
geregistreerd, gebruikt en gecontroleerd is door het Bedrijf.

Negatieve gevolgen
Gebruik van Bedrijfsmiddelen mag nooit resulteren in aanzienlijke
extra kosten, verstoring van de zakelijke activiteiten of enig nadeel
voor Pall.

Onwettig of beledigend
Verschaf uzelf geen toegang tot, distribueer, download of upload
geen materiaal dat bij wet verboden is, dat een negatief effect
heeft op Pall of dat seksuele inhoud, beledigend taalgebruik of
vernederend commentaar over ras, geslacht, seksuele oriëntatie,
leeftijd, godsdienst of enige beschermde groep bevat.

Politieke activiteiten
U mag niet deelnemen aan politieke activiteiten op kantoor. U mag
deelnemen aan politieke activiteiten op individuele basis, met uw
eigen geld en in uw eigen tijd.

V&A
Ik ben onlangs begonnen met de verkoop van
persoonlijke verzorgingsproducten aan vrienden en
familie om wat bij te verdienen. Mag ik op het werk
online bestellingen voor mijn klanten plaatsen en de
kopieermachine gebruiken om kopieën van mijn
bestelformulieren te printen tijdens werktijd?
Nee. Het gebruik dat u wilt maken van Pall eigendom is
uitsluitend voor uw persoonlijke voordeel en niet gerelateerd
aan Bedrijfsactiviteiten, het kan gezien worden als een
verstoring van uw capaciteit om uw werkgerelateerde
verantwoordelijkheden uit te voeren. Het incidentele gebruik
van Pall eigendom voor persoonlijk gebruik is toegestaan
tijdens Bedrijfsactiviteiten, maar dit moet beperkt blijven en
geen negatieve gevolgen hebben op de uitvoering van uw
werkgerelateerde verantwoordelijkheden.
Ik werk vaak laat op kantoor. Soms als ik ’s avonds
alleen ben op kantoor lees ik persoonlijke e-mails die
door sommigen als obsceen beschouwd kunnen worden
en die stuur ik door naar vrienden. Ik denk niet dat ik
iemand lastig val, en ik denk niet dat ik het Bedrijf
schade toebreng aangezien ik dit na werktijd doe. Heb ik
gelijk?
Nee. Het is nooit ok om Bedrijfscomputers of
-netwerksystemen te gebruiken voor het bekijken of
doorsturen van ongepaste e-mails, zelfs als u alleen bent op
kantoor, thuis of tijdens een zakenreis, of als u de e-mail
doorstuurt naar iemand die niet bij Pall werkt. Dit is ongepast
gebruik van Bedrijfstijd en -middelen en kan leiden tot
disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag.
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Contractbevoegdheid

Financiële documenten

De bevoegdheid om contracten af te sluiten namens
Pall is gedelegeerd aan verschillende Pall teamleden
afhankelijk van de aard, de betrokken partijen, het
bereik en de financiële waarde van het betreffende
contract.

De tijdige en correcte afhandeling van melding van
financiële informatie is niet alleen wettelijk verplicht,
het is ook van essentieel belang voor ons streven
om eerlijk en ethisch zaken te doen.

Ten behoeve van efficiëntie moet u ervoor zorgen dat aan
juridische, boekhoudkundige en financiële rapportagevereisten is
voldaan en middelen van Pall beschermen tegen fraude, verspilling
en misbruik. Pall heeft Beleid inzake delegeren van bevoegdheid
gepubliceerd dat de onderhandelingen en goedkeuring van
contracten tussen Pall en haar klanten, leveranciers, zakelijke
partners en andere belanghebbenden beheerst.
De bevoegdheid om contracten af te sluiten namens Pall is
gedelegeerd aan verschillende Pall teamleden afhankelijk van
de aard, de betrokken partijen, het bereik en de financiële
waarde van het betreffende contract. Als u betrokken bent bij
onderhandelingen voor contracten voor Pall, moet u het Beleid
van Pall inzake delegeren van bevoegdheid begrijpen en volgen,
en zorgen dat alle vereiste goedkeuringen zijn verkregen.

?

Meer informatie is te vinden in het Pall Beleid inzake delegeren
van bevoegdheid.

Van aankooporders tot en met verkoopprognoses moeten we eerlijk
en transparant zijn bij het documenteren van financiële informatie. De
tijdige en correcte afhandeling van melding van financiële gegevens is
niet alleen wettelijk verplicht, het is ook van essentieel belang voor
ons streven om eerlijk en ethisch zaken te doen.

Beheer Pall financiën verantwoord en correct
Alle Pall werknemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle
Bedrijfsgerelateerde fondsen die zij beheren. Bedrijfsfondsen mogen
alleen worden gebruikt voor Pall bedrijfsdoeleinden. Alle werknemers
moeten ervoor zorgen dat ze waar krijgen voor het bedrijfsgeld en
correcte en tijdige rapporten bijhouden van alle uitgaven. Dit omvat
alle aankopen van derden. Het verbergen, vervalsen, misleidend
weergeven of wijzigen van documenten of gegevens inzake het
gebruik van Pall fondsen is een schending van de Gedragscode.

Naleven van beleidsregels van Pall inzake
uitgaverapportage
Pall werknemers moeten voldoen aan de beleidsregels van Pall
inzake rapportage van reis- en verblijfskosten. Werknemers
moeten met name alle zakelijke uitgaven indienen in goedgekeurde
tools en de uitgaven nauwkeurig klasseren. Het niet rapporteren
van een transactie, het verkeerd klasseren van een transactie of
het creëren van valse of onnauwkeurige documentatie is strikt
verboden en kan leiden tot disciplinaire maatregelen voor de
werknemer, inclusief ontslag.

?

Zie Beleid inzake wereldwijde reisrichtlijnen en kostenvergoeding.
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Werknemers met financiële
rapportageverantwoordelijkheden
Naast de Gedragscode hebben onze CEO, CFO, de volledige
Financiële afdeling en bepaalde andere Pall werknemers speciale
verplichtingen tot het verstrekken van financiële informatie die
nauwkeurig, compleet, objectief, relevant en begrijpelijk is. Deze
personen moeten garanderen dat wordt voldaan aan de
verplichting van het Bedrijf tot eerlijke en tijdige rapportage van de
financiële resultaten en toestand van Pall.
Een schending, inclusief het niet melden van potentiële
schendingen, van deze verplichtingen wordt gezien als een
ernstige aangelegenheid en kan leiden tot disciplinaire
maatregelen, inclusief ontslag. Als u denkt dat er een schending
heeft plaatsgevonden, moet u contact opnemen met het team van
Juridische zaken en naleving, Interne audit of de auditcommissie
van de directieraad van Pall. Net als bij de Gedragscode is het in
strijd met het Pall beleid vergeldingsmaatregelen te treffen tegen
een werknemer die in goed vertrouwen een potentiële of feitelijke
schending van deze rapportageverplichtingen meldt.

V&A
Wat als mijn manager druk uitoefent om “de rekening
kloppend te maken”?
Het is uw verantwoordelijkheid om eerlijk en nauwkeurig te
zijn. Als u het gevoel hebt dat er druk op u wordt
uitgeoefend om anders te handelen, neem dan contact op
met het team van Juridische zaken en naleving of HR. U kunt
ook contact opnemen met de auditcommissie of onze
directieraad. Als u zich niet op uw gemak voelt bij melding
via de interne kanalen, kunt u op elk moment, dag en nacht
wereldwijd bellen met de meertalige Pall AlertLine.
Wat als mij wordt gevraagd een deal te boeken zonder
een aankooporder?
Alle verkooptransacties moeten vergezeld gaan van een
aankooporder van een klant. De verkoopdocumenten
garanderen dat onze financiële documenten en rapporten
nauwkeurig zijn en beschermen het Bedrijf tegen fraude. Zie
het Beleid inzake inkomstenverantwoording voor de vereiste
elementen voor een aankooporder.
Een verkoopvertegenwoordiger oefent druk uit op een
Pall distributeur om orders te plaatsen aan het einde van
het vierde kwartaal van Pall voor producten die de
distributeur niet kan verkopen en belooft dat de
distributeur deze terug kan sturen aan het eind van het
fiscale boekjaar. Zijn dit aanvaardbare transacties?
Nee. Dit zijn frauduleuze transacties die niet geboekt kunnen
worden aangezien ze resulteren in niet-bestaande verkopen
die weergegeven worden in de financiële documenten en
rapporten van Pall. Iedereen die schuldig wordt bevonden
aan het opzettelijk deelnemen aan dit soort transacties kan
disciplinaire maatregelen inclusief ontslag verwachten.
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Documentbeheer
Wij werken samen en wisselen informatie uit in verschillende
vormen zoals e-mail, video, audio-opnames, databanken, in
applicaties zoals het Pall Enterprise System (PES) of in
elektronische of papieren documenten. Het bijhouden, opslaan en
bewaren van deze items voor de correcte tijdsduur is onderdeel
van documentbeheer. Om ervoor te zorgen dat we voldoen aan
wettelijke en zakelijke vereisten moet u het Beleid van Pall inzake
documentbeheer kennen.
Over het algemeen moeten werknemers alle informatie bewaren
die voldoet aan de definitie van een Pall zakelijk document of die
verband houdt met een (aanhangige of geanticipeerde) juridische
aangelegenheid of een audit. Als u een “Legal hold” ontvangt van
het Pall Juridische team moet u de instructies volgen en alle daarin
gespecificeerde documenten bewaren. Elektronische documenten
moeten worden beheerd in Bedrijfsgoedgekeurde repertoires (en
niet in niet goedgekeurde persoonlijke apparatuur of niet
goedgekeurde derde cloud providers).
Papieren en andere fysieke documenten moeten worden bewaard
in Bedrijfsgoedgekeurde locaties buiten de vestiging of in
beveiligde bestandenkasten of bestandenruimtes met
toegangscontrole op de vestiging. Bewaarrichtlijnen kunnen
variëren afhankelijk van de aard van de inhoud en de regio waarin
u werkt. U moet het Pall Beleid inzake documentbeheer en de
toepasselijke regionale bewaaroverzichten kennen om te bepalen
hoe lang u inhoud moet bewaren en om de vernietiging te
voorkomen van informatie in verband met een onderzoek, claim of
rechtszaak. Neem contact op met de Documentmanager van Pall
of de afdeling Juridische zaken en naleving als u hulp nodig hebt.

?

V&A
Ben komt te weten dat de afdeling een onderzoek zal
ondergaan door een regelgevende instantie. Hij weet dat
bepaalde documenten die de instantie heeft gevraagd
onnauwkeurige informatie bevatten, en hij versnippert
deze documenten. Handelt hij op de juiste manier?
Nee. Ben mag geen documenten verbergen, wijzigen of
vernietigen die door een regelgevende instantie zijn
opgevraagd. Zonder de versnipperde documenten kan Ben
de onderzoekers geen volledig antwoord geven. Dit wordt
gekwalificeerd als vervalsing van bestanden en dat is in strijd
met de wet en heeft ernstige gevolgen.
John heeft een groot aantal elektronische documenten
nodig om een antwoord te formuleren op een
offerteverzoek van een belangrijke klant. John wil thuis
’s avonds en in de weekenden aan de offerte werken.
John download de documenten op Dropbox, een online
opslagservice voor het delen van bestanden. Is dit de
juiste manier?
Nee. Dropbox is geen goedgekeurde locatie voor opslag van
Bedrijfsdocumenten. John moet met IT overleggen om
toegang te krijgen tot de documenten die hij nodig heeft via
een Pall Virtual Private Network (VPN) account.

Zie het Beleid van Pall inzake documentbeheer en Bewaarschema’s
voor de Amerika’s, EMEA, en Azië en de Stille Zuidzee.
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Anti-omkoping, anti-corruptie en fraude
Pall kiest ervoor zakelijke kansen te laten
schieten in plaats van smeergeld te betalen
en wij steunen onze werknemers als zij te
maken krijgen met verkoopverlies vanwege
het weigeren van het betalen van smeergeld.

bijdragen aan goede doelen of enig(e) direct of indirect voordeel of
attentie omvatten. Bij ongepaste beïnvloeding is typisch sprake
van de bedoeling tot het veilig stellen van een quid pro quo om
misbruik van iemands positie te kopen.
Het geven of ontvangen van iets van waarde voor het beïnvloeden
van een zakelijke beslissing of overheidshandeling kan in de
internationale handel beschouwd worden als omkoping of
smeergeld. Daarom is het bij al onze zakelijke interacties essentieel
om uiterst integer, eerlijk en transparant te handelen en te voldoen
aan regionale en nationale anti-corruptiewetgeving zoals de
Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de Britse
Bribery Act.
Wij beloven, geven, vragen, verstrekken of accepteren geen
voordelen (dit kan elk item van waarde omvatten, niet alleen geld)
als ongepaste aanmoediging tot een handeling die onwettig,
onethisch is of een vertrouwensbreuk inhoudt. Lees het Beleid van
Pall inzake anti-corruptie en ethiek voor een lijst van omkoping
“red flags” waar u op moet letten.

?

Meer informatie is te vinden in het Pall Beleid inzake
anti-corruptie en ethiek.

Het gedrag van onze partners
Pall hanteert een nultoleratiebeleid inzake omkoping
en corruptie
“Omkoping” is het aanbieden of beloven te geven of het geven van
iets van waarde of een ander voordeel ten behoeve van het
ongepast beïnvloeden van handelingen van een particuliere of
overheidsderde. Omkoping kan geld, geschenken, reis- en andere
kosten, gastvrijheid, leningen onder marktprijs, kortingen,
privileges, zakelijke of arbeidskansen, politieke bijdragen of

Pall kiest zakelijke partners (distributeurs, agenten, verkopers en
leveranciers) die onze waarden van transparantie en eerlijkheid in alle
zakelijke transacties delen. Wij eisen van onze partners dat zij een
passend niveau van due diligence ondergaan en voldoen aan de Pall
Gedragscode voor Bedrijfsleveranciers, inclusief een verplichting tot
het verbieden van elke vorm van omkoping of corruptie. Pall verstrekt
trainingen aan haar partners over deze vereisten.

?

Meer informatie is te vinden in de Pall Gedragscode voor
Bedrijfsleveranciers.
31

Anti-omkoping, anti-corruptie en fraude (vervolg)

V&A
Een van mijn klanten plant een reis van haar kantoor in Zuidoost-Azië naar het
hoofdkantoor van Pall om ons executive management team te ontmoeten. Mijn
klant vertelde mij dat ze verwacht dat al haar reiskosten, inclusief persoonlijke
uitgaven die zij tijdens een rondreis maakt, worden vergoed. Kan ik dit
goedkeuren?
Nee. U mag geen vergoedingen goedkeuren van niet-zakelijke uitgaven van de klant zoals
toeristische trips of vliegtickets voor familieleden. Pall kan niet voor deze uitgaven betalen
aangezien dit de schijn van omkoping zou wekken. Alle kosten die in aanmerking komen
voor vergoeding moeten (1) direct gerelateerd zijn aan bona fide zakelijke doeleinden, (2)
redelijk zijn en (3) toegestaan zijn onder toepasselijke wetgeving en Pall beleidsregels.
Wij maken gebruik van een agent om de relatie met lokale
overheidsfunctionarissen te faciliteren. Onlangs vroeg hij mij om een aanzienlijke
verhoging van zijn commissie hoewel we zijn verantwoordelijkheden niet hebben
uitgebreid of hem hebben gevraagd extra werk uit te voeren. Ik vermoed dat hij dit
geld door wil sluizen naar plaatselijke functionarissen. Wat moet ik doen?
Indien u vermoedt dat een agent namens Pall onwettige betalingen uitvoert, is het Bedrijf
verplicht hiernaar een onderzoek in te stellen en dergelijke betalingen stop te zetten. U
moet uw vermoeden melden bij uw manager of de afdeling Juridische zaken en naleving.
Ik heb gehoord dat het in een bepaald land de gewoonte is een kleine “fooi” te
geven aan een klant voordat ze een Pall product kopen. Moet ik de “fooi” betalen
om geen zakelijk belang te verliezen?
Nee. Wij doen geen zaken die alleen te verkrijgen zijn via ongepaste of onwettige
betalingen. U moet contact opnemen met de afdeling Juridische zaken en naleving als u
niet zeker weet of de gevraagde betaling toegestaan is. Indien u iets te weten komt over
het gebruik van geschenken, omkoping, fooien, smeergeld, geheime betalingen aan
personen of het aanzetten van personen, inclusief klanten, hun agenten of werknemers
(of hun familieleden) om zakelijke activiteiten te genereren, moet u dit onmiddellijk
melden bij de afdeling Juridische zaken en naleving.
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Wat zijn geschenken?
“Geschenken” betekent alles van waarde, inclusief amusement,
zoals uitnodigingen voor een sportevenement of een diner. Elke
geschenk dat gegeven wordt aan een klant of een andere zakelijke
partner, of dat u ontvangt in het kader van uw functie:
• mag geen (geuite of geïmpliceerde) verplichting of verwachting
inhouden;
• moet openlijk plaatsvinden;
• moet een redelijke waarde hebben;
• moet conform zijn aan de regels van de ontvanger;
• moet passend, wettig en nauwkeurig gedocumenteerd zijn.

Zorg ervoor dat u geen situaties creëert die
de suggestie van belangenverstrengeling
wekken, die een loyaliteitsprobleem
opleveren of die de indruk van een
ongepaste poging tot beïnvloeding van
zakelijke beslissingen geven.
Succesvolle werkrelaties met onze zakelijke partners zijn essentieel
voor ons succes. Daarom kunt u onder bepaalde omstandigheden
en indien nodig met de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van
uw manager het aanbieden van een geschenk aan of het ontvangen
van een geschenk van een klant of zakelijke partner overwegen. U
moet er echter voor zorgen dat u geen situaties creëert die de
suggestie van belangenverstrengeling wekken, die een
loyaliteitsprobleem opleveren of die de indruk van een ongepaste
poging tot beïnvloeding van zakelijke beslissingen geven.

Wanneer zijn geschenken acceptabel en wanneer
zijn ze ongepast?
Bepaalde geschenken aan of van een zakelijke partner zijn
algemeen aanvaard en vereisen geen voorafgaande goedkeuring.
Dit zijn:
• Nominale geschenken met een gecombineerde marktwaarde
van U.S. $ 100 of minder of van een enkele bron binnen een
periode van twaalf maanden,
• Gelegenheidsmaaltijden en amusement met een waarde van
minder dan U.S. $ 200 per persoon, aan of van een enkele bron
binnen een periode van twaalf maanden.
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Indien u geschenken wilt geven of ontvangen, of deel wilt nemen
aan zakelijke maaltijden of amusement met een enkele bron, en de
waarde van de geschenken, maaltijden of amusement deze
jaarlijkse maximale bedragen in dollars overschrijden, moet u
voorafgaand goedkeuring verkrijgen van uw manager en de
afdeling Juridische zaken en naleving.
Geschenken tussen werknemers zijn toegestaan maar dit moet
respectvol plaatsvinden. Er moet voorzichtigheid worden betracht
als het gaat om geschenken tussen managers en direct
ondergeschikten, of als een groep werknemers geld inzamelt voor
een groepsgeschenk aan een werknemer.
Bepaalde andere geschenken zijn nooit gepast en mogen niet
gegeven of ontvangen worden. Dit omvat alle geschenken die de
schijn van ongepastheid wekken. Voorbeelden van ongepaste
geschenken zijn onder andere:
• Alles wat onwettig, ongepast, beledigend is of
gênant kan zijn voor Pall.
• Contant geld of equivalent (bijv. cadeaubonnen).
• Iets dat wordt gegeven als onderdeel van een overeenkomst om
iets terug te doen (quid pro quo), zoals een geschenk in
verband met een openbare aanbestedingsprocedure.

Speciale regels voor overheidswerknemers en
-instanties
Er zijn strengere regels en Pall beleidsregels van toepassing in
geval van interactie met overheidsinstanties en hun werknemers of
vertegenwoordigers op federaal, staats-, provinciaal of lokaal
niveau. Er mag nooit direct of indirect iets van waarde worden
beloofd, aangeboden of verstrekt aan een overheidswerknemer in
een poging om hem of haar, direct of indirect, te beïnvloeden tot
het handelen of nalaten in verband met het verkrijgen van een
zakelijk voordeel bij het zaken doen met overheidsentiteiten.

?

Zie het Pall Beleid inzake zakelijk amusement en geschenken.

Pall donaties aan goede doelen
Bedrijfsdonaties van Pall aan overheidsentiteiten of bedrijfsdonaties
voor goede doelen aan een non-profit/niet-overheidsentiteit
moeten voldoen aan het Beleid van Pall inzake bijdragen aan
goede doelen. Indien een zakelijke partner of een andere persoon
of instantie u vraagt een dergelijke donatie uit te voeren, moet u de
goedkeuringsprocedure zoals uiteen gezet in dat beleid volgen.

• Het gebruik van uw eigen geld of middelen voor geschenken of
amusement die duurder zijn dan het maximale bedrag in dollars
voor een klant, verkoper of leverancier.
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V&A
Mag ik een zakelijke maaltijd van een leverancier accepteren?
In de meeste gevallen zijn bescheiden en weinig voorkomende zakelijke maaltijden
aanvaardbaar. Als een leverancier echter voor de maaltijd betaalt, moet u altijd letten op de
specifieke omstandigheden en het feit of uw onafhankelijkheid in het geding kan komen of lijkt
te komen. Als de maaltijd wordt aangeboden tijdens de onderhandelingen over het contract,
moet u altijd beleefd de uitnodiging afslaan. Bespreek dit met uw manager als u niet zeker bent.
Als onderdeel van mijn functie werk ik met een lokale overheidsfunctionaris. De
feestdagen komen eraan, mag ik hem een fruitmand geven?
Nee, tenzij u toestemming heeft van de Pall Chief Compliance Officer of uw regionale
nalevingsfunctionaris. Als er overheidsfunctionarissen of werknemers van entiteiten die onder
controle staan of in het bezit zijn van de overheid bij betrokken zijn (zoals telefoonbedrijven,
rijksuniversiteiten en ziekenhuizen), zijn de anti-corruptiewetten wereldwijd en de Pall
beleidsregels veel strenger in het verbieden van geschenken om omkoping of de schijn van
omkoping te voorkomen. Meer informatie is te vinden in het Beleid inzake anti-corruptie en
ethiek.
Wat als een leverancier mij twee geweldige tickets geeft voor een World Cup-wedstrijd?
Mag ik die aannemen?
Nee. Ongeacht of de tickets gegeven werden voor uw persoonlijk gebruik of in verband met een
zakelijke bijeenkomst is dit een duur geschenk en kan dit door anderen gezien worden als een
poging tot het beïnvloeden van zakelijke beslissingen.
Een externe organisatie heeft aangeboden mijn reis te betalen naar een evenement dat
zij organiseren. Mag ik dit aannemen?
Het hangt af van wie het aanbiedt, de reden van de reis en het risico op feitelijke of schijnbare
belangenverstrengeling. Er zijn gevallen waarin het aanvaardbaar is om een redelijke reis- en
verblijfsvergoeding te accepteren van een klant, partner, verkoper of derde. Zie het Pall Beleid
inzake wereldwijde reisrichtlijnen en kostenvergoeding voor specifieke informatie of neem
contact op met de afdeling Juridische zaken en naleving als u twijfelt.
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Antitrust en concurrentie
Schendingen van antitrust- en
concurrentiewetgeving kunnen leiden tot
zware straffen voor het Bedrijf en betrokken
werknemers.

Pall concurreert agressief op de markt om zo goed mogelijk te
voldoen aan de behoeften van onze klanten en om meer waarde te
creëren voor onze aandeelhouders. We moeten echter altijd
bedenken dat het Bedrijf is onderworpen aan antitrust- en
concurrentiewetgeving in de meeste landen waar we zaken doen.
Deze wetten zijn complex en variëren per land. Over het algemeen
verbieden deze wetten overeenkomsten of acties die op onredelijke
wijze handel beletten of concurrentie beperken.

U moet nooit informatie bespreken of uitwisselen (of
de schijn wekken dat u informatie bespreekt of
uitwisselt) met concurrenten over:
• productontwikkeling of marketingpraktijken en -strategieën;
• prijzen, prijsmethodes, prijsplannen, kredietvoorwaarden,
kortingen, toelagen of andere gegevens met betrekking tot
prijzen;
• samenwerking op ongeacht welke manier bij aanbestedingen
(delen van informatie, doelen verdelen);
• het verdelen van territoria; of
• concurrentiestrategieën of andere vertrouwelijke informatie.
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Antitrust/concurrentie (vervolg)

Andere activiteiten die u moet vermijden zijn onder
andere:
• overeenkomsten met een partij om niet met bepaalde bedrijven
of bedrijfsklassen te handelen;
• eisen dat een klant producten of diensten koopt die de klant
niet wil als voorwaarde voor het verkrijgen van producten en
diensten die de klant wel wil;
• een overeenkomst aangaan inzake de verkoopprijs met een
distributeur of anderszins proberen een distributeur te dwingen
zich te conformeren aan een gesuggereerde verkoopprijs (u
kunt met een distributeur bespreken waarom een
gesuggereerde verkoopprijs zinvol is, maar u mag geen druk op
de distributeur uitoefenen om de prijs toe te passen); of
• vernederend commentaar of onjuiste kritiek uiten op producten
of diensten van de concurrent (feitelijke vergelijkingen zijn
aanvaardbaar zolang u de gegevens en analyse hebt om uw
beweringen te staven).
Het is belangrijk dat u activiteiten vermijdt die de schijn wekken
dat gehandeld wordt in strijd met antitrust- of
concurrentiewetgeving. Bijvoorbeeld alle schriftelijke communicatie
die naar onze concurrenten verwijst moet zakelijk van toon zijn en
geen taal bevatten die beschouwd kan worden als een stimulans
tot anti-concurrentiegedrag.

Bijeenkomsten van brancheorganisaties en andere bijeenkomsten
in de sector zoals handelsbeurzen hebben rechtmatige en nuttige
doelen. Deze bijeenkomsten houden echter bepaalde risico’s in
omdat hier concurrenten samen komen die onderwerpen van
wederzijds belang kunnen bespreken waarbij eventueel de lijn van
aanvaardbaar gedrag wordt overschreden onder antitrust- en
concurrentiewetgeving. Zelfs grapjes over ongepaste onderwerpen
zoals marketing- of prijsstrategieën kunnen verkeerd
geïnterpreteerd en verkeerd teruggekoppeld worden aan de
autoriteiten. Indien het gesprek op een anti-concurrentie discussie
uitdraait, moet u weigeren het onderwerp te bespreken, de groep
verlaten en het incident onmiddellijk melden bij de afdeling
Juridische zaken en naleving.
Bedenk dat schendingen van antitrust- en concurrentiewetgeving
kunnen leiden tot zware straffen voor het Bedrijf en betrokken
werknemers.

V&A
Wat kan ik doen als een verkoper bij mij klaagt over lage
prijzen van een andere verkoper?
Zeg tegen de verkoper dat u de prijzen van andere partijen
niet kunt bespreken of beïnvloeden aangezien dit in strijd
kan zijn met antitrustwetgeving.
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Import- en exportcontroles
Alle werknemers zijn verantwoordelijk voor het
naleven van import- en exportwetten.
Verschillende multinationale en overheidsorganisaties controleren
de internationale beweging van bepaalde goederen, diensten en
technische informatie. Zij handhaven ook handelsembargo’s en
economische sancties voor bepaalde doellanden, entiteiten en
personen. Deze controles kunnen van toepassing zijn op import,
export, financiële transacties, investeringen en andere types
zakelijke transacties. Sommige landen verbieden of controleren
eveneens herexport van items buiten hun oorspronkelijke
bestemming. Pall voldoet volledig aan deze wetten.
Soms kan een export plaatsvinden zonder beweging tussen
landen, bijvoorbeeld het elektronisch, mondeling of visueel
communiceren van technische gegevens tijdens conference calls
of webmeetings. We gaan vaak met onze laptop op reis waarin
export gecontroleerde technische informatie is opgeslagen zoals
ontwerptekeningen. In dergelijke gevallen moet u een
goedgekeurde exportlicentie hebben voordat u het land verlaat
met uw laptop. Als u niet zeker weet of u een exportlicentie nodig
hebt, moet u dit bespreken met het Nalevingsteam voor
wereldwijde handel.
Meer informatie over hoe u het nalevingsverplichtingen van Pall
inzake internationale handel naleeft is te vinden op de Global Trade
Compliance (GTC) website op Pall Connect.

?

V&A
Ik heb een bestelling ontvangen van een distributeur
voor producten die bestemd zijn voor een land
waartegen Amerikaanse sancties gelden. Wat moet ik
doen?
De handelsbeperkingswetten zijn complex en de landen en
personen waarop deze wetten van toepassing zijn,
veranderen voortdurend. U moet het Pall beleid naleven en
contact opnemen met het Nalevingsteam voor wereldwijde
handel om te bepalen of uw transactie een land, persoon of
andere partij betreft die onderwerp is van een
handelsbeperking. Ga niet verder met de transactie voordat
u voorafgaand schriftelijke goedkeuring hebt verkregen van
het Nalevingsteam voor wereldwijde handel.
Wij hebben “gecontroleerde” technologie die bestaat uit
technische tekeningen en specificaties van de Verenigde
Staten binnen ons project. Mogen we de
“gecontroleerde” technologie naar ons Pune India
kantoor sturen aangezien dit een Pall vestiging is?
Nee. “Gecontroleerde” technologie kan niet worden
vrijgegeven buiten de Verenigde Staten zonder voorafgaande
schriftelijke goedkeuring in de vorm van een goedgekeurde
exportlicentie van het betreffende Amerikaanse
overheidsagentschap. Het Nalevingsteam voor wereldwijde
handel kan u helpen de vereiste exportlicentie te verkrijgen.

Zie de handleiding van Pall inzake import- en exportbeleidsregels
en procedures en Pall Beleid inzake handelsembargo’s
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Overheidscontracten
Zakendoen met een overheidsinstantie heeft eigen unieke
uitdagingen en voordelen. Pall voldoet aan alle overheidswetten
inzake inkoop en speciale regels die van toepassing kunnen zijn op
onze zakelijke activiteiten wereldwijd.
Pall besteedt ook extra zorg aan de naleving van afzonderlijke
regels die van toepassing zijn op contracten met de Amerikaanse
overheid. Pall volgt te allen tijde de regels van de Amerikaanse
overheid inzake eerlijke concurrentie, houdt zich aan beperkingen
die van toepassing zijn op interacties met Amerikaanse
overheidswerknemers (bijv. geschenken en werk), levert producten
en diensten die conform zijn aan de specificaties en volgt
overheidsvereisten inzake boekhouding en prijzen. Tevens zullen wij
alleen redelijke kosten in rekening brengen en zorgen ervoor dat de
bij overheidsinstanties ingediende gegevens correct zijn.

V&A
Pall voldoet aan alle overheidswetten inzake
inkoop en speciale regels die van toepassing
kunnen zijn op onze zakelijke activiteiten
wereldwijd.

Ik heb gezien dat een van onze onderaannemers een
overheidsklant een factuur heeft gestuurd van US
$10.000 voor een pomp die geen onderdeel was van hun
bestelling. Is hier sprake van fraude? Moet ik dit
gewoon overlaten aan de onderaannemer?
Dit kan wel of geen fraude zijn, maar u moet geen verdachte
activiteiten in verband met overheidscontracten negeren.
Meld het geval onmiddellijk bij uw manager, de Pall groep
voor overheidscontracten of de afdeling Juridische zaken
en naleving.
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Human Rights
Pall is committed to ensuring we are not
complicit in any human rights violations. We
hold our suppliers and partners to the same
high standards.

Pall seeks to ensure that its employees are treated with respect
and dignity, are working under their own free will, and are being
properly compensated for their effort. We are opposed to slavery,
human trafficking, forced labor and child labor and are committed
to complying with applicable laws prohibiting such exploitation.
Pall is committed to ensuring we are not complicit in any human
rights violations. We hold our suppliers and partners to the same
high standards.
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