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BERICHT VAN DE PRESIDENT-DIRECTEUR

Bij Watts houden wij ons aan de hoogste ethische normen bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten 
en handelen wij in overeenstemming met onze waarden om onze visie en missie te bereiken. Dit kunnen 
wij doen dankzij onze medewerkers, die elke dag blijk geven van hun toewijding aan integriteit en 
excellence.

Wij doen zaken in veel gebieden met grote verschillen in ondernemingsklimaat en cultuur. Onze visie, 
missie en waarden vormen de basis die ons verenigt, richting geeft aan onze inspanningen en ons 
aanspoort om voortdurend ons best te doen voor onze klanten, onze aandeelhouders en elkaar. 
Onze zakelijke gedragscode is onze richtlijn en laat ons zien hoe wij onze waarden op onze dagelijkse 
handelingen kunnen toepassen. Onze Code leidt ons door veelvoorkomende situaties die we op het 
werk kunnen tegenkomen en helpt ons door een soms onoverzichtelijk zakelijk landschap te navigeren.

Als medewerker van Watts is het uw verantwoordelijkheid om de Code goed te lezen. Stel vragen als 
er iets in de Code is dat u niet begrijpt en zeg iets als u op de hoogte bent van gedrag dat de Code 
schendt. De Code is geen reglement. Het is uw leidraad om zo goed mogelijk werk te doen en goede 
beslissingen te nemen ten behoeve van het bedrijf, onze klanten en uzelf. De Code wijst u ook op onze 
beleidsregels en andere hulpbronnen wanneer u vragen hebt of meer advies nodig hebt.

Hoe wij werken is belangrijk. Wanneer u onze Code en onze waarden navolgt bij uw beslissingen 
en interacties, inspireert u anderen om dat ook te doen en zo kunnen wij altijd het juiste doen. 
Met uw hulp kunnen wij producten en diensten blijven leveren die het comfort, de veiligheid en de 
levenskwaliteit van mensen overal ter wereld verbeteren.

Robert J. Pagano, Jr. 
Chief Executive Officer en President

HULPLIJNINHOUDSOPGAVE

ALTIJD HET JUISTE DOEN1 2



BERICHT VAN DE CEO 1

ONZE VISIE, MISSIE  5
EN WAARDEN

ALTIJD HET JUISTE DOEN 6

INTRODUCTIE 7

De Code: uw belangrijkste hulpbron 9

Uw rol 11

De rol van de manager 12

Hulpbronnen voor het doen 13
van de juiste keuzen

Vertrouw op uw instinct 13

Wanneer u om hulp moet vragen 14

Waar u om hulp kunt vragen 14

De Watts hulplijn 15

Geen represailles 17

Overtredingen en gevolgen 17

Goedkeuringen en vrijstellingen 18

ONZE AANDEELHOUDERS 51

Belangenverstrengeling 53

Effectenhandel met voorkennis 55

Nauwgezette financiële verslaglegging 57

Bescherming van bedrijfsmiddelen 59

Documentbeheer 61

ONZE GEMEENSCHAPPEN 63
EN SAMENLEVING

Duurzaamheid 65

Gemeenschap en politieke 67
betrokkenheid

Correcte communicatie 68
en bekendmaking

ONZE MEDEWERKERS 19

Gelijke kansen 21

Wederzijds respect en waardigheid 23

Eerlijke arbeidspraktijken 25

Gezondheid en veiligheid 27
van de medewerkers

Privacy en vertrouwelijkheid 29
van de medewerkers

ONZE KLANTEN,  31
LEVERANCIERS EN MARKT

Consumentenbescherming, 33

productkwaliteit en veiligheid

Antitrust en eerlijke concurrentie 35

Ethische verkoop- en 39
marketingpraktijken

Anticorruptie 41

Geschenken en vermaak 43

Omgaan met leveranciers  45

Internationale handelsbeperkingen 47

Contracten met de overheid 49

HULPLIJNINHOUDSOPGAVE

ALTIJD HET JUISTE DOEN3 4



ONZE VISIE
Wereldwijd leider zijn in het verschaffen van innovatieve producten, 
systemen en oplossingen van hoge kwaliteit voor de voorziening, 
het behoud, beheer en veilig gebruik van water door ons te richten 
op klanten, innovatie en voortdurende verbetering.

ONZE MISSIE
Het comfort, de veiligheid en levenskwaliteit van mensen overal 
ter wereld verbeteren door onze expertise in een breed scala 
van watertechnologieën. De beste zijn in de ogen van onze 
medewerkers, klanten en aandeelhouders.

ONZE WAARDEN
Ik handel met ...

INTEGRITEIT EN RESPECT
Altijd het juiste doen, op de juiste wijze 

VERANTWOORDELIJKHEID
Gericht op resultaten; doen wat we zeggen

VOORTDURENDE VERBETERING EN INNOVATIE
Klantgericht blijven; elke dag verbeteren

TRANSPARANTIE
Openheid tonen en informatie openlijk delen

Bij Watts streven wij ernaar onze visie te bereiken 
en te handelen in overeenstemming met 
onze waarden en onze missie. Zij vormen de 
basis die ons verenigt, richting geeft aan onze 
inspanningen en ons aanspoort om voortdurend 
ons best te doen voor onze klanten, onze 
aandeelhouders en elkaar.

Wij doen zaken in veel gebieden met grote 
verschillen in ondernemingsklimaat en 
cultuur, en werken elke dag in uiteenlopende 
werkomgevingen in onze vele vestigingen over de 
gehele wereld. Onze visie, missie en waarden 
helpen ons de inherente verschillen in cultuur, 
ondernemingsklimaat en mensen te overstijgen. 

Watts heeft ook een reputatie voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 
opgebouwd. Die reputatie is erop gebaseerd dat 
u elke dag onze waarden naleeft bij de duizenden 
interacties die u namens ons hebt met klanten, 
aandeelhouders, leveranciers, belanghebbenden 
en elkaar. Door bij alles wat u doet blijk te geven 
van onze waarden en door altijd op de juiste 
wijze het juiste te doen, beschermt en bouwt u 
niet alleen aan onze reputatie, maar ook aan uw 
eigen reputatie.

ONZE VISIE, MISSIE EN WAARDEN ALTIJD HET JUISTE DOEN

Door altijd op de 
juiste wijze het 
juiste te doen, 

beschermt en bouwt 
u niet alleen aan 

onze reputatie, maar 
ook aan uw eigen 

reputatie.
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INTRODUCTIE
Watts streeft ernaar om zaken te doen volgens de letter en de 
geest van de wet, de hoge normen van ethisch zakelijk gedrag, 
en in overeenstemming met onze waarden. Deze Code is meer 
dan alleen een beschrijving van ons beleid, dit vormt de kern 
van een wereldwijde reeks normen voor de manier waarop wij 
handelen, die wordt ondersteund door onze raad van bestuur en 
hoge functionarissen, en tot doel heeft om alle medewerkers te 
adviseren bij hun vele dagelijkse interacties op het werk.

In dit gedeelte:

• De Code: uw belangrijkste hulpbron

• Uw rol

• De rol van de manager

• Hulpbronnen voor het doen van de juiste keuzen

• Geen represailles

• Overtredingen en gevolgen

• Goedkeuringen en vrijstellingen

HULPLIJNINHOUDSOPGAVE
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Deze zakelijke gedragscode beschrijft ons 
streven om in overeenstemming met onze 
waarden te handelen, en u te helpen om u deze 
normen eigen te maken en ze na te leven. Als 
medewerker van Watts wordt van u verwacht 
dat u deze zakelijke gedragscode kent en 
naleeft.

De onderwerpen "Hoe moet ik handelen", 
"Zeg iets als u iets ziet" en "Wat als" vindt u 
overal in de Code. Ze helpen u navigeren door 
het steeds veranderende zakelijke landschap 
over de gehele wereld en geven voorbeelden van 
hoe u uw werk kunt doen in overeenstemming 
met onze waarden.

Elk van u heeft een grote invloed op de reputatie 
van Watts en op de waarde die wij genereren 
door de manier waarop u namens ons zaken 
doet. Wij verzoeken u dringend om deze 
verantwoordelijkheid serieus te nemen, om u 
onze normen eigen te maken en ze dag in dag 
uit na te leven. 

Deze Code is een wereldwijde hulpbron 
voor ons allen:

•	  Om de belangrijkste gedragsnormen 
die op ons werk van toepassing zijn te 
begrijpen en toe te passen.

•	  Om te weten wanneer we om hulp 
moeten vragen.

•	  Om te weten waar we hulp kunnen 
vinden als we niet zeker zijn van de juiste 
handelwijze. 

De Code belicht ook belangrijke wetgeving en 
beleidsregels die van toepassing zijn op iedereen 
die voor Watts werkt, ongeacht titel, status, 
aantal dienstjaren of locatie.

Als een wereldwijde onderneming 
respecteren wij de wetgeving in alle 
landen waar wij zaken doen. Als 
vertegenwoordiger van Watts is het uw 
verantwoordelijkheid om: 

•	  U vertrouwd te maken met de 
gedragsnormen in deze Code die op 
uw functie van toepassing zijn en ze te 
volgen.

•	  Blijk te geven van onze waarden bij uw 
interacties met anderen namens ons. 

•	  Deze Code te lezen evenals onze 
specifieke beleidsregels en procedures, 
waarvan vele strenger zijn dan de 
minimale wettelijke vereisten van de 
landen waar wij zaken doen. 

•	  Advies te vragen wanneer nodig, uw 
bezorgdheid te uiten en potentiële 
overtredingen van onze Code aan het 
management te melden zodat wij de 
manier waarop wij zaken doen kunnen 
verbeteren.

Als u denkt dat een bepaling uit deze Code 
geïnterpreteerd kan worden als tegenstrijdig 
met een toepasselijke wet, een voorschrift 
of andere beleidsregel van Watts, kunt u dat 
opnemen met de aangewezen persoon binnen 
het bedrijf, zoals de juridische afdeling of Human 
Resources. Pas bij twijfel de strengste norm toe, 
of vraag om hulp.

DE CODE: UW BELANGRIJKSTE HULPBRON
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Als u leiding geeft aan of toezicht hebt over anderen, 
bekleedt u een speciale vertrouwenspositie. Om dit 
vertrouwen te behouden, moet u altijd:

•	  Een positief rolmodel zijn. Laten zien 
wat het betekent om met integriteit te 
handelen bij uw dagelijkse beslissingen en 
handelingen. Verantwoordelijkheid nemen 
voor uw gedrag en dat van uw team, en 
bereid zijn om aansprakelijk te worden 
gesteld voor dat gedrag.

•	  Bewustzijn en begrip vergroten. Uw 
kennis van ons bedrijf gebruiken om de 
mensen om u heen te helpen risico's die 
zich bij het werk kunnen voordoen, te 
onderkennen en ermee om te gaan.

DE ROL VAN DE MANAGER

•	  Passende doelen stellen. Duidelijke, 
meetbare en uitdagende doelen stellen – 
maar alleen als ze kunnen worden bereikt 
zonder onze waarden en normen in te 
verloochenen.

•	  Reageren op vragen. Op passende 
wijze reageren op iedereen die een 
probleem over zakelijk gedrag meldt. Het 
gedrag van de mensen onder uw toezicht 
controleren, en als dat gedrag niet 
overeenkomt met onze normen, billijke, 
gepaste en consequente maatregelen 
nemen.

U draagt uw steentje bij door:

•	  Op de hoogte te blijven. Begrijp de 
beleidsregels en normen die op uw werk 
van toepassing zijn; neem deel aan 
trainingssessies over zakelijk gedrag; 
neem er de tijd voor om updates van 
onze normen te lezen en te 
begrijpen; en werk samen met uw 
collega’s om te zorgen dat iedereen 
op de hoogte is van de meest recente 
vereisten.

•	  Advies te vragen. Er wordt niet van u 
verwacht dat u alle antwoorden weet, 
maar wel dat u om hulp vraagt en 
anderen raadpleegt wanneer de juiste 
handelwijze niet duidelijk is.

•	  Standvastig te zijn. Verloochen onze 
normen (of uw persoonlijke integriteit) 
nooit om zakelijke doelen te bereiken. 
Als zich een gelegenheid voordoet om te 
besnoeien, denk er dan aan dat er van u 
wordt verwacht dat u het juiste doet en 
dat u hierin volledig wordt ondersteund 
door het management.

•	  Problemen aan het licht te brengen. 
Uw stem telt. Er wordt van u verwacht 
en u wordt aangemoedigd om uw stem 
te laten horen als iets verkeerd lijkt, zelfs 
als u alleen een vermoeden hebt van 
een potentiële overtreding of probleem. 
Ga er niet vanuit dat iedereen het doet 
en dat het dus in orde is, dat het senior 
management het al weet, of dat iemand 
anders het wel zal melden. Naast het 
melden van problemen wordt u ook 
aangemoedigd om naar voren te komen 
met ideeën die ons zullen helpen om 
onze bedrijfsverantwoordelijkheden beter 
te managen en te verbeteren. 

U zult gevraagd worden om uw steun aan de 
gedragsnormen uit deze Code te bevestigen, 
behalve waar de lokale wetgeving dat niet toelaat.

UW ROL

INTEGRITEIT EN RESPECT
Altijd het juiste doen, op de 
juiste wijze 
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KOMT HET OVEREEN MET DE 
WETGEVING OF HET BEDRIJFSBELEID?

IS MIJN OORDEEL VRIJ VAN 
BELANGENVERSTRENGELING (D.W.Z. 
ZAL IK HIERVOOR GEEN TEGENDIENST 
SCHULDIG ZIJN)

ZOU IK MIJN BESLISSING MET GERUST 
HART KUNNEN UITLEGGEN AAN MIJN 
FAMILIE OF DE GEMEENSCHAP?

EN TEN SLOTTE, IS DIT DE JUISTE 
HANDELING?

Zoals het uw verantwoordelijkheid als 
werknemer is om het juiste te doen, is het onze 
verantwoordelijkheid als bedrijf om u daarbij te 
helpen. Daarom geven wij u de nodige hulpmiddelen 
en ondersteuning om de juiste keuzen te doen en uw 
vragen en bezorgdheid te delen.

VERTROUW OP UW INSTINCT
U bent in de beste positie om onderscheid te 
maken tussen wat juist is en wat niet. Voordat u een 
beslissing neemt of een opdracht uitvoert, moet u 
eerst overwegen welke weerslag dit zal hebben op 
onze waarden en het bedrijf door u het volgende af 
te vragen: 

WANNEER U OM HULP MOET VRAGEN
Hebt u op een van deze vragen "nee" of 
"misschien" geantwoord? Vraag om advies of hulp 
wanneer de gepaste handelwijze niet duidelijk is. 
Bijvoorbeeld, wanneer:

•	  U niet zeker weet of de beleidsregels 
van Watts op een specifieke situatie van 
toepassing zijn.

•	  De relevante wetgeving of vereisten complex 
en moeilijk te interpreteren zijn.

•	  Uw ervaring met de materie beperkt is.

•	  Het gewoon niet aanvoelt als de juiste 
beslissing.

WAAR U OM HULP KUNT VRAGEN
Wij verwachten van u en moedigen u aan 
om problemen eerst intern te melden, als 
dat tenminste niet strijdig is met de geldende 
wetgeving, zodat we onze systemen en 
werkomgeving kunnen blijven verbeteren. Dit 
omvat situaties wanneer u weet of vermoedt dat 
een van de volgende partijen zich bezig heeft 
gehouden met — of op het punt staat over te 
gaan tot — illegale of onethische activiteiten:

•	 Medewerkers of managers

•	  Agenten of derden die namens het bedrijf 
handelen

•	 Distributeurs, klanten of eindgebruikers

•	 Leveranciers of toeleveranciers

•	 Partners in samenwerkingsverband

Er staan vele interne communicatiekanalen tot 
uw beschikking om te zorgen dat uw vragen of 
problemen op correcte wijze behandeld kunnen 
worden. Hoewel u het kanaal moet kiezen 
waar u zich het beste bij voelt, is uw directe 
leidinggevende of manager meestal uw beste 
eerste aanspreekpunt. U kunt met vragen of 
problemen ook terecht hogerop in de hiërarchie 
(dus de leidinggevende van uw leidinggevende 
enz.), of bij een gespecialiseerde interne 
hulpbron of deskundige op het desbetreffende 
gebied, zoals de juridische afdeling of Human 
Resources.

HULPBRONNEN VOOR HET DOEN VAN DE JUISTE KEUZEN

Kies het kanaal waar 
u zich het beste bij 
voelt wanneer u om 

hulp vraagt.
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DE WATTS HULPLIJN
Als u een probleem vertrouwelijk wilt melden, kunt u 
ook contact opnemen via de Watts hulplijn:

De hulplijn is beschikbaar in uw taal, en de lokale 
telefoonnummers voor de hulplijn voor elk land 
waarin Watts vestigingen heeft, kunt u op de 
website van de hulplijn vinden. 

Dit communicatiekanaal is vooral nuttig wanneer u 
zich niet op uw gemak voelt bij een ander kanaal, of 
wanneer andere kanalen ineffectief gebleken zijn bij 
het oplossen van een probleem.

De hulplijn is 24 uur per dag, zeven dagen per 
week bereikbaar voor medewerkers en derden 
waar we zaken mee doen (zoals distributeurs 
of leveranciers). De hulplijn wordt beheerd via 
een extern bedrijf met een goede naam op het 
gebied van de behandeling van meldingen van 
mogelijke overtredingen van gedragscodes. 

•	  Wij moedigen u aan u te identificeren 
wanneer u de hulplijn gebruikt zodat 
uw probleem grondig kan worden 
onderzocht. Als u uw naam opgeeft, 
kunnen wij contact met u opnemen als 
we meer informatie nodig hebben en 
kunnen wij uw situatie volgen om er 
zeker van te zijn dat u geen represailles 
ondervindt omdat u te goeder trouw 
een melding hebt gedaan. Het bedrijf 
zal maatregelen nemen om uw identiteit 
vertrouwelijk te houden, maar er 
kunnen omstandigheden zijn waarin 
openbaarmaking van uw identiteit vereist 
wordt door de wet of noodzakelijk is 
om uw problemen volledig te kunnen 
onderzoeken en behandelen.

•	  Wanneer u contact opneemt met de 
hulplijn, hebt u ook de optie om anoniem 
te blijven, wanneer de wet dit toestaat. 
Als u besluit anoniem te blijven, is het 
belangrijk om gedetailleerde informatie 
te geven en om regelmatig te kijken of 
de status is gewijzigd en of er verzoeken 
om informatie zijn van het team dat 
is aangewezen om uw probleem te 
onderzoeken.

Wanneer een probleem gemeld wordt via 
de hulplijn nemen we het serieus en gaan 
we er altijd op in. Hoewel we wellicht geen 
gedetailleerde resultaten van hetonderzoek met 
u kunnen delen of u niet kunnen inlichten over 
de maatregelen die zijn genomen, zullen we altijd 
proberen om u op de hoogte te houden van de 
status van het onderzoek zodat u weet dat een 
passende reactie op uw probleem krijgt. 

Europese Unie: Houd er rekening mee dat er 
volgens bepaalde Europese klokkenluiders- en 
privacywetten specifieke problemen zijn die niet 
mogen worden opgebracht via de hulplijn van 
het bedrijf, maar moeten worden besproken met 
een lokale instantie. Verdere beperkingen met 
betrekking tot de mogelijkheid om anoniem te 
blijven zijn van toepassing op problemen die in 
bepaalde landen in de Europese Unie worden 
gemeld, of op problemen die geen betrekking 
hebben op financiële, boekhoudkundige of 
auditkwesties. In deze gevallen zal de hulplijn 
van het bedrijf u doorverwijzen naar de 
aangewezen persoon die u kan helpen.

VERBINDING MAKEN  
met onze beleidsregels
Hulplijn
Veelgestelde vragen bij de hulplijn

Wat als?

V:  Ik heb een probleem waarvan ik vind 
dat ik het moet melden, maar het 
betreft mogelijk wangedrag van mijn 
manager. Ik ben bang dat ik mijn baan 
zal verliezen als ik dit meld. Ik kan dus 
niet met mijn manager praten, wat 
moet ik doen?

A:  Doe iets: praat erover. Het is uw 
verantwoordelijkheid om wangedrag 
te melden. Uw manager is vaak de 
beste persoon om problemen aan te 
melden, maar in dit geval, als u dit 
liever niet doet, kunt u met iemand 
anders van het management praten 
of contact opnemen met een van 
de hulpbronnen in de Code. U kunt 
de kwestie ook vertrouwelijk en 
anoniem melden via de hulplijn (als de 
plaatselijke wetgeving dit toestaat). 
Denk eraan dat wij absoluut geen 
represailles dulden tegen iemand die 
een probleem te goeder trouw meldt.

HULPBRONNEN VOOR HET DOEN VAN DE JUISTE KEUZEN vervolg

U kunt problemen 
vertrouwelijk doorgeven 

zonder vrees voor 
negatieve gevolgen.

HULPLIJNINHOUDSOPGAVE
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Watts verbiedt represailles tegen iemand die 
te goeder trouw een kwestie meldt of aan een 
onderzoek deelneemt, ook als uiteindelijk blijkt 
dat de bewering ongegrond is.

Tegen iedereen, ongeacht diens functie of aantal 
dienstjaren, die blijkt represailles te hebben 
genomen tegen iemand die te goeder trouw een 
kwestie van zakelijk gedrag heeft gemeld, zullen 
disciplinaire maatregelen worden genomen, tot 
en met ontslag. Als u meent dat er represailles 
tegen u zijn genomen, kunt u contact opnemen 
met de hulplijn voor assistentie, maar houd 
er wel rekening mee dat ons beleid tegen 
represailles u niet vrijstelt van disciplinaire 
maatregelen als u zich zelf schuldig hebt 
gemaakt aan wangedrag.

Kunt u de de handelingen herkennen 
waardoor zowel managers als werknemers 
aan disciplinaire maatregelen kunnen worden 
onderworpen?
Hier volgt een lijst met voorbeelden:

•	 Wetten of bedrijfsnormen overtreden

•	  Anderen opdragen of aanzetten om 
wetten of bedrijfsnormen te overtreden

•	  Nalaten feitelijke of vermoede 
overtredingen van wetten of 
bedrijfsnormen te melden

•	  Nalaten het gedrag te controleren  
van ondergeschikten, agenten 
of leveranciers over wie u 
toezichtverantwoordelijkheid hebt

•	  Geen medewerking verlenen of niet de 
waarheid spreken tijdens een onderzoek

•	  Represailles nemen tegen anderen 
wegens het melden van een kwestie van 
zakelijk gedrag

•	  Opzettelijk of bewust een valse aanklacht 
doen of een niet-bestaande kwestie 
melden

•	  Ieder ander gedrag dat niet strookt met 
een bedrijfsomgeving waar integriteit en 
naleving van de wet hoog in het vaandel 
staan

Wij verwachten van u dat u alle beleidsregels 
en normen in deze Code volgt. In zeldzame 
gevallen zijn uitzonderingen mogelijk, maar die 
kunnen alleen worden toegestaan door het 
Corporate Responsibility Steering Committee 
van het bedrijf. Sommige beleidsregels of 
zakelijke activiteiten vereisen voorafgaande 
melding, toestemming of goedkeuring. Andere 
zakelijke transacties zijn vrij gecompliceerd of 
hebben specifieke vereisten met betrekking tot 
rapportage en boekhoudkundige verslaglegging, 
zoals zaken doen of werken met de overheid. 
Zorg er in deze gevallen voor dat de rapportage 
en goedkeuringen in orde zijn. Vrijstelling 
van deze Code voor topfunctionarissen of 
bestuurders mag alleen worden gegeven door 
de raad van bestuur en moet onmiddellijk 
worden bekendgemaakt.

GEEN
REPRESAILLES 

OVERTREDINGEN EN 
GEVOLGEN

GOEDKEURINGEN EN 
VRIJSTELLINGEN

HULPLIJNINHOUDSOPGAVE
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ONZE MEDEWERKERS
Ons succes is afhankelijk van het in stand houden van een 
gevarieerd en getalenteerd personeelsbestand dat onze visie 
en waarden deelt. Wij zijn toegewijd aan respect voor en de 
waardigheid van onze collega's en het verschaffen van een 
werkomgeving die vrij is van discriminatie, pesterijen, intimidatie, 
illegale activiteiten en onveilige omstandigheden.

In dit gedeelte:

• Gelijke kansen

• Wederzijds respect en waardigheid

• Eerlijke arbeidspraktijken

• Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

• Privacy en vertrouwelijkheid van de medewerkers
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Hoe moet
ik handelen?

•  Neem personeelsbeslissingen op basis 
van iemands vaardigheden en verdiensten, 
niet van persoonlijke eigenschappen die 
geen verband houden met de baan.

•  Bied redelijke voorzieningen voor 
personen met een handicap of met een 
bepaalde godsdienstige overtuiging.

•   Waardeer diversiteit en wees inclusief 
tegenover anderen met verschillende 
achtergronden.

Zeg iets als u het
volgende ziet:

•  Beoordeling van personen op basis van 
factoren die geen verband hebben met 
hun vaardigheden of de taak in kwestie.

•  Discriminatie tegen personen bij het 
nemen van beslissingen met betrekking tot 
werving, tewerkstelling, salaris, opleiding, 
promotie of ontslag.

•    Weigering om te werken met of 
medewerking te verlenen aan bepaalde 
personen wegens hun ras, geloof, 
geslacht of ander wettelijk beschermd 
kenmerk. 

Wat als?

V:  Ik hoorde een collega in racistische 
termen over een sollicitant praten. De 
persoon over wie hij praat werkt hier 
nog niet, maar moet ik toch iets doen?

A:  Ja. Dit soort taal is in strijd met onze 
waarden en onze beleidsregels, en 
kan ook in strijd met de wet zijn. 
Wij moeten dit weten, dus praat 
onmiddellijk met uw manager of neem 
contact op met Human Resources of 
de hulplijn.

GELIJKE KANSEN

Als werkgever die mensen gelijke kansen biedt, zullen we werknemers werven, aannemen, betalen, 
opleiden, promoveren en ontslaan in overeenstemming met alle geldende wet- en regelgeving, en 
zonder te kijken naar ras, huidskleur, godsdienst, leeftijd, geslacht, herkomst, staatsburgerschap, 
burgerlijke staat, seksuele geaardheid, handicap, status als oorlogsveteraan of een andere 
beschermde status.
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Hoe moet
ik handelen?

•  Behandel anderen zoals u behandeld wilt 
worden.

•  Erken en respecteer personen met 
standpunten die van de uwe kunnen 
verschillen.

•   Praat onenigheden of conflicten op een 
beleefde en constructieve manier uit.

•  Houd een professioneel werkklimaat in 
stand.

Zeg iets als u het
volgende ziet:

•   Ongewilde, ongepaste of oneerbiedige 
seksuele toenaderingen of intimidatie.

•  Aanstootgevende grappen, beledigende 
opmerkingen, kleinerende e-mails of 
obscene tekeningen of foto’s.

•  Pesterijen, bedreigingen, intimidatie, 
kleinerend gedrag, verbaal of fysiek geweld.

VERBINDING MAKEN  
met onze beleidsregels
Neem contact op met de plaatselijke afdeling 
Human Resources voor meer informatie

Wat als?

V:  We hebben iemand in ons team die 
slechthorend is. Hij is een geweldige 
medewerker. Hij kan praten, maar hij 
klinkt heel anders dan de anderen. 
Sommingen steken achter zijn rug de 
draak met hem. Ik vind dat gênant en 
slecht voor de teamgeest. Wat moet ik 
doen?

A:  Het gedrag dat u beschrijft is 
onaanvaardbaar. U hebt enkele opties. 
Probeer eerst met uw manager 
te praten. U kunt de kwestie ook 
voorleggen aan Human Resources – 
die zijn getraind in het behandelen van 
dergelijke problemen – en de Watts 
hulplijn is altijd beschikbaar.

WEDERZIJDS RESPECT EN WAARDIGHEID

Wederzijds respect en waardigheid behoren de basis te vormen van de omgang met collega’s. Vermijd 
gedrag dat vertrouwen schendt, de kwaliteit van de werkomgeving aantast of de integriteit van de 
besluitvorming ondermijnt. Watts verbiedt gedrag dat leidt tot of bijdraagt aan het ontstaan van een 
intimiderende, vijandige of kwetsende werkomgeving.

 Wederzijds respect 
en waardigheid 

behoren de basis 
te vormen van 

de omgang met 
collega’s.
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Hoe moet
ik handelen?

•  Verifieer de werkbevoegdheid van de 
werknemers.

•  Betaal de werknemers correct voor 
reguliere en overuren in overeenstemming 
met de plaatselijke wet.

•  Zorg ervoor dat werkweken, 
rustperioden, vrije dagen en secundaire 
arbeidsvoorwaarden in overeenstemming 
met de plaatselijke wet zijn.

EERLIJKE ARBEIDSPRAKTIJKEN

Eerlijke arbeidspraktijken houden meer in 
dan zorgen dat het bedrijf zich houdt aan 
de wetgeving met betrekking tot werk en 
werkgelegenheid. Ze kenmerken ons vermogen 
om het beste talent aan te trekken en te 
behouden. 

Wij streven naar naleving van alle wetten 
betreffende vrijheid van vereniging, collectieve 
onderhandeling, immigratie, lonen, werkuren 
en arbeidsvoorwaarden, evenals wetten die 
dwangarbeid, verplichte arbeid en kinderarbeid 
verbieden. Daarom erkent en respecteert Watts 
alle bekende mensenrechtenverdragen.

BELEID TEGEN SLAVERNIJ EN 
KINDERARBEID
Wij respecteren bij het zakendoen de 
mensenrechten en waardigheid van iedereen, 
en wij ondersteunen internationale pogingen 
tot bevordering en bescherming van 
mensenrechten, inclusief totale oppositie tegen 
slavernij en mensenhandel. Ons wereldwijd 
beleid ter bestrijding van mensenhandel 
geeft blijk van ons streven om te voldoen aan 
alle wetgeving ter bestrijding van slavernij 
en kinderarbeid zoals gespecificeerd door 
plaatselijke wetgeving, waaronder de UK 
Modern Slavery Act, de California Transparency 
in Supply Chains Act van 2010, en de normen 
van de International Labour Organization (ILO). 

Denk eraan dat respect voor menselijke 
waardigheid begint met onze dagelijkse 
interacties met elkaar en met onze leveranciers 
en derden. Meld elk vermoeden of teken van 
misbruik van mensenrechten in onze vestigingen 
of die van derden met wie wij zaken doen.

ZORG DAT U ONZE EISEN 
BEGRIJPT BETREFFENDE:
TEWERKSTELLING EN 
ARBEIDSVOORWAARDEN

•	  Personen worden alleen in dienst genomen 
met authentieke documentatie van hun 
werkbevoegdheid.

•	  De oorspronkelijke door de overheid 
uitgegeven identificatie, het paspoort of 
de werkvergunning van de werknemers 
worden niet ingehouden.

•	  Het is de werknemers toegestaan om 
collectief te onderhandelen zonder dwang 
of inmenging.

KWESTIES OVER LONEN EN WERKTIJDEN

•	  De werkweken zijn niet langer dan het 
wettelijk toegestane maximum. 

•	  De werknemers worden betaald voor 
alle gewerkte uren zonder onwettige of 
ongeoorloofde inhouding van loon of 
voorzieningen.

•	  Alle gewerkte uren worden correct 
gedocumenteerd.

•	  Alle wettelijk vereiste feestdagen, 
rustperiodes of vrije dagen worden 
gerespecteerd.

•	  Betalingen worden gedaan aan de 
werknemer die ervoor gewerkt heeft (tenzij 
er een beslaglegging is opgelegd door de 
rechtbank of de werknemer heeft ingestemd 
met een andere betalingsregeling).

Wat als?

V:  Een uurloner in mijn team bood aan 
om iets langer dan haar reguliere uren 
te werken om te helpen. Ze zei dat het 
niet erg lang was, en dat ze niet om 
overuren zou vragen. Mag dat?

A:  Nee, dat mag niet. In feite is het in 
strijd met de wet als zij uren werkt 
zonder daarvoor correct betaald te 
worden. Overuren zoals deze moeten 
van tevoren worden goedgekeurd en 
correct gedocumenteerd. 

VERBINDING MAKEN  
met onze beleidsregels
Wereldwijd beleid ter bestrijding van 
mensenhandel
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Hoe moet
ik handelen?

•  Volg altijd alle toepasselijke wetten, 
voorschriften en beleidsregels op het 
gebied van veiligheid en moedig de 
mensen om u heen aan om dit ook te 
doen.

•  Stop onmiddellijk alle werk wanneer er een 
duidelijke aanwijzing is van risico voor de 
werknemer.

•  Onderneem alleen werk als u ervoor bent 
opgeleid, en competent, medisch in staat 
en voldoende uitgerust en alert bent om 
het uit te voeren.

•  Stel een dienstdoende leidinggevende 
onmiddellijk op de hoogte van een 
ongeval, letsel, ziekte, onveilige 
omstandigheid of dreiging van geweld.

Zeg iets als u het
volgende ziet:

• Onveilige werkactiviteiten of 
-omstandigheden

•  Bezit, gebruik of verspreiding van illegale 
drugs of andere verboden middelen 
op het bedrijfsterrein zonder medische 
autorisatie.

•  Dreigementen, intimidatie of ander geweld.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE MEDEWERKERS

Wij streven ernaar de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers te beschermen en menen dat 
beroepsletsels en -ziekten kunnen worden voorkomen. Geen enkele activiteit is zo belangrijk dat deze 
niet veilig kan worden uitgevoerd, en dus zullen wij iemands welzijn nooit in gevaar brengen bij wat we 
doen. Wij menen ook dat een veilige en beveiligde werkomgeving ook een werkplek zonder illegale drugs 
en geweld betekent.

Geen enkele 
activiteit is zo 

belangrijk dat deze 
niet veilig kan 

worden uitgevoerd.

VERBINDING MAKEN 
met onze beleidsregels
Neem contact op met de plaatselijke afdeling 
Human Resources voor meer informatie

Wat als?

V:  Zal ik gestraft worden als ik stop met 
werken als ik me zorgen maak over de 
veiligheid?

A:  Wij streven ernaar om iedereen 
een	veilige	werkplek	te	verschaffen	
– dus stop met werken en praat 
met een leidinggevende als u 
zich zorgen maakt. Denk eraan, 
voorkomen is beter dan genezen. 
Als u veiligheidskwesties niet met 
uw plaatselijke managers kunt 
bespreken, neem dan contact op met 
Human Resources of gebruik de Watts 
hulplijn.
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Hoe moet
ik handelen?

•  Verzamel, verwerk en gebruik 
persoonsgegevens van werknemers alleen 
voor legitieme doeleinden en conform de 
plaatselijke wetgeving.

•  Gebruik anonieme, opgedeelde of 
vervangende informatie wanneer dat 
praktisch mogelijk is (bijv. door het 
bedrijf uitgegeven identificatienummers 
gebruiiken in plaats van het BSN).

•  Gebruik versleutelde bestanden en 
apparaten om privégegevens op te slaan 
en te verzenden om ongeoorloofde 
toegang te voorkomen.

•  Stel een dienstdoende leidinggevende 
onmiddellijk op de hoogte van vermoede 
of onwettige toegang, bekendmaking, 
verlies of ander gebruik van 
persoonsgegevens.

PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID VAN DE MEDEWERKERS

Wij geloven in het respecteren van de 
vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van 
onze medewerkers. Dit betekent dat toegang tot 
persoonlijke documenten alleen voorbehouden 
is aan personeel met de passende bevoegdheid 
en een duidelijke zakelijke noodzaak voor 
die informatie. Als u toegang hebt tot 
persoonsgegevens, dient u zich te houden 
aan de toepasselijke vertrouwelijkheidsregels 
met betrekking tot het gebruik van deze 
informatie. Zorg dat u op de hoogte bent van 
mogelijke wettelijke beperkingen en/of vereisten 
voor het verzenden van persoonsgegevens 
buiten het land van herkomst. Geef nooit 
persoonsgegevens van een medewerker aan 
iemand die niet de juiste autorisatie heeft.

Alle persoonsgegevens, informatie of 
elektronische communicatie die zijn gemaakt 
of opgeslagen op bedrijfscomputers of andere 
elektronische media zoals draagbare apparaten 
zijn niet privé en mogen, voor zover de plaatselijke 
wet dit toestaat, om verschillende redenen 
op ieder tijdstip en zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gevolgd, gecontroleerd, 
beschikbaar gemaakt en gebruikt. Denk 
hieraan en wees zorgvuldig bij het gebruik de 
elektronische media van het bedrijf.

Wij geloven in het 
respecteren van de 
vertrouwelijkheid 

van de 
persoonsgegevens 

van onze 
medewerkers. 

VERBINDING MAKEN 
met onze beleidsregels
Handleiding voor wereldwijd 
informatiebeveiligingsbeleid
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ONZE KLANTEN, 
LEVERANCIERS EN 
MARKT
Watts streeft ernaar waarde voor de klanten te creëren met een 
aanbod van vernieuwende, veilige producten van hoge kwaliteit. 
Wij promoten onze producten en concurreren op eerlijke wijze. Wij 
zoeken ook relaties met mensen die onze toewijding aan ethische 
en duurzame zakelijke praktijken delen, en we bouwen deze 
relaties op voor de lange termijn op basis van onze waarden.

In dit gedeelte:

• Consumentenbescherming, productkwaliteit en veiligheid

• Antitrust en eerlijke concurrentie

• Ethische verkoop- en marketingpraktijken

• Anticorruptie

• Geschenken en vermaak

• Omgaan met leveranciers

• Internationale handelsbeperkingen

• Contracten met de overheid
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CONSUMENTENBESCHERMING, 
PRODUCTKWALITEIT EN VEILIGHEID

Innovatie staat centraal bij alles wat we doen, en kwaliteit en veiligheid zijn de waarmerken die de markt 
terecht van ons verwacht. De integriteit van onze producten is afhankelijk van de voortdurende naleving 
door de medewerkers van degelijke productiepraktijken die in overeenstemming zijn met alle wettelijke, 
reglementaire, kwaliteits- en contractuele vereisten. 

Hoe moet
ik handelen?

•  Producten leveren die reële waarde 
creëren voor onze klanten, en die 
eenvoudig te bestellen, ontvangen en 
installeren zijn.

•  Alle wettelijke, reglementaire, kwaliteits- 
en contractuele vereisten naleven die van 
toepassing zijn op hoe onze producten 
gemaakt worden.

•  Manieren zoeken om met nieuwe 
producten te komen die binnen onze 
commerciële strategieën passen, 
en duurzame en milieuvriendelijke 
oplossingen bieden voor onze klanten.

Zeg iets als u het
volgende ziet:

•  Vervanging van onderdelen of 
grondstoffen voor onze producten 
zonderde vereiste toestemming.

•  Het minder nauw nemen met Watts' 
normen van kwaliteit of veiligheid om 
productiedoelstellingen of geplande 
doelen te halen.

•  Vervalsing of verkeerde voorstelling van 
de resultaten van productonderzoek, 
kwaliteits- of veiligheidstesten.

VERANTWOORDELIJKHEID
Gericht op resutaten; 
doen wat we zeggen

Wat als?

V:  Mijn manager heeft me gevraagd om 
een verandering in ons proces aan 
te brengen waardoor volgens mij de 
productkwaliteit achteruit zal gaan. 
Omdat ze mijn baas is, kan ik er niets 
aan doen, of wel?

A:  Ja, u kunt iets doen. Wij zullen niet 
inleveren op productkwaliteit of 
veiligheid, dus u moet iets zeggen. 
Zeg uw manager waarover u zich 
zorgen maakt. Als u dit liever niet doet 
– of als u het al geprobeerd hebt en er 
niets is gebeurd, kunt u met iemand 
anders van het management praten 
of contact opnemen met de Watts 
hulplijn.

VERBINDING MAKEN
met onze beleidsregels
Neem contact op met de juridische  
afdeling voor meer informatie
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ONZE MEDEWERKERS
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INHOUDSOPGAVE

ANTITRUST EN EERLIJKE CONCURRENTIE

Ons doel is om de concurrentie te overtreffen – op eerlijke en rechtvaardige wijze. Onze bedrijfsstrategie, 
ons productassortiment en ons personeel zijn van wereldklasse, en we hoeven geen toevlucht te 
nemen tot oneerlijke of bedrieglijke middelen om de markt voor ons te winnen, en zullen dit ook niet 
doen. We houden ons nauwgezet aan de wetgeving die "mededingingsrecht" heet in veel landen en 
"antitrustwetgeving" in de VS – wetgeving die de basis vormt voor de vrije markten over de hele wereld. 

Mededingingsrecht verbiedt over het algemeen concurrentievervalsende overeenkomsten, zoals 
prijsafspraken met concurrenten of afspraken om een markt onderling te verdelen. Door te handelen 
binnen de grenzen van de wetgeving inzake eerlijke concurrentie en antitrustwetgeving, bieden we 
onze klanten en leveranciers waarde, en verwerpen we gedrag dat eerlijke, stabiele en open markten 
ondermijnt.

Hoe moet
ik handelen?

•  Concurreren op basis van de verdienste van 
onze producten en diensten en niet trachten 
om concurrentie te beperken.

•  Zakelijke afstand houden tot concurrenten, 
en contacten die de schijn kunnen 
wekken van ongeoorloofde afspraken, 
nevenafspraken of informele afspraken 
vermijden.

•  Informatie over het bedrijf, zijn klanten en 
leveranciers strikt vertrouwelijk houden, en 
situaties vermijden waarin die informatie 
in handen van een concurrent terecht zou 
kunnen komen.

Zeg iets als u het
volgende ziet:
Afspraken of gesprekken met een  
concurrent over:

•  prijzen, prijsformules, kosten of winst

•  offertes voor aanbestedingen, 
marketingplannen of verkooprayons

• verkoopvoorwaarden of -bepalingen

•  marktaandeel, verkoopcapaciteit of 
productievolumes

•  onderlinge toewijzing van klanten of 
productlijnen

•  leveranciers, inkoop of 
distributiemethoden

indiening van nepoffertes of offertes die niet 
bedoeld zijn om een contract binnen te halen.

afspraken of gesprekken met klanten om 
de prijs of andere voorwaarden waaronder 
de klant een product mag doorverkopen, te 
beperken.

verzamelen van informatie over concurrenten 
op een ongepaste, misleidende of oneerlijke 
manier.

Wij zullen geen 
toevlucht nemen 
tot oneerlijke of 

bedrieglijke middelen 
om de markt voor ons 

te winnen.
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ANTITRUST EN EERLIJKE CONCURRENTIE vervolg

Vraag altijd de juridische
afdeling om raad alvorens:

•  een samenwerkingsverband aan 
te gaan, marketing-, aankoop- of 
productstandaardisatieafspraken te maken 
of gelijksoortige gezamenlijke regelingen met 
een bedrijf te treffen. 

•  lid te worden van een beroepsvereniging 
of normstellende organisatie waarvan 
concurrenten van het bedrijf (mogelijk)  
lid zijn. 

•  het volgende met klanten te doen:

 —  exclusiviteitsregelingen aangaan 
(contracten waarbij een klant geen 
zaken mag doen met concurrenten van 
het bedrijf).

 —  verschillende producten koppelen of 
samenbundelen (contracten waarbij een 
koper die een product wil kopen, ook 
een tweede "gekoppeld" product moet 
kopen).

 —  een regeling treffen over de 
minimumprijs waarvoor de klant 
producten van het bedrijf mag 
doorverkopen.

 — de relatie met een klant beëindigen.

Wat als?

V:  Mijn manager vertelde me onlangs 
dat hij wist dat we een aanbesteding 
waaraan we de laatste twee weken 
hebben gewerkt, niet zouden winnen. 
Toen ik hem vroeg hoe hij dat wist, zei 
hij dat het niet onze 'beurt' was en dat 
onze concurrent 'aan de beurt' was. 
Mag dat?

A:  Nee, dat mag niet. Als wat 
uw manager zegt waar is, 
dan kan dit manipulatie van 
aanbestedingsprocedures zijn – dat 
betekent dat potentiële verkopers 
samenzweren om van te voren 
te bepalen wie de aanbesteding 
zal winnen. Dit is in strijd met de 
mededingingswetgeving omdat 
hierdoor de concurrentie tussen 
de samenzwerende verkopers 
wordt geëlimineerd. Meld dergelijke 
activiteiten onmiddellijk aan de 
juridische afdeling of de Watts 
hulplijn.

VERBINDING MAKEN 
met onze beleidsregels
Antitrustbeleid
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ETHISCHE VERKOOP- EN MARKETINGPRAKTIJKEN

Wij streven naar een eerlijke promotie van onze diensten en informeren onze klanten over het juiste 
gebruik van onze producten. Dit betekent dat u de de kwaliteit, eigenschappen en potentiële risico’s 
van onze producten duidelijk, nauwgezet en waarheidsgetrouw moet beschrijven. U mag ook geen 
valse verklaringen over onze concurrenten geven.

Hoe moet
ik handelen?

•  Gebruik degelijk onderbouwde 
beweringen in reclame, marketing- of 
verkoopmateriaal.

•  Voeg gebruiksaanwijzingen en 
waarschuwingen bij producten die 
duidelijk zijn en die de eindgebruiker 
gemakkelijk kan begrijpen.

•  Zorg ervoor dat producten correcte 
etiketten dragen die in overeenstemming 
zijn met alle wettelijke, reglementaire en 
contractuele vereisten.

•  Vergelijk het bedrijf alleen met zijn 
concurrenten op basis van feiten.

Zeg iets als u het
volgende ziet:

•  Nalaten informatie te geven over risico’s 
of gevaren die zich mogelijk voor kunnen 
doen bij onze producten.

•  Onnauwkeurige etiketten op producten, 
inclusief informatie over het land van 
herkomst en de prestaties en kenmerken 
van het product.

•  Onrealistische beloften over de productie, 
beschikbaarheid of levering van 
producten.

VERBINDING MAKEN 
met onze beleidsregels
Neem contact op met de juridische afdeling 
voor meer informatie
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ANTICORRUPTIE

Internationale wetgeving, zoals de Foreign 
Corrupt Practices Act van de VS, de Britse 
anti-omkopingswet en de Chinese wet tegen 
oneerlijke concurrentie, beschouwt corruptie als 
een zeer ernstige zaak. Corruptie is niet alleen 
illegaal, maar ook slecht voor zaken omdat 
het investeringen afschrikt, economische groei 
ondermijnt en marktkansen verkleint. Wanneer 
de overheid omkoopbaar is, wordt het publieke 
vertrouwen vernietigd en kunnen mensen en 
bedrijven niet meer rekenen op open markten en 
eerlijke concurrentie. 

Watts streeft ernaar om zelfs maar de indruk te 
vermijden dat wij tot omkoping zouden overgaan 
om een zakelijk voordeel te behalen. Daarom 
verbieden wij:

•	  om iets van waarde (inclusief een 
dienst, geschenk of vermaak) te geven 
aan overheidspersoneel of andere 
functionarissen om op ongepaste wijze 
klandizie te verkrijgen of te behouden, 
de uitvoering van officiële taken te 
beïnvloeden of voor een ander ongepast 
doel of marktvoordeel. 

•	  iemand anders – een agent of andere 
derde – dringend te verzoeken of bewust 
toe te staan om uit naam van ons bedrijf 
een betaling te doen, of een andere 
handeling uit te voeren.

Denk eraan, omkoping is omkoping, dus deze 
regels zijn zowel van toepassing op onze 
interacties met overheidsfunctionarissen als met 
klanten en leveranciers.

Hoe moet
ik handelen?

•  Voordat u een geschenk geeft, een klant 
vermaak aanbiedt of reiskosten van een 
klant vergoedt, moet u zorgen dat u de 
geldende wettelijke vereisten begrijpt en 
volgt, evenals de eigen regels van de klant 
en de richtlijnen van het bedrijf betreffende 
zakelijke attenties (zie ook "Geschenken 
en vermaak").

•  Zorg dat er een due diligence onderzoek 
wordt uitgevoerd naar agenten en andere 
derden die namens het bedrijf zaken doen.

Vraag altijd de
juridische afdeling
om raad wanneer:

•  achtergrondinformatie over bestaande of 
potentiële externe vertegenwoordigers, 
klanten of leveranciers wijst op:

 —  aantijgingen van onbehoorlijke 
zakelijke praktijken

 —  een reputatie van betalen van en 
vragen om smeergeld

 —  een familie- of andere relatie die 
de beslissingen van een klant of 
overheidsfunctionaris op ongepaste 
wijze zou kunnen beïnvloeden

•  elk verzoek om betaling van een provisie 
voorafgaand aan de bekendmaking van 
een gunning.

•  elke suggestie om zaken te doen met 
een bepaalde vertegenwoordiger, partner 
of leverancier omwille van een "speciale 
relatie".

•  elk verzoek om een betaling in een land 
of aan een persoon of entiteit die niet in 
verband staat met de transactie.

•  een provisie die abnormaal hoog lijkt.

Wat als?

V:  Ik hoorde dat ik een consultant in 
dienst kon nemen om te zorgen 
voor alle vergunningen die we van 
een buitenlandse overheid moeten 
krijgen. Hij vroeg een voorschot van 
25.000 dollar en zei dat hij het geld 
zou gebruiken om 'het proces te 
bespoedigen'. Wij weten niet echt 
waar het geld naartoe gaat; moeten 
we ons hierover zorgen maken?

A:  Absoluut. U moet weten waar dat 
geld naartoe gaat en voor welk doel 
het wordt gebruikt. Ons bedrijf moet 
ook stappen nemen om zich ervan 
te vergewissen dat dit geld niet als 
smeergeld wordt gebruikt. Vraag uw 
manager of de juridische afdeling om 
advies.

VERBINDING MAKEN 
met onze beleidsregels
Anticorruptiebeleid
Due Diligence-beleid
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GESCHENKEN EN VERMAAK

Zakelijke attenties, zoals geschenken, gunsten 
en vermaak, worden vaak uitgewisseld om 
goede werkrelaties op te bouwen. Hoewel 
geschenken en vermaak goodwill kunnen 
kweken, kunnen ze ook leiden tot vraagtekens 
bij de redenen waarom iemand ze geeft. Kortom, 
geschenken en vermaak kunnen leiden tot 
"belangenverstrengeling".

Als een algemene regel is het verstandig om geen 
zakelijke attenties aan te bieden als dat ertoe 
leidt dat u als bevooroordeeld overkomt of het 
lijkt alsof u een zakelijke beslissing probeert te 
beïnvloeden. En u kunt ook het beste nooit om 
een zakelijke attentie vragen of er een van een 
derde accepteren als dat opgevat kan worden als 
een poging om uw objectiviteit bij het nemen van 
een zakelijke beslissing te ondermijnen. De schijn 
van ongepaste beïnvloeding alleen al kan genoeg 
zijn omdoor onze belanghebbenden, inclusief 
collega’s, opgevat te worden als een schending 
van integriteit. Het is het beste om op veilig te 
spelen, en dergelijke aanbiedingen beleefd af te 
wijzen wanneer of als deze zich voordoen.

Het bedrijf heeft specifieke richtlijnen voor 
zakelijke attenties die u altijd moet raadplegen 
voordat u geschenken of vermaak accepteert van 
of aanbiedt aan zakelijke collega's. Voor sommige 
soorten zakelijke attenties is voorafgaande 
toestemming van het bedrijf nodig, dus het is 
het beste om de richtlijnen erop na te slaan of 
uw plaatselijke financiële controller te raadplegen 
voordat u zakelijke attenties aanbiedt of 
aanvaardt. 

Denk eraan dat u de beperkingen die het bedrijf 
stelt niet mag overtreden of de richtlijnen voor 
zakelijke attenties omzeilen door persoonlijke 
betalingen te doen of door bedragen boven de 
in het bedrijfsbeleid of de richtlijnen vastgestelde 
limieten niet te declareren. Bovendien zijn 
facilitaire betalingen, betalingen die gedaan 
worden om de uitvoering van routinematige 
en niet-discretionaire overheidsprocedures te 
bespoedigen of zeker te stellen, strikt verboden.

Hoe moet
ik handelen?

•  Gebruik uw gezond verstand, 
gematigdheid en oordeelsvermogen bij 
het geven en ontvangen van zakelijke 
attenties.

•  Maak uzelf vertrouwd met de 
richtlijnen voor zakelijke attenties 
voordat u geschenken of vermaak 
aanbiedt of accepteert, vooral als er 
overheidsfunctionarissen bij betrokken zijn. 

•  Raadpleeg uw plaatselijke financiële 
controller als u niet weet hoe u een 
bepaalde situatie moet opvatten.

•  Vraag voorafgaande goedkeuring 
voor elke zakelijke attentie waarbij een 
overheidsfunctionaris is betrokken.

•  Kies gelegenheden die van goede 
smaak getuigen, zoals restaurants, 
sportwedstrijden, theaters, of andere 
culturele evenementen.

Wat als?

V:  Functionarissen van een buitenlands 
staatsgasbedrijf komen naar 
onze vestiging om ons product te 
inspecteren	en	de	certificatie	goed	te	
keuren. Ik wil hen mee uit eten nemen 
terwijl ze bij onze vestiging zijn. Wat 
moet ik doen?

A:  Omdat er ambtenaren bij betrokken 
zijn, moet u de juridische afdeling 
raadplegen en voorafgaande 
goedkeuring voor het diner vragen 
alvorens het aan te bieden.

VERBINDING MAKEN
met onze beleidsregels
Richtlijnen voor zakelijke attenties

Zeg iets als u het
volgende ziet:

•  Verzoeken om of accepteren van iets 
als 'tegenprestatie' of als onderdeel 
van een afspraak om iets te doen in 
ruil voor een zakelijke attentie, inclusief 
facilitaire betalingen of smeergeld om 
een routinematige overheidsprocedure te 
bespoedigen.

•  Geven of ontvangen van een geschenk 
in cash (of cashequivalenten zoals 
cadeaubonnen die omgezet kunnen 
worden in cash, cheques, postwissels, 
effecten, verhandelbare stukken, leningen, 
aandelen of aandelenopties).

•  Deelname aan een activiteit waardoor 
de gever of ontvanger van de zakelijke 
attentie de regels van zijn of haar eigen 
werkgever of plaatselijke regelgeving zou 
overtreden.

•  Deelname aan zakelijk vermaak dat 
smakeloos of seksueel getint is, of 
anderszins niet strookt met onze waarden 
en normen.

•  Niet correct vastleggen van geschenken 
en vermaak op declaratieformulieren of in 
de boekhouding en documentatie van het 
bedrijf.

Alleen al de schijn van 
ongepaste beïnvloeding 

kan worden opgevat 
als een schending van 

integriteit.
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OMGAAN MET LEVERANCIERS

Wij beschouwen onze leveranciers als gewaardeerde partners in het succes van ons 
bedrijf. Onze relaties met hen moeten zich onderscheiden door eerlijkheid en oprechtheid. 
Leveranciers moeten geselecteerd worden op basis van concurrentiefactoren zoals kwaliteit, 
service, technologie en prijs. Daarbij zoeken wij leveranciers die onze toewijding aan onze 
waarden door duurzame zakelijke praktijken delen.

Wat als?

V:  Ik zag juist een nieuwsbericht over 
een van onze leveranciers die mogelijk 
betrokken is bij een incident met 
betrekking tot een overtreding van 
mensenrechten. Het is niet bewezen 
en Watts is er niet rechtstreeks bij 
betrokken; moet ik er iets over zeggen?

A:  Ja, dat moet u doen. Overtredingen 
van mensenrechten zijn in strijd met 
onze Code en de wet. Zelfs als er 
geen aanwijzing is dat ons bedrijf erbij 
is betrokken, moeten wij op de hoogte 
van de situatie zijn. Praat onmiddellijk 
met uw manager of waarschuw de 
juridische afdeling.

Zeg iets als u het
volgende ziet:

•  Het aanbieden of aannemen van 
ongepaste geschenken, smeergeld of 
andere artikelen van waarde tijdens 
het proces van leveranciersselectie en 
onderhandelingen (zie ook de sectie 
Geschenken en vermaak in deze Code).

•  Gunning van een contract aan een bedrijf 
met banden met eenoverheidsfunctionaris 
waar Watts betrekkingen mee heeft 
(raadpleeg ons Anticorruptiebeleid voor 
meer gedetailleerd advies op dit vlak).

Onze relaties met 
leveranciers moeten 
zich onderscheiden 
door eerlijkheid en 

oprechtheid.
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INTERNATIONALE HANDELSBEPERKINGEN

Omdat wij wereldwijd zaken doen, is Watts 
verplicht om de import- en exportwetten die van 
toepassing zijn op onze producten na te leven, 
waar ze ook worden gemaakt en waar ze ook 
heen gaan. Een aantal landen legt beperkingen 
op voor export en handel met andere 
landen, entiteiten, personen en activiteiten. 
Handelsbeperkingen kunnen vele vormen 
aannemen, inclusief verboden op:

•	 export naar een verboden land

•	  reizen naar of uit een land waarop 
sancties van kracht zijn

•	  financiële en andere transacties met een 
land waarop sancties van kracht zijn of 
bepaalde personen en entiteiten

•	  deelname, direct of indirect, aan boycots 
die door bepaalde landen zijn opgelegd

'Export' betekent niet alleen het overdragen 
van een fysiek handelsartikel, het kan ook de 
overdracht zijn van vertrouwelijke informatie 
naar een staatsburger van een ander land door 
middel van:

•	 e-mail of telefoongesprekken

•	 persoonlijke gesprekken

•	 bezoeken aan Watts-bedrijven

•	  uitwisseling van technische documenten, 
zelfs binnen het bedrijf (maar over de 
grens)

De lijst met verboden landen en de regels voor 
handelsbeperkingen zijn complex en onderhevig 
aan verandering. Daarom moet u, wanneer uw 
werk bestaat uit het verkopen of verzenden van 
producten, technologieën of diensten over de 
grens, zorgen dat u op de hoogte blijft van de 
geldende regels en personeel van de afdeling 
voor naleving van handelswetgeving van het 
bedrijf om raad vragen als u ergens niet zeker 
van bent.

Hoe moet
ik handelen?

•  Leef alle relevante internationale 
handelsregelgeving na, evenals de eigen 
beleidsregels en procedures van het 
bedrijf met betrekking tot het importeren 
en exporteren van goederen, technologie, 
software en diensten.

•  Zorg dat in- en uitvoerverklaringen correct 
en volledig zijn.

•  Controleer of speciale autorisatie of 
een vergunning vereist is. Goederen die 
gebruikt kunnen worden voor militaire 
doeleinden zijn onderhevig aan speciale 
exportcontroles.

•  Toets zakelijke transacties en relaties met 
klanten, leveranciers en andere derden 
aan alle toepasselijke zwarte lijsten, 
landen waarop sancties van kracht zijn en 
verboden eindgebruik.

•  Leer om boycotverzoeken te herkennen en 
meld eventuele ontvangen verzoeken aan 
de juridische afdeling.

Wat als?

V:  Ik wil bepaalde producten zenden 
aan een klant in een land waarvoor 
exportbeperkingen gelden. Is het in 
orde als ik ervoor zorg dat ze worden 
overgebracht naar een ander bedrijf 
van Watts in een land zonder deze 
beperkingen dat ze vervolgens aan de 
klant zal verkopen?

A:  Nee. Een poging om de voorschriften 
te omzeilen via een gelieerd bedrijf 
voorkomt de beperking niet, en is ook 
onwettig.

VERBINDING MAKEN 
met onze beleidsregels
Neem contact op met de afdeling voor 
naleving van internationale handelswetgeving 
voor meer informatie
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CONTRACTEN MET DE OVERHEID

Wij moeten met alle overheden en 
overheidsinstanties en hun vertegenwoordigers 
op ethische wijze zaken doen, in 
overeenstemming met de geldende wetten 
en voorschriften, ook die van de landen waar 
wij zaken doen. Overtreding van de wet of 
de bepalingen van onze contracten met de 
overheid kan ons bedrijf blootstellen aan ernstige 
juridische consequenties, dus elk van ons moet 
de geldende wetten begrijpen en naleven.

Als uw werk contracten met de overheid omvat, 
moet u de wetten, regels en voorschriften die 
van toepassing zijn op die functietaken naleven; 
houd er rekening mee dat deze vereisten 
gewoonlijk veel strenger zijn dan die voor 
handelscontracten. 

VEREISTEN VOOR CONTRACTEN MET DE 
OVERHEID VAN DE VS
Wij moeten ons houden aan speciale regels 
en vereisten wanneer wij zaken doen met de 
overheid van de VS. Wanneer wij trachten een 
contract te krijgen met de overheid van de VS, 
of met een andere klant waarvan de overheid 
van de VS direct of indirect de uiteindelijke klant 
is, zijn we verplicht om alle geldende wetten en 
voorschriften volledig na te leven. 

Wij mogen geen illegale of ongepaste activiteiten 
uitvoeren, zoals handelingen die Watts 
een oneerlijk concurrentievoordeel kunnen 
verschaffen. U moet ook contact opnemen 
met de juridische afdeling als u vragen hebt of 
bezorgd bent alvorens activiteiten uit te voeren 
in verband met het sluiten van een contract met 
de overheid van de VS. Uitvoerige informatie 
over onze verplichtingen als bedrijf en uw 
verplichtingen als werknemer kunt u vinden in 
onze publicatie Contracten met de overheid  
van de Verenigde Staten – Bijlage bij de  
gedragscode van Watts.

OVERHEIDSONDERZOEKEN
Wij moeten onmiddellijk reageren op verzoeken 
in het kader van een overheidsonderzoek. Geef 
alle verzoeken van de overheid onmiddellijk 
door aan de juridische afdeling om volledige 
medewerking te garanderen. Verschaf altijd 
volledige en nauwkeurige informatie en houd 
er rekening mee dat wij represailles wegens 
het te goeder trouw melden van wangedrag of 
veiligheidskwesties verbieden.

Hoe moet
ik handelen?

•  Zorg dat u de regels kent die van 
toepassing zijn op uw werk en het land 
waar u werkt. Let goed op eventuele 
unieke wettelijke vereisten en beperkingen.

•  Raadpleeg de juridische afdeling alvorens 
geschenken, vermaak of gastvrijheid aan 
een overheidsfunctionaris te verschaffen.

•  Stel de juridische afdeling onmiddellijk op 
de hoogte van ieder onderzoek of verzoek 
om informatie van de overheid.

•  Geef de overheid volledige, tijdige en 
nauwkeurige informatie.

Wat als?

V:  Ik organiseer een evenement 
dat zal worden bijgewoond door 
overheidsfunctionarissen en ik wil 
iedereen bij het evenement een lunch 
aanbieden. Ik wil onze beleidsregels 
niet overtreden. Wat moet ik doen?

A:  U moet advies vragen aan de 
juridische afdeling. De regels die van 
toepassing zijn op het geven van 
zakelijke attenties, zoals maaltijden, 
aan overheidsfunctionarissen kunnen 
complex zijn. Als u niet zeker weet 
wat u in een bepaalde situatie moet 
doen, moet u altijd om advies vragen 
voordat u verder gaat.

VERBINDING MAKEN
met onze beleidsregels
Contracten met de overheid van de 
Verenigde Staten – Bijlage bij de 
gedragscode van Watts
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ONZE 
AANDEELHOUDERS
Wij creëren waarde voor de aandeelhouders door superieure 
financiële resultaten te leveren met een goede bedrijfsstrategie 
die de tand des tijds kan weerstaan. Bij het nastreven van dit 
doel zullen wij blijk geven van onze waarden door openhartig 
te zijn bij het meten en bekendmaken van onze financiële 
prestaties, het beschermen van bedrijfsmiddelen en het 
verhandelen van bedrijfsaandelen.

In dit gedeelte:

• Belangenverstrengeling

•	 Effectenhandel	met	voorkennis

•	 Nauwgezette	financiële	verslaglegging

• Bescherming van bedrijfsmiddelen

• Documentbeheer
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BELANGENVERSTRENGELING

Als werknemers nemen we elke dag beslissingen 
uit naam van Watts. Wanneer we ze nemen, 
zijn we verplicht om altijd in het belang van het 
bedrijf te handelen. "Belangenverstrengeling" 
ontstaat wanneer iemands persoonlijke, sociale, 
financiële of politieke activiteiten in botsing 
kunnen komen met hun loyaliteit en objectiviteit 
jegens het bedrijf. 

Belangenverstrengeling kan ook ontstaan 
wanneer u of een naast familielid voordeel haalt, 
of voordeel lijkt te halen, uit een zakelijke regeling 
met het bedrijf. Werkelijke conflicten moeten 
worden voorkomen, maar zelfs de schijn van 
belangenverstrengeling moet worden vermeden.

Als u betrokken bent bij activiteiten die opgevat 
kunnen worden als strijdig met de belangen van 
het bedrijf, moet u dat aan uw manager, Human 
Resources of de juridische afdeling melden ter 
beoordeling. Wanneer er belangenverstrengeling 
bestaat, zijn er toch bepaalde omstandigheden 
die zouden kunnen leiden tot een vrijstelling 
hiervan. Maar het is belangrijk dat het bedrijf 
ervan op de hoogte is om problemen in de 
toekomst te voorkomen.

Hoe moet
ik handelen?

•  Vermijd situaties die de schijn van 
potentiële belangenverstrengeling kunnen 
geven zoveel mogelijk.

•  Meld iedere situatie die tot werkelijke of 
potentiële belangenverstrengeling kan leiden.

Zelfs de schijn van 
belangenverstrengeling 

moet worden 
vermeden.

Zeg iets als u het
volgende ziet:

•  Aangrijpen van kansen die een werknemer 
heeft ontdekt door gebruik van 
bedrijfseigendommen, informatie of zijn/
haar functie.

•  Gebruik van bedrijfseigendommen, 
informatie of functie voor persoonlijk gewin.

•  Zonder toestemming van het bedrijf direct 
of indirect met het bedrijf concurreren.

Wat als?

V:  We moeten een lokaal bedrijf inhuren 
voor onderhoudsdiensten aan onze 
gebouwen en hebben al veel tijd 
gestoken in het zoeken naar een 
geschikte dienstverlener. Mijn broer 
runt een onderhoudsbedrijf en ik weet 
dat we erop kunnen vertrouwen dat 
hij goed werk levert. Kunnen we niet 
gewoon veel tijd en moeite besparen 
en zijn bedrijf rechtstreeks inhuren?

A:  Nee. Dit is een klassiek geval van 
"belangenverstrengeling" en we 
moeten ervoor zorgen om zelfs 
maar de schijn van ongepastheid 
te vermijden. Uw broer mag wel 
uitgenodigd worden om een 
offerte	in	te	dienen,	maar	we	
moeten de procedure voor de 
leveranciersselectie volgen. U mag 
in dit geval niet deelnemen aan de 
besluitvorming.

Wat als?

V:  Ik werk in engineering en ben ervoor 
verantwoordelijk om te helpen bij het 
ontwerp van straalkachels. Een van 
onze leveranciers heeft aangeboden 
om me als consultant in te huren 
om hen te helpen onderdelen te 
ontwerpen die beter aan de behoeften 
van onze producten kunnen voldoen. 
Mag ik dit doen in mijn vrije tijd?

A:  Dit is waarschijnlijk niet toelaatbaar 
omdat het de schijn kan wekken dat 
u wordt betaald om de leverancier 
een oneerlijk voordeel te geven. Als 
er zakelijke redenen zijn om nauwer 
samen te werken met leveranciers 
van onderdelen, bespreek dan 
met uw managementteam of deze 
samenwerking deel van het normale 
ontwerpproces moet worden en aan 
alle potentiële leveranciers op gelijke 
basis worden aangeboden. Bovendien 
is het mogelijk dat het bedrijf deze 
kans zelf wil waarnemen.

VERBINDING MAKEN
met onze beleidsregels
Neem contact op met de juridische  
afdeling voor meer informatieTRANSPARANTIE

Openheid tonen en informatie  
openlijk delen
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EFFECTENHANDEL MET VOORKENNIS

Wij geloven dat beleggers overal bij het 
verhandelen van effecten gelijke kansen en 
dezelfde toegang tot informatie verdienen. 
Om het beleggende publiek te beschermen, 
verbiedt de effectenwetgeving personen met 
"voorkennis" om effecten (aandelen, obligaties, 
opties, enz.) te kopen of verkopen.

"Voorkennis" betekent 
informatie die:

• niet voor het publiek beschikbaar is en

• "relevant" is

"Relevante informatie" betekent informatie 
die een redelijke investeerder waarschijnlijk 
belangrijk zou achten bij de beslissing om 
effecten te kopen of te verkopen. Als u 
voorkennis bezit, mag u deze niet gebruiken 
om te beslissen om effecten te kopen of te 
verkopen, en u mag iemand buiten het bedrijf 
ook geen 'tip' geven over niet niet-openbare 
informatie; dit omvat ook gesprekken op sociale 
media. Voorkennis kan ook informatie zijn die 
u vertrouwelijk is medegedeeld tijdens uw 
werkzaamheden en die betrekking heeft op 
een ander bedrijf, bijvoorbeeld van een klant of 
leverancier.

Door de effectenwetgeving na te leven, 
houden we ons aan onze beloften aan onze 
aandeelhouders dat we integer zullen handelen 
om de waarde die zij van ons verwachten te 
behouden.

Handel nooit op basis 
van voorkennis

en geef geen tips aan 
anderen zodat zij dit 

kunnen doen. 

Wat als?

V:  Een van onze klanten vertelde me 
onlangs dat haar bedrijf binnenkort 
mogelijk zal worden overgenomen 
door een grote mutinationale 
fabrikant, maar ze wist het niet 
zeker. Ze kon de informatie niet 
bevestigen, en er is geen garantie 
dat de aandelenkoers van het bedrijf 
zou stijgen zelfs als ze worden 
overgenomen, dus is het toegestaan 
om aandelen in het bedrijf van de klant 
te kopen?

A:  Nee. Dit is relevante informatie over 
de klant die u te weten bent gekomen 
als gevolg van uw functie – informatie 
die nog niet beschikbaar is voor het 
grote publiek, en die, als dat wel het 
geval was, de aandelenkoers van 
het bedrijf zou kunnen beïnvloeden. 
Effecten	verhandelen	op	basis	van	
de informatie of iemand vertellen wat 
u hebt gehoord zodat ze op basis 
daarvan	effecten	kunnen	verhandelen,	
kan in strijd met de wet zijn.

VERBINDING MAKEN  
met onze beleidsregels
Beleid betreffende effectenhandel met 
voorkennis
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NAUWGEZETTE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

Financiële en andere openbare verslaglegging 
door het bedrijf moet volledig, nauwkeurig 
en vrij van misleidende verklaringen zijn. Elke 
dag genereren werknemers informatie die 
opgenomen wordt in de financiële administratie 
van het bedrijf, en daarom speelt iedereen 
een rol bij het zorgen dat deze informatie 
betrouwbaar is.

Alle gegevens of informatie die worden ingevoerd 
worden onderdeel van de documentatie van het 
bedrijf en moeten daarom eerlijk, nauwkeurig en 
volledig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld:

•	 Tijdregistratie en onkosten

•	 Kooporders voor leveranciers

•	 Facturen

•	 Loonstaten

•	 Voorraadgegevens

U moet onze interne controles en geldende 
boekhoudkundige vereisten volgen wanneer 
u dergelijke gegevens registreert. U moet 
ook zorgen dat documentatie (zoals reçu's, 
bankafschriften en uitgevoerde contracten) 
bewaard wordt die de gegevens onderbouwt die 
in de bedrijfsadministratie zijn ingevoerd. 

Denk eraan dat niemand, geen directielid, 
functionaris of werknemer, een transactie van het 
bedrijf opzettelijk op misleidende of onwettige 
wijze mag documenteren of registreren. 
Bovendien mag u voor geen enkele transactie 
van het bedrijf een valse of misleidende post 
invoeren. 

Wat als?

V:  Het is de laatste week van de 
driemaandelijkse verslagperiode. 
Mijn baas wil zorgen dat we onze 
doelcijfers voor het kwartaal halen, 
en heeft me daarom gevraagd om een 
onbevestigde verkoop nu al te boeken, 
ook al zal deze verkoop pas volgende 
week worden afgerond. Dit doet 
volgens mij niemand kwaad – mag ik 
doen wat hij vraagt?

A:  Beslist niet. Kosten en inkomsten 
moeten geboekt worden in de juiste 
tijdsperiodes. De verkoop is pas 
officieel	rond	zodra	deze	bevestigd	is,	
en het zou bedrog zijn om deze in een 
eerdere periode te boeken. U moet 
dit beslist melden aan de controller 
van het bedrijf of aan de juridische 
afdeling als u op de hoogte bent van 
een dergelijke situatie.

VERBINDING MAKEN 
met onze beleidsregels
Boekhoudkundige beleidsregels  
en procedures
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BESCHERMING VAN BEDRIJFSMIDDELEN

Verlies, diefstal, en misbruik van de 
bedrijfsmiddelen hebben rechtstreeks invloed 
op de zaken en winstgevendheid van het bedrijf. 
Van iedereen, werknemers, functionarissen 
en directieleden, wordt verwacht dat zij 
de bedrijfseigendommen die aan hen zijn 
toevertrouwd beschermen, en dat ze geen 
misbruik maken van eigendommen van anderen 
(zoals concurrenten, klanten of leveranciers). De 
term "eigendommen" omvat bijvoorbeeld:

•	  Fysieke eigendommen, voorraden en 
documenten

•	  Financiële eigendommen, zoals contant 
geld en equivalenten daarvan, 
bankrekeningen, en vorderingen

•	  Elektronische eigendommen, 
gegevensnetwerken en computersystemen

•	  De tijd gedurende welke u betaald wordt 
om te werken

•	  Intellectuele eigendommen (auteursrechten, 
handelsmerken en handelsgeheimen)

•	  Vertrouwelijke en door eigendomsrecht 
beschermde informatie

Over het algemeen mogen bedrijfseigendommen 
niet gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden. 
Wij begrijpen echter dat er zich situaties kunnen 
voordoen waarbij sporadisch en beperkt gebruik 
voor persoonlijke doeleinden aanvaardbaar is. 
Wanneer dergelijke situaties zich voordoen, dient 
u uw gezond verstand en inschattingsvermogen 
te gebruiken en dit met uw manager te bespreken 
als u twijfelt of het gebruik gepast is.

Bescherm de 
bedrijfseigendommen 

die aan u zijn 
toevertrouwd.

Hoe moet
ik handelen?

•  Bescherm de toegang tot 
bedrijfsgebouwen en voldoe aan de 
vereisten voor het binnengaan en verlaten 
van gebouwen en het dragen van een 
identificatiebadge.

•  Gebruik eigendommen waar u 
verantwoordelijk voor bent op 
verantwoorde wijze en bescherm ze tegen 
diefstal, verspilling en misbruik.

•  Volg beveiligingsrichtlijnen die gericht 
zijn op het beschermen van werknemers, 
bedrijfsgebouwen, informatie en 
technologische eigendommen.

•  Controleer declaraties, betalingen aan 
leveranciers, saldi van rekeningen, 
boekingen, salarisadministratiecijfers, en 
budgetvariaties op abnormale activiteiten.

•  Identificeer en bescherm intellectuele 
eigendom tegen onbevoegde 
bekendmaking en gebruik.

•  Respecteer geldige octrooien, materiaal 
waar auteursrecht op rust, door 
eigendomsrecht beschermde gegevens 
en andere beschermde intellectuele 
eigendommen van anderen.

•  Respecteer vertrouwelijkheids- en 
geheimhoudingsovereenkomsten met 
anderen.

Zeg iets als u het
volgende ziet:

•  Ongeautoriseerde toegang tot 
bedrijfsgebouwen of beveiligde locaties.

•  Diefstal, verspilling of misbruik van 
bedrijfseigendommen

•  Ongeautoriseerd gebruik of 
openbaarmaking van vertrouwelijke 
informatie waar een octrooi, auteursrecht 
of handelsmerk op rust.

•  Maken van illegale kopieën van software 
voor persoonlijk of zakelijk gebruik.

•  Gebruik van computers of netwerken van het 
bedrijf om e-mails te zenden of om websites 
te bezoeken die ongepast zijn op het werk.

•  Gebruik van vertrouwelijke informatie 
of door eigendomsrecht beschermde 
informatie die eigendom is van een vorige 
werkgever. 

•  Delen van intellectuele eigendommen die 
het eigendom zijn van een leverancier met 
een andere leverancier

Wat als?

V:  We hebben onlangs iemand 
aangenomen die afkomstig is van 
een concurrent om in onze groep 
Project Engineering te werken. Hij 
heeft enkele ontwerpen meegenomen 
die hij gemaakt heeft toen hij nog 
bij zijn vorige werkgever werkte, 
waarvan hij denkt dat wij ze kunnen 
gebruiken om onze eigen producten te 
verbeteren. Hij zei dat hij degene was 
die oorspronkelijk het idee had voor 
de ontwerpen, dus zou het in orde 
moeten zijn om ze te gebruiken omdat 
hij nu voorons werkt, of niet?

A:  Waarschijnlijk niet. Zelfs als 
hij degene is die de ontwerpen 
heeft ontwikkeld, zijn ze 
hoogstwaarschijnlijk eigendom van 
zijn voormalige werkgever die hem 
betaalde om de ontwerpen te maken. 
U kunt het beste de juridische afdeling 
vragen wat u moet doen, en dat is 
waarschijnlijk het materiaal aan de 
rechtmatige eigenaar retourneren.
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DOCUMENTBEHEER

Onze bedrijfsdocumenten zijn van vitaal belang 
voor onze activiteiten. Ze helpen ons bij het 
documenteren van onze prestaties en het maken 
van strategische zakelijke beslissingen, dus het is 
essentieel dat ze nauwkeurig zijn. We vertrouwen 
erop dat u helpt de bedrijfsdocumentatie bij te 
houden in overeenstemming met de beleidsregels 
die van toepassing zijn op het maken, opslaan, 
onderhouden, ophalen en vernietigen van 
documenten. 

Denk eraan dat documenten vele verschillende 
vormen kunnen aannemen, zoals:

•	 Papieren documenten

•	 Elektronische documenten

•	 Afbeeldingen

•	 Tekeningen

•	 Video's

•	 Foto's

U moet zich volledig houden aan onze 
beleidsregels inzake documentbeheer en in het 
bijzonder aan de bewaarplicht in situaties waar 
sprake is van (potentiële) procesvoering.

Hoe moet
ik handelen?

•  Bewaar documenten en voer ze af in 
overeenstemming met de beleidsregels 
inzake documentbeheer.

•  Sla documenten op in een veilige en 
beveiligde omgeving. Gebruik bovendien 
beperkte toegangsrechten en versleuteling 
voor persoonlijk identificeerbare informatie, 
zoals een voornaam en een achternaam 
of eerste voorletter en achternaam in 
combinatie met een of meer van de 
volgende gegevenselementen die verband 
houden met een persoon:

 —  Burgerservicenummer of nationaal 
identiteitsnummer

 —  Rijbewijsnummer of nummer van door 
de overheid uitgegeven identiteitskaart

 —  Een nummer van een bankrekening, 
of een nummer van een creditcard 
of bankpas, met of zonder vereiste 
beveiligingscode, toegangscode, 
persoonlijk identificatienummer 
of wachtwoord, dat toegang 
zou verschaffen tot de financiële 
rekening(en) van die persoon

•  Wanneer documenten worden afgevoerd in 
overeenstemming met onze beleidsregels 
moet ervoor gezorgd worden dat 
documenten met vertrouwelijke of op 
personen herleidbare informatie volledig 
versnipperd of vernietigd worden.

•  Vat het concept "documenten" breed op 
als u een bevel krijgt om documenten 
in verband met werkelijke of mogelijke 
procesvoering te bewaren en bewaar alle 
soorten documenten (e-mails, papieren 
kopieën, enz.) die relevant kunnen zijn voor 
het bevel.

VERBINDING MAKEN  
met onze beleidsregels
Beleid betreffende  
documentbewaring en -vernietiging
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ONZE 
GEMEENSCHAPPEN
EN SAMENLEVING
Wij streven ernaar een maatschappelijk verantwoorde 
onderneming en een goede buur te zijn. Onze interacties met 
de overheid, onze toezichthouders, de media en plaatselijke 
gemeenschappen zijn gebaseerd op eerlijkheid en goede trouw. 
Wij ondersteunen de rechtsstaat en zullen ons best doen om 
overal ter wereld dezelfde hoge normen van ethisch gedrag te 
volgen en samen te werken met plaatselijke organisaties om de 
gemeenschappen waarin wij wonen en werken te verbeteren.

In dit gedeelte:

• Duurzaamheid

• Gemeenschap en politieke betrokkenheid

• Correcte communicatie en bekendmaking
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DUURZAAMHEID

Ernaar streven om de energie-efficiëntie 
te verhogen en afval te verminderen in de 
gemeenschappen waar wij werkzaam zijn, is deel 
van onze missie als bedrijf. Niet alleen voldoen 
wij volledig aan alle wettelijke vereisten, maar wij 
zetten ons in voor duurzame zakelijke praktijken, 
bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen en 
het bevorderen van een schoon en gezond milieu 
voor toekomstige generaties.

Ons duurzaamheidsrapport beschrijft onze 
pogingen om kwesties in verband met veiligheid 
en regelgeving, energie-efficiëntie en waterbehoud 
aan te pakken.

Wij zetten ons in voor 
duurzame zakelijke 

praktijken.

Hoe moet
ik handelen?

•  Zorg ervoor dat onze producten en 
activiteiten voldoen aan de lokale 
overheidseisen en de normen van ons 
bedrijf, als deze strikter zijn.

•  Zorg dat grondstoffen, producten en afval 
op een veilige en milieuverantwoorde 
manier worden gehanteerd, vervoerd en 
afgevoerd.

•  Zoek naar mogelijkheden om onnodig 
reizen, vervoer, verzending en 
verpakkingsmateriaal te verminderen.

•  Zoek naar kosten- of belastingbesparende 
mogelijkheden om energie-efficiënte 
installaties, apparaten en roerende 
goederen te gebruiken.

•  Zoek naar mogelijkheden om industrieel 
afval en kantoorafval te recyclen.

•  Zoek naar mogelijkheden om lawaai, stank 
of visuele overlast voor onze buren te 
minimaliseren.

•  Meld kwesties of problemen die een 
milieurisico zouden kunnen betekenen 
direct aan het management.

VOORTDURENDE  
VERBETERING EN INNOVATIE
Klantgericht blijven;  
elke dag verbeteren

Zeg iets als u het
volgende ziet:

•  Overtreding van lucht-, water-, land- of 
andere milieuvergunningen. 

•  Onjuist opslaan, hanteren of afvoeren van 
chemicaliën of gevaarlijke stoffen. 

•  Vervalsing van gegevens in 
milieudocumentatie of verplichte 
aangiften.

Wat als?

V:  Ik	geloof	dat	gevaarlijke	stoffen	
worden afgevoerd op een manier die 
schadelijk voor het milieu kan zijn. Wat 
moet ik daaraan doen?

A:  Stel uw manager onmiddellijk op de 
hoogte. Als u dat doet, kunnen wij de 
situatie beoordelen en bepalen of er 
gevaar is, en zo ja, welke stappen we 
kunnen nemen om dit te stoppen.

VERBINDING MAKEN  
met onze beleidsregels
Duurzaamheidsrapport
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GEMEENSCHAP 
EN POLITIEKE 
BETROKKENHEID

CORRECTE COMMUNICATIE EN BEKENDMAKING

Wij moedigen u, onze medewerkers, aan 
om uw talenten en vrije tijd te delen met 
uw gemeenschappen, en ondersteunen 
medewerkers die als particulieren wettige 
politieke bijdragen willen geven. U mag echter 
niet zonder voorafgaande goedkeuring namens 
het bedrijf geld geven aan een politieke partij 
of aan niet-commerciële organisaties, inclusief 
liefdadige instellingen. Hetzelfde geldt voor onze 
bedrijfsmiddelen of de naam van ons bedrijf – u 
mag ze niet gebruiken voor politieke of liefdadige 
activiteiten zonder eerst het beleid betreffende 
gemeenschapsrelaties van het bedrijf te 
raadplegen.

Klanten, leveranciers, overheidsinstanties en gemeenschappen zijn afhankelijk van de eerlijkheid en 
correctheid van onze communicatie. Transparantie bij de bekendmaking van onze prestaties (goed of 
slecht) zorgt voor geloofwaardigheid en vertrouwen bij degenen waar we afhankelijk van zijn voor ons 
succes. We streven ook naar samenwerking met overheden en instellingen bij onderzoeken, en voldoen 
aan terechte verzoeken om documenten en informatie als onderdeel van gerechtelijke acties. Daarom 
verwacht het bedrijf van elk van ons dat we oprecht en eerlijk communiceren, zonder misleidende of 
onjuiste informatie.

Wat als?

V:  Ik ga deelnemen aan een fundraiser 
voor een politieke kandidaat in mijn 
gemeenschap. Mag ik mijn functie bij 
Watts noemen zolang ik geen gelden 
of middelen van de onderneming 
gebruik?

A:  Nee. Het zou ongepast zijn om onze 
naam hoe dan ook in verband te 
brengen met uw persoonlijke politieke 
activiteiten.

VERBINDING MAKEN 
met onze beleidsregels
Communicatiebeleid

VERBINDING MAKEN  
met onze beleidsregels
Beleid betreffende gemeenschapsrelaties

Hoe moet
ik handelen?

•  Verwijs analisten, investeerders, media of 
andere partijen met vragen naar de 
aangewezen persoon zoals vermeld in het 
communicatiebeleid van het bedrijf.

•  Spreek in het openbaar niet zonder 
toestemming namens het bedrijf.

•  Geef waarheidsgetrouwe informatie 
wanneer u interacties heeft met 
toezichthouders bij de overheid, 
inspecteurs of wanneer u getuigt in een 
rechtszaak.

•  Als u ervoor kiest om uzelf op websites 
van sociale media te identificeren als 
werknemer van Watts, wordt van u 
verwacht dat u uw gezond verstand 
gebruikt en zorgt dat uw activiteiten 
en uitingen in overeenstemming zijn 
met de normen in deze Code en in het 
communicatiebeleid.

Zeg iets als u het
volgende ziet:

•  Pogingen om een inspecteur of andere 
overheidsfunctionaris of toezichthouder te 
misleiden.

•  Pogingen om het verzamelen van 
informatie, gegevens, getuigenissen 
of documenten door geautoriseerde 
overheidsfunctionarissen op onbehoorlijke 
wijze te belemmeren.

•  Bespreken van de financiële toestand 
van het bedrijf met derden of het doen 
van financiële voorspellingen zonder de 
uitdrukkelijke toestemming van de Chief 
Financial Officer of een andere bevoegde 
functionaris.
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