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VOORWOORD 

 
 

Als er één constante voor een onderneming bestaat, dan is het wel de verplichting te voldoen aan de wetten, voorschriften 

en gebruiken van de landen, waarin wij werkzaam zijn. Maar dat is niet genoeg: van ons bedrijf en van onze medewerkers 

wordt verwacht dat zij zich voorbeeldig en fatsoenlijk gedragen.  

 

Deze ethische code verwijst naar de waarden van integriteit, etiquette en moreel geweten, waar we ons allemaal aan 

verplichten, vooral in een werkomgeving.  

 

Deze gedragscode is gebaseerd op de aanbevelingen van organisaties die referenties op dit gebied hebben en die inmiddels 

hun reputatie hebben waargemaakt én gebaseerd op de waarden van ons bedrijf. Door de voorbeelden die de code geeft, 

beschrijft het het gedrag en de houding die binnen ons bedrijf worden verwacht. Moeten we naar eer en geweten 

aanstootgevende incidenten of gedragingen die het bedrijf kunnen schaden rapporteren? Als dat wordt aanbevolen, welke 

bescherming heeft de klokkenluider dan? De code leidt ook tot vragen over de grenzen van handelspraktijken. Is het een 

werknemer toegestaan een fooi te accepteren?  

 

Dit handvest vullen we elke keer aan, wanneer nieuwe wetgeving dit van ons vereist of wanneer een probleem wordt 

verduidelijkt en ons wordt gevraagd wijzigingen aan te brengen, zodat onze medewerkers zich altijd op de juiste manier 

kunnen gedragen en wij de morele waarden kunnen blijven promoten, waaraan we ons zo verbinden.  

 

Gérard DEPREZ 

President 
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1. Bedrijfsverantwoordelijkheid 
 

1.1 De 10 principes van het Global 

Compact van de Verenigde Naties 
 
 

De LOXAM Groep werd vrijwillig lid van het Global Compact van 

de Verenigde Naties, dat zich inzet voor het respecteren en 

verbeteren van tien universeel erkende principes:  

 

MENSENRECHTEN  

Principe 1: Bedrijven moeten de bescherming van de 

internationaal uitgeroepen mensenrechten ondersteunen en 

respecteren  

Principe 2: Bedrijven moeten ervoor zorgen dat zij niet worden 

betrokken bij misbruik van mensenrechten  

 

INTERNATIONALE ARBEIDSSTANDAARDEN 

Principe 3: Bedrijven dienen de vrijheid van vereniging hoog te 

houden net als de effectieve erkenning van het recht op collectieve 

onderhandeling  

Principe 4: Bedrijven dienen te streven naar de afschaffing van alle 

vormen van gedwongen en verplichte arbeid  

Principe 5: Bedrijven dienen effectief de afschaffing van 

kinderarbeid te ondersteunen  

Principe 6: Bedrijven dienen de afschaffing van discriminatie ten 

aanzien van werk en beroep te ondersteunen.  

 

MILIEU  

Principe 7: Ondernemingen dienen een voorzorgsmaatregel voor 

milieu-aspecten te ondersteunen  

Principe 8: Bedrijven dienen initiatieven te nemen om een grotere 

milieuverantwoordelijkheid te bevorderen  

Principe 9: Ondernemingen dienen de ontwikkeling en 

verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren  

 

ANTI -CORRUPTIE  

Principe 10: Bedrijven dienen alle vormen van corruptie tegen te 

gaan, inclusief afpersing en omkoping.  
 
 

1.2 Gezondheid en veiligheid 
 
 

De LOXAM Groep streeft ernaar een passend beleid op het gebied 

van (beroeps-) gezondheid en veiligheid te implementeren en 

ervoor te zorgen dat het continu wordt toegepast.  

 

De LOXAM Groep heeft derhalve acties en procedures 

geïmplementeerd om medewerkers van de LOXAM Groep in staat 

te stellen te profiteren van veilige en gezonde 

arbeidsomstandigheden.  

 

Hier staat tegenover dat medewerkers van de LOXAM Groep de 

maatregelen in acht dienen te nemen, die gericht zijn op het 

verminderen van hun blootstelling aan risico's en die zorgen voor 

hun gezondheid en veiligheid en voor die van andere medewerkers 

en/of dienstverleners.  

 

Vanaf de start van het bedrijf is veiligheid het eerste onderwerp 

dat wordt besproken op de eerste dag van het 

introductieprogramma van elke nieuwe medewerker in de LOXAM 

Groep. Deze aandacht wordt het gehele jaar gecontinueerd door 

middel van een reeks aan veiligheid gerelateerde acties: een dag 

over veiligheid, veiligheidsrichtlijnen tijdens 

vestigingsbijeenkomsten, nieuwsbrieven over veiligheid enz.  

 

Natuurlijk bieden wij dagelijks alle benodigde persoonlijke 

beschermingsuitrustingen aan en wij passen deze aan binnen alle 

onderdelen van het bedrijf. Bovenal zorgen we ervoor dat deze 

uitrusting wordt gedragen, met name veiligheidsschoenen, 

handschoenen en brillen.  

 

Elk jaar bestaat ons trainingsprogramma voor een belangrijk deel 

uit opleidingen gerelateerd aan veiligheid.  

 

De resultaten bewijzen het: in de afgelopen 10 jaar is het aantal 

arbeidsongevallen, dat tot ziekteverlof leidde, regelmatig gedaald. 

Iedere dag blijven we ons doel nastreven dit aantal zo dicht 

mogelijk naar "nul” te brengen.  

 
 

1.3 Milieu 
 
 

Bescherming van het milieu is een fundamenteel uitgangspunt 

voor de LOXAM Groep en wordt in alle stadia van de 

bedrijfsactiviteiten toegepast en door elk personeelslid 

gehandhaafd.  

 

De LOXAM Groep stimuleert het behoud van het milieu in de 

werkomgeving en vraagt elke medewerker verspilling van energie 

of natuurlijke hulpbronnen te vermijden.  

 

Van afval sorteren en het hergebruik van machines aan het eind 

van hun levensduur tot aan het verminderen van verbruik van 

fossiele brandstof en water; LOXAM heeft de "milieu"-reflex. 

Technische richtlijnen zijn zeer streng, met een speciale nadruk op 

het verminderen van afval, verlenging van de levensduur van 

materieel en apparatuur, vermindering van geluidsoverlast en 

uitstoot enz. Brandstofoverdracht maakt deel uit van dit streven 

om het risico op vervuiling te verminderen of te elimineren.  

 

En we hebben resultaten behaald. De LOXAM Groep heeft sinds 

2011 de ISO 14001-certificering. In 2014 is in Alençon Frankrijk 

een nieuw centrum geopend, met een oppervlakte van 13.000 m². 

Hier wil de LOXAM Groep haar recyclingactiviteiten verbeteren. Dit 

zorgt voor de jaarlijkse recycling en verwerking van honderden 

tonnen aan industrieel afval (metaal, rubber, gebruikte oliën en 

gewoon afval). Bijzondere aandacht wordt natuurlijk besteed aan 

het hergebruik van gevaarlijk industrieel afval. Ten slotte maakt de 

recycling van apparatuur, die aan het eind van zijn leven is, het 

mogelijk de aankoop van reserveonderdelen te voorkomen, 

waarvan de vervangingswaarde per jaar meerdere miljoenen 

bedraagt. 
 
 

2. Respect voor mensen 
 

2.1 Respect voor anderen, 

vriendelijkheid, welwillendheid, 

beleefdheid 
 
 

HRM en ook meer in het algemeen, zijn de relaties tussen 

medewerkers gebaseerd op de principes van vertrouwen en 

respect, met als doel elke persoon met waardigheid te behandelen. 

Vriendelijkheid is een houding die in het bedrijf wordt verwacht. 

Het is een mix van beleefdheid, overweging en empathie met 

betrekking tot de mensen met wie we omgaan, ongeacht wat hun 

functie is.  

 

De LOXAM Groep verwacht van de werknemers dat zij in alle 

werkomstandigheden overeenkomstig deze ethische principes 

handelen. Ongeacht wat hun positie en verantwoordelijkheid is en 

wie de mensen zijn met wie zij te maken hebben.  

 

Ons IT-gebruikershandvest bepaalt dat LOXAM haar medewerkers 

niet vraagt om de IT-apparaten en mobiele telefoons, die voor 

werken op afstand zijn bedoeld (smartphones, externe 

verbindingen enz.), tijdens rustdagen en -perioden te gebruiken, 
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behalve tijdens de oproepdiensten, waarvoor speciale regels 

gelden en die slechts gelden voor een bepaalde categorie 

medewerkers. De medewerker is niet verplicht tijdens zijn rustdag 

een e-mail te beantwoorden via de apparatuur dat hij / zij van een 

van de bedrijven van de LOXAM Groep heeft gekregen, behalve in 

geval van nood of in uitzonderlijke omstandigheden.  

 

Tegelijk moeten we aandachtig blijven om te voorkomen dat 

verantwoordelijkheden worden toegekend aan een persoon die 

niet in staat is deze op zich te nemen, of het nu gaat om 

vaardigheden, middelen of autoriteit.  
 

 

2.2 Intimidatie en geweld op de werkplek 
 

 

De LOXAM Groep zorgt ervoor dat de rechten van zijn werknemers 

worden gerespecteerd.  

 

De LOXAM Groep verdraagt geen discriminatie in werkrelaties in 

welke vorm dan ook en met name op het gebied van werving en 

de professionele promotie van haar personeel.  

 

De LOXAM Groep verbiedt bovendien ook elk gedrag dat seksuele 

of psychische intimidatie inhoudt en de LOXAM Groep gedraagt 

zich waardig richting zijn werknemers met respect voor hun 

privéleven.  

 

Het enige doel van het lijnmanagement is ervoor te zorgen dat het 

bedrijf goed functioneert, waarbij elke vorm van gedrag die leidt 

tot een intimiderende, vijandige of beledigende werkomgeving 

strikt verboden is.  
 

 

2.3 Gelijkheid van kansen 
 

 

De LOXAM Groep belooft een human resource-beleid toe te 

passen dat voor alle medewerkers identiek is, rechtvaardig en in 

overeenstemming met de wetgeving.  

 

De LOXAM Groep spreekt de wens uit om bij te dragen tot de 

professionele ontwikkeling van zijn werknemers en alle vormen 

van discriminatie te bestrijden.  

 

Alle medewerkers verbinden zich ertoe werknemers, klanten, 

leveranciers of partners van de LOXAM Groep niet te 

discrimineren. De LOXAM Groep accepteert geen enkele vorm van 

discriminatie (gerelateerd aan moraal, religie, sekse, leeftijd of 

beperking).  

Als gevolg hiervan mag geen enkele werknemer worden 

benadeeld door zijn herkomst, zijn sekse, gewoonten, seksuele 

geaardheid of geslachtsidentiteit, leeftijd, zijn 

familieomstandigheden of zwangerschap, zijn genetische 

eigenschappen, het wel of niet horen bij een etnische groep (echt 

of verondersteld), natie of ras, zijn politieke meningen, vakbond of 

associatieve acties, zijn wettelijke uitoefening van het 

stakingsrecht, of meldingsprocedure voorzien in het onderhavige 

handvest, religieuze overtuigingen, zijn lichamelijke verschijning, 

achternaam, gezondheidstoestand of zijn beperking.  

 

Alle HR-procedures getuigen van deze inzet om gelijke kansen te 

bewerkstelligen. Alleen al in Frankrijk werkten in 2023 40 

verschillende nationaliteiten naast elkaar. LOXAM Frankrijk heeft 

een Sekse-gelijkheidsovereenkomst en een Generatiecontract 

afgesloten. De verbintenissen die in deze twee afspraken worden 

aangegaan, worden jaarlijks gecontroleerd in onze vergaderingen 

van de werkgroep. Daarnaast laat het Sekse-gelijkheidsverslag 

jaarlijks zien, dat ondanks de proactieve aanpak van dit probleem 

door LOXAM, we beroepen hebben waarvoor we er nog steeds 

niet in geslaagd zijn meer vrouwen aan te trekken (technische 

banen in werkplaatsen, banen als chauffeur en als operator voor 

machines). Dit jaarverslag stelt ons in staat jaarlijks een 

constructieve overleg te hebben met vertegenwoordigers van 

werknemers en te kijken naar verbeteringen. 

 
 

3. Ethiek in zakelijke relaties 
 

3.1 Naleving van wetten en 

mededingingsrecht 
 
 

De LOXAM Groep en zijn medewerkers verbinden zich ertoe om in 

alle omstandigheden te voldoen aan alle toepasselijke wetten en 

voorschriften in alle landen, waarin de onderneming en haar 

dochterondernemingen actief zijn.  

 

Als onderdeel van zijn werk moet elke werknemer zich bewust zijn 

van de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op zijn 

werkzaamheden en dient hij zich hier nauwgezet aan te houden.  

 

Elke werknemer moet daarom minimale juridische kennis 

verwerven en bij twijfel hulp inroepen van de juridische afdeling 

van de LOXAM Groep.  

 

De LOXAM Groep voldoet aan de regels van vrije mededinging en 

veroordeelt alle samenspanningen tussen concurrenten of 

misbruik van de machtspositie. Met name voldoen de bedrijven 

van de LOXAM Groep aan de specifieke regels voor 

overheidsopdrachten en relaties met lokale overheden.  

 

De LOXAM Groep verbiedt derhalve zijn medewerkers gevoelige 

informatie uit te wisselen met concurrenten of gevoelige 

informatie van zijn klanten te verstrekken aan andere klanten.  

 

Overeenkomstig bovengenoemde regels dienen werknemers zich 

te onthouden van elk gedrag dat in strijd is met het 

mededingingsrecht.  

 

Dergelijk gedrag omvat - maar is niet beperkt tot - de volgende 

situaties: 

 

Het vaststellen van prijzen, of het rechtstreeks of indirect 

overleggen van prijzen in samenwerking met concurrenten, is 

strikt verboden;  

Het is ook verboden afspraken te maken met concurrenten met 

betrekking tot het splitsen van een markt, zowel geografisch of 

productgerelateerd als op basis van klanten, of met betrekking tot 

een overeenkomst niet te zullen concurreren,  

Het is verboden LOXAM-producten in reclame- of speciale 

aanbiedingen te vergelijken met overeenkomstige producten die 

door concurrenten worden aangeboden, indien deze vergelijking 

niet verwijst naar objectieve gegevens.  

 

Werknemers worden eraan herinnerd dat het niet naleven van deze 

bepalingen wettelijk strafbaar is, en kan leiden tot substantiële 

boetes.  

 

Tenslotte wordt het hele jaar door administratief toezicht 

uitgevoerd.  
 

 

3.2 Aanbestedingsprocedure - relaties 

met leveranciers 
 
 

Alle aankopen van goederen en diensten namens de LOXAM 

Groep moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de 

toepasselijke procedures van de LOXAM Groep.  

 

Leveranciers worden geselecteerd op basis van hun prestaties, 

geëvalueerd op basis van objectieve criteria zoals prijs, kwaliteit, 

levertijden, service (een veiligheidsprotocol voor transporteurs 

bijvoorbeeld) of reputatie, evenals, sinds 2015, CSR-criteria 

(corporate social responsibility).  
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De leverancier wordt derhalve verzocht om: 

Te voldoen aan de geldende voorschriften met betrekking tot 

veiligheid, hygiëne en milieu om de bescherming van zijn 

personeel te waarborgen en die van de kwaliteit van de naleving 

van de producten of diensten die zij leveren; 

Te voldoen aan de fundamentele beginselen van het verdrag van 

de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour 

Organization), waarbij het bedrijf afziet van onder andere 

kinderarbeid of dwangarbeid en waarbij het gelijke behandeling en 

kansen voor alle medewerkers waarborgt;  

LOXAM te informeren in het geval van een belangenconflict dat de 

contractuele relatie kan beïnvloeden alvorens een opdracht of 

overeenkomst met een van de bedrijven van de LOXAM Groep te 

accepteren; 

Te voldoen aan regels met betrekking tot het verbod op alle 

vormen van actieve of passieve corruptie.  

 

Medewerkers die betrokken zijn bij algemene inkoopactiviteiten 

zijn verantwoordelijk voor fair, onpartijdig en eerlijk gedrag ten 

opzichte van leveranciers. 

 

In het contact met leveranciers hebben de personeelsleden die de 

LOXAM Groep vertegenwoordigen de plicht zijn belangen en eisen 

weer te geven en te vertegenwoordigen.  

 

Aandacht moet worden gevestigd op de onvermijdelijke noodzaak 

om nauwgezet te voldoen aan rechten en verplichtingen met 

betrekking tot onderaanneming.  

 

 

3.3 Geven en ontvangen van cadeaus en 

gastvrijheid 
 
 

Groepsmedewerkers verbinden zich ertoe nooit gratis geschenken 

en gastvrijheid te vragen voor persoonlijke of professionele 

doelen. Dat betreft leveranciers, bedrijven, klanten of 

tussenpersonen, waarmee de LOXAM Groep contact heeft.  

 

Alle werknemers moeten elk cadeau of voordeel, die door een 

klant, een leverancier of een derde partij wordt aangeboden, 

weigeren. Het betreft alles wat hun objectieve oordeel kan 

ondermijnen of wat kan impliceren dat zij in hun besluitvorming 

zouden kunnen worden beïnvloed.  

Bij LOXAM mogen medewerkers alleen cadeaus van symbolische 

waarde aanvaarden:  

Uitnodigingen voor een maaltijd of voor een sportieve of culturele 

gebeurtenis mogen alleen op zeer uitzonderlijke basis worden 

aangenomen:  

Giften moeten ook zeer uitzonderlijk zijn en van een beperkte 

waarde (hoewel het moeilijk is om een waarde vast te stellen, kan 

de drempel van ongeveer € 75,- als een bovengrens worden 

beschouwd).  

 

In alle gevallen moet het lijnmanagement onmiddellijk op de 

hoogte worden gebracht bij eventuele verzoeken of aanbiedingen 

met speciale voordelen met betrekking tot een werknemer.  

 

Deze regels zijn gemaakt om te voorkomen dat de werknemers 

van de LOXAM Groep beslissingen nemen op basis van andere 

criteria dan objectieve redenen, zoals prestatie, kwaliteit of 

concurrentiepositie.  

 

Groepsmedewerkers die een van onze stakeholders hospitality 

aanbieden, moeten dezelfde filosofie volgen. Het is belangrijk te 

specificeren dat het passend en geschikt moet zijn voor de positie 

van de uitgenodigde derde partij. Ze moeten voldoen aan de 

interne normen, waarbij goedkeuring van de lijnmanager nodig is. 

Zij moeten op schrift worden vastgelegd.  

 

 

Voor alle duidelijkheid: de uitnodigingen voor sportevenementen 

waarvan de LOXAM Groep sponsor of partner is, zijn toegestaan; 

iedereen moet ervoor zorgen dat dit type uitnodiging aan elke 

deelnemer uitzonderlijk zeldzaam blijft. 
 

 

3.4 Kortingen en aanbiedingen 
 

 

Alle kortingen of aanbiedingen moeten een weerspiegeling zijn van 

een oprechte commerciële overeenkomst en dienen expliciet op 

de desbetreffende facturen weergegeven te worden.  

 

 

3.5 Actieve en passieve corruptie 
 
 

De onderhandeling en uitvoering van door de LOXAM Groep 

ondertekende contracten mogen niet leiden tot gedragingen of 

handelingen die kunnen worden aangemerkt als actieve of 

passieve corruptie, of tot het bevorderen en vergemakkelijken van 

beïnvloeding of begunstiging. Corruptie omvat alle vormen van 

gedrag die niet voldoen aan de wet of ethische normen. Omkopen 

of het doen van onwettige betalingen is een vorm van corruptie 

die bestaat uit het beloven, geven, aanvaarden of claimen -direct 

of indirect- van een onwettig en onrechtmatig voordeel.  

 

Actieve corruptie bestaat uit het aanbieden aan een 

overheidsinstantie, een ambtenaar of een andere rechtspersoon of 

persoon, van geld, cadeaus, gunsten of enig ander onrechtmatig 

voordeel om deze mensen aan te moedigen een actie uit te voeren 

of zich juist daarvan te onthouden binnen de uitoefening van hun 

ambt of die kunnen worden vergemakkelijkt door hun positie.  

 

Passieve corruptie is dat dezelfde mensen of bedrijven om geld, 

cadeaus, gunsten of elk ander onrechtmatig voordeel vragen in 

ruil voor het uitvoeren of afzien van het uitvoeren van een actie 

binnen de uitoefening van hun ambt of die door hun positie kan 

worden vergemakkelijkt.  

 

Dit kan van toepassing zijn op leveranciers, klanten, concurrenten, 

vertegenwoordigers van de overheid, politieke partijen enz.  

 

De LOXAM Groep verbiedt derhalve officieel zijn werknemers 

direct of indirect illegale sommen geld, kortingen of voordelen in 

natura aan te bieden of te ontvangen met het oog op het 

beïnvloeden van een onderhandeling of om een 

voorkeursbehandeling te krijgen. Evenzo is het verboden om de 

inhoud van een contract te vervalsen (de factuur voor het aantal 

verhuurdagen in plaats van bijvoorbeeld verkochte goederen). 

 

Bovendien moet het uitlenen van materieel aan onze klanten en/of 

leveranciers enerzijds schriftelijk worden goedgekeurd door de 

regionale directeur en anderzijds worden vastgelegd middels een 

verhuurcontract, ook als het een ex gratia contract betreft.  

 

Er zijn ook regels vastgesteld voor de verhuur en verkoop van 

apparatuur aan medewerkers van onze klanten.  

 

Tenslotte worden de werknemers eraan herinnerd dat alle 

betalingen en gelden die de LOXAM Groep ontvangt, specifiek aan 

interne regels zijn onderworpen.  

 

De LOXAM Groep herinnert haar werknemers eraan dat geen 

enkele betaling of bedrag dat in contanten is ontvangen, de som 

van 1.000 euro mag overschrijden.  

 

Het gebruik van fooien, dat nog steeds in verschillende 

arbeidscategorieën in het bedrijf bestaat, met name onder 

chauffeurs, moet eerst voldoen aan de wetgeving van de 

respectievelijke landen en, daar waar de wetten het toelaten, moet 

dit gebruik ook in het financiële bedrag worden beperkt, zodat het 

niet -op welke wijze dan ook-als corruptie kan worden beschouwd. 

 

De Gedragscode Corruptiebestrijding van de LOXAM Groep, die de 

verschillende verboden gedragingen definieert en illustreert als 



 

7 
 

kenmerken van corruptie of beïnvloeding, is als bijlage toegevoegd 

aan dit Ethisch Handvest 
 

 

3.6 Geschillen met klanten / leveranciers 
 
 

In geval van een geschil met een leverancier, zijn er bedrijfsregels 

ingevoerd om informatie te verschaffen over de aard van de 

onenigheid en of het verband houdt met: de kwaliteit van de 

geleverde goederen, de hoeveelheid of de prijs.  

 

Naast interne procedures moet elke leverancier zich ervan bewust 

zijn dat de LOXAM Groep zich ertoe verbindt om recht op beroep 

aan te bieden via het hoofdkantoor van ons bedrijf.  

 

 

3.7 Belangenconflicten 
 
 

Integriteit en goed vertrouwen moeten overheersen in de 

professionele relaties van alle medewerkers binnen en buiten de 

LOXAM Groep.  

 

Een werknemer kan echter geconfronteerd worden met een 

belangenconflict als er een direct of indirect persoonlijk voordeel 

is in een beslissing die theoretisch objectief moet worden 

genomen.  

 

Het betreft de volgende situaties voor zover zij de desbetreffende 

werknemer in een belangenconflict kunnen plaatsen:  

 

Alle dienstverlening als werknemer, consultant, directeur, 

vertegenwoordiger of manager in bedrijven die klanten of 

leveranciers zijn van de LOXAM Groep;  

Elke zakelijke relatie die is begonnen met dezelfde derde partijen 

als onderdeel van de professionele activiteiten van de werknemer;  

Elke belegging in deze derde partijen met uitzondering van de 

verwerving van effecten die op een gereglementeerde markt zijn 

toegelaten, overeenkomstig de regels inzake de preventie van 

handel op basis van voorkennis en wangedrag;  

Elke zakelijke relatie met een of meer juridische entiteiten, waarin 

de werknemer of een nauw verbonden persoon een functie 

uitoefent of enige vorm van belang heeft, ongeacht persoonlijk of 

aandeelhoudend verband;  

Elk aanbod van geschenken of andere voordelen die door dezelfde 

derde partijen worden gedaan als onderdeel van de professionele 

werkzaamheden van de werknemer;  

De aanvaarding van een rol als niet-uitvoerend of uitvoerend 

directeur in de bedrijven van deze derde partijen;  

De uitoefening van een publieke activiteit die de activiteiten van de 

LOXAM-Groep kan verstoren.  

 

Om ervoor te zorgen dat beslissingen zonder onnodige invloed 

worden genomen, zijn werknemers verplicht hun directe 

lijnmanager schriftelijk op de hoogte te stellen van mogelijke 

belangenconflicten met het bedrijf, met name van:  

 

Iedere commerciële relatie met iemand die een relatie of een 

goede kennis is, of met een bedrijf dat wordt gecontroleerd of 

bestuurd door een relatie of een goede kennis. 

Elke contractuele relatie, een mandaat of een belegging in een 

bedrijf dat een concurrent, een leverancier of een klant van de 

LOXAM Groep is;  

In het algemeen elk persoonlijk belang dat mogelijk of zonder 

twijfel in strijd is met die van de LOXAM Groep.  

 

LOXAM is bijzonder oplettend met betrekking tot de aanstelling 

van voormalige ambtenaren of uitvoerders van een gekozen ambt 

wanneer de betrokken werkzaamheden of werk direct of indirect 

zijn:  

Gerelateerd aan de functies die deze ambtenaren tijdens hun 

ambtstermijn uitvoerden,  

of gerelateerd aan de activiteiten, waarop zij substantiële invloed 

hebben uitgeoefend of blijven uitoefenen.  

 

LOXAM zorgt er dus voor dat het gebruik van voormalige 

overheidsfunctionarissen of gekozen ambtenaren de bedrijven van 

de LOXAM Groep geen voordeel biedt die in strijd is met ethiek en 

goed gedrag.  

 

Naast deze omstandigheden, in het kader van hun plicht tot 

loyaliteit tegenover de LOXAM Groep, zorgt de werknemer ervoor 

om geen activiteit -direct of indirect- uit te oefenen of om iets te 

zeggen wat hem in een belangenconflict met betrekking tot de 

Groep kan brengen. Een van de clausules in de standaard 

arbeidsovereenkomst van Loxam bepaalt verder dat iedere 

werknemer zich onthoudt van werkzaamheden -voor zichzelf of via 

een derde partij of een rechtspersoon- die zijn bedoeld voor een 

concurrent van het bedrijf. Zij beloven dat ze hun toewijding en 

werktijd besteden aan het uitoefenen van hun werk. Het niet 

naleven van deze clausule kan de contractuele relatie in gevaar 

brengen.  

 

 

3.8 Tegen witwassen van geld 
 

 

Witwassen van geld betekent het faciliteren -op welke manier dan 

ook- van een valse rechtvaardiging van de herkomst van middelen 

of inkomsten van de dader van een misdrijf of strafbaar feit, dat 

hen direct of indirect voordeel heeft verschaft. Een andere vorm 

van witwassen is het steunen met een activiteit om de directe of 

indirecte opbrengsten van een misdrijf of vergrijp te beleggen, te 

verbergen of om te zetten.  

 

Overeenkomstig wettelijke voorschriften hebben de bedrijven van 

de LOXAM Groep hierover maatregelen geïntroduceerd. Deze 

maatregelen zijn met name van toepassing op: 

 De verificatie van de identiteit van de klant/partner aan het begin 

van de zakelijke relatie,  

het verkrijgen van aanvullend documentair bewijs,  

de implementatie van documentverificatie en 

certificatiemaatregelen.  

 

 

4. Bescherming en correct 

gebruik van eigendommen 

van de LOXAM Groep 
 

4.1 Intellectueel eigendom 
 
 

Alle documenten of informatie die gekwalificeerd kunnen worden 

als intellectueel-, industrieel- of artistiek eigendom en/of kennis die 

de kern van de LOXAM Groep vormen, moeten met de grootste 

zorg, zowel fysiek als juridisch, worden beschermd.  

 

Fysieke bescherming omvat maatregelen zoals het gebruik van 

wachtwoorden voor de versleuteling van elektronische gegevens, 

afsluitbare opslagplaatsen voor papieren documenten, de 

zorgvuldige behandeling van elektronische en papieren 

correspondentie en het zich onthouden van vertrouwelijke 

gesprekken op openbare plaatsen.  

 

Het is alle medewerkers van de LOXAM Groep strikt verboden om 

in een professionele hoedanigheid informatie te verkrijgen van 

derde partijen, die als vertrouwelijk kan worden beschouwd of die 

zonder toestemming kan worden gebruikt, om inbreuk te maken 

op, of plagiaat te plegen met betrekking tot de intellectuele 

eigendomsrechten van een derde partij (denk aan octrooien, 

auteursrechten, gedeponeerde handelsmerken en commerciële 

geheimen). Werknemers moeten zich ook onthouden van het 

maken van illegale kopieën van programma's en gegevens die 
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door de LOXAM Groep worden gebruikt of van het ongeoorloofd 

gebruik maken van de genoemde programma's.  
 
 

4.2 Groepsmiddelen LOXAM 
 

 

De activa van de LOXAM Groep, zowel materiële als immateriële, 

moeten worden behouden en mogen uitsluitend voor 

professionele doeleinden worden gebruikt in overeenstemming 

met een algemeen economisch principe, voor legale, niet 

frauduleuze redenen en in overeenstemming met de belangen van 

de LOXAM Groep en de toegekende vergunningen. Binnen dit 

kader moet elke medewerker op een duidelijke en afgemeten 

manier handelen.  

 

Met betrekking tot de verhuur en verkoop van materieel en 

verbruiksgoederen aan Groepsmedewerkers zijn specifieke regels 

vastgesteld en gecommuniceerd om een kader voor deze 

praktijken vast te stellen.  
 

 

4.3 Bescherming van het imago van de 

LOXAM Groep - Gebruik van 

communicatiemiddelen - 

Vertrouwelijkheid - Preventie van 

negatieve publiciteit 
 

 

De kwaliteit van het imago van de LOXAM Groep, zijn reputatie en 

die van zijn producten zijn essentieel.  

 

Vertrouwelijkheid en discretie zijn de eerste regels voor 

werknemers die geen informatie mogen achterhalen of verkrijgen, 

die buiten hun verantwoordelijkheidsgebied valt.  

 

Op het gebied van zowel persoonlijke als professionele reputatie 

wordt benadrukt dat het verboden is om lasterlijke verklaringen te 

maken, negatieve publiciteit te genereren of vertrouwelijke 

informatie te verstrekken.  

 

De communicatiesystemen en intranet-netwerken zijn eigendom 

van de LOXAM Groep en dienen voor professionele doeleinden. 

Het gebruik ervan kan lokaal zijn geregeld door de bepalingen van 

een handvest voor IT-gebruikers.  

 

De werknemer moet er daarom voor zorgen dat hij zich houdt aan 

wetten met betrekking tot beeld- en auteursrechten. De 

werknemer mag nooit foto's van zijn collega's, klanten of derde 

partijen publiceren zonder hun voorafgaande toestemming. Dit 

geldt ook voor het gebruik van logo's of merken van de LOXAM 

Groep.  

 

Bijgevolg mag de werknemer geen account namens LOXAM 

openen, niet met zijn eigen naam of onder een pseudoniem, en hij 

mag geen bedrijfsbeelden publiceren (logo's, grafische 

identiteitsitems).  

 

In principe is het verboden uitspraken te doen binnen sociale 

netwerken met het eigen professionele e-mailadres, met 

uitzondering van de bevoegde afdelingen.  

 

De enige websites die mogen worden geraadpleegd zijn die met 

een directe en noodzakelijke binding met de zakelijke activiteiten, 

en die nuttig zijn ten opzichte van de uitgevoerde opdracht of de 

te verrichten werkzaamheden.  

 

Desondanks het principe van professioneel gebruik, wordt het af 

en toe en in redelijkheid bezoeken van websites, die niet in strijd 

zijn met de openbare orde of moraal, om persoonlijke redenen 

geduld.  

 

In dergelijke gevallen mag de gebruiker niet: 

 

- deelnemen aan chatrooms of interactieve blogs door in 

te loggen met een emailadres die de LOXAM-

domeinnaam bevat; 

- webpagina's of persoonlijke pagina's maken met 

behulp van de IT- en communicatiebronnen van de 

LOXAM Groep; 

- zijn professionele e-mailadres op een website 

achterlaten voor persoonlijke doeleinden. De gebruiker 

moet altijd een persoonlijk e-mailadres gebruiken;  

- een website bezoeken die kan leiden tot gevaar voor 

de beveiliging van IT- en communicatiemiddelen. 
 

4.3.1 Vrijgeven van informatie 
 

Aangezien elke medewerker toegang heeft tot vertrouwelijke 

informatie, zowel gerelateerd als niet gerelateerd aan de LOXAM 

Groep, verplicht hij zich ertoe deze informatie niet te openbaren 

aan derde partijen of aan leden van de LOXAM Groep die niet 

bevoegd zijn deze informatie te verkrijgen.  

 

Elke medewerker zorgt er altijd voor dat de door hem verstrekte 

informatie juist en noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van het 

werk.  

 

Op deze manier zorgen zij ervoor dat deze informatie aan de juiste 

betrokkenen en alleen aan deze mensen wordt overgedragen.  
 

4.3.2 Gebruik van voorkennis 
 

Medewerkers van de LOXAM Groep mogen de informatie die zij 

als ingewijde hebben niet voor persoonlijke doelen gebruiken en 

in het bijzonder mogen zij geen effecten van het betrokken bedrijf 

kopen of verkopen of adviezen verstrekken over dergelijke 

effecten. 

 

Het is verboden om voorkennis te verstrekken aan derden, 

inclusief familieleden of vrienden.  

 

Hier zijn enkele voorbeelden van situaties die een speciale 

behandeling nodig hebben, omdat zij als voorkennis worden 

beschouwd:  

 

- De verwachtingen van toekomstige financiële 

resultaten;  

- De financiële resultaten van een filiaal, een regio, een 

bedrijf en in het bijzonder kwartaal- of jaarresultaten, 

indien deze nog niet officieel zijn gepubliceerd;  

- Informatie over aangekochte materieel, geselecteerde 

leveranciers en over de aankoopprijs van het materieel;  

- Een lopende of toekomstige fusie of overname, een 

overname-aanbod of de verwerving of verkoop van 

substantiële activa;  

- Een wijziging van de raad van bestuur of het 

management van de vennootschap;  

- Een substantieel geschil, echt of potentieel;  

- Het organogram van het bedrijf;  

- De lijsten van onze klanten, verkoopdoelstellingen en 

tarieven;  

- Belangrijke wijzigingen die betrekking hebben op of van 

invloed zijn op de producten, diensten of strategische 

plannen van het bedrijf.  

 

Tenslotte is het ter bescherming van eigendommen van klanten 

verboden om met derden, inclusief familieleden en vrienden, 

informatie te delen over hun betaalmiddelen 

(bankrekeningnummers, cheques enz.) of over hun financiële 

situatie.  

 
 
 
 

4.4 Financiële rekeningen en audits 
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4.4.1 Naleving van de 

boekhoudkundige verplichtingen 
 

Medewerkers moeten ervoor zorgen dat de boekhoudkundige 

administratie en de vastlegging ervan voldoen aan de 

administratieve regels van de LOXAM Groep en aan de geldende 

administratieve wetgeving en regelgeving.  

 

De jaarrekening is opgesteld volgens de geldende 

boekhoudkundige principes, regels en methodes en wordt jaarlijks 

beoordeeld door externe accountants.  

 

De presentatie van boekhoudkundige resultaten en 

informatietechnieken is gebaseerd op boekhoudkundige principes, 

waarvan naleving daarvan een van de sleutels is voor de juistheid 

van de jaarrekening en op basis waarvan de balansposten worden 

beoordeeld en de winst of het verlies voor elk boekjaar wordt 

berekend:  

 

- Continuïteit van de werkzaamheden  

- Onafhankelijkheid van de boekjaren  

- Consistentie van boekhoudkundige methoden van jaar 

tot jaar  

- Principe van reserveringskosten en inkomsten voor 

specifieke boekjaren. 
 

Boekhoudkundige administratie en vastlegging moeten op de 

juiste wijze worden bijgehouden, zodat zij een echte afspiegeling 

vormen van de aard van de transacties van de bedrijven van de 

LOXAM Groep.  
 

4.4.2 Boekhoudkundige en financiële 

verslagen 
 

Medewerkers moeten volledige, nauwkeurige, accurate en actuele 

financiële rapporten presenteren.  

 

Elke werknemer moet binnen het kader van zijn werk nauwkeurig 

de nodige schattingen en analyses maken om de activa (vaste 

activa, vorderingen) en passiva (schulden, voorzieningen enz.) 

correct te kunnen waarderen.  

 

Daarom is het volgende strikt verboden:  
 

- Het goedkeuren of het doen van een betaling, waarvan 

een deel kan worden gebruikt voor andere doeleinden 

dan beschreven in het begeleidende document, of 

indien deze goedkeuring uw autoriteit overschrijdt;  

- Het vervalsen van de voorbereiding, waardering, 

onderzoek of controle van elk financieel document, 

zoals het onthouden of manipuleren van gegevens die 

bestemd zijn voor gebruik door interne of externe 

accountants. Ook het presenteren van onjuiste 

financiële overzichten is verboden; 

- Het vervalsen van de vastlegging en het bijhouden van 

de financiële gegevens van het bedrijf, met name door 

opzettelijk een aanwinst of verplichting op te nemen 

met als doel de resultaten van de onderneming fictief 

te verbeteren; 

- Het opzettelijk nalaten te voldoen aan de toepasselijke 

wettelijke en fiscale vereisten. 
 

Alle medewerkers zijn op hun eigen niveau verantwoordelijk voor 

de juistheid van de financiële informatie die intern of extern wordt 

verzonden en voor de beveiliging van de benodigde media.  

 

Het is ook van essentieel belang ervoor te zorgen dat de exacte 

machtiging voor elke transactie wordt verkregen. Er dient te 

worden gewaarborgd dat de goedkeuring van een transactie wordt 

gemaakt door een persoon die het recht heeft dit te doen en dat 

in elke uitgevoerde transactie de juiste goedkeuringen, 

ondertekeningen en uitvoeringsprocedures worden gevolgd. Als u 

twijfelt, dient u zich te wenden tot uw manager of tot de afdeling 

Finance van de LOXAM Groep.  

 

Wij herinneren u eraan dat de LOXAM Groep het doel kan zijn van 

pogingen tot fraude door derden. Iedereen wordt gevraagd om in 

dit opzicht uiterste waakzaamheid uit te oefenen, met name door 

ervoor te zorgen dat de transactie werkelijk deel uitmaakt van een 

groepstransactie die wordt goedgekeurd door een persoon die de 

bevoegdheid heeft de uitgaven te betalen.  
 

4.4.3 Financiële publicatie 
 

De LOXAM Groep produceert binnen de vereiste termijnen 

uitvoerige en inzichtelijke financiële informatie die vanuit de 

administraties consistent alle transacties reproduceert. In het 

bijzonder worden alle activa en passiva opgenomen in de 

jaarrekening volgens de boekhoudkundige principes die door de 

LOXAM Groep worden nageleefd.  

 

De LOXAM Groep heeft zich aan bepaalde beleggers en financiële 

partners verplicht om regelmatige, transparante en nauwkeurige 

financiële informatie te verstrekken. 

 
 

5. Communicatie, controle en 

bewaking van de toepassing 

van de ethische code 
 
 

De in deze code genoemde uitvoeringen en gedragingen zullen 

zowel intern als extern bij onze belanghebbenden worden 

verspreid.  

 

Zij moeten door elke medewerker worden nageleefd. Enerzijds zal 

elke huidige of nieuwe medewerker worden verplicht zich aan deze 

code te houden. Anderzijds worden deze verplichtingen 

gecontroleerd en wordt het eventuele niet naleven ervan 

gecorrigeerd, waarbij dit tot disciplinaire maatregelen kan leiden. 

In sommige landen is een adviseur aangesteld die toeziet dat de 

ethische code wordt ingevoerd voor al zijn onderdelen en de 

toepassing ervan volgt. 

  

 

 

In zijn opdracht moet de adviseur er ook voor zorgen dat de 

procedures die binnen de LOXAM Groep zijn ingesteld, zullen 

leiden tot een oprechte naleving van de verbintenissen en dat deze 

de desbetreffende risico's voorkomen: anti-omkoping en -

corruptieclausules in verkoopcontracten, waakzaamheid ten 

opzichte van belanghebbenden en de verspreiding van informatie 

voor een goede uitvoering, per thema bijvoorbeeld.  

 

De adviseur wordt ook belast met het beantwoorden van vragen 

van medewerkers met betrekking tot situaties die in deze code zijn 

vastgesteld. Alle informatie-uitwisselingen met werknemers zullen 

in totale vertrouwelijkheid plaatsvinden.  

 

Zijn opdracht is uiteindelijk om de leiding van het bedrijf te allen 

tijde te waarschuwen voor aspecten die betrekking hebben op de 

verplichtingen die in deze ethische code zijn vastgelegd.  

 

 

Voor elke vraag over de toepassing van dit handvest kunnen 

werknemers contact opnemen met hun manager, die de meeste 

situaties zal kunnen afhandelen. 

Zo niet dan moet de werknemer contact opnemen met zijn 

manager, of DRH, of een adviseur van de LOXAM Groep. 

 
 
 
 

6. Meldingen 
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De LOXAM Group heeft een intern beleid opgesteld voor het 

verzamelen en verwerken van rapporten, waarin de voorwaarden 

worden gespecificeerd waaronder elke werknemer, voormalige 

werknemer, sollicitant, externe en incidentele werknemer, 

medecontractant en onderaannemer informatie mag melden of 

verspreiden, in het bijzonder met betrekking tot een misdaad, 

misdrijf, bedreiging of aantasting van het algemeen belang, een 

overtreding of een poging tot verhulling van een overtreding van 

de wet of regelgeving, wanneer deze informatie is verkregen in het 

kader van de uitoefening van zijn beroep of, zo niet, wanneer hij er 

persoonlijk kennis van heeft genomen. 

Dit beleid staat ook voor de bescherming die de auteur van een 

melding en de leden van zijn entourage genieten. 

 

 

Tot slot is het belangrijk om te onthouden dat: 

- elke schending van deze ethische code aanleiding kan geven tot 

disciplinaire maatregelen. Dit geldt ook voor elke klokkenluider die 

kwaadwillig of voor eigen belang valse verklaringen heeft afgelegd.  

- dit handvest is "dynamisch", dat wil zeggen dat het periodiek 

word aangepast overeenkomstig de ontwikkelingen op het gebied 

van regelgeving in de landen waar we gevestigd zijn maar ook op 

grond van de situaties waarin we met onze belanghebbenden 

gezamenlijk moeten leven.     

 

Opgesteld op maart 2023 

De Directie 

 

 

Bijlage: Gedragscode Corruptiebestrijding 
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Wet op Corruptiebestrijding 

van de LOXAM Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle vragen over dit document kunt u contact opnemen met de Directie Juridische Zaken 
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INLEIDING 

 

De Loxam Group veroordeelt corruptie in al zijn vormen en zorgt ervoor dat haar medewerkers betrokken zijn bij de naleving 

van dit principe. De Loxam Group promoot een bedrijfscultuur met een nultolerantie voor corruptie in al zijn vormen. 

De wet op corruptiebestrijding maakt deel uit van het Ethisch handvest van de Loxam Group en is van toepassing op alle 

werknemers, inclusief incidentele werknemers, van de Loxam Group en, in het algemeen, op elke persoon die de Group 

mogelijk kan binden of vertegenwoordigen. Het herinnert in de uitleg en voorbeelden de gedragingen die worden verwacht 

in de bestrijding van corruptie. 

Elke medewerker moet het aandachtig lezen, de principes en regels ervan begrijpen en gezond verstand gebruiken bij de 

uitoefening van zijn taken. 

Van zakenpartners van de Loxam Group wordt ook verwacht dat ze de principes van de wet op corruptiebestrijding naleven 

en promoten bij hun eigen zakenpartners. 

De activiteiten van de Loxam Group zijn onderworpen aan het recht van het land waarin ze worden uitgevoerd en ook aan 

bepaalde buitenlandse wetten op grond van hun extraterritoriale toepassing, zoals de Amerikaanse US Foreign Corrupt 

Practices Act 1977 (FCPA) of de UK Bribery Act 2010 (UKBA). 

Bij twijfel over de inschatting van een risicovolle situatie of de toepassing van een wetgeving, wordt elke medewerker 

gevraagd contact op te nemen met zijn hiërarchie of de afdeling Juridische Zaken van de Loxam Group om de van 

toepassing zijnde regels te verifiëren en ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd. 

Overigens wordt herinnerd dat de Loxam Group een systeem voor het verzamelen en verwerken van meldingen 

(https://loxamspeakup.integrityline.com) heeft ingevoerd dat elke medewerker en elke belanghebbende kan gebruiken om 

gedrag te melden dat in strijd is met het Ethisch Handvest en in het bijzonder met de Wet op Corruptiebestrijding. 

 

In een proces van continue verbetering zal de wet op corruptiebestrijding worden geactualiseerd op basis van feedback en 

nieuwe geïdentificeerde risico's. 

 

  

https://loxamspeakup.integrityline.com/
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1. Wat is corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding? 

 

Actieve omkoping is het aanbieden, beloven of voorstellen, direct of indirect, van een betaling of voordeel aan een publieke 

of private persoon in ruil voor een belofte, afstand doen van of een gunstige handeling. 

➢ Actieve corruptie is dus de daad van corrumperen. 

Passieve corruptie is de handeling van het direct of indirect accepteren of ontvangen van een betaling of voordeel van een 

openbare of particuliere persoon in ruil voor een belofte, afstand doen van of gunstige handeling. 

➢ Passieve corruptie is dus corrupt zijn. 

Corruptie, actief of passief, kan voorkomen in verschillende vormen: 

• Geld (in het bijzonder contant of via overschrijving) waarvan de betaalmiddelen misleidend kunnen zijn (neprekening, 

commissie van een intermediair, mecenaat, sponsoring) of waarvan het bedrag buitensporig is in verhouding tot de 

geleverde dienst; 

• Voordeel in natura: deelname aan evenementen, reizen, geschenken, tewerkstelling van een familielid, gunning van 

een marktaandeel of contract, bekendmaking van vertrouwelijke informatie, etc. 

Ongeoorloofde beïnvloeding is het feit dat een persoon zijn kwaliteit of zijn invloed, reëel of verondersteld, te gelde maakt 

om een beslissing van een overheidsinstantie te beïnvloeden. 

➢ Ongeoorloofde beïnvloeding is dus een variant van corruptie maar waarbij een drietal spelers betrokken zijn: de 

begunstigde van de beslissing, de tussenpersoon die zijn echte of vermeende invloed te gelde maakt en de Franse 

of buitenlandse publieke besluitvormer en "doelwit". 

Deze overtredingen worden eenvoudigweg vastgesteld door de belofte van een te ontvangen voordeel, ongeacht of dit 

voordeel uiteindelijk wordt toegekend. Deze belofte of het vooruitzicht op een voordeel is een belangrijk element, want als 

bepaalde handelingen op zichzelf geen corruptie of beïnvloeding vormen, worden ze dat als er een tegenprestatie wordt 

verwacht. 

Corruptie en machtsmisdrijven kunnen in Frankrijk aanleiding geven tot volgende sancties: 

• Natuurlijke persoon : 5 tot 10 jaar gevangenisstraf en € 500.000 tot € 1.000.000, waarvan het bedrag kan worden 

verhoogd tot de verdubbeling van de opbrengst van het misdrijf; 

• Rechtspersoon: € 2.500.000 tot € 5.000.000 waarvan het bedrag kan worden verhoogd om de opbrengst van het 

misdrijf te verdubbelen, plus extra straffen. 

In de meeste landen bestaan gelijkwaardige sancties. 

Naast de straffen zouden corruptie of beïnvloeding noodzakelijkerwijs ook een negatief effect hebben op de reputatie van 

de Loxam Group en dus op haar activiteiten 
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2. Verwacht gedrag 

 

A. Geschenken en uitnodigingen 

Het aanbieden van geschenken en uitnodigingen wordt vaak beschouwd als een vorm van beleefdheid om zakelijke relaties 

te versterken. De aard van deze praktijken varieert aanzienlijk, afhankelijk van het land, de gewoonten, het bedrijf en de 

zakelijke relatie. De regels op corruptiebestrijding verbieden echter het aanbieden van een geschenk of een uitnodiging om 

een ongerechtvaardigd voordeel van de begunstigde te verkrijgen of om op ongeoorloofde wijze invloed uit te oefenen op 

een beslissing. 

Alleen geschenken met een symbolische waarde mogen door werknemers worden aangenomen, wat betekent dat 

uitnodigingen voor een maaltijd of een cultureel of sportief evenement een zeer uitzonderlijk karakter moeten 

vertegenwoordigen evenals geschenken waarvan het bedrag niet hoger mag zijn 75 euro. Elke werknemer moet deze 

principes naleven. 

Uitnodigingen van LOXAM Group-medewerkers aan onze belanghebbenden moeten beantwoorden aan dezelfde filosofie. In 

dit verband wordt gespecificeerd dat uitnodigingen voor sportevenementen waarvan de Loxam Group sponsor of partner is, 

zijn toegestaan; waarbij iedereen erop toeziet dat dit type uitnodiging een uitzonderlijk karakter houdt voor elke deelnemer. 

Elke werknemer moet attent zijn op de context en de betekenis die een geschenk of voordeel kan vertegenwoordigen, wat 

impliceert dat geen tegenprestatie mag worden verwacht. 

Voorbeelden: 

Tijdens een aanbesteding uitgeschreven door de Loxam Group wordt een medewerker die aan deze aanbesteding werkt, 

door een van de dienstverleners die hebben ingeschreven op de aanbesteding uitgenodigd voor een restaurant. 

➢ De Loxam Group-medewerker moet de uitnodiging afwijzen om het niet nadelig te laten inwerken 

op de aanbesteding 

Ter gelegenheid van Oud en Nieuw wil een medewerker een klant een geschenk aanbieden om haar te bedanken voor de 

goede samenwerking aan een moeilijk dossier. 

➢ De werknemer moet nagaan of de regelgeving van het betrokken land giften toestaat en, indien 

dit het geval is, ervoor zorgen dat het bedrag van de gift de in het Ethisch Handvest vastgestelde 

drempels niet overschrijdt. Als de waarde van het geplande geschenk deze drempels overschrijdt, 

moet de werknemer dit geschenk weigeren. 

 

Bij herhaaldelijke giften of uitnodigingen van dezelfde persoon of entiteit dient de te hanteren drempel te worden beoordeeld 

op grond van het totaal bedrag aan overeenkomen geschenken en uitnodigingen die in hetzelfde jaar zijn ontvangen of 

aangeboden. 
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B. Belangenverstrengeling 

Een situatie van belangenverstrengeling doet zich voor wanneer het waarschijnlijk is dat de persoonlijke belangen van een 

werknemer nadelig inwerken op een te nemen beslissing en zijn onpartijdigheid, zijn onafhankelijkheid of zijn neutraliteit 

in gevaar brengen, zowel in zijn manier waarop hij de hem toevertrouwde operaties uitvoert alsook in zijn relaties met zijn 

collega's of medewerkers. 

Zoals herhaald in het Ethisch Handvest van de Loxam Group, moet elke werknemer ervoor zorgen dat hij niet direct of 

indirect een activiteit uitoefent noch opmerkingen maakt waardoor hij in een belangenverstrengeling met het bedrijf terecht 

zou komen. 

 

Voorbeelden: 

Een belangenverstrengeling kan ontstaan wanneer:  

• een familielid van een koper of beleidsmaker van de Loxam Group werkt voor een bedrijf dat inschrijft op een 

aanbesteding van de Loxam Group; 

 

• een werknemer met leidinggevende verantwoordelijkheden voorstelt om een van zijn familieleden in dienst te nemen 

in een functie waarop hij zelf toezicht uitoefent;  

 

• een werknemer of een naast familielid heeft een financiële deelneming in of oefent verantwoordelijkheid uit bij een 

leverancier, dienstverlener, onderaannemer of partner van de Loxam Group. 

 

 

 

Elke medewerker moet om zich en het bedrijf te beschermen, elke belangenverstrengeling melden 

aan zijn lijnmanager die beslissen moet over de te nemen preventieve maatregelen (collegiaal beheer 

van de aanbesteding organiseren of de koper uitsluiten van de belangrijkste fasen in leveranciersselectie 

of commerciële onderhandelingen, etc.). 

De aanstelling van een medewerker die door verwantschap verbonden is met een medewerker van de 

Loxam Group is op zich niet verboden. Het is echter raadzaam om deze verwantschap te vermelden en 

te voorkomen dat de nieuwe werknemer onder direct toezicht staat van een familielid. 
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C. Contante betalingen 

Met betrekking tot contante betalingen dient men voorzichtig te zijn en de volgende regels na te leven: 

✓ contante betalingen door klanten, particulieren of professionals in Frankrijk zijn toegestaan tot € 1.000; en 

✓ betalingen aan leveranciers, dienstverleners of tussenpersonen mogen niet in contanten plaatsvinden. Sommige 

goedkope diensten kunnen soms contant worden betaald wanneer een ander betaalmiddel niet mogelijk is en mits 

overlegging van een betalingsbewijs. Fooien met een symbolische waarde zijn toegestaan mits toegestaan door de 

lokale wetgeving. 

 

D. Faciliterende betalingen 

Faciliterende betalingen zijn ongepaste betalingen aan een overheidsfunctionaris om verzekerd te zijn van de uitvoering van 

klassieke administratieve taken waarop de betaler wettelijk recht heeft (bijvoorbeeld douanewerkzaamheden, het verkrijgen 

van een visum, een werkvergunning). 

Faciliterende betalingen zijn een vorm van corruptie en zijn ten strengste verboden in veel wetgevingen, waaronder de Franse 

en Britse wetgeving; laatstgenoemde kent een extraterritoriale toepassing. Deze betalingen zijn ten strengste verboden door 

de Loxam Group. 

Als uitzondering op dit principe worden deze betalingen gedoogd wanneer de lichamelijke integriteit van de persoon wordt 

bedreigd (bijvoorbeeld om redenen van veiligheid of gezondheid). 

 

E. Deelnemingen en fusies en overnames 

Fusies en overnames vormen een risico voor de overnemende vennootschap aangezien deze onder bepaalde voorwaarden 

strafrechtelijk kan worden veroordeeld voor handelingen uitgevoerd door de overgenomen vennootschap. Het is daarom 

noodzakelijk dat een redelijke inschatting van het bestaande risico wordt gemaakt met betrekking tot corruptie en 

soortgelijke gedragingen. 

Deze verrichtingen moeten dus aanleiding geven tot: 

✓ een voorafgaande audit om, binnen de grenzen van toegankelijke informatie, de mogelijke 

betrokkenheid van de doelvennootschap en de verkoper bij corruptie- of witwasoperaties vast te 

stellen;  

✓ controle of er al dan niet sprake is van een anticorruptiesysteem; 

✓ een anticorruptieclausule in de contracten met betrekking tot de overname (SPA (strategisch 

partnerschap), etc.); en 

✓ een passende benaarstiging in het geval van een overdracht met betrekking tot de koper om het 

risico van corruptie en het witwassen van geld te voorkomen. 

Deze benaarstiging moet gepast en proportioneel zijn aan de problemen van de operatie en de voorbereiding van de 

integratie van de target in het anticorruptiesysteem van de Loxam Group mogelijk maken. 
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F. Mecenaat en sponsoring 

Er kan van tijd tot tijd een beroep worden gedaan op entiteiten van de Loxam Group voor een mecenaat of sponsoring. 

➢ Het mecenaat is een geschenk waarvoor geen tegenprestatie wordt verwacht. 

➢ De sponsoring wordt verleend in ruil voor een voordeel zoals de daaruit voortvloeiende publiciteit, en maakt deel 

uit van gedeelde gemeenschappelijke belangen. 
 

Deze toezeggingen die namens de Loxam Group zijn gedaan, moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving 

goedgekeurd volgens de interne regels binnen de Loxam Group. 

 

Bij elk mecenaat of sponsoring moet elke werknemer controleren of de operatie is aangegaan met een derde partij wiens 

reputatie niet in gevaar wordt gebracht vanuit een ethisch oogpunt, geen belangenverstrengeling vormt noch een 

onverschuldigd voordeel oplevert. 

 

Voorbeelden: 

Een sportvereniging waarmee een sponsorovereenkomst is gesloten, vraagt of het sponsorbedrag gedeeltelijk in contanten 

kan worden betaald. 

➢ Dit verzoek moet worden afgewezen. Marketingactiviteiten moeten volledig transparant zijn, wat 

met name inhoudt dat de betaling traceerbaar moet zijn. 

De verantwoordelijke persoon van een sportvereniging die de Loxam Group wil sponsoren, is een klant van de Loxam Group. 

➢ In deze situatie is het noodzakelijk dat de sponsoring een marketingbelang heeft, ook lokaal in 

termen van bekendheid van het Loxam-merk, haar reputatie, rekening houdend met het betaalde 

bedrag. 

 

 

 

 


