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Jaarlijkse verklaring belangenverstrengeling 
 
Dit formulier heeft als doel om het personeel van Watts Water de mogelijkheid te geven om 
eventuele belangverstrengelingen voor het einde van het jaar te melden. 
 
‘Belangenverstrengeling’ vindt plaats wanneer iemands persoonlijke, sociale, financiële of 
politieke activiteiten potentieel hun loyaliteit en objectiviteit ten opzichte van het Bedrijf kunnen 
beïnvloeden. Belangenverstrengeling kan ook optreden wanneer een werknemer of directeur of 
een lid van de directe familie van een werknemer of directeur voordeel heeft, of er zelfs maar de 
schijn wordt gewekt voordeel te hebben, van een zakelijke afspraak met het Bedrijf. 
Daadwerkelijke belangenverstrengelingen moeten worden voorkomen, maar zelfs de schijn van 
belangenverstrengeling kan schadelijk zijn. Er kan bijvoorbeeld een conflict optreden als we 
extern werk aannemen of investeringen doen die het moeilijk maken om ons werk bij Watts 
Water objectief en effectief uit te oefenen. Belangenverstrengeling kan ook optreden als 
werknemers of hun familieleden persoonlijk voordeel hebben bij de positie van de werknemer bij 
het Bedrijf. 
 
The Watts Way: 
 

• Vermijd waar mogelijk situaties die de indruk wekken van potentiële 
belangenverstrengeling 

• Meld elke situatie waarbij sprake zou kunnen zijn van daadwerkelijke of potentiële 
Belangenverstrengeling 

 
Het is werknemers (inclusief functionarissen en directeuren) niet toegestaan: 
 

• Om persoonlijk voordeel te halen uit het gebruik van eigendom, informatie of positie van 
het bedrijf. 

• Eigendom, informatie of de positie van het bedrijf te gebruiken voor persoonlijk gewin 
• Direct of indirect met het Bedrijf te concurreren zonder goedkeuring van het Bedrijf 

 
Melden: 
 

• Als werknemers zich inlaten met activiteiten die als conflicterend gezien kunnen worden 
met betrekking tot het belang van het Bedrijf ,moeten zij dit melden bij de Juridische 
afdeling ter beoordeling. Hoewel er sprake kan zijn van belangverstrengeling, zijn er 
diverse omstandigheden die kunnen leiden tot vrijwaring van belangenverstrengeling 
voor de werknemer. Maar het is belangrijk dat het Bedrijf ervan weet om later problemen 
te voorkomen. 

• Als u een vermeende schending van bedrijfsbeleid of ander wangedrag wilt melden, kunt 
u dit melden bij uw manager, uw afdelingshoofd, Human Resources, Internal Audit, de 
juridische afdeling of de Chief Compliance Officer. Meldingen mogen ook worden 
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ingediend via www.watts.ethicspoint.com 

 
Mogelijke conflicten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: 
 

• Werknemers die werken voor leveranciers, aannemers of klanten van het Bedrijf of 
optreden als adviseur bij of in verband met een leverancier of concurrent van het Bedrijf. 

• Zakendoen voor het Bedrijf met uw familie (waaronder ook verwanten van uw 
partner/echtgeno(o)t(e), zoals ouders, broers/zussen, neven/nichten, ooms, tantes, neefjes, 
nichtjes, grootouders, ongeacht of deze in de eerste of tweede graad of overgroot- of 
achter- zijn, enzovoort) of met bedrijven waarin u of uw familie een aanzienlijk belang 
hebben. 

• Tijd of middelen van het Bedrijf gebruiken om persoonlijke belangen of die van derden te 
bevorderen. 

• Fungeren als directeur, manager, partner of adviseur voor bedrijven waarmee het Bedrijf 
zaken doet of bedrijven die concurrenten van het Bedrijf zijn. 

• Investeringen doen of eigendom hebben in concurrenten of in bedrijven waarmee het 
Bedrijf zaken doet als dergelijke investeringen het effect hebben of de schijn wekken dat 
deze uw zakelijk beoordelingsvermogen beïnvloeden. 

• Geschenken aannemen of geven in strijd met de richtlijnen inzake zakelijke gunsten. 
• Een familielid van de werknemer fungeert als directeur, functionaris, partner, adviseur of 

aannemer van, of bekleedt in een leidende functie bij, of werkt in een technische functie 
bij, een derde bedrijf dat zaken doet of wil doen met of concurreert met het Bedrijf. 

• Een andere overeenkomst of omstandigheid, waaronder familie- of persoonlijke relaties 
die de werknemer ervan kunnen doen afzien om te handelen vanuit het belang van het 
Bedrijf. 

http://www.watts.ethicspoint.com/

