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Integriteit:
We gedragen ons ethisch 

en doen wat we zeggen. 

Omwille van eenvoud kan in de Gedragscode naar "medewerker" of "medewerkers" of het 
voltallige personeel worden verwezen met "we" of "u". Aan anderen dan "gewone 
medewerkers" wordt soms vóór of tijdens hun relatie met Air Products gevraagd om een deel 
van of de volledige Gedragscode en de bijbehorende beleidsregels, normen, richtlijnen en 
procedures te lezen en/of na te leven. Wanneer zij hieraan voldoen, behelst dit niet dat zij de 
status van werknemer verkrijgen of aanspraak maken op een dienstverband of andere 
plichten van de zijde van Air Products. Met de term "Air Products" wordt in de gehele 
Gedragscode verwezen naar Air Products en bijbehorende bedrijven.
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Een boodschap van onze CEO:  
toewijding aan integriteit

Onze integriteit is een kostbaar bezit. We hebben onze integriteit altijd hoog in 
het vaandel staan, en dat moeten we blijven doen. 

Wij zullen niet accepteren dat onze integriteit om welke reden dan ook in het 
geding komt: niet voor winst en niet om het zakendoen te vergemakkelijken. 
Hier kan geen enkele twijfel over bestaan. Er zijn dan ook geen uitzonderingen. 
Dat betekent niet dat besluiten omtrent risico's en naleving altijd eenvoudig 
zijn. Soms zijn de problemen complex, vooral in onze steeds veranderende 
zakelijke omgeving. Daarom hebben we ons programma Commit to Integrity, dat 
praktische richtlijnen biedt, in het leven geroepen. 

Het programma omvat onze gedragscode, gerelateerde beleidsregels, normen 
en richtlijnen, doorlopende leerprogramma's en communicatie. We hebben 
allemaal de verantwoordelijkheid om de verwachtingen van de onderneming 
te kennen en training te volgen die relevant is voor ons werk. We zijn ook met 
ons allen verantwoordelijk voor de handhaving van de ethische bedrijfsnormen, 
die aan de basis staan van onze reputatie als bedrijf en als individu. Dit betekent 
dat we misstanden moeten melden en onze zorgen moeten uiten wanneer 
we met problemen en obstakels te maken krijgen. U kunt onze IntegrityLine-
meldnummers, IntegrityOnline-website en lijst met contactpersonen gebruiken 
wanneer u zich ongemakkelijk voelt bij het benaderen van een leidinggevende of 
wanneer dit niet praktisch is.

Zelfvertrouwen is één van de kwaliteiten die ik als de sleutel tot ons succes 
zie en daarom ook aanmoedig. Mannen en vrouwen die trots zijn op hun 
persoonlijke integriteit en die van de onderneming, stralen zelfvertrouwen uit in 
de sterkste en puurste vorm. Wij kiezen altijd en zonder aarzelen de juiste weg en 
zullen eventuele misstanden altijd aan de kaak stellen.

Degenen die zich sterk maken voor onze integriteit hoeven niet bang te zijn voor 
represailles of vergelding. Het bedrijf waardeert uw inzet en zal u beschermen 
wanneer u te goeder trouw schendingen meldt of zorgen uit. 

Integriteit is een absolute kernwaarde van onze manier van zakendoen. Daarom 
lijkt het niet nodig om dit constant onder de aandacht te brengen. We moeten 
dit echter voortdurend onder de aandacht en in praktijk brengen. Bedankt voor 
uw niet aflatende toewijding aan integriteit ondanks uw veeleisende dagelijkse 
werkzaamheden. Ik ben me bewust van uw inzet om van Air Products het 
beste bedrijf te maken dat het kan zijn en dat dankzij uw inzet de reputatie van 
Air Products op het gebied van integriteit ongeschonden blijft, waar we ook 
zakendoen. 

Seifi Ghasemi
Chairman, President and 
Chief Executive Officer
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Het is essentieel dat we bij al onze 
zakelijke contacten de hoogste normen 
van integriteit nastreven. Dit betekent 
dat we de wetgeving en het beleid, de 
normen, richtlijnen en procedures van 
Air Products naleven in elk land waar 
we actief zijn. Het betekent ook dat we 
rechtvaardig en eerlijk handelen—het 
"juiste" doen. Maar wat "juist" is, is niet 
altijd meteen duidelijk. 

Verwachtingen
In deze Gedragscode is beschreven wat 
Air Products ten aanzien van ethisch 
gedrag verwacht van haar 
medewerkers. Bedrijfsbeleid, normen, 
richtlijnen en procedures bieden meer 
informatie over hoe te handelen als 
medewerker van Air Products. Neem 
de Gedragscode en alle bijbehorende 
documenten die van toepassing zijn 
op uw functie en rol door, en vraag uw 
manager of supervisor om een 
toelichting wanneer de informatie niet 
duidelijk is. 

Als u te maken krijgt met een situatie 
waarbij hetgeen "juist" is niet meteen 
duidelijk is (voor uzelf of anderen met 
wie u samenwerkt), dient u navraag te 
doen. Er zijn hulpbronnen beschikbaar 
die hier worden beschreven waar u 
aan meer informatie kunt komen. Stel 
vragen, bespreek de kwestie of doe 
melding wanneer u vermoedt dat de 
Gedragscode wordt geschonden, zodat 
uw manager of supervisor, en onze 
specialisten en contactpersonen op het 
gebied van ethiek en naleving in actie 
kunnen komen. Als medewerkers 
dragen we allemaal 
verantwoordelijkheid voor ethisch 
handelen. Bovendien wordt van ons 
verwacht dat we melding doen van 
schendingen of vermoedelijke 
schendingen. Air Products waarborgt 
dat degenen die in goed vertrouwen 
melding doen van schendingen of 
vermoedelijke schendingen van de 
Gedragscode, gevrijwaard zullen zijn 
van represaille. Ieder van ons heeft een 
bijdrage te leveren aan Air Products' 
streven naar ethisch zakendoen.

Overzicht Vereisten
Als bedrijf moeten we onze integriteit 
behouden en onze reputatie voor 
eerlijk zakendoen beschermen. Omdat 
Air Products een multinational is, 
krijgen onze medewerkers te maken 
met een grote diversiteit aan wetten, 
regelgeving, beleid en formele of 
informele handelspraktijken. Het is 
een vereiste om alle wetten en Air 
Products' beleid, normen, richtlijnen en 
procedures na te leven in alle 
geografische gebieden waar we actief 
zijn. Wanneer u niet zeker bent van de 
wettelijke vereisten of het 
bedrijfsbeleid, of als deze elkaar lijken 
te weerspreken, dient u uw manager 
of supervisor, of de juridische afdeling 
of het Chief Risk Office te raadplegen. 

Medewerkers die de Gedragscode niet 
naleven, kunnen in bepaalde gevallen 
beëindiging van hun dienstverband 
en/of strafrechtelijke vervolging en 
juridische maatregelen van de zijde 
van het bedrijf tegemoetzien. Voor 
zover door de lokale wetgeving wordt 
toegestaan, kunnen managers en 
supervisors worden onderworpen aan 
disciplinaire maatregelen en/of 
kunnen ze persoonlijk aansprakelijk 
worden gesteld wegens nalatigheid 
wanneer ze niet optreden tegen 
schendingen die door medewerkers 
zijn gepleegd. Dit houdt in dat 
managers en supervisors melding 
dienen te doen van schendingen die 
zijn gepleegd door medewerkers die 
aan hen rapporteren. Onbekendheid 
met de Gedragscode of met 
beleidsregels, normen, richtlijnen en 
procedures die van toepassing zijn op 
uw rol, is geen reden om een 
schending te tolereren; we dragen 
allemaal de verantwoordelijkheid om 
goed op de hoogte te zijn van deze 
essentiële informatie.

Als u in uw rol te maken krijgt met 
joint ventures, agenten, distributeurs 
of dienstverleners, kent u mogelijk ook 
hun gedragscodes. Daarnaast dienen 
we de Gedragscode, het beleid, de 
werkwijzen en richtlijnen van Air 
Products te blijven volgen, met name 
wanneer deze strenger zijn.
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Rapportage
Air Products verwacht van haar 
medewerkers dat zij wangedrag of 
schending van onze ethische normen 
melden. Er zijn diverse hulpmiddelen 
en hulpbronnen die u hierbij kunnen 
helpen. Wanneer u vragen of twijfels 
hebt of een schending van de 
Gedragscode wilt melden, is uw 
supervisor of manager uw eerste 
aanspreekpunt. Als u liever niet met 
uw manager spreekt of als u dit hebt 
gedaan en geen vrede hebt met zijn of 
haar reactie, kunt u de hulp inroepen 
van een van de contactpersonen die op 
de website van het bedrijf is vermeld: 
www.airproducts.com/codeofconduct. 

U kunt ook altijd raad of hulp vragen 
aan de juridische afdeling, de Chief 
Risk Officer, de afdeling Corporate 
Audit of een hogergeplaatste in het 
bedrijf. Als u liever met iemand buiten 
Air Products spreekt, kunt u bellen 
naar de IntegrityLine op 1-877-272-9726 
of naar www.airproducts.com/
integrityline gaan om een lokaal 
telefoonnummer voor meldingen en 
verdere informatie op te zoeken. 

De telefoonnummers en de website 
worden bemand door een externe 
partij die door Air Products is 
aangetrokken voor ondersteuning bij 
meldingen inzake ethische kwesties 
en naleving. U wordt in uw eigen taal 
te woord gestaan. Meer informatie 
over hoe te handelen vindt u in de 
Gedragscode, op het inlegvel over 
meldingen. De categorieën en 
procedures voor meldingen kunnen 
per land of regio verschillen. Raadpleeg 
uw lokale wetgeving wanneer u 
melding wilt maken via een externe 
partij. En onthoud: Air Products 
waarborgt dat u verschoond zult zijn 
van represaille. 

Een boodschap van onze Chief Compliance 
Officer: integer handelen

Als werknemers van Air Products hebben we de plicht om de hoge 
normen die het bedrijf hanteert inzake integriteit en ethisch handelen 
te onderschrijven. Werknemers van Air Products hechten aan eerlijkheid 
en rechtvaardigheid. In enquêtes, op discussiefora en via anekdotische 
feedback hebben collega's herhaaldelijk gewezen op het belang van 
ethische normen voor professioneel handelen. Onze acties klinken 
echter luider dan woorden. We hebben een sterke reputatie opgebouwd 
waar het integriteit aangaat. Het bedrijf verwacht van ons allemaal een 
bijdrage aan het hooghouden van deze reputatie. 

Dit doen we door ons de Gedragscode en de bijbehorende beleidsregels, 
normen en richtlijnen eigen te maken, door alle trainingen te volgen die 
vereist zijn voor onze rol of functie, door schendingen of vermoedelijke 
schendingen te melden en -vooral- door integriteit bovenaan te plaatsen 
in ons dagelijks werk. We hebben het geluk te werken voor een bedrijf 
waar toewijding aan integriteit een kernwaarde is en ook persoonlijk van 
belang is voor onze werknemers. 

Maar zelfs in een cultuur waar integriteit essentieel is voor ons merk, 
kunnen zich situaties voordoen waarbij het niet meteen duidelijk is 
wat de juiste weg is. Er zijn hulpbronnen beschikbaar om u dan te 
helpen, onder wie uw directe supervisor of manager, of een andere 
leidinggevende binnen het bedrijf. Als dit traject niet mogelijk of niet 
praktisch is, kunnen medewerkers gebruikmaken van de daarvoor 
bestemde externe website of bellen met de externe IntegrityLine, of 
zoekt u in de lijst met interne contactpersonen naar een specialist op het 
gebied van integriteit. 

Het is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker om de 
Gedragscode na te leven. Managers en supervisors hebben bovendien de 
plicht om een werkomgeving te creëren en te voeden waarin openheid en 
eerlijkheid worden bevorderd en aangemoedigd. Medewerkers moeten 
zich vrij voelen om in compromitterende situaties aan te kloppen bij de 
hulpbronnen die in de Gedragscode zijn vermeld. Leiderschap houdt in 
dat er volledige ondersteuning wordt geboden aan hen die bijdragen aan 
het waarborgen van onze integriteit en daar hoort bij dat we ons houden 
aan onze belofte inzake vrijwaring van represaille.

We zien integriteit als essentieel voor blijvend succes. Medewerkers in 
alle geografische gebieden, in welke rol dan ook, moeten zich zonder 
aarzelen met dit onderwerp kunnen wenden tot een leidinggevende bij 
Air Products. 
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http://www.airproducts.com/codeofconduct
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
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Naleving

Misstanden 
rapporteren 
Uw directe supervisor of manager is 
uw eerste aanspreekpunt wanneer u 
vragen of twijfels hebt, advies wilt of 
vermoedt dat de Gedragscode is 
geschonden. Wanneer de situatie of 
vragen echter betrekking hebben op de 
supervisor of manager of als u liever 
met iemand anders spreekt, kunt u de 
juridische afdeling, de Chief Risk 
Officer, de afdeling Corporate Audit of 
welke hooggeplaatste binnen het 
bedrijf dan ook benaderen. 

Als medewerkers kunnen we ons in 
bepaalde omstandigheden niet vrij of 
ongemakkelijk voelen om schendingen 
of twijfels aan anderen binnen Air 
Products te melden. Eenieder binnen 
of buiten het bedrijf kan 24 uur per 
dag en zeven dagen per week melding 
doen via een van de hulpmiddelen die 
beschikbaar zijn bij externe partijen 
waarmee Air Products een 
overeenkomst heeft gesloten. Via onze 
IntegrityLine kunnen bellers (vaak in 
de eigen taal) een medewerker van 
deze derde partij te spreken krijgen, die 

de kwestie kan documenteren en 
doorsturen voor follow-up. De website 
IntegrityOnline is via internet 
beschikbaar in diverse talen. De 
medewerkers van de derde partij zijn 
opgeleid om de informatie die ze 
aangereikt krijgen nauwkeurig te 
documenteren. Dit stelt Air Products  
in staat om alle kwesties te 
onderzoeken. 

U kunt anoniem melding doen (indien 
de lokale wetgeving dit toestaat). 
Omwille van doeltreffende follow-up 
verdient het echter aanbeveling te 
vermelden wie u bent. Als u uw naam 
of gedetailleerde informatie weglaat, 
kan het voor Air Products lastig zijn 
om problemen aan te pakken of 
twijfels weg te nemen. Wanneer u 
telefonisch of online contact maakt, 
krijgt u een referentiecode, die u kunt 
gebruiken om de zaak te volgen. De 
derde partij stuurt de melding 
vervolgens door naar de juiste mensen 
bij Air Products, zodat de kwestie kan 
worden onderzocht.

Houd er rekening mee dat de wetgeving inzake gegevensbescherming in sommige landen 
beperkingen kan opleggen voor het soort meldingen dat werknemers telefonisch kunnen 
doen via IntegrityLine of online via IntegrityOnline. In bepaalde landen kan via deze media 
alleen melding worden gedaan wanneer het gaat om financiële controles, boekhoudingen, 
fraude en financiële onregelmatigheden. Zo ook zijn anonieme meldingen in sommige 
landen bij wet verboden. In dergelijke gevallen krijgt u bij het doen van de melding advies 
over hoe te handelen.
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Boekhoudkundige 
onregelmatigheden 
melden
Het is mogelijk om vermoedens inzake 
een twijfelachtige boekhouding of 
financiële controle rechtstreeks te 
melden bij het auditcomité van de 
Raad van bestuur. Als u online of 
telefonisch melding doet, kunt u 
aangeven dat u wilt dat de melding 
wordt doorgestuurd naar het 
auditcomité. U kunt de melding echter 
ook rechtstreeks per post verzenden 
naar: Audit Committee, c/o Corporate 
Secretary’s Office bij Air Products in 
Allentown, Pennsylvania (zie het adres 
op de achterzijde).

Verklaring naleving 
Gedragscode
Eens in de zoveel tijd kunnen 
medewerkers door de Chief Risk 
Officer, het Corporate Risk Office of de 
afdeling Audit worden verzocht om 
schriftelijk te verklaren dat ze de 
Gedragscode of delen daarvan, of 
bijbehorende beleidsregels, normen en 
richtlijnen hebben gelezen en 
begrijpen. In de verklaring wordt 
vermeld dat in de periode direct eraan 
voorafgaand, de Gedragscode door de 
medewerker is nageleefd en dat deze 
niet persoonlijk op de hoogte is van 
schendingen van de Gedragscode door 
anderen.

Rechtvaardigheid en  
verschoning van 
represaille
Rechtvaardig handelen 

Wij moeten allemaal rechtvaardig 
omgaan met de klanten, leveranciers, 
concurrenten van het bedrijf en onze 
collega's. Niemand mag misbruik 
maken van mensen of situaties door te 
manipuleren, zaken te verdoezelen, 
vertrouwelijke informatie te 
misbruiken, materieel onjuiste 
voorstelling van zaken te geven of 
anderszins onrechtvaardig te 
handelen. 

Bescherming bieden aan hen die 
het bedrijf beschermen
Onze reputatie wat betreft eerlijkheid 
is een waardevolle kwaliteit. 
Medewerkers die onze reputatie 
beschermen, hoeven daarom niet te 
vrezen voor represaillemaatregelen. 
Als u weet of vermoedt dat de 
Gedragscode, ons beleid inzake ethiek 
en naleving of ons bestuursbeleid 
wordt geschonden, dient u hiervan 
melding te doen. Wanneer u meent 
dat u het slachtoffer bent van 
represaille omdat u zich aan de 
Gedragscode hebt gehouden, twijfels 
hebt geuit over onethische praktijken 
of een schending hebt gerapporteerd, 
kunt u gebruikmaken van de 
beschikbare hulpmiddelen of 
hulpbronnen om hiervan onmiddellijk 
melding te maken. Represaille tegen 
hen die ons streven naar integriteit 
ondersteunen, wordt door Air Products 
niet getolereerd.

Rapportage
Ga naar www.airproducts.com/ 
integrityline voor lokale 
telefoonnummers om 
meldingen te doen en voor 
instructies.

Doe uw melding online op  
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Mijn collega heeft een verzendlijstje dat ze gebruikt voor het 
doorsturen van moppen waarin soms de draak wordt gestoken 
met geslacht, ras, religie, politiek en andere persoonlijke zaken. 
Sommige van die grappen vind ik aanstootgevend en ik vrees dat ik 
niet de enige ben. Wat moet ik doen?

Humor is voornamelijk een kwestie van persoonlijke smaak 
en mensen komen soms met grappen die ongepast zijn in een 
werkomgeving. Mogelijk realiseert uw collega zich niet dat bepaalde 
moppen die ze doorstuurt, beledigend of kwetsend kunnen zijn voor 
de ontvangers. U zou eens met haar moeten praten en uitleggen 
hoe u erover denkt. Als ze afwijzend reageert, kunt u het beste 
uw supervisor aanspreken. Grappen, afbeeldingen, opmerkingen, 
gebaren en anderen vormen van communicatie die mensen in 
verlegenheid brengen of kwetsen, brengen schade toe aan onze 
werkomgeving. U hebt het recht dit ter sprake te brengen.
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Werkomgeving en 
tewerkstelling

Diversiteit en inclusie
Air Products streeft oprecht naar een 
inclusiegerichte werkomgeving, waar 
openheid, vertrouwen en respect 
integraal deel uitmaken van onze 
mondiale bedrijfscultuur. Als 
werknemers moeten we elkaar met 
respect bejegenen en de onderlinge 
verschillen tussen ons waarderen. 
Deze verschillen bieden ons de 
mogelijkheid de zaken vanuit 
meerdere gezichtspunten te bekijken, 
wat van belang is voor ons succes. 

Het bedrijf beschouwt intimidatie en 
discriminatie als onrechtvaardig en 
schadelijk voor onze werkomgeving.  
In de meeste landen is intimidatie en 
discriminatie onwettig. Air Products 
doet exact of meer dan wat wordt 
voorgeschreven door de wetten in de 
landen waar we opereren. 

Medewerkers dienen navolging te 
geven aan alle relevante lokale 
beleidsregels, normen, richtlijnen en 
procedures die betrekking hebben op 
de werkomgeving en respect op de 
werkvloer. Ook dienen ze de 
bedrijfstraining over diversiteit en 
inclusie, intimidatie en andere 
cursussen over de werkomgeving te 
volgen.

Geweld of bedreiging met geweld op 
het werk wordt door Air Products niet 
getolereerd. Indien medewerkers 
wapens of gevaarlijk materiaal 
meenemen naar het werk of zich 
gedragen op een manier die 
beangstigend of intimiderend is voor 
andere medewerkers, zullen er 
disciplinaire maatregelen worden 
getroffen.
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Ik ben bezig met de werving en selectie voor een internationale 
functie. De meest geschikte kandidaat is een vrouw. Ik weet echter 
dat sommige zakenmannen in bepaalde landen liever geen vrouw 
tegenover zich krijgen. Haar kwalificaties sluiten het beste aan op 
onze functievereisten, maar haar geslacht kan tegen haar gaan 
werken. Wat is wijsheid? 

Het druist tegen het beleid van Air Products en de wet in om een 
sollicitant uit te sluiten vanwege haar geslacht. Het is essentieel 
dat we het juiste pad blijven volgen, ongeacht geografische locaties. 
Onze integriteit mag nooit overboord worden gegooid, ook niet 
als de juiste keuze mogelijk nadelige gevolgen heeft voor ons 
rendement.
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Gelijkheid van kansen 
Onze medewerkers zijn ons hoogste 
goed. Air Products kan alleen succesvol 
blijven als we een divers 
personeelsbestand bestaande uit 
getalenteerde mannen en vrouwen 
aantrekken en handhaven. Iedere 
medewerker wordt beoordeeld op 
basis van zijn of haar kwalificaties en 
vaardigheden, en niet op persoonlijke 
kenmerken. Het bedrijf onderschrijft 
het principe van gelijke kansen 
volledig en respecteert alle wetten 
hieromtrent in de landen waar we 
actief zijn.

Mensenrechten en 
arbeidswetgeving 
Om creatief en innovatief te denken, 
hebben mensen een inclusiegerichte 
omgeving nodig waar hun rechten en 
meningen gewenst zijn en worden 
gerespecteerd, en waar er met fatsoen 
en waardigheid met hen wordt 
omgegaan. Air Products doet er alles 
aan om een dergelijke werkomgeving 
te bieden. We respecteren de 
arbeidswetgeving in de landen waar 
we opereren, waaronder de wetgeving 
inzake kinderarbeid en rechten van 
werknemers, zoals vrijheid van 
vereniging, privacy en gelijkheid van 
kansen. 

Rapportage
Ga naar www.airproducts.com/ 
integrityline voor lokale 
telefoonnummers om 
meldingen te doen en voor 
instructies.

Doe uw melding online op 
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Duurzaamheid
Voor Air Products bestaat 
duurzaamheid uit vele activiteiten die 
van belang zijn voor het bedrijf en 
haar belanghebbenden. We streven 
naar duurzaamheid door middel van 
milieurentmeesterschap, sociale en 
maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en innovatieve 
oplossingen voor energie, milieu en 
opkomende markten. We streven 
ernaar goede buren en eerlijke 
werkgevers te zijn in de 
gemeenschappen waar we opereren. 
We zijn verantwoordelijke 
milieurentmeesters en 
maatschappelijk-verantwoordelijke 
ondernemers. Eenieder van ons moet 
ernaar streven duurzaam ondernemen 
te integreren in ons dagelijks werk. 

Zoals de meeste grote bedrijven, maakt 
ook Air Products gebruik van water, 
energie en andere hulpbronnen, en 
hebben we een ecologische voetafdruk. 
Daarom hebben we doelstellingen 
opgesteld om hulpbronnen te 
besparen en uitstoot te verkleinen, en 
om over beleid te beschikken ter 
ondersteuning van deze doelen. Onze 
doelstellingen voor water- en 
energieconsumptie en voor de reductie 
van broeikasgasemissies worden 
bewaakt door de Air Products 
Sustainability Council en we werken 
continu aan verbetering van onze 
prestaties. Iedere medewerker heeft de 
verantwoordelijkheid om een bijdrage 
te leveren aan het behalen van deze 
doelstellingen door zuinig te zijn op 
onze hulpbronnen, de procedures voor 
het reduceren van afval te volgen en 
materialen waar mogelijk te 
hergebruiken of beschikbaar te stellen 
voor recycling.

Duurzaamheid vereist goed bestuur. 
Deze Gedragscode, de bijbehorende 
beleidsregels, normen, richtlijnen en 
eventueel vereiste training voor uw rol 
onderschrijven ons streven naar 
integriteit in al onze zakelijke 
transacties. Als u weet hebt van een 
probleem aangaande de ethiek en 
naleving van ons 
duurzaamheidsbeleid, dient u hiervan 
onmiddellijk melding te maken via 
een van de beschikbare 
contactpersonen of media.

Duurzaamheid, milieu, gezondheid, 
veiligheid en beveiliging

Verantwoordelijkheid 
nemen voor 
milieubehoud en 
milieubescherming
Air Products wil een bijdrage leveren 
aan milieubehoud. Het bedrijfsbeleid 
komt overeen of overtreft de 
milieuwetgeving in de landen waar 
we actief zijn. We zijn trots lid van een 
aantal organisaties die zich inzetten  
om de milieu-effecten van de 
productie, de distributie en het gebruik 
van chemicaliën tot een minimum te 
beperken. In onze bedrijven vinden  
deze milieurichtlijnen in alle gevallen 
navolging. Medewerkers dienen het 
beleid, de normen en procedures die  
Air Products hanteert inzake milieu, 
gezondheid, veiligheid en 
duurzaamheid altijd te respecteren en 
alle vereiste training te volgen.
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Ik zie mensen vaak de deur openhouden voor degene die achter hen 
loopt, zodat die zijn of haar badge niet hoeft te gebruiken om het 
gebouw binnen te lopen. Meestal zit het wel goed; we zijn per slot 
van rekening allemaal collega's, maar soms zie ik wel eens mensen 
doorlopen die ik niet ken. Wat moet ik doen? 

Het is nooit toegestaan om anderen onze gebouwen te laten 
binnenlopen zonder dat ze de juiste veiligheidsprocedures volgen; 
op de meeste locaties behelzen deze dat iedere persoon zijn 
of haar badge door de lezer moet halen. Het is niet onbeleefd 
om de toegang te weigeren; u levert juist een bijdrage aan de 
bescherming van onze mensen, faciliteiten en vertrouwelijke 
informatie. Als iemand hier moeite mee heeft, kunt u uitleggen 
dat ons bedrijfsbeleid voorschrijft dat eenieder die onze gebouwen 
binnenkomt een eigen geldige badge moet gebruiken. Op dezelfde 
manier moeten we ook de beleidsregels en procedures volgen die 
gelden voor gasten en bezoekers.

Onze werkomgeving, 
medewerkers en 
gemeenschappen 
veilig houden
Werken in veilige en gezonde 
arbeidsomstandigheden is bij Air 
Products een prioriteit; dit betekent 
dat eenieder van ons hiernaar moet 
streven en de blik continu gericht 
moet houden op veiligheid. Ons 
veiligheidsrecord is een aanbeveling 
waard en we zetten ons continu in 
voor nog betere prestaties. 

Iedere medewerker draagt 
verantwoordelijkheid voor veilig 
werken en het melden van onveilige 
situaties. Alle beleidsregels, normen, 
procedures en richtlijnen inzake 
veiligheid dienen te worden 
gerespecteerd, zodat onze eigen 
veiligheid en die van onze collega's 
gewaarborgd blijft. We beschikken ook 
over een aantal lokale en regionale 
programma's, informatie en 
hulpmiddelen ter bevordering van de 
gezondheid en het welzijn van onze 
medewerkers. Daarnaast hebben we 
beleid ontworpen waarmee we willen 
bereiken dat iedereen aan het einde 

van de dag weer veilig naar huis kan 
gaan. Deze faciliteiten kunnen per 
regio verschillen, en omvatten onder 
meer beleidsregels en normen inzake 
tabaksgebruik, badgesystemen voor 
toegang tot onze gebouwen, lokale en 
regionale gezondheidsvoorzieningen 
en welzijnsprogramma's. Vraag uw 
manager of supervisor, EH&S- of 
Human Resources-functionaris welke 
van toepassing zijn op uw locatie of rol.

Schending van de beleidsregels, 
normen, richtlijnen of procedures 
inzake veiligheid op het werk of op 
locatie bij een klant kan disciplinaire 
maatregelen tot gevolg hebben. 
Geweld, bedreiging met geweld en 
wapenbezit op het werk worden niet 
getolereerd. Het gebruik van verboden 
middelen op het werk brengt de 
veiligheid van iedereen in gevaar en is 
verboden.

Onze locaties en 
producten beveiligen
Bescherming van elkaar, onze naburige 
gemeenschappen en onze 
eigendommen is iets wat we heel 
serieus nemen. Aangezien we 
producten maken en transporteren die 
schade kunnen veroorzaken wanneer 
ze in handen vallen van 
kwaadwillenden, is veiligheid bij Air 
Products een prioriteit. We hanteren 
strenge maatregelen ten aanzien van 
de veiligheid en beveiliging van onze 
faciliteiten en producten. Eenieder van 
ons dient alle beleidsregels, normen en 
procedures inzake veiligheid op onze 
locaties na te leven - zonder 
uitzondering. Als werknemers is het 
bovendien onze verantwoordelijkheid 
dat ook gasten en bezoekers op de 
hoogte zijn van onze veiligheids- en 
beveiligingsprocedures, en deze 
respecteren.

Medewerkers dienen Global Corporate 
Security (de Global Asset Protection 
Group) op de hoogte te stellen van 
problemen omtrent veiligheid of 
vermoedens hieromtrent. In het 
verleden zijn we erin geslaagd 
potentiële gevaren af te wenden 
doordat oplettende medewerkers de 
juiste veiligheidsmaatregelen troffen 
of Global Corporate Security 
waarschuwden.

11

Wist u dat?

Duurzaamheid binnen en buiten 

het bedrijf: Air Products streeft naar 

duurzaam zakendoen en hierbij 

gaan we verder dan onze locaties en 

gebouwen. Zo werken we ook met onze 

leveranciers en klanten aan een grotere 

duurzaamheid van ons bedrijfsmodel 

en de wereld. Neem onze huidige 

normen en beleidsregels door, zodat 

ook u een bijdrage kunt leveren aan 

Air Products' doelstellingen inzake 

duurzaamheid en op de hoogte bent 

van hetgeen we klanten aanbieden om 

ook beter te scoren op het gebied van 

duurzaamheid.



12

Bedrijfssystemen, 
-gegevens en 
-apparatuur correct 
aanwenden 
We zijn allemaal verantwoordelijk 
voor de bescherming van onze 
bedrijfsmiddelen. Diefstal en 
onzorgvuldigheid hebben een 
negatieve invloed op onze cijfers. We 
moeten niet alleen zelf het beleid 
volgen, maar ook bijdragen aan de 
bescherming van onze eigendommen 
(waaronder bedrijfsgegevens) door 
onmiddellijk melding te doen bij 
vermoedens van fraude, diefstal, 
beveiligingsproblemen of onjuist 
gebruik van bedrijfseigendommen 
door anderen.

Apparatuur, systemen, gegevens, 
goederen en services van het bedrijf 
zijn uitsluitend bedoeld voor 
bedrijfsmatig gebruik. Incidenteel 
privégebruik is in bepaalde gevallen 
toegestaan, mits dit geen invloed 
uitoefent op de transacties of 
productiviteit van het bedrijf. Het is 
verboden om goederen of informatie 
van Air Products aan te wenden voor 
persoonlijk gewin.

Als u een apparaat waarop zich 
bedrijfsgegevens bevinden kwijt bent 
geraakt, dient u dit te melden aan 
Corporate Security (Global Asset 
Protection).

Cijfers en documenten 
beheren
Cijfermatige gegevens zijn belangrijke 
bedrijfsmiddelen. Met een effectieve 
en efficiënte boekhouding kunnen 
onze werkprocessen soepel verlopen. 
Correct cijfermatig beheer wordt 
gebaseerd op wettelijke bepalingen, 
regelgeving en operationele vereisten. 
Cijfers en andere belangrijke 
bedrijfsgegevens dienen gedurende 
hun gehele levenscyclus (maken, 
gebruiken, delen, opslaan en 
vernietigen) correct te worden 
beheerd. Alle werknemers dienen te 
weten hoe de gegevens waarmee ze 
werken, moeten worden 
geclassificeerd en moeten deze 
beheren conform het bedrijfsbeleid en 
de toepasselijke wetten en regelgeving. 
Als u niet zeker weet hoe uw cijfers en 
documenten te beheren, raadpleegt u 
uw supervisor of de Information Lead 
van uw afdeling.

Bedrijfsmiddelen en 
-gegevens beschermen

Wist u dat?
Gegevensbeveiliging: een van de 
grootste dreigingen voor belangrijke 
bedrijfsgegevens (en uw eigen 
privégegevens) kan worden afgewend 
door eenvoudige aanpassingen in 
ons gedrag. Kwaadwillenden zijn 
voortdurend op zoek naar slinkse 
manieren om mensen ertoe te 
brengen informatie prijs te geven 
of een "gaatje" te vinden zodat hun 
verborgen computerprogramma's 
toegang kunnen krijgen tot systemen, 
databases en andere bestanden. 
Dergelijke criminelen doen zich 
voor als legitieme zakenlui of 
contactpersonen, of produceren 
e-mailberichten of websites die 
legitiem lijken. Het is van belang 
dat u alert bent bij elk e-mailbericht, 
elke koppeling naar internet en alle 
bijlagen of verzoeken om informatie 
(zij het elektronisch, persoonlijk 
of telefonisch). Let erop dat u 
nooit uw netwerk- of persoonlijke 
wachtwoord aan een ander geeft, 
gevoelige informatie online of in 
e-mails vermeldt of op koppelingen 
in niet-geverifieerde e-mails klikt. 
Controleer altijd goed wie degene is 
die informatie van u verlangt.
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Handelen met 
voorkennis
Het beleid van Air Products staat 
medewerkers niet toe vertrouwelijke 
informatie waarvan ze tijdens hun 
dienstverband kennis hebben 
genomen, direct of indirect openbaar 
te maken. We mogen dergelijke 
informatie niet inzetten in ons eigen 
voordeel of in het nadeel van Air 
Products. Het is werknemers 
bijvoorbeeld niet toegestaan aandelen 
in een bedrijf te kopen als we een 
reden hebben om te vermoeden dat 
Air Products dit bedrijf wil verwerven. 
Ons beleid stemt overeen met de 
Amerikaanse wetgeving inzake 
handelen met voorkennis en is tevens 
erop gericht het bedrijf te behoeden 
voor schade als gevolg van 
openbaarmaking van waardevolle 
informatie.

Handelen met voorkennis (aandelen 
van Air Products kopen of verkopen 
terwijl u op de hoogte bent van 
informatie over het bedrijf waarover 
het publiek niet beschikt) is niet 
rechtvaardig. Het is bovendien een 
misdaad. Voorkennis heeft betrekking 
op alle informatie die van invloed kan 
zijn op de beslissing van een potentiële 
investeerder om aandelen van Air 
Products te kopen of te verkopen. 

Significante informatie zoals mogelijke 
acquisities of afstotingen, 
winstprognoses en geplande 
wisselingen in het hogere 
management kan worden beschouwd 
als voorkennis.

De wetgeving inzake voorkennis 
verbiedt ook minder voor de hand 
liggende zaken: als u over voorkennis 
beschikt, is het u ook niet toegestaan 
aandelen van Air Products rechtstreeks 
of binnen uw pensioen- of spaarplan 
te verhandelen. Een verbod op het 
verhandelen van aandelen geldt ook 
voor uw familie en iedereen die deel 
uitmaakt van uw huishouden. Als u 
over voorkennis beschikt, mag u deze 
bovendien niet doorvertellen aan 
anderen. Zo ook mag u geen aandelen 
van onze klanten, leveranciers of 
andere zakenrelaties kopen of 
verkopen als u voorkennis over hun 
bedrijf hebt.

Het draait om het basisprincipe van 
rechtvaardigheid: investeerders 
moeten erop kunnen vertrouwen dat 
iedereen die zich op de markt begeeft, 
over dezelfde informatie beschikt. 
Voorkennis trekt de markt scheef en 
veroorzaakt wantrouwen.

Rapportage
Ga naar www.airproducts.com/ 
integrityline voor lokale 
telefoonnummers om 
meldingen te doen en voor 
instructies.

Doe uw melding online op  
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Ik ontvang via mijn e-mailadres op het werk wat reclame en aanbiedingen van externe 
websites en ben geabonneerd op nieuwsgroepen die niets met het werk te maken 
hebben. Staat het bedrijfsbeleid dit toe?

De hardware, software en systemen van Air Products zijn primair bedoeld voor zakelijke 
doeleinden. Het is u gegund om deze voor beperkt persoonlijk gebruik aan te wenden, 
mits dit geen invloed uitoefent op de beveiliging, efficiëntie of betrouwbaarheid van het 
systeem en de productiviteit van uzelf of uw collega's. Dergelijk gebruik levert het bedrijf 
echter een risico op. Virussen, malware, hacking, phishing en andere veiligheidsrisico's 
komen steeds vaker voor. U dient op de hoogte te zijn van alle relevante beleidsregels 
en de stappen die u moet ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gebruik van e-mail 
en internet geen gevaar oplevert voor de gegevens van Air Products, maar ook voor uw 
eigen persoonlijke gegevens. Onthoud dat legitieme instellingen nooit via e-mail vragen 
naar uw persoonsgegevens of wachtwoord.

We zijn allemaal verantwoordelijk 
voor de bescherming van het 
intellectuele eigendom van Air 
Products. Intellectueel eigendom 
omvat de kennis, informatie en 
knowhow die een bedrijf en zijn 
medewerkers bezitten en die kunnen 
worden omgezet in waarde. 
Voorbeelden van intellectuele 
eigendommen die Air Products bezit, 
zijn geschreven plannen, 
productonderwerpen, huidige en 
toekomstige projecten, patenten, 
handelsmerken, knowhow, 
werkprocessen en andere waardevolle 
informatie. Een vrije informatiestroom 
is bij Air Products essentieel voor onze 
prestaties. Details van ons intellectuele 
eigendom kunnen echter waardevol 
zijn voor een concurrent of andere 
externe partijen. Air Products heeft 
een uitgebreid programma voor 
informatierisicobeheer, waarin onder 
andere tools en technieken worden 
geboden voor het beschermen van 
intellectuele eigendommen, zodat 
medewerkers het maximale kunnen 
halen uit onze gecombineerde 
intellectuele bronnen. Maar iedereen 

moet waakzaam zijn om deze te 
beschermen. Er zijn ook beleidsregels, 
normen en richtlijnen waarmee we de 
beveiliging van ons intellectuele 
eigendom kunnen handhaven.

Air Products-medewerkers beschikken 
mogelijk over vertrouwelijke 
informatie of wensen deze te 
ontvangen. Deze informatie is het 
eigendom van andere bedrijven of 
personen en ons bedrijf is juridisch 
verplicht om deze informatie te 
beschermen. Als u dergelijke 
vertrouwelijke of interne informatie 
wenst te ontvangen of te gebruiken, 
moet u eerst bepaalde stappen 
uitvoeren. U moet eerst een 
ondertekende overeenkomst van 
geheimhouding of vertrouwelijkheid 
hebben die is goedgekeurd door de 
betreffende afdelingsmanager, en u 
moet de bepalingen hierin naleven. 
Met deze stap kan worden voorkomen 
dat er mogelijk juridische claims 
worden ingediend of juridische 
problemen ontstaan, waardoor de 
eigen onderzoeksinspanningen, 
ontwikkelingen en activiteiten van het 

Intellectueel eigendom en het beschermen 
van bedrijfsinformatie

bedrijf in opspraak raken. Als u vragen 
hebt of niet zeker weet welk proces u 
moet volgen, neemt u contact op met 
uw manager, supervisor of de Law 
Group.

Medewerkers moeten alle gevoelige en 
vertrouwelijke informatie over Air 
Products of andere bedrijven of 
personen beschermen tegen 
onbevoegde bekendmaking of 
onbevoegd gebruik. Dit omvat het 
naleven van beleidsregels om 
informatie te beschermen die u 
persoonlijk bezit, evenals informatie 
die zich bevindt of wordt uitgewisseld 
in een systeem, database of toepassing 
van Air Products. Het gebruik van 
dergelijke informatie voor persoonlijk 
gewin of in het nadeel van het bedrijf, 
is ook in strijd met de beleidsregels 
van Air Products. Daarnaast moet er 
zorgvuldig worden gehandeld bij het 
opslaan, delen of weggooien van 
gevoelige en vertrouwelijke 
informatie, ongeacht of deze 
elektronisch is of gedrukt.

14
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Beveiliging in onze  
IT-omgeving
We bewaren waardevolle 
bedrijfsgegevens op onze computers 
en externe opslagapparaten en 
-services (bijvoorbeeld de cloud), op 
onze eigen persoonlijke technologische 
apparaten en in de systemen van Air 
Products. Daarom moeten 
medewerkers de IT-omgeving van Air 
Products op een verantwoorde wijze 
gebruiken en beleidsregels, normen en 
richtlijnen op het gebied van 
beveiliging naleven. Deze zijn 
opgesteld om onze informatie te 
beschermen en onze IT-omgeving te 
beveiligen tegen virussen, inbreuk op 
de beveiliging en andere 
cyberbedreigingen. Deze bevatten 
regels voor juist gebruik van systemen 
en hardware, installatie van 
beveiligingsprogramma's, 
coderingsprocessen, 
wachtwoordbeveiliging, downloaden 
en installeren van goedgekeurde 
toepassingen, externe 
opslagapparaten, intranettoegang, 
gebruik van internet en sociale media, 
maatregelen voor beveiliging van uw 
pc of de hardware op locatie, en meer.

IT-activa en -systemen zijn bedoeld om 
te gebruiken voor zakelijke doeleinden. 
Beperkt persoonlijk gebruik is 
toegestaan, mits dit geen nadelige 
invloed heeft op de productiviteit, 
systeemefficiëntie en de prestaties van 
de medewerker, en niet in strijd is met 
beleidsregels of normen van het 
bedrijf. De medewerker is ervoor 
verantwoordelijk om op de hoogte te 
zijn van dergelijke beleidsregels en 
richtlijnen en om eventuele vereiste 
training te volgen op het gebied van 
informatiebeveiliging.

Gegevensprivacy 
voor medewerkers 
en andere 
belanghebbenden
Het bedrijf en alle medewerkers zijn 
ervoor verantwoordelijk om 
persoonsgegevens te beschermen, net 
zoals we dat met bedrijfsgegevens van 
Air Products doen. Voorbeelden van 
persoonsgegevens zijn pincodes, 
arbeidsgegevens, medische en 
financiële gegevens en vergelijkbare 
informatie. Air Products-medewerkers 
moeten ook informatie beschermen 
over klanten, leveranciers, partners en 
andere belanghebbenden. 

Privacy van 
medewerkers in onze 
IT-omgeving
De hardware, software, systemen en 
toepassingen voor computergebruik 
en gegevensopslag van Air Products 
zijn eigendom van het bedrijf. 
Sommige vormen van e-mailgebruik 
zijn streng verboden, waaronder het 
verzenden van illegale, smadelijke, 
aanstootgevende of intimiderende 
berichten of bestanden; het schenden 
van auteursrechtwetten, onbevoegde 
bekendmaking van vertrouwelijke, 
gevoelige of interne informatie; en het 
verzenden van verzoeken voor 
fondsenwerving. 

Aangezien het bedrijf verantwoordelijk 
is voor de hardware en software die de 
medewerkers gebruiken, is individuele 
privacy mogelijk niet gewaarborgd 
tijdens het gebruik van een systeem, 
waaronder e-mail en instant 
messaging met interne of externe 
partijen. Medewerkers moeten niet 
veronderstellen dat hun e-mail privé 
of persoonlijk vertrouwelijk is. Het 
bedrijf behoudt zich het recht voor om, 
zover is toegestaan onder geldende 
regionale wetgeving, e-mail te 
onderscheppen en te scannen en om 
alle andere systemen te bewaken om 
zo te zorgen voor correct gebruik en 
naleving van beleid, normen, 
richtlijnen en de wet. We kunnen Air 
Products-informatie en onze eigen 
persoonlijke informatie beschermen 
door onze IT-omgeving op een 
verantwoorde wijze te gebruiken en de 
betreffende beleidsregels en 
procedures na te leven.
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Mijn zus is mede-eigenaar van een bedrijf dat een offerte uitbrengt 
op een leveranciersovereenkomst met Air Products. Het is mijn taak 
om de inkomende offertes te evalueren. Is dit een belangenconflict? 

Ja. Gezien jullie directe familierelatie wordt u mogelijk beschouwd 
als bevooroordeeld bij de evaluatie van de offerte. U moet de situatie 
uitleggen aan uw supervisor en vragen om iemand anders aan te 
wijzen die de voorstellen van de leveranciers bekijkt en vergelijkt.

Wat kan een 
belangenconflict zijn? 
Medewerkers moeten situaties 
vermijden waarbij een conflict bestaat 
of lijkt te bestaan tussen hun 
persoonlijke belangen en de belangen 
van het bedrijf. Dit betekent dat 
medewerkers situaties moeten 
vermijden waarbij hun oordeel of 
onpartijdigheid bij het uitvoeren van 
hun werk in twijfel kan worden 
getrokken. Als u door uw persoonlijke 
belangen of uw relaties een voorkeur 
hebt (of als het voor anderen lijkt dat u 
een voorkeur hebt), bestaat er een 
belangenconflict. 

Conflicterende 
persoonlijke 
belangen

Voorbeelden van situaties waarin een belangenconflict kan ontstaan:

• Als een medewerker of zijn of haar familielid eigenaar, mede-eigenaar, 
consultant of medewerker is van een bedrijf dat klant of leverancier is van Air 
Products, of iemand is die door dat bedrijf wordt betaald 

• Als een medewerker persoonlijk voordeel heeft van het aangaan van een 
relatie tussen Air Products en een klant, leverancier of partner 

• Als een medewerker persoonlijke gunsten ontvangt van een klant, leverancier 
of partner, zoals een lening of garantie 

• Als een medewerker gerelateerd is aan een bedrijf dat direct of indirect 
concurrentie voert met Air Products 

• Als een medewerker een kans ontdekt voor persoonlijk voordeel via zijn of 
haar functie door apparatuur of systemen van het bedrijf te gebruiken

Het beleggen in aandelen van bedrijven die worden verhandeld op grote 
openbare beurzen in een onafhankelijke transactie als onderdeel van een 
normaal beleggingsprogramma, vormt normaalgesproken geen conflict. Als u 
twijfelt of een situatie en belangenconflict vormt, neemt u contact op met de 
Law Group of Corporate Audit Department. 
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Een leverancier heeft voorgesteld om elkaar te ontmoeten in 
een luxueus resort om ons contract te bespreken en hij heeft 
aangeboden om mijn reis en alle bijkomende kosten te betalen, 
inclusief enkele dure tickets voor shows. Kan ik dit accepteren 
aangezien dit werkgerelateerd is? 

Nee. Het aanbod van de leverancier overschrijdt hetgeen als redelijk 
en gebruikelijk wordt beschouwd in de beleidsregels en richtlijnen 
van Air Products. Het accepteren van een dergelijk ongepast 
aanbod (of het geven van geschenken, reizen of entertainment die 
duurder zijn dan de toegestane bedragen) kan worden beschouwd 
als corruptie en omkoping met het doel bedrijfsbeslissingen te 
beïnvloeden. Dergelijke transacties zijn bij wet en in de Air Products-
beleidsregels verboden.

Geschenken geven 
of ontvangen als 
onderdeel van de 
werkzaamheden
Het is normaal en gebruikelijk dat 
mensen maaltijden of redelijk 
geprijsde entertainment geven en 
ontvangen als onderdeel van een 
zakelijke relatie. Het uitwisselen van 
dure geschenken of het bieden of 
ontvangen van buitengewone of 
ongepaste entertainment is onethisch 
en mogelijk illegaal. Dit kan schadelijk 
zijn voor zowel uw eigen zakelijke 
reputatie als die van Air Products. 

In zakelijke relaties mag een 
medewerker geen dingen bieden of 
accepteren die een dusdanige waarde 
hebben dat het lijkt op een poging om 
bedrijfsbeslissingen te beïnvloeden of 
dat het lijkt op omkoping. Het geven of 
ontvangen van contant geld is in strijd 
met het bedrijfsbeleid, behalve in zeer 
specifieke en gedefinieerde 
omstandigheden. Het is toegestaan 
om tijdens zakelijke interacties 
redelijke en gepaste maaltijden en 
entertainment te accepteren en we 
worden gestimuleerd om te reageren 
met vergelijkbare beleefdheden om 
een gebalanceerde relatie te 
onderhouden. Het is echter onethisch 
om entertainment of geschenken te 
bieden of ontvangen die ongepast zijn 
of die de bepalingen van de huidige 

beleidsregels, normen of richtlijnen 
van het bedrijf overschrijden. 
Medewerkers moeten ook zelfs redelijk 
geprijsde geschenken vermijden 
wanneer zij weten of vermoeden dat 
deze in strijd zijn met het beleid van 
het andere bedrijf. 

Het bedrijf stelt limieten aan de 
waarde van goodwill-geschenken die 
een medewerker mag geven of 
accepteren, en van ons wordt 
verwacht dat we deze limieten 
kennen. Als u twijfelt of een geschenk 
of entertainment buitensporig of 
ongepast is, raadpleegt u het 
betreffende bedrijfsbeleid en vraagt u 
uw supervisor of manager, Audit 
Department of Chief Risk Officer om 
advies. 

Er bestaan zeer technische wetten en 
voorschriften inzake het zakendoen 
met overheidsfunctionarissen. Het 
geven van geschenken in deze relaties 
is mogelijk wettelijk niet toegestaan. 
Geef geen geschenken aan 
overheidsfunctionarissen zonder eerst 
goedkeuring te vragen van uw directe 
supervisor en een medewerker van 
Law Group.
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Wist u dat?
Reis- en representatiekosten: Air 

Products streeft ernaar om overal 

waar het actief is goede relaties 

te onderhouden met klanten 

en overheidsinstellingen. We 

moeten echter voorzichtig zijn 

wanneer we reizen, entertainment, 

vestiginginspecties, enz. organiseren 

en betalen. Elke reis moet een 

legitiem zakelijk doel hebben en 

moet vooraf worden gecontroleerd 

en goedgekeurd door de Law Group. 

De duur van de reis moet beperkt zijn 

tot wat redelijkerwijs noodzakelijk 

is voor het goedgekeurde zakelijke 

doel. Air Products betaalt niet voor 

niet-zakelijke bezoekers, excursies, 

sightseeing of buitensporig 

entertainment, en we geven geen 

geschenken zonder nadrukkelijke 

controle en goedkeuring vooraf.

Rapportage
Ga naar www.airproducts.com/ 
integrityline voor lokale 
telefoonnummers om 
meldingen te doen en voor 
instructies.

Doe uw melding online op  
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Interactie met de 
samenleving

Maatschappelijke 
betrokkenheid 
Air Products heeft een lange traditie 
van het ondersteunen en helpen van 
de gemeenschappen waarin we actief 
zijn en waarin onze medewerkers en 
hun gezinnen wonen en werken. Het 
bedrijf organiseert en sponsort 
hulpverlening aan de gemeenschap en 
educatieve activiteiten. Medewerkers 
van onze lokale vestigingen werken 
samen met inwoners en organisaties 
in hun gebied om een bijdrage te 
leveren aan de gemeenschap en onze 
manier van zakendoen te verbeteren. 
Medewerkers moeten echter altijd de 
Air Products-beleidsregels naleven bij 
het gebruik van bedrijfsfondsen voor 
dergelijke hulpverlening en 
activiteiten. Verder geldt er een niet-
wervingsbeleid voor sommige 
situaties en/of regio's, waarbij het voor 
individuele medewerkers niet is 
toegestaan om fondsen te werven of 
evenementen te organiseren. De 
afdeling Community Relations 
Department, Corporate 
Communications of Human Resources 
kan medewerkers helpen met vragen 
op dit gebied. 

In sommige regio's is deelname door 
medewerkers tijdens normale 
werkuren afhankelijk van de beslissing 
van de lokale manager. Deelnemen 
aan hulpverlening aan de 
gemeenschap is over het algemeen 
een vrije keuze. Medewerkers moeten 
zich niet verplicht voelen om deel te 
nemen aan hulpverleningsactiviteiten 
door Air Products of om een bijdrage te 
leveren aan door het bedrijf 
georganiseerde fondsenwerving. 
Tijdens werkuren is deelname door 
medewerkers afhankelijk van de 
beslissing van de manager.

Politieke 
betrokkenheid, 
lobbyen, geschenken 
en bijdragen
Bij Air Products is het een van onze 
kernwaarden om op verantwoorde 
wijze te zorgen voor elkaar, onze 
gemeenschappen en de omgeving in 
het algemeen. Air Products stimuleert 
medewerkers, managers en 
directeuren om een bijdrage te leveren 
aan de gemeenschap en volledig deel 
te nemen aan lokale, nationale en 
internationale politiek. Hierbij moeten 
Air Products en zijn medewerkers 
echter de wetten naleven die gelden 
voor deelname aan politieke 
activiteiten, waaronder politieke 
bijdragen, lobbyen en het geven van 
geschenken. In sommige landen en 
rechtsgebieden zijn politieke bijdragen, 
lobbyen en het geven van geschenken 
niet toegestaan. 

Het is voor ons niet toegestaan om te 
lobbyen, geschenken te geven of op 
andere wijze te proberen om de acties 
van overheidsfunctionarissen te 
beïnvloeden op het gebied van 
wetgeving of andere 
beleidsbeslissingen met betrekking tot 
de activiteiten van het bedrijf, tenzij de 
actie is goedgekeurd door de Law 
Group en/of Corporate Relations. Het 
is belangrijk om onze 
lobbyinspanningen te coördineren. 
Vaak moeten werkgevers en 
werknemers die zich bezighouden met 
lobbyen zich hiervoor registreren. 
Hetzelfde geldt voor externe partijen 
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die het bedrijf inschakelt voor 
lobbyactiviteiten of om 
lobbycontacten aan te gaan. Het is het 
beleid van Air Products om alle wetten 
inzake politieke bijdragen na te leven. 
Air Products en Chemicals, Inc. doen 
als juridische entiteit geen politieke 
bijdragen voor kandidaten in geen 
enkel land of regio, zelfs niet waar dit 
wettelijk is toegestaan. Medewerkers 
zijn vrij om op persoonlijke titel een 
bijdrage te leveren aan een partij of 
kandidaat, maar mogen geen bijdrage 
leveren met geld van het bedrijf, ook 
niet met kleine kasbedragen, 
eigendommen of diensten aan een 
politieke partij of commissie, of aan 
een kandidaat voor of een zittende 
functionaris van een politieke functie 
of een overheid. Zij mogen ook geen 
vergoeding vragen voor een dergelijke 
persoonlijke bijdrage. Krachtens dit 
beleid is een Political Action 
Committee (PAC, politiek actiecomité 
PAC) toegestaan, mits dit ook wettelijk 
is toegestaan. De Air Products Political 
Alliance (PAC) is een afzonderlijke 
juridische entiteit van Air Products en 
Chemicals, Inc. dat bijdragen levert aan 
kandidaten voor de Amerikaanse 
nationale verkiezingen en 
statenverkiezingen die de belangen 
van het bedrijf behartigen.

Communicatie met de 
maatschappij
Het is met name belangrijk dat 
externe communicaties nauwkeurig 
en consistent zijn en niet in strijd zijn 
met vertrouwelijkheid, geldende 
wetten, privacyrechten of 
gevoeligheden. Externe communicaties 
omvatten mogelijk communicaties 
aan klanten, journalisten, financieel 
analisten, beleggers, bloggers, 
deelnemers aan sociale en 
professionele netwerken, onze 
gemeenschappen, onze collega's in de 
branche en andere leden van externe 
groepen. Gepubliceerde informatie kan 
aanzienlijke gevolgen hebben voor de 
reputatie van Air Products en kan 
ernstige zakelijke en juridische 
consequenties hebben. We moeten 
allemaal voorzichtig handelen bij 
communicatie naar partijen buiten het 
bedrijf.

Door het gemak van elektronische 
communicatie van tegenwoordig kan 
bedrijfsinformatie die medewerkers 
met de beste bedoelingen af en toe 
plaatsen of publiceren, of die zij 
misschien niet eens met veel mensen 
willen delen, eenvoudig op het 
internet terechtkomen en worden 
gevonden met een zoekmachine. Om 
er zeker van te zijn dat externe 
communicaties voldoen aan actuele 

beleidsregels en normen, vereist Air 
Products bepaalde interne controles. 

Als u door de media wordt benaderd of 
als u informatie wilt publiceren over 
uw werk, neemt u voor advies contact 
op met Corporate Communications. 
Als u wordt benaderd door een 
belegger of analist, neemt u contact op 
met Investor Relations. Technische 
documenten moeten goedgekeurd 
worden door uw manager of 
supervisor en in sommige gevallen 
moet er een juridische controle 
plaatsvinden. Als u wordt gevraagd 
om een presentatie te geven aan een 
externe partij, overlegt u met uw 
supervisor, die kan besluiten om een 
controle te laten uitvoeren door 
Corporate Communications of de Law 
Group. Deze controles zijn bedoeld om 
u en het bedrijf te beschermen tegen 
onbedoelde consequenties en om Air 
Products consistent en professioneel te 
presenteren. Als u contact hebt met de 
media of buiten uw werkzaamheden 
voor het bedrijf informatie publiceert, 
vermeld dan dat u uw eigen 
persoonlijke mening geeft en niet 
noodzakelijkerwijs die van Air 
Products. Voorkom dat u gevoelige 
informatie bekendmaakt. 

Rapportage
Ga naar www.airproducts.com/ 
integrityline voor lokale 
telefoonnummers om 
meldingen te doen en voor 
instructies.

Doe uw melding online op  
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Ik zag enkele meningen in postings op een website van een zakelijke 
gemeenschap over de financiële resultaten van Air Products. Deze 
meningen bevatten een aantal feitelijke onjuistheden en incorrecte 
aannames over het management. Moet ik deze fouten corrigeren en 
een bericht plaatsen met positief commentaar?

Nee. U moet niet reageren of correcties of andere opmerkingen 
publiceren, tenzij u een bevoegd woordvoerder bent van Air 
Products. De oorspronkelijke posting is mogelijk in strijd met de Air 
Products-normen voor sociale media als de persoon die deze heeft 
geschreven een medewerker is zonder bevoegdheid om namens 
Air Products te spreken. U moet de site melden bij Corporate 
Communications. Die afdeling zal bepalen of een reactie gepast is 
en welke actie er moet worden ondernomen.

Gebruik van  
sociale media
Het gemak en de snelheid van 
elektronische communicatie blijven 
zich ontwikkelen en medewerkers 
moeten binnen en buiten het werk 
extra voorzichtig zijn bij het gebruik 
van tools voor elektronische 
communicatie. Sociale-netwerksites en 
andere elektronische fora, zowel voor 
persoonlijke als professionele 
doeleinden, zijn erg populair. Het is 
eenvoudig om met enkele muisklikken 
informatie te publiceren voor een 
breed publiek. We moeten echter 
voorzichtig zijn en ervoor zorgen dat 
de informatie die we delen op sociale 
media niet in strijd is met 
beleidsregels of normen van Air 
Products. Deze zijn opgesteld om de 
veiligheid en beveiliging van onze 

informatie, onze bedrijfsreputatie en 
de privacy van medewerkers, klanten 
of partners te beschermen.

Bedrijfsinformatie, waaronder 
informatie die is bedoeld voor zakelijk 
gebruik, mag alleen worden 
gepubliceerd door bevoegde 
woordvoerders van Air Products nadat 
deze is gecontroleerd door Corporate 
Communications.

Als u een professionele-netwerksite 
gebruikt, moet u voorkomen dat u 
gevoelige, privé-, interne of 
vertrouwelijke informatie 
bekendmaakt via uw curriculum vitae, 
professionele profiel, correspondentie 
of via andere communicatie.
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Rapportage
Ga naar www.airproducts.com/ 
integrityline voor lokale 
telefoonnummers om 
meldingen te doen en voor 
instructies.

Doe uw melding online op  
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Op een bijeenkomst van een brancheorganisatie ben ik benaderd 
door een vertegenwoordiger van een concurrent met het voorstel 
om gezamenlijk een productiefaciliteit te bouwen in een bepaalde 
regio waar beide bedrijven meer producten nodig hebben. Dit zal in 
het belang zijn van beide partijen. Zal ik hierover met hem verder in 
gesprek gaan? 

Deze beslissing kunt u niet alleen nemen. Of deze gezamenlijke 
productie wettelijk is toegestaan, is een vraag waarover zorgvuldig 
moet worden nagedacht. U moet contact opnemen met uw Law 
Group om dit samen met u na te gaan.

Interactie met onze 
branche

Mededingingswetten 
en concurrentiewetten 
We verwachten van onze medewerkers 
dat zij de "letter en geest" volgen van de 
mededingingswetten van de Verenigde 
Staten en de concurrentiewetten van 
andere landen of groepen landen 
waarvan de wetten van toepassing zijn 
op onze activiteiten. Dit betekent dat de 
duidelijk gedefinieerde situaties die in 
de wet zijn bepaald, moeten worden 
nageleefd, evenals de intentie van 
wetten in situaties die complexer en 
dubbelzinnig zijn. Als een medewerker 
niet zeker weet of een actie een 
wetsovertreding zal vormen, moet de 
medewerker contact opnemen met de 
Law Group. Air Products is succesvol 
dankzij de verdiensten van onze 
producten en diensten in een vrije en 
open markt. Medewerkers moeten niet 
aannemen dat voor winst illegale acties 
noodzakelijk of gerechtvaardigd zijn. 

Concurrentie tussen bedrijven is een 
essentieel element van een robuuste 
economie en mededingings- en 
concurrentiewetten zorgen voor 
bescherming van de vrijheid van de 
markt. In mededingings- en 
concurrentiewetten zijn afspraken of 
acties waarbij handel of concurrentie 
wordt beperkt over het algemeen niet 
toegestaan. In sommige van deze 
wetten zijn bepaalde overeenkomsten 
en afspraken tussen concurrenten per 
definitie niet toegestaan. Dit betekent 
dat deze altijd verboden zijn en op geen 
enkele wijze kunnen worden verdedigd 
of verantwoord. Of de overeenkomst of 
afspraak en negatieve invloed heeft 
gehad op de concurrentie, is niet van 
belang. De overeenkomst of afspraak is 
altijd onwettig. Acties die per definitie 
een overtreding vormen, zijn onder 

andere overeenkomsten tussen 
concurrenten met als doel: 1) prijzen of 
voorwaarden vaststellen of beheersen, 
2) bepaalde leveranciers of klanten 
boycotten, 3) producten, gebieden of 
markten toewijzen, of 4) de productie 
of verkoop van producten beperken. 

Mededingings- en concurrentiewetten 
zijn complex en moeilijk te 
interpreteren, en zijn van toepassing 
op zeer diverse bedrijfsactiviteiten. 
Overtreding kan ernstige 
civielrechtelijke en strafrechtelijke 
sancties tot gevolg hebben. Alleen al de 
bewering van een overtreding kan 
schadelijk en verstorend zijn voor het 
bedrijf. Van medewerkers die invloed 
hebben op de commerciële acties van 
het bedrijf wordt grote zorgvuldigheid 
en oplettendheid verwacht.
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Een vertegenwoordiger van een concurrent die ik ken, vertelde 
me dat we in een bepaalde regio waarschijnlijk allebei te kampen 
hebben met onnodig lage marges. Ze zei dat we het onszelf 
makkelijker kunnen maken door af te spreken wie van ons gaat 
leveren aan de grote klanten in die regio. Wat zal ik zeggen?

Dit type overeenkomst is illegaal en bovendien onethisch. De 
juridische gevolgen kunnen ernstig zijn. U moet dit voorstel stellig 
afwijzen. U moet niet willen dat er iemand in de positie is om te 
suggereren dat u hebt ingestemd middels uw manier van handelen, 
ondanks dat u geen "ja" hebt gezegd. U moet dit melden aan de Law 
Group.

Relaties met 
concurrenten 
Contact met concurrenten kan een 
legitiem bedrijfsdoel hebben, zoals 
bijeenkomsten en activiteiten van 
bepaalde brancheorganisaties of het 
bespreken van gezamenlijke bedrijfs- 
of onderzoeksactiviteiten. In sommige 
gevallen kopen we van en/of verkopen 
we aan onze concurrenten. Legitieme 
zakelijke transacties met concurrenten 
vinden dus daadwerkelijk plaats. 
Medewerkers moeten echter 
voorzichtig zijn in hun contacten met 
concurrenten omdat sommige 
informatie niet vrij mag worden 
uitgewisseld. Wanneer u twijfels hebt 
of een transactie of handeling voldoet 
aan het bedrijfsbeleid of wanneer u 
dergelijke gezamenlijke bedrijfs- of 
onderzoeksactiviteiten overweegt, 
moet u de Law Group raadplegen voor 
advies. 

Passende manieren 
om informatie over 
concurrenten te 
verkrijgen 
Marktonderzoek (op de hoogte zijn van 
de producten, plannen en strategieën 
van concurrenten en hierop 
anticiperen) maakt deel uit van een 
goede bedrijfsvoering. Deze informatie 
kan worden verzameld uit vele 
toegestane bronnen, maar er zijn 
duidelijke grenzen. Het op onjuiste 
wijze verkrijgen of gebruiken van 
vertrouwelijke informatie van 
concurrenten kan ernstige juridische 
en zakelijke gevolgen hebben. In vele 
landen zijn er bijvoorbeeld wetten met 
zware strafrechtelijke sancties voor 
personen of organisaties die op 
onjuiste wijze handelsgeheimen 
ontvangen of doorgeven. 



23

Antiboycotwetten
Sommige overheden weigeren zaken 
te doen met de overheid of bedrijven 
van een ander land. Zij benadelen het 
andere land als onderdeel van een 
boycot en proberen andere landen 
over te halen om hetzelfde te doen. 
Deze overheden proberen hun boycot 
te versterken door andere externe 
klanten en leveranciers over te halen 
om ook te weigeren zaken te doen met 
dat land. Het boycottende land probeert 
druk uit te oefenen op deze externe 
landen door te zeggen ze alleen zaken 
met hen mogen doen als ze het andere 
land ook boycotten. De Verenigde 
Staten heeft wetten en voorschriften 
waarin Amerikaanse bedrijven en hun 
dochtermaatschappijen in het 
buitenland en binnenland in 
algemene zin wordt verboden om mee 
te werken aan boycotten die de 
Amerikaanse overheid niet steunt. 
Krachtens deze wetten zijn bedrijven 
ook verplicht om Amerikaanse 
overheidsinstellingen te informeren 
wanneer zij schriftelijke of mondelinge 

Internationale wetten

verzoeken krijgen om deel te nemen 
aan dergelijke boycotten of om deze te 
steunen. Bovendien zijn sommige 
lokale wetten inzake internationale 
handel ook van kracht in het 
buitenland. Dit betekent dat een land 
zijn wetten kan opleggen buiten de 
eigen landsgrenzen. Dus als Air 
Products de antiboycotwetten van een 
ander land overtreedt, kan het 
hiervoor verantwoordelijk worden 
gehouden. Raadpleeg altijd de Law 
Group voor advies als u niet weet hoe 
internationale wetten van toepassing 
kunnen zijn op een bepaalde situatie. 
Overtredingen kunnen leiden tot 
civielrechtelijke en strafrechtelijke 
sancties en verlies van 
belastingvoordelen. 

Import-/exportwetten
Voor import- en exportwetten over de 
hele wereld zijn nauwkeurige 
classificatie, waardering, 
licentiebepaling, screening van 

Ik heb net een aanbesteding toegewezen gekregen voor levering 
aan Air Products, maar in het conceptcontract staat een bepaling 
dat we bij de uitvoer van het contract geen onderdelen of personeel 
uit een bepaald land mogen inzetten. We hebben niets nodig uit 
dat land, maar is dit contract niet in strijd met de antiboycotwet van 
de Verenigde Staten?

De Law Group moet dit contract (en elk contract) bekijken. In 
dit geval moet de bepaling van de boycot in alle documentatie 
worden verwijderd of op passende wijze worden gewijzigd. Deze 
details kunnen ook niet worden vervangen door een mondelinge 
overeenkomst, dus wees voorzichtig met wat u tegen de klant zegt.

eindgebruikers/eindgebruik, 
administratie, tijdige archivering en 
markering nodig van goederen en 
technologieën die internationale 
grenzen passeren. De Verenigde Staten 
en andere overheden kunnen via 
vereiste vergunningen de export, 
import en wederexport van goederen 
beperken op basis van factoren zoals 
herkomst, classificatie of de tweeledige 
gebruikseigenschappen van veel van 
onze goederen en technologieën, 
evenals de identiteit van de klant. 
Export en wederexport naar landen 
waarvoor een embargo geldt krachtens 
de Amerikaanse wet of de wet van het 
rechtsgebied van het exporterende 
land zijn verboden. Overtredingen 
kunnen leiden tot strafrechtelijke en 
civielrechtelijke sancties en verlies van 
export- of importprivileges. 

Wist u dat?

Veranderende voorschriften: soms zijn 

er faciliterende betalingen nodig om 

overheidsfunctionarissen van bepaalde 

landen aan te sporen hun werk sneller 

uit te voeren, zoals het verstrekken 

van vergunningen of licenties. Deze 

betalingen waren in het verleden in 

sommige gevallen toegestaan, maar 

voor Air Products-medewerkers is het 

nu over het algemeen niet toegestaan 

om faciliterende betalingen te doen 

aan buitenlandse functionarissen. 

Raadpleeg de Law Group en uw 

manager voor hulp voordat u een 

dergelijke faciliterende betaling doet.
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Als Amerikaans bedrijf moet Air 
Products zich houden aan de 
Amerikaanse wet op 
corruptiepraktijken in het buitenland 
(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). 
Krachtens die wet is het verboden om 
betalingen te doen en aan te bieden, 
ongeacht het bedrag, aan buitenlandse 
functionarissen, politieke partijen of 
kandidaten voor politieke posities in 
het buitenland met het doel om 
opdrachten te krijgen, te behouden of 
te sturen. U kunt zich niet verdedigen 
met de bewering dat u zich van geen 
kwaad bewust was wanneer u gezien 
de omstandigheden hier redelijkerwijs 
alert op had moeten zijn. Betalingen 
die indirect worden gedaan via 
tussenpersonen, zoals verkoopagenten 
en consultants zijn ook illegaal 
wanneer de meeste mensen zouden 
begrijpen dat dergelijke betalingen 
worden doorgegeven voor verboden 
doeleinden. 

Naast bepaalde verboden acties wordt 
in de wet ook vereist dat er interne 

boekhoudcontrole is en dat er een 
administratie wordt bijgehouden door 
het bedrijf in verband met eventuele 
betalingen door de buitenlandse 
dochtermaatschappijen. 

De zaken die in deze wet worden 
geregeld, zijn complexer dan deze op 
het eerste gezicht lijken. Je zou 
bijvoorbeeld niet denken dat de term 
"buitenlandse functionaris" ook 
betrekking heeft op medewerkers van 
bedrijven die eigendom zijn van een 
buitenlandse overheid. In de wet 
worden deze echter over het algemeen 
beschouwd als "buitenlandse 
functionarissen". Om de zaken nog 
gecompliceerder te maken, bestaan er 
bepaalde uitzonderingen in de wet. 
Om deze en andere redenen is de hulp 
van de Law Group essentieel voor het 
verwerken van de complexiteit van de 
zaken waarmee u te maken krijgt bij 
het naleven van deze wet. 

Andere landen, waaronder veel uit de 
belangrijke geïndustrialiseerde landen 

in West-Europa en Azië, hebben 
vergelijkbare wetten of zijn bezig deze 
wetten in te voeren. Recente 
voorbeelden zijn onder andere wetten 
in het Verenigd Koninkrijk en China. 
Het is belangrijk te vermelden dat in 
veel landen zowel internationale als 
lokale wetten kunnen gelden. 
Sommige wetten, zoals de 
Amerikaanse wet inzake 
corruptiepraktijken (Foreign Corrupt 
Practices Act) en de omkopingswet uit 
2010 in het VK (Bribery Act 2010), 
gelden ook in het buitenland en zijn 
dus ook van toepassing op 
omkopingsactiviteiten die buiten de 
eigen landsgrenzen worden gepleegd. 
Veel van dergelijke wetten hanteren 
een brede definitie van 
"overheidsfunctionaris" of 
"corruptiepraktijken" en hierin staat 
dat lokale gebruiken of praktijken met 
betrekking tot corruptie en omkoping 
niet ter zake doen. De wet geldt boven 
alles. We moeten onze integriteit nooit 
opgeven, zelfs niet voor winst of 
eenvoudiger zakendoen. 

Ik ben verantwoordelijk voor het verkrijgen van bouwvergunningen voor een project in een 
ontwikkelingsland waarvoor Air Products is gecontracteerd. Een van de lokale onderaannemers vertelde 
me dat het in het gebied gebruikelijk is om de administratief medewerker die de vergunningen verstrekt 
een kleine extra vergoeding te betalen om de aanvraag te versnellen. Als ik dit niet zou doen, zou het 
papierwerk enkele weken langer duren en zou onze hele planning vertraging oplopen. Wat moet ik doen?

U moet contact opnemen met de Law Group voor advies. Ongeacht het bedrag of de gangbaarheid van 
dergelijke betalingen in het lokale zakendoen, kunnen dergelijke betalingen onder bepaalde wetten worden 
geïnterpreteerd als omkoping. Veel landen waar Air Products zakendoet, hebben wetten ter bestrijding van 
omkoping en corruptie en enkele van deze wetten zijn ook van toepassing in het buitenland. Dit betekent 
dat de wet van kracht is, ook als de transacties plaatsvinden buiten de grenzen van het land dat de wet 
oplegt. We moeten ons niet inlaten met transacties die kunnen worden beschouwd als omkoping of 
corruptie, zelfs niet als de keuze om dit niet te doen kan leiden tot vertraging van onze plannen of gevolgen 
voor onze winst.

Wetten tegen omkoping en corruptie wereldwijd
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De omkopingswet van het VK uit 2010 
bevat voor zakelijke transacties waarbij 
overheidsfunctionarissen of 
particuliere partijen betrokken zijn 
bijvoorbeeld twee brede categorieën 
van overtredingen: ten eerste het 
aanbieden, beloven of geven van een 
voordeel, en ten tweede het vragen, 
akkoord gaan met, ontvangen of 
accepteren van een voordeel. De wet 
zelf is echter complex en juridische 
sancties kunnen ernstig zijn, 
waaronder gevangenisstraf en 
onbeperkte boetes. Krachtens de wet 
moeten bedrijven niet alleen deelname 
aan omkoping of andere onethische 
praktijken voor zakelijk gewin 
weigeren, maar moeten zij ook 
adequate maatregelen genomen 
hebben voor het voorkomen van 
corruptie en omkoping. In tegenstelling 
tot de Amerikaanse wet inzake 
buitenlandse corruptiepraktijken, is het 
in de omkopingswet van het VK uit 
2010 niet toegestaan om faciliterende 
betalingen te doen, die soms worden 
gevraagd om overheidsfunctionarissen 
in bepaalde landen aan te sporen om 

hun werk te doen, zoals het 
verstrekken van vergunningen of 
licenties. In het verleden waren 
dergelijke betalingen in sommige 
gevallen toegestaan, maar nu is het 
voor de medewerkers van Air Products 
en andere gerelateerde partijen niet 
toegestaan om faciliterende betalingen 
te doen aan een buitenlandse 
functionaris, behalve in zeer 
uitzonderlijke gevallen waarbij de Law 
Group eerst goedkeuring moet geven.

Onder bepaalde omstandigheden zou 
Air Products schuldig kunnen worden 
bevonden aan omkoping wegens 
acties die zijn uitgevoerd door derde 
partijen of "gerelateerde partijen" die 
namens ons handelen. Gerelateerde 
partijen omvatten bijvoorbeeld joint 
venture-partners, agenten, 
distributeurs, medewerkers van 
externe serviceproviders of 
onderaannemers die namens ons 
diensten verlenen. Het is belangrijk 
dat de medewerkers van Air Products 
alert blijven op verdacht gedrag of 
verdachte activiteiten en deze melden 
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aan Corporate Risk Office, de Law 
Group of hun manager.

Als medewerker van Air Products 
moet u altijd op de hoogte zijn van 
bestaande beleidsregels voor 
wereldwijde concurrentie en 
internationale handel. Mogelijk wordt 
ook van u gevraagd om certificaten 
van ethisch gedrag te verstrekken, om 
rol- of functiegerelateerde training te 
volgen of om stappen te ondernemen 
om zelfs de indruk van corruptie of 
oneerlijkheid te vermijden. Uw 
manager of supervisor of de Law 
Group kan u helpen wanneer een 
situatie voor u niet duidelijk is. Aarzel 
niet om vragen te stellen of zorgen 
kenbaar te maken over dit belangrijke 
juridische onderwerp.

Voordat u zaken gaat doen buiten  
uw eigen land, moet u werkkennis 
hebben van de wetten en beleidsregels 
van de landen waarin u zaken gaat 
doen. Voor vragen over internationaal 
recht neemt u contact op met de Law 
Group. 

Rapportage
Ga naar www.airproducts.com/ 
integrityline voor lokale 
telefoonnummers om 
meldingen te doen en voor 
instructies.

Doe uw melding online op  
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Financiële boekhouding en 
nauwkeurige rapportage

Eerlijke en nauwkeurige financiële 
rapportage is een basisprincipe van 
onze reputatie op het gebied van 
integriteit. Onze boekhoud- en 
rapportageregels zijn onderworpen aan 
het Amerikaanse recht. Air Products is 
een wereldwijd bedrijf met activiteiten 
in meer dan 40 landen. Hierdoor zijn 
de boekhouding en financiële 
rapportage ook onderworpen aan 
lokale wettelijke voorschriften. In de 
Amerikaanse nationale wetten, lokale 
wettelijke voorschriften en de Air 
Products-beleidsregels wordt eerlijke 
en nauwkeurige rapportage vereist. 

Eerlijke rapportage betekent een 
volledige, waarheidsgetrouwe, 
nauwkeurige, tijdige en begrijpelijke 
openbaarmaking in alle documenten. 
Air Products archiveert complete 
financiële rapporten bij de 
Amerikaanse toezichthouder voor de 
financiële markten (Securities and 
Exchange Commission) en publiceert 
samenvattingen van financiële 

rapporten in andere openbare 
verklaringen en communicaties. Het is 
essentieel dat deze verklaringen 
nauwkeurig en eerlijk zijn zodat wij 
kunnen voldoen aan de wet en aan de 
verwachtingen van beleggers. 

Dankzij nauwkeurige rapportage 
kunnen wij ook goede beslissingen 
nemen voor ons bedrijf en onze 
activiteiten. Het is dus ook 
noodzakelijk voor de continuering van 
het succes van ons bedrijf. 

Medewerkers moeten de 
bedrijfsadministratie nauwkeurig 
opstellen (rekeningen, facturen, reis- 
en representatiekosten, 
salarisadministratie, rapporten en 
boeken) en moeten alle financiële 
transacties tijdig vastleggen. 
Financiële transacties moeten worden 
vastgelegd overeenkomstig de 
financiële beleidsregels en normen 
van Air Products en de lokale 
voorschriften en boekhoudregels. 

Mijn baas heeft me gevraagd wat te spelen met cijfers zodat onze 
resultaten voor dit kwartaal beter lijken en om dit het volgende 
kwartaal te herstellen. Ze suggereerde dat ik niet zeker zou zijn van 
mijn baan als ik niet zou meewerken. Ik vind dat het niet correct is, 
maar ik ben bang. Wat moet ik doen?

Doe wat juist is. De wet schrijft nauwkeurige en tijdige rapportage 
voor. Impliciete dreigingen over je baan of pogingen om 
medewerkers te intimideren om ze aan te sporen tot onethisch 
gedrag worden onder geen beding getolereerd. U moet het gesprek 
melden bij de supervisor van uw manager of de IntegrityLine bellen.
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Raad van bestuur: 
verantwoordelijkheid en 
vrijwaring
De Raad van Bestuur heeft de 
Gedragscode aangenomen en alleen 
de Raad van Bestuur mag wijzigingen 
hierin goedkeuren. In uitzonderlijke 
gevallen kan de Chief Compliance 
Officer bepalen dat een deel van de 
Gedragscode niet hoeft te worden 
nageleefd. Een eventuele ontheffing 
van de toepasselijkheid van de 
Gedragscode voor Executive Officers 
(zoals bepaald door de Raad van 
Bestuur) van het bedrijf kan echter 
alleen worden bepaald door het 
Corporate Governance and 
Nominating Committee van de Raad 
van Bestuur. Alle ontheffingen moeten 
onmiddellijk worden medegedeeld 
aan de aandeelhouders van het bedrijf.

Hier zijn enkele andere vereisten:

• De invoer in het grootboek aantonen met gedetailleerde documentatie 

• Foutieve of onbedoeld misleidende invoer voorkomen, waaronder nummers, 
categorieën, tijdgegevens of andere details 

• Bedrijfsfondsen en accounts onderhouden overeenkomstig onze 
standaardprocedures, waaronder de tijdige afstemming van accounts 

• Accounts en fondsen alleen gebruiken voor een doel dat volledig en 
nauwkeurig is beschreven in de documentatie 

Rapportage
Ga naar www.airproducts.com/ 
integrityline voor lokale 
telefoonnummers om 
meldingen te doen en voor 
instructies.

Doe uw melding online op  
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline


Air Products heeft middelen beschikbaar om schending of vermoedelijke schending van de 
Gedragscode te melden of om zorgen kenbaar te maken. In sommige landen worden de 
processen, middelen en/of toegestane categorieën voor het melden van schendingen van 
de Gedragscode bij wet voorgeschreven of beperkt. Gebruik de middelen die beschikbaar 
zijn volgens de lokale wetgeving. 

Een lijst met telefoonnummers vindt u op www.airproducts.com/codeofconduct.

U kunt online een melding doen op www.airproducts.com/integrityonline.

Instructies voor telefonische melding vindt u op 
www.airproducts.com/integrityline.

Voor meer informatie   
neemt u contact met ons op via:

Hoofdkantoor 

Air Products and Chemicals, Inc.
7201 Hamilton Blvd.
Allentown, PA 18195-1501, V.S.
T 610-481-4911
F 610-481-5900

Regionale hoofdkantoren 

Air Products PLC
Hersham Place Technology Park
Molesey Road
Hersham
Walton-on-Thames
Surrey KT12 4RZ
Verenigd Koninkrijk
T +44-1932-249200
F +44-1932-249565

Air Products Chemicals Europe B.V.
Kanaalweg 15, Box 3193
3502 GD Utrecht
Nederland
T 31-30-2857100
F 31-30-2857111

tell me more
airproducts.com

© Air Products and Chemicals, Inc., 2017 (38976) 900-12-010-NL-May17

Air Products Asia, Inc.,
2503-5, 25/F
148 Electric Road, North Point
Hong Kong
T +852-2527-1922
F +852-2527-1827

Air Products Asia, Inc.,
2 International Business Park
#03-32 The Strategy
Singapore 609930
T +65-6494-2240
F +65-6334-1005

Air Products and Chemicals, Inc.
Investment Co. Ltd.
East Wing, Floor 1
Building #88, Lane 887
Zu Chongzhi Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Shanghai, 201203
P.R. China
T +86-21-38962000
F +86-21-50805555

http://www.airproducts.com/codeofconduct
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com

